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މޭޔަރގެ ބަޔާން

g

ނިޢމަތްތަކގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ هللا سبحانه وتعالى އަށް ޙަމްދާއި ،ޝކރ ދަންނަވަމެވެ .އަޅގަނޑމެން
هللا
ބ مح ّمد صلّى ه
އޅެންވީގޮތގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން ،ޢަމަލީގޮތން މަގދެއްކެވި މި އއްމަތގެ މާތް ސާހި ާ
ބއްޔާގެ
عليه وسلّم އަށް ޞަލާވާތާއި ،ސަލާމް ލެއްވން އެދި ދޢާ ދަންނަވަމެވެ .މި ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމގައި އެ މާތް ނަ ި
ބން ޝާމިލްކރަމެވެ.
އިތރ އާލންނާއި ،މިތރ ޞަޙާ ީ
މިރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރކަޒީ އޞޫލން ހިންގމގެ ޤާނޫނގެ

 109ވަނަ މާއްދާގެ

ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގެ މަތީން ލިޔެ ތައްޔާރކޮށްފައިވާ އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލްގެ  2020ވަނަ އަހަރގެ އަހަރީ
(ހ) ގައި ަ
ރިޕޯޓެވެ.
ބލީ ރައްޔިތންނަށް ވީހާވެސް ގާތން ޚިދމަތްދީ ،ރައްޔިތންނަށް
 2020ވަނަ އަހަރވެސް މި ކައންސިލން ެ
ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލކޮށްދިނމަށެވެ .އަދި މި ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ސަރކާރން ރާއްވަވާފައިވާ ތަރައްޤީގެ
މަޝްރޫޢތައް

ހިންގމގައި

އެކިއެކި

މިނިސްޓްރީތަކން

ކރިއަށް

ގެންދަވާ

މަޝްރޫޢތައް

ކރިއަށް

ގެންދެވމގައި

ކައންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރލން ދިނމަށެވެ.
ބޔާއި މަންފާއަށްޓަކައި ،ކައންސިލން  2020ވަނަ އަހަރަށް ރާވާފައިވާ
މިއަހަރގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތންގެ ލާ ަ
ބލިމަޑކަމާއި ގޅިގެން
ބއެއްކަންކަން ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ހިނގާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ކޮވިޑް  19ގެ ަ
ކަންކަމގެ ތެރެއިން ަ
ބއެއް ކަންކަން ހއްޓާލަންޖެހިފައިވެއެވެ.
މޅި ޤައމގައި އަޅާފައިވާ ސިއްޙީ ނރައްކަލގެ ހާލަތާއިއެކީ ަ
ބލިމަޑކަމން ރައްޔިތން ސަލާމަތްކރމަށް އެލްޖީއޭ އާއި އެޗްޕީއޭ އިން ދެއްވި
ކޮވިޑް 19ގެ ަ
ލަފާގެމަތިން މި އިދާރާއިންވެސް ރައްކާތެރިކަމގެ ފިޔަވަޅތައް ވަނީ އަޅާފައެވެ .އަދި ކައންސިލް އިދާރާގެ ގިނަ ސްޓާފން
ވަނީ އަވަށ އޮފީސް ތަކގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް ސާރވިސް ޑެސްކް ތަކގައާއި އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން
ސެންޓަރގައި ،އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ގިނަވަގތ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ .މވައްޒަފން ހިތްވަރާއި
ބކަން ނހަނ އފަލާއިއެކ
ފަރވާތެރިކަމާއިއެކ މަސައްކަތްކޮށް ،ސާބިތކަންމަތީ ރައްޔިތންނަށް ޚިދމަތްދިނމގައި ދެމިތި ި
ފާހަގަކރަމެވެ.
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`
ތަޢާރަފް
ބހޭ ޤާނޫނ ނަންބަރ  7/2010ގެ
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރކަޒީ އޞޫލން ހިންގމާ ެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގެމަތީން ލިޔެވނ  2020ވަނަ އަހަރ އައްޑޫ ސިޓީ ކައންސިލން
109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ
ހިންގި ޙަރަކާތްތަކގެ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓެވެ.
މި ރިޕޯޓްގައި ކައންސިލްގެ ތަޞައްވރާއި ،ކައންސިލްގެ އަމާޒާއި ،ކައންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގން ހަމަޖެހިފައިވާ
ގޮތގެ މަޢލޫމާތާއި ،ލަނޑދަނޑިތަކަށް ވާޞިލ ވމަށް ހިންގި ޙަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވނ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .އަދި
މީގެ އިތރަށް  2020ވަނަ އަހަރގެ ތެރޭގައި ކައންސިލން ނިންމި ނިންމންތަކާއި ،މާލީ ތަފްޞީލާއި ،ކައންސިލްގެ
ހިންގން ހަރދަނާ ކރމގެ ގޮތން ކރެވނ މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތް ކރމގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ވެސް
ބލާލެވިފައި ވާނެއެވެ.
ަ

އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލްގެ ތަޞައްވަރ (ވިޝަން)
ބލް އައްޑޫސިޓީ .އފެއްދންތެރި ،ފަންވަރހރި ،ދިރިއޅެން ހިތްގައިމ ސިޓީ އެކެވެ.
ސަސްޓެއިނަ ަ

އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލްގެ އަމާޒ (މިޝަން)
އިލްމވެރި،هހނަރވެރި ،އފެއްދންތެރި ،މީހންނަށް ދިރިއޅެން އެންމެ ކަމދާ ސިޓީ އަށް އައްޑޫސިޓީ ހެދމެވެ.
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އައްޑޫ ސިޓީގެ ވަނަވަރ
ބލާއިރ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑ
ބދީގެ ގޮތން ަ
އައްޑޫސިޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކނގައިވާ ،ބިމގެ ގޮތންނާއި އާ ާ
ސިޓީއެވެ .މިސިޓީގައި އާބާދވެ މީހން ދިރިއޅޭ  6އަވަށް ކަމގައިވާ ހިތަދޫ ،މަރަދޫ ،މަރަދޫފޭދޫ ،ފޭދޫ ،ހޅދޫ އަދި މީދޫ
ހިމެނޭއިރ ސިނާޢީ ރަށެއްގެ ގޮތގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަމާއި އިތރ ފަޅރަށްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ .ޤދރަތީ ގޮތންނާއި
ބފައިވާ މިސިޓީ އަކީ އަމާން ހިތްފަސޭހަ ވެށްޓެއް އޮތް ،ހިތްހެޔޮ އެކވެރި
ސަޤާފީ ގޮތން މއްސަނދި ތަރިކައެއް ލި ި
ރައްޔިތެއް ދިރިއޅެމންދާ ތަނެކެވެ .
މިސިޓީގެ އަވަށްތަކާއި ސިނާޢީ ރަށްތަކާއި ފަޅރަށްތައް ހިމަނައިގެން ސިޓީގެ ބޮޑމިނގައި  1454ހެކޓަރ ހންނައިރ،
އާބާދވެ

ބޭނންކރެވެމންދަނީ

802

ހެކްޓަރގެ

ބމެވެ.
ި

ޖމްލަ

ބދީގައި
އާ ާ

ހިމެނެނީ

17,254

17,249ފިރިހެނންނާއެކ ޖމްލަ  34,503މީހންނެވެ .މީގެތެރޭގައި  18އަހަރން ދަށގެ 9,366

އަންހެނންނާއި
ކދިންނާއި 65

ބސީގައެވެ .އައްޑޫސިޓީގައި ޖމްލަ 64
ބދީ ދިރިއޅެމން ދަނީ 4785 ،ގޭ ި
އަހަރންމަތީގެ  1,948މީހން ހިމެނެއެވެ .މިއާ ާ
މިސްކިތް ހރެއެވެ.

ބދޭސީން މިސިޓީގައި ދިރިއޅެމން ދާއިރ
އެކި ދާއިރާތަކގައި މަސައްކަތްކރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ި

ބޔަކ ހަރަކާތްތެރިވަމން އަންނަނީ އިމާރާތްކރމގެ ދާއިރާއާއި ،ތަޢލީމީ ދާއިރާއާއި ސިއްހީ
މީގެތެރެއިން ގިނަ ަ
ދާއިރާގައެވެ.
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އައްޑޫ ސިޓީ ކައންސިލް
ކައންސިލް ހިންގާގޮތް
ފރިހަމަ ނަން:

ޢަބްދﷲ ޞާދިޤ

ދާއިރާ:

ހިތަދޫ އތރ ދާއިރާ

މަޤާމ:

މޭޔަރ

އެޑްރެސް:

ކައސަރ /ސ .ހިތަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7924030

އީމެއިލް:

mayor@adducity.gov.mv

ފރިހަމަ ނަން:

މހައްމަދ ޔަސްރިފް

ދާއިރާ:

ހިތަދޫ ދެކނ ދާއިރާ

މަޤާމ:

ޑެޕިއޓީ މޭޔަރ

އެޑްރެސް:

ހެވި /ސ .ހިތަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7781342

އީމެއިލް:

yasrif@adducity.gov.mv

ފރިހަމަ ނަން:

ޢަލީ ފަހމީ އަޙމަދ

ދާއިރާ:

ފޭދޫ ދާއިރާ

މަޤާމ:

ކައންސިލަރ

އެޑްރެސް:

އާފަހި /ސ .ފޭދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

9996602

އީމެއިލް:

fahmee@adducity.gov.mv

ފރިހަމަ ނަން:

ޙސައިން ޙިޔާޟް

ދާއިރާ:

އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާ

މަޤާމ:

ކައންސިލަރ

އެޑްރެސް:

އެދރގެ /ސ .މީދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7785477

އީމެއިލް:

hussain.hiyaz@adducity.gov.mv
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-ފރިހަމަ ނަން:

ޖަމްޝީދާ މޙައްމަދ

ދާއިރާ:

ހިތަދޫ މެދ ދާއިރާ

މަޤާމ:

ކައންސިލަރ

އެޑްރެސް:

މިރިހިމާގެ /ސ .ހިތަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7772284

އީމެއިލްjamsheeda.mohamed@adducity.gov.mv :
ފރިހަމަ ނަން:
ދާއިރާ:

ބރާހިމް
ފައިޞަލް އި ް
މަރަދޫ ދާއިރާ

މަޤާމ:

ކައންސިލަރ

އެޑްރެސް:

ދިލްކަޝްގެ /ސ .މަރަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7727716

އީމެއިލް:

faisal.ibrahim@adducity.gov.mv

ފރިހަމަ ނަން:

ބރާހިމް ޝކރީ
އި ް

ދާއިރާ:

ހޅދޫ ދާއިރާ

މަޤާމ:

ކައންސިލަރ

އެޑްރެސް:

ގލްހަޒާރގެ /ސ .ހޅދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7939288

އީމެއިލް:

ibrahim.shukuree@adducity.gov.mv
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ކައންސިލަރންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތތައް
ބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައންސިލަރންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވެފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ
ލާމަރކަޒީ ޤާނޫނގައި ަ
ރައްޔިތންގެ ކަންކަން ،ދިމިޤްރާތީ،ههއަދި ޖަވާބދާރީވަނިވި އޞޫލަކން ރައްޔިތން އަމިއްލައަށް ނިންމމަށް
މަގފަހިކޮށްދީ އިޤތިޞާދީ ގޮތންނާއި ،އިޖތިމާޢީގޮތން އަދި ސަޤާފީގޮތން ،ސިޓީގައި ދިރިއޅޭ ރައްޔިތންގެ
ދިރިއޅމގެ ފެންވަރ މަތިކޮށްދީ ،ރައްޔިތންބާރވެރި ކރވައި،ههރައްޔިތންނާއި އެންމެ ގާތން ފޅާދާއިރާއެއްގައި
ބނެ މަގ ފަހިކޮށްދީ ،ސިޓީގެ އަވަށްތަކގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމކރމަށް މަސައްކަތްކރމެވެ.
ޚިދމަތްލި ޭ
އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރކޮށްދޭ ޚިދމަތގެ ފެންވަރ މަތިކރމަށާއި އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ
ސްޕީޑް ހަލވިކޮށް ތަރައްޤީއަށް ކރާ ކަންކަމގައި ކައންސިލްގެ ދައރ އިތރ ކރމގެ މަޤްސަދގައި އައްޑޫ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގައި ހިމެނޭކަންކަން ކރމަށް ކައންސިލަރންގެ މެދގައި މަސައްކަތް ތިރީގައިވާގޮތަށް
ކަނޑައަޅއްވާފައިވެއެވެ.
 -1މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދﷲ ޞާދިޤ

ބލެހެއްޓން
– ކައންސިލްގެ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ެ

ބލެހެއްޓން
 -2ޑެޕިއޓީ މޭޔަރ މޙައްމަދ ޔަސްރިފް – އިދާރީ ހިންގން ވިލަރެސްކޮށް ެ
 -3ކައންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މޙައްމަދ

ބލެހެއްޓން
– ސިއްޙަތާއި މޖތަމަޢާ ގޅޭކަންކަން ެ

 -4ކައންސިލަރ ޙސައިން ހިޔާޟް

ބލެހެއްޓން
– ޔޓިލިޓީސް އާއި މވާސަލާތ ކަންކަން ެ

 -5ކައންސިލަރ އަލީ ފަހމީ އަޙމަދ

ބލެހެއްޓން
– ތައލިމާއި ތިމާވެށީގެ ކަންކަން ެ

ބރާހީމް
 -6ކައންސިލަރ ފައިޞަލް އި ް

ބލެހެއްޓން
– އިޤްތިސާދީ ކަންކަން ެ

ބރާހީމް ޝކރީ
 -7ކައންސިލަރ އި ް

ބލެހެއްޓން
ބހިޔާވަހިކަން ެ
– އމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ޯ
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ކައންސިލް އިދާރާގެ މވައްޒަފން
 2020ވަނަ އަހަރ ނިމނ އިރ މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކރަމން އަންނަނީ  379މވައްޒަފންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
ބދަލކރެވނީ 02
ހިމެނެނީ  248ދާއިމީ މވައްޒަފންނާއި  131ކޮންޓްރެކްޓް މވައްޒަފންނެވެ .އެހެން އޮފީސްތަކަށް ަ
މވައްޒަފެކެވެ .މިމއްދަތގެ ތެރޭގައި  06މވައްޒަފަކ ވަޒީފާއިން މސްކޅިކރެވިފައިވާއިރ  04މވައްޒަފަކ ވަނީ ވަޒީފާއިން
ވަކިވެފައިވެއެވެ.
ރޭންކް

އަދަދ

މވައްޒަފންގެ ރޭންކ ބެހިފައިވާގޮތް
ޑިރެކްޓަރ

EX1

6

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

MS3

18

ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

MS2

3

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

MS2

2

ޕރޮފެޝަނަލްސް
ލީގަލް ސަރވިސް ް

)CS9 (Grade 4

1

ޕރޮފެޝަނަލްސް
ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް ް

)CS7 (Grade 2

1

ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

MS1

6

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

MS1

10

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

GS4

8

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

GS4

11

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

GS3

31

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

GS3

16

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

GS2

26

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

GS1

1

ޕޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 2
ސަ ޯ

SS2

20

ޕޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 1
ސަ ޯ

SS1

88

ޖމްލަ

248

ކައންސިލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް  131މވައްޒަފން ހިމެނެއެވެ .އެއީ ކައންސިލްގެ އިދާރާ (ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން 4ه،
އަންހެނންގެ ކޮމިޓީ  ،1މނިސިޕަލް ސަރވިސް ޑިވިޜަން ،21ސެކިއރިޓީ،)1ههހިތަދޫ އަވަށ އޮފީސް (މނިސިޕަލް  22ه،
މިސްކިތ މަސައްކަތ  ،)7މަރަދޫ އަވަށ އޮފީސް (މނިސިޕަލް  ،10މިސްކިތ މަސައްކަތ  ،)7هމަރަދޫފޭދޫ އަވަށ އޮފީސް
(މނިސިޕަލް  ،4މިސްކިތ މަސައްކަތ  ،)3ފޭދޫ އަވަށ އޮފީސް (މނިސިޕަލް  ،11މިސްކިތ މަސައްކަތ  ،)3ހޅދޫ
އަވަށ އޮފީސް (މނިސިޕަލް  ،7މިސްކިތ މަސައްކަތ ،)6هމީދޫ އަވަށ އޮފީސް (މނިސިޕަލް  ،8މިސްކިތ މަސައްކަތ ،)7ه
ބލިކް ވޯރކްސް
ޔޫތ ސެންޓަރތައް (،)7هހިތަދޫ ،2މަރަދޫފޭދޫ  ،1ގަން ،2ހޅދޫ .2މަގ މަރާމާތކރާ ޔނިޓް  /ހިތަދޫ ޕަ ް
ސަރވިސަސް ( )2މވައްޒަފންނެވެ.
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ނަތީޖާ ޙާސިލްކރެވނ މިންވަރ
Q3

Q4

ހަރަކާތް

Q1

Q2

ބލެހެއްޓން
ޢިމާރާތްތަކގެ ސެކިއރިޓީ ެ



  

100%

މިސްކިތްތަކގައި ކރަންހރި މަރާމާތތައް ކރން



  

100%

އެއްގަމގައި ދއްވާތަކެތި މަރާމާތކރން



  

100%



  

100%





ބނާކރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތކރން
ި
މީހން ދިރިއޅން ނޫން ބޭނންތަކަށް



  

ޑިޕްލޮމާ އިން އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ހިންގން





50%

ލާމަރކަޒީ ދވަސް ފާހަގަކރން





100%

ބއްވޭ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަން
ހރިހާ މވައްޒަފންނަށް ޭ





50%

މާހެފން (ކައންސިލް މވައްޒަފންގެ)





0%

މވައްޒަފންގެ އެކވެރިކަން އާލާކރމަށް ދަތރ ދިއން





0%

ކައންސިލަރންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ހިންގން





0%

އީ-އެޑްމިން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް





100%

ބޖެޓް ތައްޔާރކޮށް ފާސްކރމަށް ހށަހެޅން
2020ގެ ަ





 2020ވަނަ އަހަރގެ މަސައްކަތ ތާވަލް ތައްޔާރކޮށް ފާސްކރން





 2019ވަނަ އަހަރގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ނިންމން





ބއްދަލވން (
ބއްވާ ަ
ބއްދަލކރމަށް ާ
ކައންސިލން ރައްޔިތންނާއި ަ





ނަތީޖާ
ހާސިލްކރެވނ
މިންވަރ

ބއްތިތައް ދިއްލން
ނދިއްލި ހރި މަގ ަ
 1441ވަނަ އަހަރގެ ރަމަޟާން މަހަށް މިސްކިތްތައް މަރަމާތކރން



100%



100%

100%
100%



100%
100%

ޖެނއަރީ)
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އައްޑޫސިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބ އެއްކރން ()jan-march



ބން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ހެދން
އަރ ަ



ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ރިވިއކރން





100%


 

50%
50%

ހޅދޫމީދޫ ފްލެޓްތައް ހަވާލކރން



100%

ހިތަދޫ ފްލެޓްތައް ހަވާލކރން

 

75%

އައްޑޫސިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބ އެއްކރން ()jan-jun



100%

ބންތައް ދޫކރން
ޓއަރިޒަމް ި



  

75%

2020ވަނަ އަހަރގެ ފރަތަމަ ހަމަހގެ ރިޕޯޓް ނިންމން





100%



  

80%





ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދން
ކާރިސާތަކގައި އެހީތެރިވމަށް
އައްޑޫސިޓީގައި ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް މަދކރމގެ ޕްރޮގްރާމް








ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް މަދކރމަށް މީހން ހޭލންތެރިކރން

30%
65%

ބލެހެއްޓން
މީދޫ ކޯގަންނ ގަބރސްތާނ ެ



މިސްކިތްތަކގައި އަސރނަމާދަށްފަހ ދަރސް ދިނން









100%
0%

މަދިރި ނައްތާލމގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގން
ބއްވާ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީދިނން
ސްކޫލްތަކން ާ

100%

30%



50%

އަލްޓަނޭޓީވް ލާނިންގ ޕްރޮގްރާމް-

50%

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގން

60%

ހަފްތާރެސް ޕްރޮގްރާމް ( 40ހަފްތާ)



0%

ބނަރ ލީފްލެޓް)
ރަމަޟާންމަހަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގން ( ެ



60%

ބއްވން
ބރާތް ޭ
އައްޑޫ އެތްލެޓިކްސް މ ާ





50%
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މިސްކިތްތަކގައި ދަމނަމާދކރން



0%

ނ
ވސް ފާހަގަކރ ް
ފިތރ ޢީދ ދ ަ



0%

ތިމާވެށި ދވަސް ފާހަގަކރން





 

އައްޑޫސިޓީ ސާފކރމާއި ފެހިކރމގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގން

100%
100%

މީދޫ ކޯގަންނ ގަބރސްތާނވަށާފާރގައި ކލަލން





0%

ބއްވން
ބރާތް ޭ
އައްޑޫ ޤރއާން މ ާ





20%

ސިޓީ ސްކއަރ ތަރައްޤީ ކރމގެ މަސައްކަތް





80%

ބއްތި ޖެހމގެ މަސައްކަތް
ހިތަދޫ އަވަށ ނެރ ަ





20%

އައްޑޫ ސިޓީ މާމެންދޫ ސަރަހައްދން އާމަގތަކގެ މަސައްކަތް



 

80%

 

50%

ހޅދޫ މީދޫ ސިއްޙީ މަރކަޒ





65%

ބޅަ ދަނޑގައި ޓާރފް އެޅމގެ މަސައްކަތް
ހިތަދޫ އީދިގަލި ފޓް ޯ

 

100%



100%

އައްޑޫ ސިޓީ ޓއަރިޒަމް ޒޯންތައް ތަރައްޤީ ކރން

އައްޑޫސިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބ އެއްކރން
އަންހެނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކރާ ކޮމެޓީ
ބގައި ޖެހިފައިވާ މީހންނާއި ،އިޖތިމާޢީ މައްސަލަތައް
މަސްތވާތަކެތީގެ ވަ ާ
މަދކރމަށް އައޓް ރީޗް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގން
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހާލަތ ދެނެގަތމަށް ހިންގޭ ސާވޭ .ދަރިމައިވމާއި،










0%

0%

ބޑެތި މައްސަލަތައް
ވެކްސިން ދިނމާއި ،މޅި މޖްތަމައގައި ހރި ޮ
ދެނެގަތން
އޯގަނިކް ދަނޑވެރިކަމަށް ބޭނންވާ ތަމްރީންތައް ހިންގން
ސިޓީގެ ހރިހާ އަވަށެއްގެ ޓީޗަރންނަށް ފަސްޓް އެޢިޑް ޓްރޭނިންގ އެއް
ހިންގން

 



0%
0%
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ކެންސަރ ސްކްރީން ޕްރޮގްރާމް
ކަނޑމަތީގައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކން ސަލާމަތްވމަށް މީހން
ހޭލންތެރިކރން
އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން ތަމްރީންކރން
ހޭންޑް އެމްބރޮއިޑްރީ ކޯސް
ބޅަ،
ބޅަ ،ވޮލީ ޯ
އަމްޕަޔަރން ތަމްރީން ކރމގެ ޕްރޮގްރާމް (ނެޓް ޯ
ބޑްމިންޓަން ،ފޓްސަލް)
ެ

 



0%
0%

 

0%



0%



0%






0%

ބރާތް އަންހެން
ބޅަ މ ާ
ނެޓް ޯ

 

0%

ބރާތް އަންހެން
ފޓްސަލް މ ާ



0%

 

0%



0%

ބރާތް (ޖަމްމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ،އޮފީސްތަކަށް)
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ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ

ޙާސިލްކރެވނ ނަތީޖާގެ ތަފްސީލް
• އީ-އެޑްމިން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
ބއިވެރިކޮށްގެން
މިއީ އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖީ.އެސް އަދި އެމް.އެސް ލެވެލްގެ  23މވައްޒަފން ަ
ހިންގި ތަމްރީނ ޕްރޮގްރާމެކެވެ 05 .ފެބްރއަރީ އިން  06ފެބްރއަރީ  2020ނިޔަލަށް ކރިއަށް ގެންދިޔަ
މިތަމްރީނ ޕްރޮގްރާމގައި މވައްޒަފންނަށް މަސައްކަތގެ މާޙައލގައި ދިމާވާ ކަންތައްތައް ހައްލކރމގައި ފަސޭހަ
ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދެވނެވެ.
• ލާމަރކަޒީ ދވަސް ފާހަގަކރން
ލާމަރކަޒީ

ދވަސް

ފާހަގަކރމގެ

ގޮތން

ކައންސިލް އިދާރާއާއި އަވަށ އޮފީސްތަކގެ
މވައްޒަފން
ބއްވިފައިވެއެވެ.
ޭ

ހިމެނޭގޮތަށް

ރަސްމިއްޔާތެއް
މިރަސްމިއްޔާތ

ބއްވިފައިވަނީ ،2020ههފެބްރއަރީ  26ވަނަ
ޭ
ދވަހ މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލގައެވެ.

•  2020ވަނަ އަހަރގެ މަސައްކަތ ތާވަލް ތައްޔާރކޮށް ފާސްކރން
ބއްވނ ކައންސިލްގެ ފރަތަމަ ޖަލްސާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް
 ،2020هޖެނއަރީ 15ވަނަ ދވަހ ޭ
ބޔާން ކރެވިފައިވާ ގޮތގެ މަތިން ކަނޑައެޅިފައިވާ
ލާމަރކަޒީ އސޫލން ހިންގމގެ ޤާނޫނގެ  96ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ބޖެޓް ކައންސިލންވަނީ ފާސްކރައްވާފައެވެ.
އސޫލގެ ދަށން ތައްޔާރކރެވިފައިވާ 117,955,604.00ރފިޔާގެ ަ
• އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ގޭދޮށ މަސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކރން
އިންޑިއާ ސަރކާރގެ ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިޔނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖްކްސް ހިންގމަށް ދެވޭ އެހީގެ ދަށން އައްޑޫ
ސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާއިމކރެވޭ ގޭދޮށ މަސް ޕްލާންޓް ތައްޔާރކޮށް ހިންގމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައންސިލާއި އެލްނާތ
ބސްވމެއްގައި ސޮއިކރެވިފައެވެ .އެލްނާތ ގެ ފަރާތން މި
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދ ވަނީ އެއް ަ
ބރާހިމް ޚަލީލް އެވެ.
ބސްވމގައި ސޮއިކރެއްވީ އެ ކންފނީގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ ،އި ް
އެއް ަ
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ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ

ބސްވމގެ ދަށން މަސް ޕްލާންޓ  280ދވަހގެ ތެރޭގައި ނިންމައިهހިންގަން ފަށަންޖެހޭނެއެވެ.ه މި
މި އެއް ަ
މަޝްރޫޢަށް 6،000،000ރ .ه( 6މިލިއަން ދިވެހި ރފިޔާ) ޚަރަދ ކރމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ހިލޭ
އެހީއިން

އެވެ.

އެލްނާތ

އަދި

މޯލްޑިވްސް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން
3،201،885ރ.ه(ތިން
މިލިއަން

ދެލައްކަ

އެއްހާސް

އަށްސަތޭކަ

އަށްޑިހަ

ފަސް

ދިވެހި

ރފިޔާ ) ފރަތަމަ ފޭސް
ގައި

އިންވެސްޓްކރމަށް

ނިންމާފައިވެއެވެ.
• އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ އަދި ހޅދޫގައި ގޭދޮށ މަސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކރން
ބލަމަށް
ބޔަކ ހޯދމަށް ީ
މަރަދޫ އަދި ހޅމީދޫގައި ގާއިމކރާ ގޭދޮށ މަސްޕްލާންޓް ގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ަ
ހޅވާލމން އެކަމަށް ކރިމަތިލީ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން މަރަދޫގައި ގާއިމކރާ ގޭދޮށމަސްޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް
ކާމިޔާބކރީ ޓްރައިޑެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑން ،އަދި ހޅމީދޫގައި ގާއިމކރާ މަސްޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް
ކާމިޔާބކރީ މެކޯ ޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑންނެވެ .މިދެ ކންފންޏާ މިމަސައްކަތް ހަވާލކރީ  22ޖލައި  2020ގައެވެ.
މި ދެ މަސްޕްލާންޓގެ ކޮންމެ މަޝްރޫއަކަށްވެސް 6,00,000ރ 6( .މިލިއަން ދިވެހި ރފިޔާ) ޚަރަދ ކރމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޑިއާ ސަރކާރގެ ހިލޭ އެހީއިން އެވެ .ޓްރައިޑެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑން 22،100،000ރ.
( 22މިލިއަން އެއްލައްކަ ދިވެހި ރފިޔާ) އިންވެސްޓްކރމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ .މެކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑން
714،6،613ރ( .ހަ މިލިއަން ހަ ލައްކަ ތޭރަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާދަ ދިވެހި ރފިޔާ ) އިންވެސްޓްކރމަށް
ނިންމަވާފައިވެއެވެ .މަރަދޫގައި ޤާއިމކރެވޭ މަސް ޕްލާންޓގެ ފރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ނވަ މަސް ދވަހގެ
ތެރޭގައި ނިންމައި ހިންގަން ފަށަންޖެހޭނެއެވެ  .ހޅދޫމީދޫގެ މަސް ޕްލާންޓގެ ފރަތަމަ ފޭސް ގެ މަސައްކަތް 11
ބސްވމގައި ކައންސިލްގެ ފަރާތން
މަސް ދވަހގެ ތެރޭގައި ނިންމައި ހިންގަން ފަށަންޖެހޭނެއެވެ .މިދެ އެއް ަ
ސޮއިކރެއްވީ މޭޔަރ ޢަބްދﷲސާދިގެވެ.
މި މަޝްރޫޢގެ ސަބަބން މަސްވެރިކަމގެ ނަފާ އިތރވެ މަސްވެރިކަމގެ ސިނާއަތް އިތރަށް ފޅާވެގެންދާނެއެވެ.
އަދި މިއީ ސަރކާރގެ މެނިފެސްޓޯގައި ފާހަގަކރައްވާފައިވާ ޚާއްސަ މަޝްރޫޢަކަށް ވެފައި ،މަސްވެރިންނަށް
ލިބެމންދާ އާމްދަނީ އިތރކރމަށް ފރސަތތަކެއް ފަހިވެގެން ދާއިރ ،ވަޒީފާގެ ފރސަތތައްވެސް މި މަޝްރޫޢގެ
ސަބަބން އިތރވެގެން ދާނެއެވެ .އައްޑޫ ސިޓީގެ އިޤްތިޞާދ އިތރަށް ފޅާކރމަށް ކރެވޭ މަސައްކަތގެ ތެރެއިން
ހިތަދޫ ،މަރަދޫ އަދި

ހޅދޫމީދޫގައި ޤާއިމ ކރެވޭ މަސް ޕްލާންޓްތަކން ކަނޑމަސް ގަނެ ،ޕްރޮސެސްކޮށް ،އަގ

އެއްކރެވޭ މަހގެ އފެއްދންތައް އިތރވެގެން ދާނެއެވެ.

އަދި މި މަސްޕްލާންޓްތައް ޤާއިމކރެވޭނީ އައިސް
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ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ

ބހެއްޓޭނެ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ .މި މަސްޕްލާންޓތަކން މަސް ކިރމާއި
އފައްދައި މަސް ފިނިކޮށް ެ
ސާފކރމާއި ފިނިކރމާއި ގަނޑކރމާއި ވެކިއމް ޕެކް ކރމާއި ޕެކޭޖް ކރމާއި ކޮލިޓީ ޓެސްޓކރމާއި ތަފާތ
ވައްތަރގެ މަސް ޕްރޮސެސްކރމގެ މަސައްކަތްވެސް ކރެވޭނެއެވެ.
•  2020ވަނަ އަހަރގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ނިންމން
 2020ވަނަ އަހަރގެ އަހަރީ ރިފޯޓްގައި އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލްގެ ވިޝަން ،މިޝަން ،އަދި ސިޓީގެ
ވަނަވަރގެ އިތރން ކައންސިލްގެ މަސައްކަތް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތގެ ތަފްޞީލާއި ޙާސިލްކރެވނ ނަތީޖާ އާއި
ބތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ކައންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގމާއި ގޅޭ މަޢލޫމާތތަކާއި އިދާރީ
ކާމިޔާ ީ
ބއެއް ގޮންޖެހންތައްވެސް
ހިންގމގައި ދިމާވި ަ

ހިމަނައި އަލިއަޅވައިލެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި މި ރިޕޯޓް ވަނީ

ކައންސިލްގެ މިއަހަރގެ  02ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށް  20ޖެނއަރީ  2021ވަނަ ދވަހ އެލް.ޖީ އަށް
ފޮނވާފައެވެ.
•

ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދން
އައްޑޫސިޓީގެ ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން އެކލަވާލމަށްޓަކައި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދމާއި ގޅޭ ގޮތން
ބސްވމެއްގައި  2020ވަނަ އަހަރގެ ކރީކޮޅ
ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓާއި އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލާއި ދެމެދ އެއް ަ
ސޮއިކރެވނެވެ .ނަމަވެސް ކޮވިޑގެ ހާލަތާއި ގޅިގެން މިމަސައްކަތް ކރިޔަށްގެންދެވޭގޮތް ވަނީ ނވެފައެވެ.
ބސްވން އާކރެވި ޑިސެމްބަރ މަހގެ ތެރޭގައި ވަނީ
ވމާއެކ މަސައްކަތގެ އެއް ަ

މަސައްކަތް ފެށިފައެވެ.

ބސްވމގައި ސޮއިކރާތާ 4
މިމަސައްކަތް ފރިހަމކޮށް ނިންމައި ،ފައިނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން އެއް ަ
މަސް ދވަހގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ކައންސިލާ ހަވާލކރަން ޖެހެއެވެ.
•

މީދޫ ކޯގަންނ ގަބރސްތާނ ބެލެހެއްޓން
ނަމްބަރ

(AGR)426-AA/PRIV/2019/80

ބސްވމގެ
އެއް ަ

ދަށން

އައްޑޫސިޓީ

މީދޫ

ކޯގަންނ

ބލެހެއްޓމގެ މަސައްކަތް މަހަކ 21,200/-ރ( .އެކާވީސް ހާސް ދއިސައްތަ ރފިޔާ)
ގަބރސްތާނގެ ސެކިއރިޓީ ެ
ބސްވމގެ މއްދަތަކީ  20ސެޕްޓެމްބަރ
އަށް ނޫރައްދީން އިންވެސްޓްމެންޓާއި ހަވާލކރެވިފައި ވެއެވެ .މި އެއް ަ
 2019އިން  31ޖަނަވަރީ  2021ގެ ނިޔަލަށެވެ.

19
19

ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ

•

ކާރިސާތަކގައި އެހީތެރިވން
 14މޭއި  2020ގައި އައްޑޫސިޓީއަށް ކރި ވިއްސާރައާއި ގޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކގެ ގެތަކަށް ވަނީ
ބފައެވެ.
ބޑެތި ގެއްލންތައް ލި ި
ޮ
ބފައިވެއެވެ .ކައންސިލާއި
ބޑެތި ގެއްލން ލި ި
 ހިތަދޫ އަވަށގެ  28ގެއަކަށް ފެން ވަދެ  1ގެއަށް ޮއެމް.އެން.ޑީ.އެފް ،هޕޮލިސް އަދި ވޮލަންޓިއަރން ގޅިގެން ފެންބޮޑވެފައިވާ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ޕަންޕް ޖަހައި ފެން
ބސްތާ ޖަހާ ދެވނެވެ.
ހިއްކމގެ މަސައްކަތް ކރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ .އަދި ޔޫތ ސެންޓަރ ހިމެނޭގޮތަށް ވެލި ަ
 މަރަދޫ އަވަށގެ  20ގެއަށް ފެން ވަދެއެކި

ވަރގެ

ގެއްލން

ބފައިވެއެވެ.
ލި ި

ކައންސިލާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް،ههޕޮލިސް އަދި
ވޮލަންޓިއަރން ގޅިގެން ފެންބޮޑވެފައިވާ ދެ
ސަރަހައްދެއްގައި

ޕަންޕް

ޖަހައި

ފެން

ހިއްކމގެ

މަސައްކަތް

ކރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.

މަރަދޫފޭދޫ

އަވަށގެ  41ގެއަށް ފެން ވަދެ އެކި ވަރގެ
ގެއްލން

ބފައިވެއެވެ.
ލި ި

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް،ه
ވޮލަންޓިއަރން
ސަރަހައްދެއްގައި

ކައންސިލާއި

هޕޮލިސް

އަދި

ފެންބޮޑވެފައިވާ

ދެ

ޖަހައި

ފެން

ޕަންޕް

ހިއްކމގެ މަސައްކަތް ކރިއަށްގެންދެވނެވެ.
އެހީތެރިކަން އެންމެ ބޭނންވާ ގޭގޭގައި ވެލި
ބސްތާ ޖަހާދެވިފައިވެއެވެ.
ަ
 ފޭދޫ އަވަށގެ  544ގެއަށް ފެން ވަދެބފައިވެއެވެ.
ބޑެތި ގެއްލން ލި ި
 66ގެއަށް ޮ
 66ގޭގައި ދިރިއޅޭ  420ފަރާތަށް ކައންސިލްގެ ފަރާތން ރޯދަ ވީއްލމގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާދެވނެވެ.
ކައންސިލާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ،هޕޮލިސް އަދި ވޮލަންޓިއަރން ގޅިގެން  04ސަރަހައްދެއްގައި ޕަންޕް ޖަހައި ފެން
ބސްތާތައްޖަހައި
ހިއްކމގެ މަސައްކަތް ކރިއަށްގެންދެވނެވެ .އެހީތެރިކަން އެންމެ ބޭނންވި ގެތަކަށް ވެލި ަ
ދެވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތރން އާންމކޮށް ފެން ވަންނަ ގެތަކަށް ކައންސިލން ވަނީ ވެލި ފޯރކޮށްދީފައެވެ.
އެމަޖެންސީ ހާލަތގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފލހންނާއި ސިފައިންނަށް ބޭނންވާ އެންމެހާ ކަންކަން ކައންސިލން
ބ ގެއްލމގެ ރިޕޯޓްތައް ނަގައި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި
ފެސިލިޓޭޓްކޮށް ،ގޭގެއަށް ލި ޭ
ބހޭ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ .އެހީތެރިކަން ބޭނންވާ ފަރާތްތައް ފާހަގަކރެވި އެފަރާތްތަކަށް
އަދި ކަމާ ެ
ވަގތން ވަގތަށް ބޭނންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރކޮށްދިނމގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި ދެވިފައިވެއެވެ.

20
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ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ

•

އައްޑޫ ސިޓީ މާމެންދޫ ސަރަހައްދން އާ މަގތައް ހެދމގެ މަސައްކަތް
މިއީ މިސަރަހައްދން އާންމންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކަށް މީހންނަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ހަދައި ދިނމގެ ގޮތން
ކރިއަށް ގެންދެވނ މަސައްކަތެކެވެ .މިމަސައްކަތަކީ ހިތަދޫ އަވަށ އޮފީހން ކރަމން އަންނަ މަސައްކަތަކަށް
ވީނަމަވެސް މާމެންދޫ ސަރަހައްދ ތަރައްޤީކރމަށް އާ މަގތައް ހެދމަށް އެކްސްކަވޭޓަރ ކއްޔަށް ހިފައި

އަވަހަށް

މިމަސައްކަތް ނިންމޭނެ ގޮތް ކައންސިލން ވަނީ ފަހިކޮށްދެއްވާފައެވެ .މިމަސައްކަތަށް ވަނީ ޖމްލަ 104,940ރ.
ޚަރަދވެފައެވެ.
•

ހޅދޫ މީދޫ ސިއްޙީ މަރކަޒ ތަރައްޤީކރން
ބޑްތައް
މިމަސައްކަތަކީ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށން ކރިއަށް ގެންދެވނ މަސައްކަތެކެވެ .މަސައްކަތަށް ހށަހެޅނ ި
އިވެލއޭޓް ކރމަށްފަހ

ބޔަކާއި ވަނީ މަސައްކަތް ހަވާލވެފައެވެ .މި މަސައްކަތް ނިމޭއިރ އެތަނން އެކްސްރޭގެ
ަ

ބގެންދާނެއެވެ.
ޚިދމަތާއި އަލްޓްރާސައންޑް ސްކޭނިންގ ގެ ޚިދމަތް ލި ި
•

ފޭދޫގައި އަލަށް ހަދާ ޓާފް ދަނޑގެ މަސައްކަތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ފޭދޫގައި ހައްދަވާ ޓާފް ދަނޑގެ މަސައްކަތް ނިމި
ފެންސް ޖެހމގެ މަސައްކަތް އަހަރ ނިމނއިރ ހިނގަމންދަނީއެވެ .މިމަސައްކަތަށް އެހީތެރިކަން ދިނމގެ ގޮތން
ދަނޑަށް އަޅާނޭ ވެލި ހޯދައި ދިނމާއި ،ފަސްގަނޑ ލެވެލް ކރމާއި ކޮމްޕެކްޓް ކރމގެ މަސައްކަތގައި
ކައންސިލން އެހީތެރިކަން ފޯރކޮށްދީފައިވެއެވެ.

•

ފޭދޫ އަދި މީދޫ ސްވިމިން ޓްރެކް އެޅމގެ މަސައްކަތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯޓް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ފޭދޫ އަދި މީދޫގައި އަޅާދެއްވި ސްވިމިންގް ޓްރެކް
އެޅމގައި ކައންސިލްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

•

ސަރކާރން އައްޑޫސިޓީގައި ހައްދަވާ ބަނދަރތަކގެ މަސައްކަތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ ،ހައސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ފަރާތން އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫގައި،
ބއްތި ވިއގަ އާކރމަށް ކރަމންދާ މަސައްކަތް ނިމމަކަށް ގޮސްފައިވެއެވެ .މަރަދޫފޭދޫ
މަރަދޫ ބަނދަރ ބޮޑކޮށް ަ
ގައި އާ ބަނދަރެއް ހެދމގެ މަސައްކަތގެ  90ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ .މީދޫގައި މީދޫ ބަނދަރ
ބޮޑކޮށް އިތރަށް ތަރައްގީކރމަށް ކރެވެމންދާ މަސައްކަތގެ  90ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ.
ބޑެތި މަަަސައްކަތްތަކގެ ތެރޭގައި
ސަރކާރން އައްޑޫގައި ހިންގަމންދާ އމރާނީ އަދި އިޖތިމާއީ ތަރައްގީގެ ޮ
އައްޑޫގައި ރަނގަޅ ފެންވަރަކަށް ތާރަ އަޅައިގެން ފެށމަށް ތައްޔާރވަމންދާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ .މީގެ
އިތރން ފޭދޫގައި ފެންބޮޑމގެ މައްސަލަ ހައްލކރމަށް ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް ،އައްޑޫގެ ހރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި
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ނަރދަމާގެ ޚިދމަތް ދިނމަށް ކރެވޭ މަސައްކަތާއި ،ހިތަދޫގައި ސަރކާރން ގާއިމކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކގެ
ބންގާ އެޅން ،އަދި އައްޑޫ
ލޭންޑްސްކޭޕް މަސައްކަތާއި ހޅމީދޫގެ ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރގެ ި
އެކއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕީޓަލން ޚިދމަތް ދޭން ފެށން ހިމެނެއެވެ.
•

މިސްކިތްތައް މަރަމާތކރން
ރަމަޟާން

މަހަށް

ތެރެއިން

މަރާމާތަށް

މިސްކިތައް

އައްޑޫގެ

64

ބޭނންވެފައިވާ

މަރާމާތކރމގެ

މިސްކިތގެ
ހރިހާ
މަސައްކަތް

ކރިޔަށްގެންދެވނެވެ.

• ހޅދޫ މީދޫ ފްލެޓްތައް ހަވާލކރން
ބހެއްޓީ  9ފްލެޓް ،ސޯޝަލް
ހޅދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ  48ފްލެޓގެ ތެރެއިން ކރިން ވިއްކާ ގޮތަށް ެ
ހައސިންގ ސްކީމްގެދަށން ކރިންވެސް ހައސިންގ ޔނިޓް ދޫކރމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އޞޫލާއި އެއްގޮތަށް މި
ފްލެޓްތަކަށް ކރިމަތލމަށް ފރސަތ ހޅވާލެވިފައިވެއެވެ 48 .ފްލެޓްގެ ތެރެއިން މިހާރ ހހަށް ހރި ފްލެޓްތަކާއި
ސޯޝަލް ހައސިންގ ސްކީމްގެ ދަށން ފްލެޓް ދޫކރމާމެދ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައސިންގ އާއި އެކ މަޝްވަރާކޮށް
ގޮތެއް ނިންމމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކރެވެމންނެވެ.
•

ނެރބައްތި ޖެހމގެ މަސައްކަތް
ބއްތި ޖެހމގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކރެވިފައެވެ .މިމަސައްކަތގެ ޖމްލަ އަގަކީ
ހިތަދޫ އަވަށ ބޭރ ނެރގައި  02ނެރ ަ
 31،200ރފިޔާ އެވެ.

•

ހިތަދޫ އީދިގަލި ފޓްބޯޅަ ދަނޑގައި ޓާރފް އެޅމގެ މަސައްކަތް
ބސްވމގައި ސޮއި ކރެވނ
މިމަސައްކަތަކީ  2019އޮގަސްޓް  08ވަނަ ދވަހ ޓްރިޕްލް  8އާއި އެކ އެސް ަ
މަސައްކަތެކެވެ .ކޮވިޑް ލޮކްޑައންއާއި ގޅިގެން ދަނޑގައި ޓާރފް އެޅމގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން އޮތް
މއްދަތަށް ނފެށި ލަސްވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް އަހަރ ނިމނ އިރ ޓާފް އެޅމގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ.
މިމަސައްކަތަށް ފައިސާ ދޫކރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ،ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓްއިން އެވެ.
މި މަސައްކަތގެ ޖމްލަ އަގަކީ  1,271,266.49ރފިޔާ އެވެ.
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• ހިތަދޫ ފްލެޓްތައް ހަވާލކރން
ސަރކާރގެ ގެދޮރވެރިކރމގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށން ހިތަދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ  264ފްލެޓގެ ތެރެއިން ކރިން
ބހެއްޓީ  32ފްލެޓެވެ .އެހެންނަމަވެސް ސޯޝަލް ހައސިންގ ސްކީމްގެދަށން ކރިންވެސް
ވިއްކާ ގޮތަށް ެ
ހައސިންގ ޔނިޓް ދޫކރމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އޞޫލާއި އެއްގޮތަށް މި  32ފްލެޓަށް ކރިމަތިލެވޭނީ އައްޑޫސިޓީގެ
ބދަލކރަން ބޭނންވާ މަރަދޫ ،މަރަދޫފޭދޫ ،ފޭދޫ ރައްޔިތންނަށެވެ.
ހިތަދޫ ރައްޔިތންނާއި ހިތަދއަށް ދިރިއޅން ަ
ބކީ ހރި  32ފްލެޓަށް އިއލާންކޮށް މއްދަތ ހަމަވިއިރ ވަނީ  835ފަރާތަކން ކރިމަތިލާފައެވެ.
އެގޮތން މިހާރ ާ
އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިފަރާތްތަކގެ ފޯރމްތައް އިވެލއޭޓް ކރމަށްފަހ މާރކްސްދީ ފްލެޓް ލިބނ ފަރާތްތަކގެ
ނަންތައް ވަނީ އިއލާން ކރެވިފައެވެ .އަދި މިފްލެޓްތައް ލިބނ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޤޓ ހަވާލކރމގެ މަސައްކަތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައސިންގގެ ފަރާތން ދަނީ މަސައްކަތް ކރަމންނެވެ .މީގެ އިތރން ކރިން ދޫކޮށްފައިވާ
ބކީ ހރި  28ފްލެޓަށް މި އަހަރގެ ތެރޭގައި އިޢލާން ކރެވިފައިވެއެވެ .މި ފްލެޓްތަކަށް
ފްލެޓްކގެ ތެރެއިން ާ
 700އަށް ވރެ ގިނަ ފަރާޓްތަކން ކރިމަތިލާފައިވެއެވެ .އަދި މި ފޯމްތައް އިވެލއޭޓްކޮށް މާކްސް ދިނމގެ
ބއި މި އަހަރ ނިމނއިރ ވަނީ ކރެވިފައެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައސިންގ އިން ރޯޑް
މަސައްކަތގެ ބޮޑ ަ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލކޮށްގެން ހިތަދޫ ފްލެޓް ސަރަހައްދގެ ލޭންޑްސްކޭޕް މަސައްކަތގެ ދަނީ
ކރަމންނެވެ.
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•

ސިޓީ ސްކއަރ ތަރައްޤީ ކރމގެ މަސައްކަތް
ސިޓީ ސްކއަރ ތަރައްޤީކރމގެ މަސައްކަތަކީ ކައންސިލން ވަރަށް ބޮޑ އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްވައިގެން ކރިއަށް
ބއެއް
ބއެއް ނިމިފައިވެއެވެ .ނނިމި ހރި ަ
ގެންދެވނ މަޝްރޫޢެކެވެ .މިތަނގެ ކރަންހރި މަސައްކަތގެ ބޮޑ ަ
ބހެއްޓން ހިމެނެއެވެ.
މަސައްކަތްތަކގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓް ވިޔގަޔާއި ގޅމާއި ދިއްލން އަދި ފައންޓެއިން އެއް ެ
ބންދކޮށްފައިވމން ތަކެތި ގެނައމގައި ދަތިތަކެއް ހރމާއިއެކ
ބޑަރތައް ަ
ކޮވިޑް  19ގެ ސަބަބން ދނިޔޭގެ ޯ
ނނިމި ހރި މަސައްކަތްތައް

ނިންމގައި ލަސްކަމެއް އައިސްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތރން ސިޓީ ސްކއެއަރ

ފެހިކރމާއި ލޭންޑްސްކޭޕް ކރމގެ މަސައްކަތް މިވަގތވެސް ކރިއަށް ދެއެވެ.
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ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ

•

ޓޫރިޒަމް ބިންތައް ދޫކރން:
އައްޑޫ ސިޓީގައި ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ ގޮތގައި ރަޢީސލްޖމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅއްވާފައިވާަަރަހައްދތަކން ގެސްޓްހައސް
ބންތައް ކއްޔަށް ދޫކރމަށް ނިންމައި ،އެކަމަށް ޝައޤވެރިވާ
އަދި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގމަށް ި
ބފައެވެ  .ޓޫރިޒަމަށް އައްޑޫ އިން ބިޑ ކރީ96 ،
ބއް ވަނީ ލި ި
ފަރާތްތަކަށް ހޅވާލި ފރޞަތގައި ބޮޑ ތަރހީ ެ
ބދަލކރމަށް މީދޫގެ  16ބިމގެ  320އެނދ
ބމގެ  4000އެނދަށެވެ .މީދޫ ރައްޔިތން އެދިގެން ލޮކޭޝަން ަ
ި
ބޑަށް ހޅވިފައި އޮތީ  80ބިމގާ  3680އެނދަށެވެ .މީގެ ތެރެއިން ބިޑ
މަޑޖައްސާލމން ޖމލަ މިބރގައި ި
ބމަކަށް
ބމަކަށް  3390އެނދެވެ .މއްދަތ ހަމަވިއިރ ނވިކެނީ ި 17
ވިއްކމގެ މއްދަތ ހަމަވިއިރ ވިކނީ ި 63
ބޑް
ބޑް ހށަހަޅާފައިވަނީ ޖމްލަ  36ފަރާތަކންނެވެ .މި  36ފަރާތގެ ި
 290އެނދެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ި
އިވެލއޭޓްކޮށް

ކައންސިލން

ނިންމިއެވެ.

ނަމަވެސް

ކޮވިޑްގެ

ހާލަތާ

ގޅިގެން

ސަރކާރގެ

އޮފީސްތައް

ބސްވންތައް
ބންދވމާއެކ ބިޑގެ ވެލިޑިޓީ މއްދަތ ހަމަވިއިރ ،ބިޑ ކާމިޔާބކރި ފަރާތްތަކާއެކ ހަދަންޖެހޭ އެއް ަ
ަ
ނހެދި އޮތމން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ކައންސިލަށް ލަފާދެއްވީ އަލން އިއލާންކރމަށެވެ .އަލން
ބންތައް ދިނމަށް އިޢލާންކރެވނީ މީދޫގެ ޓރިޒަމް ޒޯންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަތރވެރިކަމަށް ި
ބޑްތައް
ބންތަކަށް ކރިމަތިލާފައިވަނީ  45ފަރާތަކންނެވެ .ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢލާން ކރެވި ލިބނ ި
މިފަހަރ މި ި
އިވެލއޭޓްކރމާއި ބިޑ ކާމިޔާބކރި ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑ ލެޓަރ ހަވާލކރމގެ މަސައްކަތް ވަނީ އަހަރ
ނިމިގެންދިޔައިރ ފަށްޓަވާފައެވެ.
•

އައްޑޫ ސިޓީ ޓއަރިޒަމް ޒޯންތައް ތަރައްޤީ ކރން
މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ،އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަން އާއި އައްޑޫސިޓީ އާއި ދެމެދ ސޮއިކރެވނ
އެމް.އޯ.ޔޫ ގެ ދަށން އައްޑޫސިޓީގެ  5ސަރަހައްދެއްގައި ޓއަރިޒަމް ޒޯން ތަރައްޤީ ކރމަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢެކެވެ.
ބލަން ކާމިޔާބ
ބލައިގަނެީ ،
ބލަންތައް ަ
ޓއަރިޒަމް ޒޯންތަކގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގެ މަސައްކަތަށް އިޢލާން ކރެވި ީ
ކރި ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލކރެވިފައި ވެއެވެ .މިއީ އިންޑިއާ ސަރކާރގެ ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިޔނިޓީ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖްކްސް ހިންގމަށް ދެވޭ އެހީގެ ދަށން ކރޭ މަސައްކަތެކެވެ .މި މަސައްކަތް ކރމަށް 3
ބސްވމގައި ސޮއި ކރެވނީ  10އޯގަސްޓް  2020ގައެވެ.
ކންފންޏަކާއެކ އެއް ަ
ހިތަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގެ މަސައްކަތް ހަވާލކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ޖީކޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ .މި މަސައްކަތަށް ޖމްލަ  6,973,742.63ދިވެހި ރފިޔާ ޚަރަދކރމަށް ވަނީ
ހަމަޖެހިފައިވާ ،މި މަސައްކަތް  150ދވަހގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހެއެވެ .މަރަދޫ އާއި ފޭދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ
މަސައްކަތް ހަވާލކޮށްފައި ވަނީ އައިރިން އެންޓަޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ .މަރަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ
ލޭންޑްސްކޭޕިންގ  70ދވަހގެ ތެރޭގައި ނިންމައި ،އެ މަޝްރޫޢަށް  3,900,000.00ދިވެހި ރފިޔާ ޚަރަދ
ކރމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރ ،ފޭދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ  60ދވަހގެ ތެރޭގައި ނިންމައި ،އެ
މަޝްރޫޢަށް  5,618,000.00ދިވެހި ރފިޔާ ޚަރަދވާނެއެވެ  .ހޅދޫ އާއި މީދޫގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ލޭންޑްސްކޭޕް
ކރމގެ މަސައްކަތް  45ދވަހގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް ހަވާލކޮށްފައި ވަނީ ނޫރައްދީން އިންވެސްޓްމަންޓް
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ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ކަމަށްވާއިރ ،ހޅދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ލޭންޑްސްކޭޕް ކރމަށް  3,706,841.20ދިވެހި ރފިޔާ
ޚަރަދވާނެއެވެ .އަދި މީދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ އަށް  3,513,464.34ދިވެހި ރފިޔާ ޚަރަދ
ކރމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ .
އައްޑޫ ސިޓީ ގައި އިކޯ ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކރމަށް އިންޑިޔާ ސަރކާރން އެހީ ދިނމަށް ނިންމައި ،ސަރކާރން
ބރާޙިމް މޙައްމަދ ޞާލިޙްގެ
ބސްވމގައި ސޮއިކރައްވާފައި ވަނީ  2019މާރިޗ  17ގައެވެ .މިއީ ރައީސް އި ް
އެއް ަ
ރިޔާސީ ވައދފޅގެ ތެރެއިން ކރިއަށްގެންދާ މހިންމ މަޝްރޫޢެކެވެ.
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ޚާއްސަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތގައި  2020ވަނަ އަހަރ ކރވނ މަސައްކަތް
• ކޮވިޑް  19އާއި ގޅިގެން އައްޑޫސިޓީގައި އެޅިފައިވާ ރައްކާތެރިކަމގެ ފިޔަވަޅ
•

އައްޑޫ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ

ކޮވިޑް  19އާއި ގޅިގެން އައްޑޫ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ އފެދިގެން ހިންގަން ފަށާފައިވަނީ  18އެޕްރީލް
 2020ވަނަ ދވަހއެވެ .ކޮންމެ ދވަހެއްގެ ހެނދނ  10:00އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑ  12:00އަށް ހޮޓްލައިން މެދވެރިކޮށް
ގޅޭގޮތަށް ރައްޔިތންނަށް ބޭނންވާ އެކި އެކި ބޭނންތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރކޮށްދިނމަށް އައްޑޫ އެމަރޖެންސީ
އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ .އައްޑޫ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ އފެދިފައިވަނީ
މިދަންނަވާ މވައްސަސާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
-

އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލް

-

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް

-

އައްޑޫ އިކއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

-

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

-

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

-

އައްޑޫގެ ސްކޫލްތައް

އައްޑޫސިޓީގެ

އަވަށްތަކގައި

ސޯޝަލް

ސަޕޯޓް

ޑެސްކްތައް އފައްދާ ،އީ.އޯ.ސީގެ ބެލމގެ ދަށން
އަވަށްތަކގައި ކޮވިޑް  19އާ ގޅިގެން ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެޑެސްކތަކން ކރެވނެވެ .ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްއިން
ބދޭސީންނާއި ގޅިގެން ކރަންޖެހނ މަސައްކަތްތަކާއި ،ބޭނން ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަކެތި ފޯރކޮށްދިނމާއި އީ.އޯ.ސީގެ
ި
ހިންގމގައި އިސް ދައރެއް އަދާކޮށްފައެވެ .އައްޑޫ އިކއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދމާއި ޓެކްނިކަލް
ލަފާދިނމާއި ކަރަންޓީންކރެވޭ ފަރާތްތަކގެ ސާމްޕަލް ނެގމާއި ނަތީޖާ ފޯރކޮށްދިނމގެ މަސައްކަތްކރެއްވިއެވެ .އަދި
ބލެހެއްޓމާއި އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން
ކަރަންޓީން ކރެވޭ ފަރާތްތަކގެ މއްދަތ ނިމެންދެން ޞިއްޙީ ހާލަތ ެ
ކަރަންޓީން އިން ދޫކރމގެ ލިޔންތައް ކައންސިލަށް ފޯރކޮށްދިނމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާފައިވެއެވެ .އައްޑޫގެ އެއް އަވަށން
ބލަހައްޓާފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
އަނެއް އަވަށް ކރެވޭ ދަތރތައް މޮނިޓަރކރމާއި ހއްދަ ދޫކރމގެ މަސައްކަތް ަ
އިންނެވެ .މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ކަރަންޓީނަށް ގެނެވޭ ފަރާތްތަކގެ އެއްގަމ އަދި ކަނޑގެ ދަތރތައް
ބލެހެއްޓމގެ
ހަމަޖެއްސމާއި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތައް ެ

ބލިކްހެލްތގެ ޕޯޓް
މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތރން ޕަ ް

ހެލްތން އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކރމގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކރައްވާފައެވެ.
ބންދގެ ހާލަތގައި މާލެއިން އައްޑޫއަށް އަންނަން ބޭނންވާ ފަރާތްތަކގެ މަޢލޫމާތ އެއްކޮށް،
އައްޑޫ އީ.އޯ.ސީއިން ވަނީ ފރަ ަ
ކަނޑައެޅނ އޞޫލާއެއްގޮތަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއާ ގޅިގެން ދައލަތގެ ޚަރަދގައި މީހން ގެނެސް ކަރަންޓީން
ބއިގެން ކަރަންޓީނކޮށްފައިވެއެވެ.
ބތިއް ަ
ފެސިލިޓީތަކގައި ާ
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މީގެ އިތރންވެސް ކަރަންޓީންވމަށް މީހން އެދޭ ގެއަކީ އެޗް.ޕީ.އޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ގެއެއްތޯ
އެސް.އެސް.ޑީ މެދވެރިކޮށް ޗެކްކރވައި ބޭނންވާ ހއްދަ އެޗް.ޕީ.އޭއަށް ފޮނވމާއި ،ގޭގެ ކަރަންޓީނާ ގޅިގެން ދޫކރާ
ލިޔންތައް ރައްދކޮށްދިނމާއި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތގައިވާ ތަންތަން ޗެކްކޮށް ބެލމާއި އަދި މޮނިޓަރިންގެ މއްދަތގައި
ބ މީހންނަށް ބޭނންވާ ޒަރޫރީ ބޭނންތައް ފއްދައިދިނމމގެ މަސައްކަތް ކރެވިފައިވެއެވެ.
ކަރަންޓީންވެ ތި ި
ބ އައްޑޫ ރައްޔިތންނަށް ހަދިޔާ ފޮނވަން ބޭނންވާ ފަރާތްތަކަށް ހަދިޔާ
ބންދގެ މއްދަތގައި މާލޭގައި ތި ި
މާލެ ފރަ ަ
ފޮނވމގެ އިންތިޒާމވެސް ހަމަޖައްސައި އެމަސައްކަތްވެސް ވަނީ ކރެވިފައެވެ .އައްޑޫ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް
ސެންޓަރ ގައި ކައންސިލްގެ އިދާރީ މވައްޒަފންގެ އިތރން މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓް އަދި ވޮލަންޓިއަރންވަނީ
މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ .ކޮވިޑްއާއި ގޅިގެން އެކި އެކި ފަރާތްތަކންވަނީ އެހީގެ ގޮތގައި ހޭންޑް ވޮޝް ،ފޭސް މާސްކ ،ޕީ.ޕީ.އީ
 ،ފޮޅާ ސާފކރާ ސާމާނ ،އަންގި ،ފޮތި މާސްކ
ބފައެވެ.
އަދި ސެނިޓައިޒަރ ފަދަ ތަކެތި ވަނީ ލި ި
އައްޑޫ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރއަށް
މިތަކެތި

ހަދިޔާކރެއްވި

ފަރާތްތަކގެ

ތެރޭގައި

ޒެފިއަރ ،ވެލާ ގްރޫޕް ،ދަ ކޭކް ޝޮޕް ،ޝޮޕް
އެންޑް ގޯ ،މަރަދޫ ވޮލަންޓިއަރސް ،ހެޕީމާކެޓް.
ހިމެނެއެވެަ .އ ިދ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް
މެންބަރ ރޮޒައިނާ އާދަމް އަދި އައްޑޫ ހިތަދޫ އތރ
ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރ މޙައްމަދ އަސްލަމްގެ
ނަން ޚާއްސަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

•

ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކް
ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކްތައް ކޯވިޑް  19އާއި ގޅިގެން ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކއްލި ނރައްކަލގެ ހާލަތ

އިންލާންކރމާ ގޅިގެން މި ހާލަތގައި މޖތަމައ ތެރޭގައި ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކަށް އަތޮޅ ފެންވަރގައި ތައްޔާރވމަށްޓަކައި
އެލްޖީއޭގެ އެންގމަށް ހރިހާ ރަށެއްގައި އފެއްދނެވެ .އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޮންމެ އަވަށެއްގައި  15މެންބަރންގެ ޓީމަކާއެކ
އެސް.އެސް.ޑީ ތައް ވަނީ އެފެއްދިފައެވެ .އަދި ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެސް.އެސް.ޑީ މެމްބަރންގެ އިތރން ވޮލަންޓިއަރންގެ
ޓީމެއް ނެގި މަސައްކަތްތައް ހަލވިކަމާއެކ ފެށިގެން ދިޔައެވެ .އެސް.އެސް .ޑީ ތަކން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކގެ ތެރޭގައި
ބނންވާ ފަރާތްތަކާއި ،އމރން  65އަހަރން މަތީގެ މީހންގެ މައލޫމާތާއި،
ރަށގައި ދިރިއޅޭ ހާއްސަ އެހީ އަށް ޭ
ބސް ހޯދމަށް އެހީތެރިކަން ދިނން އެސް،އެސް.ޑީ
ބސް ބޭނންކރާ ފަރާތްތަކގެ މައލޫމާތއެއްކޮށް ޭ
ދިގމއްދަތަކަށް ޭ
ތަކގެޚާއްސަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތގައި ކރިއަށް ގެންދެވނެވެ .މިކަމަށް އެހީތެރިވެދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓާއި
ބދޭސީންނާއި އެމީހން ދިރިއޅޭ ތަން އަދި
ބސް ފިހާރައިންނެވެ .މީގެ އިތރން އައްޑޫގެ ރަށްތަކގައި ދިރިއޅޭ ި
އެސްޓީއޯ ޭ
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ބ ފަރާތްތަކގެ މައލޫމާތތައްވެސް ވަނީ އެއްކރެވިފަފައެވެ .އަދި އެފަރާތްތަކަށް ކޮވިޑާއި ގޅޭ
އެމީހންނާ ހަވާލވެތި ި
މަޢޫލޫމާތތައް ފޯރކޮށްދިނމަށް ޕޯސްޓަރތައް ހަދައި މަޢލޫމާތ ފޯރކޮށްދެވިފައިވެއެވެ .އަދި އަނބރާ ޤައމަށް ދިއމަށް
ބޭނންވާ ފަރާތްތައް ގައމަށް ފޮނވމގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައްވެސް އީ.އޯ.ސީ އަދި އެސް.އެސް.ޑީ ތަކން ކޮށްފައިވެއެވެ.
ރިސޯޓްތަކން

ކަރަންޓީން
އަންނަ

ފރިހަމަކޮށް

މއްދަތ
މވައްޒަފންގެ

މައލޫމާތ އެއްކޮށް އެ ފަރާތްތައް ރަށަށް
ބލައި ރަށަށް އެރމގެ
އަންނަ ދވަސް ަ
ކރިން ލިޔެކިއންތަކާއި ހއްދަތައް ފރިހަމަ
ބލިކް ހެލްތް ގެ އެހީ
ބލައި  ،ޕަ ް
ތޯ ަ
އާއެކ އެ ފަރާތްތަކގެ ހެލްތް ސްކްރީންކޮށް
މައލޫމާތ ރެކޯޑްކރެވިފައި ވާނެއެވެ.
ބންދގެ
ފރަ ަ
ނާދެވި

ސަބަބން މާލޭގައި ރަށަށް
ރައްޔިތންނަށް

ބ
ތި ި

އެހީ

ފޯރކޮށްދިނމގެ ގޮތން ކެއަރ ޕެކޭޖްތައް ފޮނވމގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސމގެ މަސައްކަތްތައްވެސް އީ.އޯ.ސީ އާއި
ގޅިގެން އެސް.އެސް.ޑީ އިން ވަނީ ކރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .މީގެ އިތރން އައްޑޫގެ ކެފޭ ،ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ފިހާރަތަށް
ބދަލތަކާއި ގޅިގެން ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް އަމަލކރާ ފަރާތްތަކަށް ނަސޭހަތްދީ ،ނަސޭހަތްދިނމންވެސް
ހޅވމަށް ގެނައި ަ
ބހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގިފައިވާނެއެވެ.
އިސްލާހ ނކރާފަރާތްތަކާ މެދ ފިޔަވަޅ އެޅމަށް ކަމާ ެ
ބލައި  ،ހއްދަތައް
ބ ފަރާތްތަކގެ ހއްދަތައް ފރިހަމަތޯ ަ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ބަނދަރތައް މޮނީޓަރކޮށް އައްޑޫ އަށް އަރާ ފައި ާ
ބހޭ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާކރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ކޮވިޑް  19އާ ގޅިގެން
ފރިހަމަ ނޫން ފަރާތްތަކގެ މައލޫމާތ ކަމާ ެ
ބތަކެއްޗާއި ގޭސްފަދަ ޒަރޫރީ ބޭނން ތަކަށް ބޭނންވާ ތަކެތި ފޯރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ ގެތަކަށް ކާ ޯ
ނެތްހާލަތެއްގައި އެތަކެތި ފޯރކޮށްދިނމގައި
އެހީތެރިކަން

އެސްއެސްޑީ

އިން

ވާނީ

ފޯރކޮށްދީފައެވެ.
ހޯމް އައިސޮލޭޝަން އަދި ހޯމް ކަރަންޓީނ
ކރެވޭ ހާލަތްތަކގައި އެފާރާތްކަށް ޒަރޫރި
ބޭނންތަކަށް

ބޭނންވާނެ

ތަކެތި

ފޯރކޮށްދޭނޭ

ފިހާރަތަކާއި،

ފައިސާ

ދެއްކމގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތގެ
މައލޫމާތ ހިއްސާކރމާއި ،ނަގދ ފައިސާ
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ދައްކަންޖެހޭ ހާލަތގައި އެ އިންތިޒާމްވެސް އެސް.އެސް.ޑީ އިން ވަނީ ހަމަޖައްސައި ދީފައެވެ .ކޮވިޑް  19އާ ގޅިގެން
ބރެއް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކމގެ
ކަރަންޓީންކޮށްފައި ހރި ފަރާތެއްގެ އާއިލާ މެން ަ
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން އެސް.އެސް.ޑީ ތަކން ވަނީ ފޯރކޮށްދީފައެވެ .މީގެ އިތރން
ބތަކެތި ފޯރކޮށްދިނމގައި އެހީތެރިކަން ވަނީ ފޯރކޮށްދެވިފައެވެ.
ބހާއި ކާ ޯ
އެފަރާތްތަކަށް ބޭނންވާ ޭ
ނިއ ނޯމަލްއަށް ރައްޔިތން ހޭލންތެރިކރމގެ ގޮތން ،ފިހާރަތަކާއި ،ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް އަދި އާންމކޮށް އެއްވެ އޅޭ
ތަންތަނަށް ނިއ ނޯމަލް ގައިޑްލަންތައް ހިއްސާ ކރެވި އަމަލ ކރާނެ ގޮތްތައް ވަނީ ހިއްސާ ކރެވިފައެވެ.
މީގެ އިތރން އައްޑޫއަށް ކރި ވިއްސާރައިގައި ގެއްލންވި ގެތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރކޮށްދީ ،މަގތަކާއި ގެތަކގައި
ބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ފެންހިންދމގެ މަސައްކަތގައި ވެސް އަމަލީ ގޮތން އެސް.އެސް.ޑީ މެމްބަރންނާއި ވޮލަންޓިއަރން ަ
ބލިކަމެއްނެތި އެސް.އެސް.ޑީ މެމްބަރންނާއި
ކޮވިޑް 19-އާއި ގޅިގެން ހަވާލކރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކރމގައި ވަރ ަ
ބއެއް ހާލަތްތަކގައި  24ގަޑިއިރވެސް ޚިދމަތްދީފައިވެއެވެ.
ވޮލަންޓިއަރން ަ

ه
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އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
ކާމިޔާބ  4އަހަރ
އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަންބަރ " 3/2007ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ"ގެ ޤާނޫނގެ ދަށން،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި 25 ،އޮކްޓޯބަރ  2016ވަނަ ދވަހ ރަޖިސްޓަރީ ކރެވިފައިވާ
ސޮސައިޓީއެކެވެ .އައްޑޫ ސިޓީ ކައންސިލްގެ އިސްނެގމާއެކ ސޮސައިޓީ އެފެދނީ  15މެމްބަރންނާއެކ ކަމގައި ވިޔަސް،
މިއަދ ސޮސައިޓީގެ މެމްބަރންގެ ގޮތގައި ގިނަ މެމްބަރން ރަޖިސްޓަރީ ކރެވިފައި ވެއެވެ.
އޭޕީސީގެ ހަޔާތގައި ހޭދަވި ފރަތަމަ ދެއަހަރގެ ތެރޭގައި ކރެވނ ބރަ މަސައްކަތން ،މިއަދ މިސޮސައިޓީ ވެފައިވަނީ
ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ފައިދާ ނެރެވޭ ،ޤާބިލ އަދި ހިންގމގައި އެފިޝަންޓް ސޮސައިޓީއަކަށެވެ .ތިން މވައްޒަފންނާއި ހިންގާ
ކޮމިޓީގެ  15މެމްބަރންގެ އަގނކރެވޭފަދަ ބރަ މަސައްކަތާއެކ ،އޭޕީސީގެ ތިންވަނަ މާލީ އަހަރގެ ތަފާސް ހިސާބތަކން
ހަތަރ ލައްކައަށްއަށްވރެ ގިނަ ރފިޔާގެ ފައިދާ ނެރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ފަސޭހަކަމާއެކ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް
އަތްފޯރާފަށގައި އިއާދަކރަނިވި ހަކަތަ އިންސްޓޯލް ކރމގެ ޤާބިލކަން އައްޑޫސިޓީ އަދި ހރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތންނަށްވެސް
ފަހިވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.
ތިރީގައިވަނީ ،ސޮސައިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބތަކގެ އސްއަލިތައް:
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"އިއާދަކރަނިވި ހަކަތަ އެންމެނަށް"
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 2020ވަނަ އަހަރގެ ނިޔަލަށް ހިންގމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކގެ ތެރެއިން ކރިޔަށް ގެންދެވިފައި ނވާ
ހަރަކާތްތައް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގމަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަތަކގެ ތެރެއިން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ކރިޔަށް
ނގެންދެވިއެވެ .ކޮވިޑްގެ ސަބަބން ދިމާވެފައިވާ އިޤތިސާދީ ދަތި ހާލަތާއި ގޅިގެން ދައލަތން ދެއްވާފައިވާ ހިލޭ އެހީގެ
ބޑަށް ދަށްވެގެން
ބނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ވަރަށް ޮ
ބއެއް އނިކރމާއި އަދި ކައންސިލަށް ލި ޭ
ގްރާންޓްގެ ބޮޑ ަ
ދިއމާއި ގޅިގެން  2020ވަނަ އަހަރ ހިންގމަށް ރޭވި ގިނަ ހަރަކާތްތައް ކރިޔަށް ނގެންދިއމަށް ކައންސިލން ނިންމައި،
ބޖެޓް ކރެވނ ފައިސާ ޚަރަދކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގޅިގެން ހިންގނ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށެވެ.
އެހަރަކާތްތަކަށް ަ
•

އައްޑޫސިޓީގައި ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް މަދކރމގެ ޕްރޮގްރާމް
އައްޑޫސިޓީގައި ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް ބޭނން ކރން ހއްޓާލމަށް ކައންސިލން ކރަމންދާ މަސައްކަތގެ
ބގްސް" ނަމގައި ފޮތިކޮތަޅ ތަޢާރަފް ކރމަށް މި އަހަރގެ ފރަތަމަ ކްއާރޓަރ ގައި ކައންސިލން
ތެރެއިން "މައި ޭ
ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް 19އާއި ގޅިގެން މޅިރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ކއްލި ނރައްކަލގެ ޙާލަތ
އިޢލާން ކޮށްފައިވާތީ ،ސިއްޙީ ކއްލި ނރައްކަލގެ ޙާލަތން އަރައިގަނެވި ޢާންމ ޙާލަތަށް ރޖޫޢވަންދެން މި
ހަރަކާތް ވަނީ ފަސްކރެވިފައެވެ.
މވައްސަސާތައް

ގޅިގެން

މަސައްކަތްކރެވިފައިވެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ހިނގިފައިނވި ނަމަވެސް ކައންސިލާއި ސިޓީގެ އެކި

ސިންގަލް
އަދި

ޔޫސް

ކައންސިލން

ޕްލާސްޓިކް
ހިންގާ

މަދކރމަށް

ރައްޔިތން

ހޭލންތެރިކރމަށް

ޕްރޮގްރާމްތަކގައި

ސިންގަލް

ޕްލާސްޓިކް

ޔޫސް

ބޭނންކރން ވަނީ ހއްޓާފައެވެ.
•

މިސްކިތްތަކގައި އަސރނަމާދަށްފަހ ދަރސް ދިނން
 1441ވަނަ އަހަރގެ ރަމަޟާން މަހގެ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ ތެރެއިން މިސްކިތްތަކގައި އަސްރ ނަމާދަށްފަހ ދަރސް
ދިނމގެ މަސައްކަތް ރާވައި

ތައްޔާރ ވމގެ މަސައްކަތް ފރަތަ ކއާޓަރ ގައި ފަށާފައިވެއެވެ .އަދި

އިދާރީގޮތން ކރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ކޮވިޑް  19މޅި ދނިޔޭގައިވެސް ފެތރެމން އަންނަ
ދވަސްވަރަކަށް ވެފައި މޅިރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ކއްލި ނރައްކަލގެ ޙާލަތ އިޢލާން ކރމާއި ގޅިގެން މި ހަރާކަތް
ކރިޔަށް ގެންދެވިފައި ނވެއެވެ.
•

ހަފްތާރެސް ޕްރޮގްރާމް ( 40ހަފްތާ)
ރައީސް މޚައްމަދ ސާލިޚްގެ ވެރިކަމގެ ފރަތަމަ  100ދވަހަށް ކަނޑަ އަޅއްވާފައިވާ ވަޢދތަކގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ ފރަތަމަ  30ދވަހގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  49ވައދގެ ތެރެއިން "ހަފްތާ ނިންމމގެ ގޮތން ވީކެންޑް
ބންދެއްގައި ކރިއަށް ގެންދިއމަށް
މާރކެޓާއި މނިފޫހި ފިލވމގެ ޕްރޮގްރާމް (ހަފްތާ ރެސް)" އަކީ ކޮންމެ ހަފްތާ ަ
ބއްވމަށް ހަމަޖައްސަވައި
ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމަކަށް ވާތީ މި ޕްރޮގްރާމް އައްޑޫސިޓީގައި  13މާރިޗް  2020ގައި ޭ
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ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ

އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލާއި ގޅިގެން އައްޑޫގެ ހރިހާ އަވަށެއްގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއައްތަކާއި ވިޔަފާރި ވެރިންނާއި އަދި
ބއްދަލ ކރައްވައި ހަފްތާ ރެސް ޕްރޮގްރާމް ކރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތގެ މަޝްވަރާ އާއި ލަފާ ހޯދި
ފައްނވެރިންނާއި ަ
އެކި އަވަށްތަކން ކޮމިޓީތައް ގާއިމްކރެވިފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް 19އާއި ގޅިގެން މޅިރާއްޖެއަށް
ސިއްހީ ކއްލި ނރައްކަލގެ ޙާލަތ އިޢލާން ކޮށްފައިވާތީ ،މިނިސްޓްރީއިން ތާރީހެއް ކަނޑައެޅމަށް ފަހ
އަންގަވަންދެން މި ހަރަކާތް ވަނީ ފަސްކރެވިފައެވެ.
•

ރަމަޝާންމަހަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގން (ބެނަރ ލީފްލެޓް)
 1441ވަނަ އަހަރ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރ ވމގެ ގޮތން ހިންގމަށް ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ކރިއަށް
ބނާ ހަރ ކރމާއި ލީފްލެޓް ތައްޔާރކޮށް
ގެންދިއމގެ ގޮތން ނޫރލް އިސްލާމް އިން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ެ
އައްޑޫސިޓީގެ ހރިހާ އަވަށްތަކަށް ބެހމަށް ކައންސިލން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ .އަދި މި ހަރަކާތް ކރިޔަށް
ބނަރ ޑިޒައިން ކރެވިފައި
ގެންދިއމަށް އިދާރީ ގޮތން ކރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ނިމި ލީފްލެޓްތައް ޕްރިންޓްކޮށް ެ
ވެއެވެ .ނަމަވެސް ކޮވިޑް 19އާއި ގޅިގެން މޅިރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ކއްލި ނރައްކަލގެ ޙާލަތ އިޢލާން ކރމާއި
ގޅިގެން މި ހަރާކަތް  1442ވަނަ އަހަރގެ ރަމަޟާން މަހ ކރިޔަށް ގެންދިއމަށް ވަނީ ފަސްކރެވިފައެވެ.

•

އައްޑޫ އެތްލެޓިކްސް މބާރާތް ބޭއްވން
ބރާތްތަކގެ
ބއްވމަށް ނިންމަވާފައިވާ މ ާ
އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނން  2020ވަނަ އަހަރ މާލެއިން ބޭރގައި ޭ
ބއްވމަށް ބޭނންވާ އިދާރީ
ބރާތް ޭ
ބޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކަނޑައެޅިފައެވެ .އަދި މ ާ
ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ފޓް ޯ
ބއްވމަށް
ޭ
ބރާތަކީ ސްކޫލްތަކގެ ދަރިވަރންނަށް އަމާޒކޮށްގެން
މަސައްކަތްތައް ވާނީ ނިމިފައެވެ .މި މ ާ
ބރާތެކެވެ.
ހަމަޖެހިފައިވާ މ ާ
ބރަތގެ ފެށމގެ
ބރާތގެ ސްޕޮންސަރން ހޯދމާއި ،މ ާ
ބރާތގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީ ކަނޑައެޅމާއި،ههމ ާ
މި ގޮތން މ ާ
ރަސްމިއްޔާތާއި ނިންމގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އެކި އަތޮޅތަކން ވަޑައިގަންނަވާ މެހެމާނންގެ

އެކޮމޮޑެޝަން،

ބރާތް ކރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތގެ ޝެޑިއލް
ދަރިވަރންގެ އެއްގަމ އަދި ކަނޑ ދަތރގެ އިންތިޒާމްތަކާއި ،މ ާ
ބރާތަށް
ބއްވާ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްވެސް މ ާ
ބރާތް ާ
ކޮމެޓީގެ ބެލމގެ ދަށން ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ .އަދި މ ާ
ބރާތގެ ސެކިއރިޓީގެ މަސައްކަތް ޕޮލިސް އާއި މޯލްޑިވްސް ކެޑޭޓް ކޯރ އާއި
ތައްޔާރކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މި މ ާ
ގޅިގެން ވަނީ ކޮމިޓީގެ ބެލމގެ ދަށން އިންތިޒާމް ކރެވިފައެވެ.
ބއިވެރިވެފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް19
ބރާތގައި ވަނީ ތަފާތ އެކި އަތޮޅ/ސިޓީތަކން  28ޓީމްއަކން ަ
މި މ ާ
އާއި ގޅިގެން މޅިރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ކއްލި ނރައްކަލގެ ޙާލަތ އިޢލާން ކރމާއި ގޅިގެން ،ސްކޫލްތަކގެ
ދަރިވަރން ރައްކާތެރިކރމގެ ގޮތން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއކޭޝަނން ޢާއްމ ކރެވިފައިވާ ސަރކިއލަރ ގައި
ސްކޫލްތަކގެ

ދަރިވަރން

އިތރހަރާކާތްތަކގައި

ބއިވެރި
ަ

ނކރމަށް

އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާތީއާއި،

މި

ސަރކިއލަރގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ދައލަތގެ ހރިހާ މއައްސަސާތަކން ސަމާލކަން ދޭންޖެހޭކަމަށް ކައންސިލަށް
ބރަތް ފަސްކރމަށް
ގަބޫލ ކރެވިފައިވާތީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއކޭޝަނން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން މި މ ާ
ކައންސިލން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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މިސްކިތްތަކގައި ދަމނަމާދކރން
 1441ވަނަ އަހަރ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރ ވމގެ ގޮތން ހިންގމަށް ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ކރިއަށް
ގެންދިއމގެ ގޮތން ކޮންމެ އަވަށެއްގެ ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ އެއް މިސްކިތެއްގައި ދަމނަމާދ ކރަން ވަނީ
ނިންމަވާފައެވެ .އަދި މި ހަރަކާތް ކރިޔަށް ގެންދިއމަށް އިދާރީ ގޮތން ކރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ކރިޔަށް
ގެންގޮސްފައި ވީނަމަވެސް ކޮވިޑް 19އާއި ގޅިގެން މޅިރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ކއްލި ނރައްކަލގެ ޙާލަތ އިޢލާން
ކރމާއި ގޅިގެން މި ހަރާކަތް ވަނީ ކރިޔަށް ނގެން ދެވިފައެވެ.
•

ފިތރ އީދ ދވަސް ފާހަގަކރން
 1441ވަނަ އަހަރގެ ފިތރ ޢީދ ދވަސް ފާހަގަ ކރމގެ ގޮތން ކޮންމެ އަވަށެއްގެ ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ އެއް
މިސްކިތެއްގައި ޢީދ ސަޔާއެކ ފިތރ ޢީދ ނަމާދ ކރމަށް އިދާރީ ގޮތން ކރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ކރިޔަށް
ގެންގޮސްފައި ވީނަމަވެސް ކޮވިޑް 19އާއި ގޅިގެން މޅިރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ކއްލި ނރައްކަލގެ ޙާލަތ އިޢލާން
ކރމާއި ގޅިގެން މި ހަރާކަތް ވަނީ ކރިޔަށް ނގެން ދެވިފައެވެ .ނަމަވެސް ރަމަޟާންމަހ 28ގައި ފިތރ ނަމާދ
ބހޭ ފަރާތން ދެއްވމން އައްޑޫސިޓީގެ ހކރކރާ ހރިހާ މިސްކިތެއްގައި
މިސްކިތްތަކގައި ކރމގެ ހއްދަ ކަމާ ެ
ފިތރ ޢީދ ނަމާދ ޖަމާޢަތގައި ކރިޔަށް ގެންދެވނެވެ.

•

ޤރއާން މބާރާތް
ބރާތގެ މަސައްކަތްތައް ފރަތަމަ  6މަހގެ ތެރޭގައި ކރިޔަށްގެންދެވިފައިނވަނީ ކޮވިޑް 19އާއި
ޤރއާން މ ާ
ގޅިގެން މޅިރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ކއްލި ނރައްކަލގެ ޙާލަތ އިޢލާން ކރމާއި ގޅިގެން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ބއިވެރި
އެޑިއކޭޝަނން ޢާއްމ ކރެވިފައިވާ ސަރކިއލާގައި ސްކޫލްތަކގެ ދަރިވަރން އިތރ ހަރާކާތްތަކގައި ަ
ނކރމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާތީއެވެ.

•

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގން:
މި މަސައްކަތް ވަނީ ކޮވިޑް 19އާއި ގޅިގެން މޅިރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ކއްލި ނރައްކަލގެ ޙާލަތ އިޢލާން ކރމާއި
ގޅިގެން މި ހަރަކާތްތައް ވަނީ ކރިއަށް ގެންދެވޭގޮތް ނވެފައެވެ.

•

އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތައް:
އަންހެނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކރާ ކޮމެޓީ އިން  2020ވަނަ އަހަރަށް ރާވާފައިވާ ހަރާކާތްތައް މިއަހަރގެ
ތެރޭގައި ކރިޔަށް ގެންދެވިފައި ނވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގޅިގެން އަވަށްތަކގައި
ޤާއިމްކރެވިފައިވާ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކް ތަކން ރައްޔިތންނަށް ފޯރކޮށްދިން ޚިދމަތްތައް ފޯރކޮށްދިނމގައި
ބއިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.
ކޮމިޓީގެ މެމްބަރން ވަނީ ަ
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ކައންސިލްގެ މާލީ ހިސާބ
މާލީ ޚލާސާ
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލްގެ މާލީ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެމން ދަނީ "ވިޔަ މޮޑިއލް" ގެ ތެރެއިންނެވެ .ވިޔަ މޮޑިއލް އިން މަސައްކަތް
ކރަން ފެށިފައިވަނީ މާރިޗް މަހން ފެށިގެންނެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކރި ކައންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކައންސިލްގެ  3ވަނަ ދައރގެ  120ވަނަ ބައްދަލވން އަދި
ކައންސިލްގެ  2020ވަނަ އަހަރގެ ފރަތަމަ ރަސްމީ ބައްދަލވމގައި  15ޖެނއަރީ  2020ގައެވެ .ފާސްކރި ބަޖެޓްގެ ޖމްލައަކީ
( 117,955,604/ސަތޭކަ ސަތާރަ މިލިއަން ނވަލައްކަ ފަންސާސް ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ހަތަރ ރފިޔާ) އެވެ .ކައންސިލްއަށްދައލަތން ލިބޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ އޮކްޓޫބަރ  2020ގައި ވަނީ ( 49,369,518ސާޅީސް ނވަ މިލިއަން ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް
ނވަހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށާރަ ރފިޔާ)އަށް ރިވައިޒްކރެވިފައެވެ 2020 .ވަނަ އަހަރގެ ކައންސިލްގެ ރިވައިޒްޑް ބަޖެޓަކީ
( 64,425,518ފަސްދޮޅަސް ހަތަރ މިލިއަން ހަތަރލައްކަ ފަންސަވީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށާރަ ރފިޔާ) އެވެ .އަދި ކައންސިލްގެ
ޢާންމ ބަޖެޓާއި ނބެހޭ އެކައންޓްތަކން 31ޑިސެމްބަރ 2020ގެ ނިޔަލަށް ޖމްލަ ޚަރަދަކީ ( 21,937,452އެކާވީސް މިލިއަން
ނވަލައްކަ ތިރީސް ހަތްހާސް ހަތަރސަތޭކަ ފަންސާސް ދެރފިޔާ ) އެވެ.
އައްޑޫ ރައްޔިތންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް

4,051,394

ޕރޮޖެކްޓްސް
ޕމަންޓް ް
ޕކްޓް ކޮމިއނިޓީ ޑިވެލޮ ް
އިންޑިއަން ހައި އިމް ެ

5,642,614

ސަރކާރގެ އެކި މވައްސަސާތައް

12,243,444

ޖމްލަ

21,937,452

ޕރޮޖެކްޓްތަކގެ  15%އަށް
ޕރޮޖެކްޓްސްގެ ދަށން އައްޑޫގައި ކރިއަށް ގެންދާ ް
ޕމަންޓް ް
ޕކްޓް ކޮމިއނިޓީ ޑިވެލޮ ް
އިންޑިއަން ހައި އިމް ެ
ވާ

 ( 8,954,198.27އަށް މިލިއަން ނވަލައްކަ ފަންސާސް ހަތަރ ހާސް އެއްސަތޭކަ ނވަދިހަ އަށް ރފިޔާ ހަތާވީސް ލާރި)

ޕރޮޖެކްޓްތަކގެ ބާކީ
ޕޓެމްބަރ  2020ގައެވެ 31 .ޑިސެމްބަރ  2020ގެ ނިޔަލަށް ް
ކައންސިލްގެ އެކައންޓަށް ޖަމާވެފައިވަނީ  16ސެ ް
އަކީ  ( 3,311,584ތިން މިލިއަން ތިންލައްކަ އެގާރަ ހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރ ރފިޔާ ) އެވެ.
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 2020އަށް ލަފާކރި ބަޖެޓަށް ފައިސާ ލިބނގޮތގެ ތަފްޞީލް:
ތަފްޞީލް

 2020އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް

 31ޑިސެމްބަރ 2020ގެ

ލަފާކރި

ނިޔަލަށް ލިބނ

 J-GOMދައލަތން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް

73,206,810

49,369,518

 T-LCLޓްރަސްޓް ފަންޑް

8,601,383

1,104,265

 L- CTPFތިންވަނަ ފަރާތގެ ފައިސާ

17,421,839

14,343,807

 J-LCLކައންސިލްގެ އާމްދަނީ

27,909,665

15,056,000
79,873,590

ޖމްލަ 127,139,697

 2020އަށް ފާސްކރި ބަޖެޓް ތަފްޞީލް:
ތަފްޞީލް

ނަން

2020އަށް ފާސްކރި

2020އަށް

ބަޖެޓް

ރިވައިޒްޑް ބަޖެޓް

J-GoM

ދައލަތގެ ބްލޮކް ގްރާންޓް

73,206,810

49,369,518

J-LCL

ކައންސިލްގެ އާމްދަނީ

24,892,794

15,056,000

4,800,000

4,800,000

15,056,000

15,056,000

T-LCL
L-CTPF

އައްޑޫ ސިޓީ ކައންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތންގެ ޓްރަސްޓް
ފަންޑް
ތިންވަނަ ފަރާތގެ ބަޖެޓް ފައިސާ

ޖމްލަ 117,955,604

84,281,518

 2020ވަނަ އަހަރގެ މާލީ ހިސާބ
ބަޖެޓގެ ތަފްޞީލ

 2020އަށް

31ޑިސެމްބަރ2020ގެ

31ޑިސެމްބަރ

ރިވައިޒްޑް ބަޖެޓ

ނިޔަލަށް ޚަރަދ

2020ގެ ނިޔަލަށް
ބާކީ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދގެ ޖމްލަ

63,452,193

ޕޓަލް ޚަރަދގެ ޖމްލަ
ކެ ި

973,326

ބަޖެޓް މޅި ޖމްލަ

64,425,518

62,974,443
973,326
63,947,768

475,750
475,750

37
37

ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދ
މވައްޒަފންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ

38,349,375

38,349,375

-

ޕންޝަނާއި ،މސްކޅިކރައްވާ މވައްޒަފންނަށާއި އަދި ވަކި
ެ

990,000

990,000

-

ޚިދމަތަކަށް ނޫން ގޮތން ދޭ ފައިސާ
ދަތރފަތރ ކރމގެ ޚަރަދ

112,091

112,091

-

އޮފީސް ހިންގމގެ ބޭނމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގ

2,869,879

2,869,879

-

އޮފީސް ހިންގމަށް ބޭނންވާ ޚިދމަތގެ ޚަރަދ

13,880,609

13,880,609

-

ޚިދމަތް ދިނމގެ ބޭނމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގ

935

935

-

ތަމްރީން ކރމަށް ކރެވޭ ޚަރަދ

5,250

5,250

-

މަރާމާތ ކރމާއި ބެލެހެއްޓމގެ ޚަރަދ

4,947,697

4,469,947

477,750

ސަރކާރންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

2,296,357

2,296,357

-

63,452,193

475,750

62,974,443

ކެޕިޓަލް ޚަރަދ
އޮފީސް ހިންގމަށް ބޭނންވާ ހަރމދާ ހޯދމަށް ކރާ ޚަރަދ

973,326

973,326

-

973,326

973,326

-

މވައްޒަފންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ
މސާރައާއި އޖޫރަ

19,656,204

19,656,204

-

މވައްޒަފންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

18,693,171

18,693,171

-

38,349,375

38,349,375

-

ތަފްޞީލް

2020

2019

އާމްދަނީ

6,819,467

6,172,539

ނެޓް އާމްދަނީ (ރިޒާވް ކެނޑމަށްފަހ)

6,479,865

5,863,912

އަހަރގެ ނިޔަލަށް އާމްދަނީ ބާކީ ( ބަޖެޓަށް ނވައްދާ)

4,499,577

1,381,344

ކައންސިލްގެ ރިޒާވް

339,602

308,627

އައްޑޫ ރައްޔިތންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް

392,320

1,104,265

38
38

ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ

 2020ވަނަ އަހަރގެ ކައންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލވންތައް
 2020ވަނަ އަހަރގެ ފރަތަމަ ހަމަސް ދވަހގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައންސިލން  35ރަސްމީ ޖަލްސާ އާއި 02
ބއްވާފައިވެއެވެ .އަދި މި ޖަލްސާތަކން  166ނިންމމާއި  07ޤަރާރ ފާސްކރެވިފައިވެއެވެ.
ކއްލި ޖަލްސާ ާ

ކައންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލވންތައް
ބައްދަލވމގެ

ނިންމން

ނަންބަރ

ނަންބަރ

ރަސްމީ ޖަލްސާ 01

2020/01

ރަސްމީ ޖަލްސާ 02

2020/02

ޙާޟިރވި
ޢަދަދ

07

ކައންސިލްގެ ނިންމންތައް

 2020ވަނަ އަހަރގެ އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކރން އެގޮތން
 2020ވަނަ އަހަރގެ އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލް އިދާރާގެ މޅި ޖމްލަ
ރފިޔާ

ބަޖެޓަކީ117,955,604.00:

ކަމގައި

ކަނޑައަޅައި

ބަޖެޓް

ފާސްކރެވނ

2020/03

04

04

ރަސްމީ ޖަލްސާ 03

ރަސްމީ ޖަލްސާ 04

ޕޓް ފާސްކރން
 2019ވަނަ އަހަރ ކައންސިލް ހިނގާ ދިޔަ ގޮތގެ ރި ޯ

މޭޔަރ އަބްދﷲ ސާދިޤް ޗއްޓީއަށް އެދި ވަޑައިގެންފައިވާ މައްސަލަ

އިދާރީ މައްސަލައަކާ ގޅިގެން ޖަލްސާ ނެބޭއްވިފައި

2020/04

ކައންސިލް އިދާރާގެ ނިންމން ނަންބަރ  426-B(3)/2020/23އާއި
05

ނަންބަރ

426-B(3)/2020/35

ފށންއަރާތީވެ

އަމަލކރަންވީ

ކޮންނިންމމެއްކަން ކަނޑައެޅމަށް
2020/05

05

2020/06

ޕ މބާރާތގެ ނަމގައި
ޕއަންޝި ް
 13ވަނަ ޖޫނިއާރ އެތލެޓިކްސް ޗެން ި
ބޭއްވމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މބާރާތަށް ފައިސާ ކަނޑައެޅން
ސ.ހިތަދޫ ބްލޫ އައްސޭރި ކރިމަތިން ފެށިގެން ސ.ހިތަދޫ ވިޑްޒަމް 02

05

ނަންބަރ

އާއި

ހަމައަށް

ބީޗް

ރޯޑން

ހޅަގަށް

އޮތް

ސަރަހައްދގައި

ކޑަކދިންނަ-ހަ ފަންނގެ ގޮތގައި ތަރައްގީކރމގެ ހއްދަ ސ.ހިތަދޫ ކެތި
ޝަފްރާޒ ޒާހިރއަށް ދިނމާއި މެދ ކައންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމމަށް

40
40

ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ
2020/07

05

2020/08

05

2020/09

ރަސްމީ ޖަލްސާ 05

05

2020/10

ހިތަދޫ އަވަށ ހިއްކި ބިން ސަރަހައްދގެ  468ނަންބަރ ބްލޮކްގައިވާ 51
ނަންބަރ ބިން ކއްޔަށް ދޫކރމގެ މައްސަލަ
ކައންސިލް އިދާރާގެ ބޭނންތަކަށް ގަނެފައިވާ ބައެއްތަކެތި ނަންތާލމގެ ހއްދަ
ހޯދން
ޕޓްސްގެ ފަރާތން  2020ފެބްރއަރީ ގައި ބާއްވާ " 09ވަނަ
ދި ފޭދޫ ސް ޯ
ޕ" އަށް އެހީތެރިކަމަށް އެދި
އައްޑޫ ސްޓްރީޓް ސޮކަ ކަ ް
ކައންސިލްގެ ނަންބަރ  426-B(3)/2020/295ނިންމން ބާތިލްކޮށް

05

ޕޓަލް ސަރަހައްދގައި ވެހިކަލް ޕާރކް ކރާނެ
އައްޑޫ އިކއެޓޯރިއަލް ހޮސް ި
ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅން

2020/11

05

2020/12

ސ.ހޅދޫ ދަނބ ސތލިގޭ އަލީ ސަފީރ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނންވާ މީހން
ބަލަހައްޓާ މަރކަޒަށް އެހީތެރިކަން ފޯރކޮށް ދިނން
އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލްގެ އިދާރާގެ މަޤާމތަކަށް މވައްޒަފން ހަމަޖެއްސމަށް
ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހށަހަޅާފައިވާ އަދި ހށަހަޅަމންދާ މަޤާމްތައް

05

މަޑޖައްސަވާފައިވާ މައްސަލަ
2020/13
2020/14
2020/15

05
05

05

2020/16

ޕޓް ދޮވެ ސާފކރމަށް ކާރޗަރ ކްލީނާރއެއް ހޯދން
މިސްކިތްތަކގައި ކާ ެ
އައްޑޫ ސިޓީގައި ޓްރައިވިންގ ޓްރެކެއް ޤާއިމް ކރން
 1141ވަނަ އަހަރ ރަމަޟާން މަހަށް މިސްކިތްތައް މަރާމާތ ކރމާއިމެދ
ގޮތެއް ނިންމމަށް
އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

05

ހިތަދޫ ބްރާންޗްގައި ބޭންކް އެކައންޓް ހޅވމަށް ކައންސިލން ޤަރާރެއް
ފާސްކރން

2020/17

2020/18

05

05

ކައންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަސްއޫލިއަޔަތ ވަގތީގޮތން ހަވާލކރާނެ
މވައްޒަފަކ ހަމަޖެއްސމަށް
މަރަދޫސްކޫލާއި އިންވެގެން ލިންކް ރޯޑް ސަރަހައްދގައި އޮތް ބިމގައި
ޕާރކިންގ އޭރިއާއެއް ހެދން ގޮތެއް ނިންމމަށް

41
41

ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ
ރަސްމީ ޖަލްސާ 06

2020/19

2020/20

2020/21

ރަސްމީ ޖަލްސާ 07

05

05

05

2020/22

އިއލާން

ނަންބަރ

ބާތިލްކޮށް

އިއލާންކރމަށް
ޕރީލް ގައި ބާއްވާ "ހައިޑްރޯ ފޓްސަލް
ފްރެންޑްސް ކްލަބގެ ފަރާތން  06އެ ް
ޕ" އަށް ފޭދޫ ދަނޑގެ ލައިޓް ސިސްޓނަމް މަރާމާތ ކރމަށް އެހީތެރިވން
ކަ ް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް ކައންސިލން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމގެ ލޮކޭޝަން
ބަދަލކރމާއިމެދ ކައންސިލން ގޮތެއް ނިންމމަށް އެދި
ކައންސިލްގެ

ނިންމން

ކރމަށްފަހ،
05

)IUL)426-AB/2019/480

އަލން

ނަންބަރ

މިނިންމމާއެކ

426-B(3)/2020/21

އެއްކަރދާސް

މރާޖައ
ޗާޓްގައި

ކރެވިފައިވާ

ފާހަގަކރެވިފައިވާ ބިމގައި އައްޑޫސިޓީގައި ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް
ކޮމިއނިޓީ

ރިހެބިލިޓޭޝަން

ސެންޓަރެއް

ގާއިމކރެވޭނެ

އިންތިޒާމް

ހަމަޖެއްސމަށް ފެންނަކަމަށް
2020/23
2020/24

2020/25

05

05

05

2020/26

އައްޑޫސިޓީގައި އަޅާފައިވާ ފްލެޓްތަކގެ މަހ ފީ ނެގން ފަސްކރން
މީދޫ އަވަށގައި

ހިންގާ ނަލަފެހި ޖަމިއްޔާއިން

ހަދާފައިވާ ފިނިމައިޒާން

ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވން އެދި
މީދޫ އަވަށގައި

ހިންގާ ނަލަފެހި ޖަމިއްޔާއިން

ހަދާފައިވާ ފިނިމައިޒާން

ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވން އެދި
ޕނަލް ހަރކޮށް މިހާތަނަށް އޭސީ ނކޮށް ހރި
އަވަށ އޮފީސްތަކގައި ސޯލާ ެ

05

ޕނަލް ހަރކޮށް އޭސީ ހަރކރެވޭނެ އިންތިޒާމް
މިސްކިތް ތަކގެ ސޯލާ ެ
ހަމަޖެއްސން
ކައންސިލް އިދާރާގެ އފެދިފައިހރި ބައެއް މަޤާމްތައް ހސްވމާއި ގޅިގެން އެ

2020/27
05

މަޤާމްތަކގެ މަސްއޫލިއަތ އަދާކރާނެ ފަރާތެއް ނެތި ހިދމަތްދިނމަށް ދަތިވާ
މައްސަލްއަށް ކައންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމމަށް

2020/28

ރަސްމީ ޖަލްސާ 07

05

2020/29

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޖވެނަލް ޖަސްޓިސް ޔނިޓްގެ ހާފްވޭ ހައސްއެއް
ޤާއިމްކރމަށް ބިމެއް ހަމަޖެއްސމގައި ކައންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމމަށް
 2020ވަނަ އަހަރ މާރިޗ މަހ  08ވަނަ ދވަހ އައްޑޫގައި ކރިއަށް

07

ގެންދިއމަށް ހަމޖެހިފައިވާ އެތލެޓިކްސް މބާރާތްކރިއަށް ގެންދިއމާއި މެދ
ގޮތެއްނިންމން

42
42

ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ
ރަސްމީ ޖަލްސާ 08

ސ.ހިތަދޫ އަދި ހޅދޫގައި ސަރކާރން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ އެއްމެދ އިމާރާތް

2020/30
07

ބެލެހެއްޓމާއި ގޅޭގޮތން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައސިންގ އެންޑް އާރބަން
ޕމަންޓް އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލާއި ދެމެދ އެއްބަސްވމެއްގައި
ޑިވެލޮ ް
ސޮއިކރމަށް އެފަރާތން ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލް އަށް ގޮތެއް ނިންމން
ޕރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ އައްޔަން
އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލްގައި ވިސްލްބްލޯވަރ ް

2020/31
07

ކރމާއި

ވިސްލްބްލޯވަރ

ޕރޮޓެކްޝަން
ް

ކޮމެޓީންއެއް

އެކލަވާލމގެ

މައްސަލައަށް
2020/32
2020/33

07

07

2020/34

އައްޑޫސިޓީ ކައސްސިލްގެ އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމެޓީއަށް މެމްބަރން ހަމަކރން
ހިތަދޫ ހކރމިސްކިތގެ ފރާޅގެ ޓިނބަދަލކރމގެ ކރިން ކރަންޖެހޭ އިތރ
މަރާމާތ ހރިކަމަށް މަސައްކަތގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް
ޕލާސްޓިކް ބޭނން ކރން ހއްޓާލމަށް
އައްޑޫސިޓީގައި ސިންގަލް ޔޫޒް ް

07

ކައންސިލން ކރަމންދާ މަސައްކަތގެ ތެރެއިން "މައިބޭގްސް" ނަމގައި ފޮތި
ކޮތަޅ
ހޅދޫ ބަދަރ މަތީގައި  28ހާސް އަކަފޫޓގެ ބިމެއްގައި ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް

2020/35
07

ހަދާފައިވާ އިމާރާތާއި އެ ބިމގެ ވާ ތަކެއްޗާއި މެދ އަމަލ ކރާނެ ގޮތެއް
ނިންމން

2020/36

ރަސްމީ ޖަލްސާ 09

ރަސްމީ ޖަލްސާ 10

2020/37

2020/38

07

07

07

2020/39

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި "ވެއ ޕާރކް" އެއް ޤާއިމކރމގައި ކައންސިލން
ގޮތެއް ނިންމން
ޕލިސް ސާރިސްއަށް ދިނމަށް ނިންމެވި ( 20000ވިހިހާސް)
މޯލްޑިވްސް ް
އަކަފޫޓްގެ ބިން (50000ފަންސާސްހާސް) އަކަފޫޓަށް ބޮޑކޮށްދެއްވމަށް
ކޮވިޑް 19-އާއި ގޅިގެން އައްޑޫސިޓީ ރައްޔިތންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި
ފިޔަވަޅގެ ގޮތން ވަސީލަތްތައް ޤާއިމކރމަށް
ޕރޮގްރާމގެ ދަށން އައްޑޫސިޓީގައި އިމާރާތް
ސަރކާރގެ ބޯހިޔާވަހިކަމގެ ް

07

ކޮށްފައިވާ

ފްލެޓްތަކގެ

މެއިންޓެނެންސް

ބެލެހެއެއްޓމަށް

މބައްޒަފން

ހަމަޖެއްސމަށް
2020/40

07

ޕސްޓްރީ ވިޔަފާރި ކރމަށް ކއްޔަށް ދޫކރމަށް ދޫކރެވނ ނަންބަރ
ޭ
 (IUL)426-AB-/2019/274އިއލާނާއި ގޅިގެން ހށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް
އިވެލއޭޓް ކރމަށް ފަހ ކލީބިމާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ނިންމެވި ނިންމމާއިމެދ

43
43

ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ
ކައންސިލން ގޮތެއް ނިންމން
2020/41

ވިޔަފާރިއަށް
07

ކށްޔަށް

ކރެވނ

ދޫކރމަށް

ނަންބަރ

(IUL)426-

 AB/426/2019/297އިއލާނާއި ގޅިގެން ހށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލއޭޓް
ކރމަށްފަހ

2020/42

ވިޔަފާރިއަށް
07

ކށްޔަށް

ކރެވނ

ދޫކރމަށް

ނަންބަރ

(IUL)426-

 AB/426/2019/297އިއލާނާއި ގޅިގެން ހށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލއޭޓް
ކރމަށްފަހ
މީދޫ އެކވެރިންގެ ޗޭނ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތން ރަމަޟާން މަހ މީދޫ އަވަށގެ

2020/43

 25އަހަރން މަތީގެ އަންހެން ކަނބަލންނަށް ޙާއްސަކރެވިގެން ބާއްވާ
ޤރއާން މބާރާތައް އެހީތެރިކަމަށް އެދި
2020/44

2020/45

ރަސްމީ ޖަލްސާ11

2020/46

2020/47

ރަސްމީ ޖަލްސާ12

07

07

07

07

2020/48

އައްޑޫސިޓީ ހޅދޫ އަޅިފަށވިގެ މަރްޔަމް މަނިކެ ކ.ގރައިދޫގައި ހންނަ ޙާއްސަ
އެހީއަށް ބޭނންވާ މީހންގެ މަރކަޒަށް ފޮނވމަށް އެހީތެރިކަން
އައްޑޫސިޓީގައި ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރވމގެ ގޮތން ހިންގމަށް ރާވާފައިވާ
ހަރަކާތްތައް ކރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ނިންމމަށް އެދި
އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލން އަންގާ އެންގންތަކާއި ކރާ އަމރތަކާއި ހިލާފވާ
ފަރާތްތަކާއި މެދ ފިޔަވަޅ އެޅމގައި އަމަލކރާނެގޮތގެ އސޫލ ފާސްކޮށް
އައްޑޫސިޓީ

ކައންސިލން ގޮތެއް ނިންމމަށް
ގޭދޮށ

06

ދަނޑވެރިކަން

ކރމަށް

ބިން

ދޫކރމާއި

ގޅޭ

ގޮތން

މަސް

ޕލާންޓްތައް
ް

ހެދމަށް

އައްޑޫސިޓީ

ކައންސިލންކޮށްފައިވާ

ޕލާންޓް ހެދމަށް ހށަހަޅާފައިވާ ބިޑް
އިއލާން އަށް ހިތަދޫ އަވަށގައި މަސް ް
ޕޒަލްތައް
ޕރޮ ޯ
ް

އިވެލއޭޓް

ކރމަށް

ބިޑް

ކޮމެޓީގެ

ނިންމމާއިމެދ

ކައންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމމަށް
ޕން ހެދމާއި ގޅިގެން ހށަހަޅާފައިވާ
ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކގެ ލޭންޑް ސްކޭ ި

2020/49
06

ޕޒަލްތައް
ޕރޮ ޯ
ް

އިވެލއޭޓް

ކރމަށް

ބިޑް

ކޮމެޓީގެ

ބިޑް

ނިންމމާއިމެދ

ކައންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމމަށް
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ކައންސިލް އިދާރާގެ ޑްރައިވަރ (ދާއިމީ) މަޤާމެއް ހސްވމާއިއެކ އެމަގާމަށް

2020/50
07

މވައްޒަފަކ

ހަމަނޖެހި

ހިދމަތް

ދިނމގައި

ދަތިތަކެއް

ކރިމަތިވާތީވެ

ކައންސިލްއިން

44
44

ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ
އައްޑޫސިޓީ އިން އެކި އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކލީ ބިންތަކގެ ތެރެއިން

2020/51
07

ކލި

ފަސްކރމަށް

ހށަހަޅާ

ފަރާތްތަކަށް

06

މަސް

ދވަހަށް

ކލި

ފަސްކރމާއި
ރަސްމީ ޖަލްސާ 14

ޕރޮޖެކްޓަށް ފައިސާ ދޫރާފަރާތަކީ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަން
ޕލާންޓް ް
މަސް ް

2020/52

ޕލާންޓްތައް ގާއިމްކޮށް ހިންގމަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ދޫކރާ
ކަމގައިވެފައި މަސް ް
07

ފައިސާ އާއި ގޅިގެން އެފަރާތާއި ދެމެދ ވެވޭ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއްބަސްވން
ތައްޔާރކރމގެ ކރިން ދޫކރާ ފައިސާއަކީ ލޯނެއްގެ ގޮތގައި ދޫކރާ ފައިސާތޯ
ނވަތަ ކައންސިލް އާއި އެކ ވިޔަފާރީގެ ހިއްސާއް ވާގޮތަށް ދޫކރާ ފައިސާތޯ
ކައންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމމަށް

2020/53
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07

2020/54

2020/56

އސްކރަން ހށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްކ ކައންސިލްގެ ހަރަދގައި ވެލި
އައްޑޫސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކން ގެސްޓްހައސް އަދި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްގީކޮށް

07

2020/55

އައްޑޫ އަށް ކރާ ވިއްސާރާގައި ފެންވަދެ ގެއްލން ލިބޭ ގޭ ތަކގެ ތެރެއިން ގެ

07

07

2020/57

ހިންގމަށް ބިން ކށްޔަށްދޫކރމަށް ކރެވނ އިއލާނާއި ގޅިގެން

ކައންސިލްގެ ބަޖެޓން  35000ރފިޔާގެ ދަށން ހަރަދކޮށްގެން ހޯދަންޖެހޭ
ޙިދމަތް އަވަށ އޮފީހން ކރެވޭނެ އސޫލެއް ހަމަޖެއްސން
ކައންސިލްގެ ބަޖެޓން  35000ރފިޔާގެ ދަށން ހަރަދކޮށްގެން ހޯދަންޖެހޭ
ޙިދމަތް އަވަށ އޮފީހން ކރެވޭނެ އސޫލެއް ހަމަޖެއްސން
ސަރކާރގެ އެކި އެކި މވައްސަސާތަކާއި ކންފނިތަކން އައްޑޫގެ އަވަށްތަކގައި
ހިންގާއެކި

07

މަޝްރޫއތަކާއި

އެހެނިހެން

މަސައްކަތްތަކާއި

ގޅޭގޮތން

ކައންސިލންނާއި އަވަށ އޮފީސްތަކން ނަގަންޖެހޭ ހއްދަ ނނަގާ ފަހަކަށް
އައިސް

އަމިއްލައަށް

ކަންކަން

ކރަމންދާކަން

ފާހަގަ

ކރެވިފައިވާތީވެ

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅތައް އެޅމަށް
2020/58
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2020/57

07

މަސްކައްކާ ހިއްކައި މަހގެ ބާވަތްތައް އފެއްދމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް
ބިމެއްހަމަޖެއްސމާއި ގޅޭ
ސަރކާރގެهއެކި އެކި މވައްސަސާތަކާއި ކންފނިތަކން އައްޑޫގެ އަވަށްތަކގައި
ހިންގާއެކިهމަޝްރޫއތަކާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކާއި ގޅޭގޮތން
ކައންސިލންނާއި އަވަށهއޮފީސްތަކން ނަގަންޖެހޭ ހއްދަ ނނަގާ ފަހަކަށް
އައިސް އަމިއްލައަށް ކަންކަންهކރަމންދާކަން ފާހަގަ ކރެވިފައިވާތީވެ އަޅަންޖެހޭ

45
45

ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ
ފިޔަވަޅތައް އެޅމަށް
2020/58

މަސްކައްކާههހިއްކައި މަހގެ ބާވަތްތައް އފެއްދމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށްه
ބިމެއްހަމަޖެއްސމާއި ގޅޭ
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2020/59

ޕލާންޓް"ތައް ހެދމަށްه
މަރަދޫهއަދި ހޅދޫގައި ޤާއިމްކރެވޭه ه"ގޭދޮށ މަސް ް
ޕޒަލްތައް އިވެލއޭޓް ކރމަށްފަހ ބިޑް ކޮމެޓީގެه
ޕރޮ ޯ
ހށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ް
ނިންމމަށް ކައންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމން

2020/60

އައްޑޫސިޓީههހިތަދޫ އަދި ހޅދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކގެ ތެރެއިން
އެންމެ

ފަހންه هއިއލާންކޮށްފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް

ފްލެޓްތަކަށްލާފައިވާ

ޕއިންޓްދީފައިވާ ވަގތީهލިސްޓް އާންމކރމާއި މެދ ގޮތެއް ނިންމމަށް
ޮ
2020/61

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ކައންސިލާއި އެކ
ކއެންޗްههކޭޓަރިން ސާރވިސް ް
ވެފައިވާه هއެއްބަސްވންތަކން ދޫކރެވިފައިވާ ކލީ ބިންތަކަށް އެކންފނީގެ
ފަރާތންهދައްކަންޖެހޭ ޖރިމަނާ ފައިސާއާއި ގޮތެއް ނިންމމަށް

2020/62

ޕބްލިކްههވޯރކްސްގެ ވެހިކަލްތައް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކށްޔަށް ދިނމގައި
ަ
އަމަލކރާނެهއސޫލެއް ކަނޑައެޅންه
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2020/63

އައްޑޫސިޓީގެه 05އަވަށގައި ގާއިމްކރާ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ލޭންޑްސްކޭޕްކރމގެ
ޕންގ މަސައްކަތައް ހށަހަޅާފައިވާهه
މަސައްކަތގެهތެރެއިން ހިތަދޫގެ ލޭންޑްސްކޭ ި
ޕޒަލްތައް އިވެލއޭޓް ކރމަށްهބިޑް ކޮމެޓީގެ ނިންމމާއިމެދ
ޕރޮ ޯ
ބިޑް ް
ކައންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމމަށް

2020/64

އައްޑޫސިޓީގެه 05އަވަށގައި ގާއިމްކރާ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ލޭންޑްސްކޭޕްކރމގެ
ޕންގ މަސައްކަތައް ހށަހަޅާފައިވާهه
މަސައްކަތގެههތެރެއިން މަރަދޫގެ ލޭންޑްސްކޭ ި
ބިޑް

ޕޒަލްތައް
ޕރޮ ޯ
ް

އިވެލއޭޓް

ކރމަށްه هބިޑް

ކޮމެޓީގެ

ނިންމމާއިމެދ

ކައންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމމަށް
2020/65

އައްޑޫސިޓީގެه 05އަވަށގައި ގާއިމްކރާ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ލޭންޑްސްކޭޕްކރމގެ
ޕންގ މަސައްކަތައް ހށަހަޅާފައިވާهه
މަސައްކަތގެههތެރެއިން ފޭދޫގެ ލޭންޑްސްކޭ ި
ބިޑް

ޕޒަލްތައް
ޕރޮ ޯ
ް

އިވެލއޭޓް

ކރމަށްه هބިޑް

ކޮމެޓީގެ

ނިންމމާއިމެދ

ކައންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމމަށް
2020/66

އައްޑޫސިޓީގެه 05އަވަށގައި ގާއިމްކރާ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ލޭންޑްސްކޭޕްކރމގެ
ޕންގ މަސައްކަތައް ހށަހަޅާފައިވާهه
މަސައްކަތގެههތެރެއިން ހޅދޫގެ ލޭންޑްސްކޭ ި
ބިޑް

ޕޒަލްތައް
ޕރޮ ޯ
ް

އިވެލއޭޓް

ކރމަށްه هބިޑް

ކޮމެޓީގެ

ނިންމމާއިމެދ

46
46

ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ
ކައންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމމަށް

2020/67

އައްޑޫސިޓީގެه 05އަވަށގައި ގާއިމްކރާ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ލޭންޑްސްކޭޕްކރމގެ
ޕންގ މަސައްކަތައް ހށަހަޅާފައިވާهه
މަސައްކަތގެههތެރެއިން މީދޫގެ ލޭންޑްސްކޭ ި
ބިޑް

ޕޒަލްތައް
ޕރޮ ޯ
ް

އިވެލއޭޓް

ކރމަށްه هބިޑް

ކޮމެޓީގެ

ނިންމމާއިމެދ

ކައންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމމަށް
2020/68

2020ههވަނަ އަހަރގެ ފރަތަމަ ހަމަސް ދވަހގެ އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލް
ޕޓް ފާސްކރން
ހިނގައި ދިޔަهގޮތގެ ތަފްސީލީ ރި ޯ

2020/69

އައްޑޫގައިههމަސައްކަތް ކރާ ބިދޭސީން ދަފްތަރ ކރމާއި ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ކާޑެއް ހެއްދން

ކއްލި ޖަލްސާ 02

2020/70

އައްޑޫސިޓީهމަރަދޫފޭދޫ އަވަށ އޮފީހގެ ސެކިއރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދމގެهމަސައްކަތް

2020/71

އައްޑޫސިޓީههހޅޫދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްގެ ސެކިއރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ
ފަރާތެއްهހޯދމގެ މަސައްކަތް

2020/72

އައްޑޫސިޓީ هފޭދޫ އަވަށ އޮފީހގެ ސެކިއރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދމގެ
މަސައްކަތް

ރަސްމީ ޖަލްސާ 19

2020/73

މާމާهކާފާ ޕާރކެއް ހަދަން ބިންހޯދމަށް ޖަމިއްޔާއަކން ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

2020/74

އައްޑޫސިޓީهމީދޫ އަވަށ އޮފީހގެ ސެކިއރިޓީ ބެލެހެއްޓމގެ މަސައްކަތް

2020/75

އެއަވަށގެ

މިދޫه هނަލަފެހި

ޖަމިއްޔާއިން

ސަރަހައްދގައި

ތަރައްގީކޮށްފައިވާ

މަޖދއްދީން

މައިދާނގެ

މަގ

ނނިމިހރި

އިރމަތީކޮޅه
މަސައްކަތަށް

ބޭނންވާهތަކެތި ހޯދމގައި އެހީތެރިކަން ދެއްވމަށް
2020/76

މަރަދޫ هފއްޓަރ ފަރާތް ސާފކރަމން ދިޔމާއި ގޅިގެން ކައންސިލން އެހީއަށް
އެދި

2020/77

ޕތަކާއި ވަޑާމގެ މަސައްކަތަށް ބިން
މަރަދޫههބަނދަރ ސަރަހައްދން ވޯރކްސޮ ް
ދޫކރން

47
47

ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ
2020/78

ފޭދޫهއިން ދިރިއޅމަށް ބިން ދޫކރން

2020/79

ފޭދޫގައިهއައ ޤަބރސްތާނެއް ހެދންه

2020/80

ހިތަދޫهއިން ދިރިއޅމަށް ބިން ދޫކރން

2020/81

ޕރޮޖެކްޓްތައް ހިންގމަށް ބޭނންވާه
ޕމަންޓް ް
ޕކްޓް ކޮމިއނިޓީ ޑެވެލޮ ް
ހައިههއިމް ެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސން

2020/82

އައްޑޫههސަރަހައްދީ ބަނދަރން ވިޔަފާރީގެ ބޭނމަށް ވެއަރ ހައސް ގދަން
ޤާއިމްކރމަށްهބިންދޫކރންه

ރަސްމީ ޖަލްސާ 20

2020/83

ޤައމهސްޓްރީޓް ސޮކަރ ޓޯނަމަންޓްގައި ކްލަބް ރިވަރިން ބައިވެރިވެފައިވާތީ
ކައންސިލްގެهއެހީތެރިކަމަށް އެދި

2020/84

ޕރޭޓިވް އަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް މެދވެރިކޮށް
ޕލްސް ކޯ ަ
ޕ ަ
އައްޑޫهه ީ
150,000ههޔޫ.އެސް ޑޮލަރގެ އެލް.ސީ ފެސިލިޓީއެއް ހޯދމަށް ކައންސިލްގެ
އެހީތެރިކަމަށްهއެދި

2020/85

ޕރޭޓިވް އިން ހސްވެފައިވާ ކައންސިލް އިން ކަނޑައަޅާ
ޕލްސް ކޯ ަ
ޕ ަ
އައްޑޫهه ީ
 02މެމްބަރންهހަމަޖެއްސމަށް

ރަސްމީ ޖަލްސާ 21

2020/86

އައްޑޫهސަރަހައްދީ ބަނދަރން ވިޔަފާރީގެ ބޭނމަށް ވެއަރ ހައސް ގދަން
ހަދަން ތަންهހޯދމަށް ބިންދޫކރމގެ އސޫލް ފާސްކރންه

2020/87

އައްޑޫސިޓީههކައންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)426-AB/2019/255
އަދި /-(IUL)426-ABه ه 306/2019ه( 25ޖލައި  2019އަދި 29
އޮގަސްޓް

)2019

އިއލާންތަކާއި

ގޅިގެންه هއަވަށން

ދިރިއޅމަށްޓަކައި

ދޫކރމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  50ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށްههއެދި ހށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތައް
ޕއިންޓް ދެވނ ގޮތގެ ވަގތީهލިސްޓް އިއލާން ކރމަށް
އިވެލއޭޓްކޮށް ޮ
ރަސްމީ ޖަލްސާ 22

2020/88

އައްޑޫސިޓީގެهހޅދޫ ބީޗް އަދި މަރަދޫ އަވަށގެ ޓްވަރިޒަމް ޒޯންގެ އީ.އައި.އޭ
ހެދމގެههމަސައްކަތް ފަރާތަކާއި ހަވާލކރެވިފައިهނވާތީ ،ސިންގަލްސޯސް
ޕރޮކިއމެންޓް އސޫލގެ ދަށން ފަރާތަކާއިهހަވާލކރމގައި ކައންސިލްއިން
ް
ގޮތެއް ނިންމން

48
48

ޕޓް
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2020/89

ހިތަދޫ هއަވަށގެ ރައްޔިތން ސާފކޮށް ބަލަހައްޓަމންގެންދާ ސަރަހައްދ ކަމަށްވާه
އީކއޭޓަރ ކޒީން ރެސްޓޯރަންޓްގެ އިރމަތން އޮތް ސަރަހައްދަށް ކަނބިހާ
ބީޗްގެهނަމން ނަންދިނނން

2020/90

އާރލީه هޓަޗް ފޓްބޯޅާ އެކަޑަމީ މީދޫ ޒވާނން ކރިއަށް ގެންދާ ފޓްބޯޅަ
މބާރާތަށް މާލީهއެހީތެރިކަމެއް ފޯރކޮށްދިނމަށް އެދި

2020/91

އައްޑޫސިޓީގައިههސޭފް ހޯމް އަދި އެލްޑަރލީ ހޯމް ގާއިމްކރމގައި ކައންސިލް
އިން ގޮތެއްهނިންމމަށް

2020/92

އައްޑޫސިޓީه هހޅދޫ

އަދި

މީދޫ

އަވަށގައިه ه"ސެޓްފިކެޓް

03

އިން

ޕރީސްކޫލް
އިލެކްޓްރީޝަން"ههކޯސް ހިންގމަށް ކރިން ހޅދޫ ނަސްރިއްޔާ ް
ހިންގި އިމާރާތްهދޫކރމގައި ކައންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމން
ރަސްމީ ޖަލްސާ 23

2020/93

މަރަދޫފޭދޫهއަވަށން ބިން ކއްޔަށް ދޫކރންه

2020/94

އައްޑޫސިޓީهކައންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޑިޖިޓަލް ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމް ހޯދންه

2020/95

ޕބްލިކް ވޯރކްސް އިން އާއްމ ފަރާތްތަކަށް އެކިއެކި ބޭނންތަކަށް ވިއްކާ
އައްޑޫه ަ
ވެލިههއެފަރާތްތަކން ގެންނަ އޅަނދެއްގައި ދޫކރމާއި މެދ ކައންސިލް އިން
ގޮތެއްهނިންމން

2020/96

ނަންބަރ هL.60-CLA/CON-L/2020/495ه هއެއްބަސްވމން هމިއިދާރާ އާއި
ހަވާލކރެވިފައިވާ އެސް.ޓީ.އޯ ބިލްޑިން ހޅދޫ މީދޫه هބެލެހެއްޓމާއި މެދ
ކައންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމމަމަށް
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2020/97

ޕކްޓަރ މަޤާމަށް މީހން ނެގމަށް
ޕލް އިންސް ެ
އައްޑޫސިޓީގެهއަވަށްތަކގެ މނިސި ަ
ކރެވނهއިއލާންތައް ބާތިލްކރމާއި މަޤާމގެ ޝަރތ އިސްލާހްކޮށް އަލންه
އެމަގާމތަކަށް މީހން ނެގމަށް އިއލާންކރން

2020/98

އައްޑޫސިޓީههކައންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)426-AB/2019/255
އަދި /-(IUL)426-ABه ه2019ه 306/އިއލާންތަކާއި ގޅިގެން އަވަށން
ދިރިއޅމަށްޓަކައި ދޫކރމަށްه هހަމަޖެހިފައިވާ  50ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި
ޕއިންޓް ދެވނ ގޮތގެ ވަގތީ ލިސްޓް
ހށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތައްههއިވެލއޭޓްކޮށް ޮ
އިއލާން ކރމަށް

49
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2020/99

އައްޑޫސިޓީههކައންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރ(IUL)426-AB/2019/264 :
އިއލާނާއި ގޅިގެންههމަރަދޫ އިން ދޫކރމަށް ކަނޑައެޅީފައިވާ  30ގޯއްޗަށް
ޕއިންޓް ދިނމަށްފަހ ހށަހެޅނ
އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކގެ هފޯމތައް އިވެލއޭޓްކޮށް ޮ
ޕޓާއި މެދهކައންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމން
ރި ޯ

2020/100

ޕރިންޓަރ އަދި 03
އައްޑޫސިޓީهކައންސިލްގެ އިދާރާއަށް  10ލޭޒާ މޮނޮކްރޯމް ް
ޕލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދންه
ޕރިންޓަރ ސަ ް
ލޭޒާ ކަވަރه ް

2020/101

ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާއި އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލާއެކ
ސަބާهމޯލްޑީވްސް ކޯ ަ
ވެވިފައިވާهނަންބަރ CA/AGR/2014/20-426:އެއްބަސްވން ބާތިލްކޮށް
ސ.ހިތަދޫ މާލިއްޔާهއިމާރާތް ބެލެހެއްޓމާއި މެދ ގޮތެއް ނިންމން

2020/102

މިއިދާރާގެه هAA/PRIV/2020/43-426

ނަންބަރ އެގްރިމެންޓން މެކޯ

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ގޭދޮށههމަސްފެކްޓަރީ އެޅމަށް ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވމާއި
ް
އެއްގޮތަށް ބިންދައްކާފައިވާهނވާތީވެه
2020/103

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މިއިދާރާهއާއި ދެމެދ ވެވިފައިވާ ނަންބަރ
އައްޑޫ ފްރެޝް ް
 PD/S2/2013/72-426އެއްބަސްވން ބާތިލްކރން

2020/104

ޕރީސްކޫލް ހިންގމަށް
ނާސަރީ هކްލާސްތައް ހިންގމަށްޓަކައި ހޅދޫ ނަސްރިއްޔާ ް
ކރިންهބޭނންކރި އިމާރާތް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސމަށް
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2020/105

ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އިން ކލީ ބިމެއް ހޯދމަށް ހށަހަޅާފައިވާه
ޕލްސް ކޯ ަ
ޕ ަ
އައްޑޫه ީ
މައްސަލަ

2020/106

ޕރޮގްރާމގެ ދަށން އައްޑޫސިޓީގައި އިމާރާތް
ސަރކާރގެه هބޯހިޔާވަހިކަމގެ ް
ކޮށްފައިވާهފްލެޓްތަކގެ ސެކިއރިޓީ ބެލެހެއެއްޓން

2020/107

އައްޑޫސިޓީهه 10ބިން ކއްޔަށް ދޫކރމަށް ކރެވނ ނަންބަރه هه(IUL)426-
AB/2020/32

އިއލާނާއި

ގޅިގެން

ހށަހަޅާފައިވާ ބިޑތައްه هއިވެލއޭޓް

ކރމަށްފަހ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމމަށް ކައންސިލްއިން ގޮތެއްهނިންމންه
2020/108

މީދޫههކޯގަންނ ގަބރސްތާނ ކައިރީގައި ސައިޓް މިއޒިއަމެއް ގާއިމްކރމަށް
ކޯގަންނه هގަބރސްތާނ ކައިރީގައި އޮންނަ ދޮންރއްވައ ކޮށޫގައި އެފަދަ
މައރަޒެއްهހެދމަށް ބިމެއް ހަމޖެއްސމަށް

2020/109

ފޭދޫهހިއްކިބމގެ އިރ އތރގައިލާފައިވާ ހރަސް ތޮށި މަރާމާތ ކރން
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2020/110

2020هވަނަ އަހަރގެ އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލްގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓް ފާސްކރން

2020/111

ޕލް ސާރވިސް ޑިވިޝަނެއް ޤާއިމކޮށް އެޑިވިޝަނގައި
އައްޑޫސިޓީގައި މނިސި ަ
މަސައްކަތް ކރމަށް ބޭނންވާ މަޤާމްތައް އފައްދައި މަޤާމްތަކގައި ވަޒީފާ އަދާ
ކރާނެ މވައްޒަފން ނެގމގައި ގޮތެއް ނިންމން

2020/112

ފޭދޫއަވަށންهه 500ގޯތި ދިނމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކައންސިލްގެ ނަންބަރ:
B(3)/2020/78-426ه هނިންމމގައި ގޯތި ސައިޒް ކަނޑައަޅާފައި ނވާތީ
ސައިޒް ކަނޑައެޅން

2020/113

ޕ  02ވަނަ މބާރާތް  2020ވަނަ އަހަރ
ޕއަންޝި ް
އައްޑޫههފޓްބޯޅަ ޗެމް ި
ޑިސެމްބަރ މަހهބޭއްވމާއި މެދ ކައންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމން

2020/114

ހިތަދޫهފްލެޓް ސަރަހައްދގައި މިސްކިތެއް އެޅމަށް ބިން ދޫކރމގައި ގޮތެއް
ނިންމން

2020/115

ހިތަދޫهމާމެންދޫ ސަރަހައްދން ލިންކރޯޑްގެ ހޅަންގން ސޭފް ޒޯނަށް
ކަނޑައެޅނهސަރަހައްދަށް އަރާ ގޯތިތަކގެ އިންވަކިކޮށްދިނމގެ މައްސަލަ
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2020/116

އައްޑޫސިޓީގެهގެސްޓް ހައސްތައް ހޅވމާއި މެދ ކައންސިލްއިން ގޮތެއް
ނިންމން

2020/117

ކައންސިލްގެه هނަންބަރ:ه ه هB(3)/2019/212-426

ނިންމމާއިه هގޅިގެން

ކޮންޓްރެކްޓް އސޫލން ނެގިފައިވާ މވައްޒަފންގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ هމއްދަތ އައ
ކރމގައި ކައންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމން
2020/118

ކައންސިލްގެهނަންބަރ  B(3)/2020/113-426ނިންމން ރިވިއ ކރން

2020/119

ޕންގ މޯލްއެއް އެޅމަށް ބިމެއް ކަނޑައެޅން
އައްޑޫސިޓީގައިهޝޮ ި

2020/120

އައްޑޫސިޓީގެهހިތަދޫ އަވަށގައި ލޯކަލް ބަނދަރެއް ތަރައްގީކރން

2020/121

އައްޑޫސިޓީهހޅދޫ އަވަށން ދިރިއޅމަށް ދޫކރމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  50ބިމަށް
އެދިهހށަހަޅާފައިވާ ފޯރމްތަކގެ އިވެލއޭޝަން މަރހަލާ ނިމިފައިވާގިތާއި
ޕއިންޓްދީފައިވާههގޮތް އަލން
ގޅިގެންهހށަހަޅާފައިވާ ޝަކވާތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޮ
މރާޖައ ކރމގައި ގޮތެއްهނިންމމަށް

51
51
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2020/122

ހިތަދޫهބަނދަރގައި ބަހައްޓާފައި ހރި އެލްބްލޮކްސް އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލްه
އެއަރޕޯރޓަށް ދޫކރމގައި ކައންސިލން ގޮތެއް ނިންމމަށް

2020/123

އައްޑޫه هފޓްބޯޅަ

ޕ
ޕއަންޝި ް
ޗެމް ި

02

ވަނަ

މބާރާތް

ބޭއްވމާއި

މެދ

ކައންސިލން ގޮތެއްهނިންމމަށް
2020/124

ފޭދޫهއަވަށގެ ފޓބޯޅަ ދަނޑގެ ވަށާ ފާރރޭނމާއި ފެންސް ގެހމގެ މަސައްކަތް

2020/125

އައްޑޫههސިޓީ ކައންސިލްގެ އިދާރާގެ  2019ވަނަ އަހަރގެ މާލީ ރިޕޯރޓް
ފާސްކރން

2020/126

ރޯވިންގهއެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ބޯޓިންގ ހައސްއެއް
އެޅމަށާއި،هއެސޯސިއޭޝަންގެ ޙަރަކާތްތައް އިތރަށް ފޅާ ކރމަށް ބިމެއް
ހަމަޖެއްސން

2020/127

ޕޓަލަށް ހިދމަތް ހޯދމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް
އައްޑޫهއެކއެޓޯރިއަލް ހޮސް ި
ބޭނންވާهއިތރ ހިދމަތްތައް ޤާއިމ ކޮށްދިނމަށް ޝައޤ ވެރިކަން ތިބި
ފަރާތްތަކަށްهމާކިޅީގެ ހޅަނގ ދެކނ ކަންމަތީގައި އައްސޭރި ،ކަނބިހާ މަގ
ގޅނ ހިސާބންهދޫކރން

2020/128

އައްޑޫގައިهދަނޑވެރިކަމގެ ކޯސްތައް ހިންގމަށް ޝައޤވާ އިންސްޓިޓިއޓެއް
ޤާއިމކރމަށްهބިމެއް ހަމަޖެއްސން

2020/129

މަރަދޫهބަނދަރ ސަރަހައްދން ޢާއްމ ފަރާތްތަކަށް ބޭނންވާ ގޮތަށް ބޯހިޔަލެއް
ޖެހމަށްهރއްޔިތންގެ ފަރާތން އެދޭ މައްސަލަ

2020/130

އައްޑޫهމަސްވެރިން މަސްވެރިކަމަށް ނިކމެ އޅެނިކޮށް ލާމ އަތޮޅ ކަނޑގެ
ސަރަހައްދންهއައްޑޫ މަސްވެރިން ރަހީނ ކރި މައްސަލަ
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2020/131

މިނިސްޓްރީهއޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އިން އައްޑޫސިޓީގެ ފަޤީރންނަށް
ބެހމަށްهފޮނވާފައިވާ ކާޑބެހމގައި ޢަމަލ ކރާނެ ގޮތެއް ނިންމން

2020/132

ޕޓަލގެ އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލން ބޭފޅަކ އައްޔަން
އައްޑޫ هއެކްއެޓޯރިއަލް ހޮސް ި
ކރން

2020/133

އައްޑޫههސިޓީ ކައންސިލްގެ އިދާރާގެ  2019ވަނަ އަހަރގެ މާލީ ރިޕޯރޓް
ފާސްކރން

52
52

ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ
2020/134

ކރިއަށްه هއޮތް  2އަހަރ ދވަހގެ މއްދަތަށް އައްޑޫސިޓީ އިން ކއްޔަށް
ދޫކރެވިފައި ހރިهބިންތަކގެ ކލިން  %25އަގ ހެޠޮ ކރމގައި ކައންސިލން
ގޮތެއް ނިންމން

2020/135

އައްޑޫސިޓީގެهކލީ ބިންތަކން ނަގަމންއަންނަ ކލީގެ ފައިސާއާއި ގޅިގެން ނެގޭ
ޖޫރިމާނާهފައިސާ ކޮވިޑް  19ގެ ޙާލަތާއި ގޅިގެން މަޢާފް ކރމގައި
ކައންސިލން ގޮތެއްهނިންމން
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2020/136

ޕންގ އަށް ބޭނންވާ ގަސް ތަޢް ހެއްދމަށް
އައްޑޫގެهއަވަށްތަކގެ ލޭންޑް ސކޭ ް
ނާރސަރީهހެދމާއި ،ނާރސަރީ އަށް މވައްޒަފން ހޯދން

2020/137

މަރަދޫه هއަވަށން

ގޯތި

ދޫކރމަށް

ދޫކރމަށް

ކރެވނ

އިޢލާނގައި

ޕއިންޓަށް ރިއާޔަތްކޮށް
ބަޔާންކރެވިފައިވާه ه ه"ގޯތި ލިބޭ ގޮތގެ"ه ه 3ވަނަ ޮ
ދިރިއޅމގެ هޙާލަތަށްބަލައި ބިމގެ މހިއްމކަން އެއްމެ ބޮޑަށް ޖެހިފައިވާފަރާތަށް
ބިންهދޫކރމގައި ކައންސިލން ގޮތެއް ނިންމން
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2020/138

ސޭފްهހޯމް އެޅމަށް ހިތަދޫން ދޫކރމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމގެ ސައިޒަށް ބަދަލه
އަންނާތީ ،ކައންސިލން ގޮތެއް ނިންމން

2020/139

ޝަރޢީههކޯޓތަކގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައންސިލް ތަމްސީލކރާނެ ފަރާތްތައް
ކަނޑައެޅމާއިهގޅޭ ޤަރާރ ފާސްކރމގެ މައްސަލަ

2020/140

ޕކްޓަރންނަށް ފޯނ އަދި ދަތރ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސަވައި
ޕލްهއިންސް ެ
މނިސި ަ
ދެއްވމަށްهއެދި

2020/141

އައްޑޫهސިޓީ ސްކްއަރއަށް  05ދިދަ ގަތމގެ މައްސަލަ ރިވިއ ކރން

2020/142

މަރަދޫފޭދޫهއިޖްތިމާޢީ މަރކަޒ ހިންގމާއި ކައންސިލން ހަވާލވި އިރ
އެތަނގައިهހަލާކވެފައި ހރި ހަރމދަލގެ ތަކެތި ނީލަން ކިޔމގެ މައްސަލަ

2020/143

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ގދަނެއްގެ ގޮތގައި
ޕލޯ ހޯލްޑިންގ ް
ކރިންهއެ ޯ
ބޭނންކރިهޢިމާރާތް ކޮމިއނިޓީ ސެންޓަރެއްގެ ގޮތގައި ބޭނން ކރމަށް
ދޫކރމގައިهކައންސިލން ގޮތެއް ނިންމން

2020/144

ހވަދޫهއަތޮޅ ދެކނބރީ އަތޮޅ ކައންސިލން އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލަށް ދެއްވި
ދަޢވަތهޤަބޫލކޮށް އެ އަތޮޅަށް ރަސްމީ ދަތރެއް ކރމާ ގޅޭ

53
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ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ
ރަސްމީ ޖަލްސާ 32

2020/145

މަރަދޫهޓއަރިޒަމް ޒޯންގެ ގޮތގައި ސަރކާރން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދ
ތެރޭގައިهއޮތް ދޯނި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއމގެ މަސައްކަތް ކައންސިލން
ކރިއަށްهގެންދިއން

2020/146

އައްޑޫސިޓީގެه هމަރަދޫ

އަދި

ހޅދޫ

އަވަށގައި

ޤާއިމ

ކރެވޭ

ގޭދޮށ

މަސްފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތްههހިންގމަށް ބޭނންވާ ފައިސާ އައްޑޫ ޓްރަސްޓް
ފަންޑގެ ތެރެއިން ދޫކރެވޭނެههއިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސމާއި މެދ ކައންސިލން
ގޮތެއް ނިންމން
2020/147

 31هޑިސެމްބަރ  2020އަށް ކޮންޓްރެކްޓް އަދި ވޭޖް ކޮންޓްރެކްޓްގެ މއްދަތ
ހަމަވާههމވައްޒަފންނާއި ،ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ބަދަލ ކރެވނ ކޮންޓްރެކްޓްه
މވައްޒަފންގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މއްދަތ އިތރ ކރމާއި މެދ ގޮތެއް ނިންމން
.

2020/148

އައްޑޫههއަތޮޅ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓގެ ނަންބަރ  S2C/2020/329ޤަޟިއްޔާ
އިސްތިއނާފަށްهހށަހެޅމަށް ފާސްކރާ މައްސަލަ

2020/149

އައްޑޫސިޓީهހިތަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް އާއި ދިމާލން އައްޑޫ ޝަމްސއްދީނه
ޕޑް
ބޮޑފަނޑިޔާރތަކރފާނ މަގގައި ހަރކރެވިފައި ހރި  KM60ގެ ސް ީ
ސައިންގهބޯޑ އެ މަގ ކަނބިހާ މަގާއި ގޅނ ހިސާބަށް ބަދަލ ކރމގައި
ކައންސިލންهގޮތެއް ނިންމން.

2020/150

އައްޑޫސިޓީهކައންސިލްގެ އިދާރާގެ ހޅދޫ އަދި މީދޫ އަވަށއޮފީހގެ
މަސައްކަތަށްهކޮމްޕިއޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް މވައްޒަފަކ ހަމަޖެއްސން
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2020/151

ފޭދޫهފޓްބޯޅަ ދަނޑގެ ފެންސް ޖެހމގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލގެނައން.

2020/152

ޕގްރަފިކް ސާރވޭ ހެދމގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫގެهޓޮ ޮ

2020/153

ހވަދههއަތޮޅ އތރ ބރީގެ އަތޮޅ ކައންސިލގެ އިދާރާ އިން އައްޑޫސިޓީ
ކައންސިލަށްههދެއްވާފައިވާ ދަޢވަތ ޤަބޫލކޮށް އެ އަތޮޅަށް ރަސްމީ ދަތރެއް
ކރމާއި މެދهކައންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމން.
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2020/154

ޕރީ ސްކޫލެއް ހިންގމަށް އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހށަހަޅާފައިވާه
ހޅދޫهއަވަށގައި ް
މައްސަލަ

54
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2020/155

އިދާރާގެ

އައްޑޫސިޓީه هކައންސިލްގެ

އޮފީސް

ތަކގައި

ސޯލަރ

ޕނަލް
ެ

ހަރކރމގައިهކައންސިލން ގޮތެއް ނިންމން
2020/156

އައްޑޫސިޓީގެههހޅދޫ މީދޫ ހެލްތް ސެންޓަރގެ އެކްސްޓަންޝަން ޢިމާރާތގެ
ފިނިޝިންގ މަސައްކަތްهނިންމމގައި ކައންސިލން ގޮތެއް ނިންމން

2020/157

މީދޫههއަވަށ އޮފީހގައި ބާވެ ހަލާކވެފައިހރި ތަކެތި ނައްތާލމަށާއި ،ނީލަން
ކިޔަންهޖެހޭ ތަކެތި ނީލަން ކިޔމގައި ގޮތެއް ނިންމން

2020/158

ޕރޭޝަންގެ 2019ވަނަ އަހަރގެ
ޕމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯ ަ
އެސް.އެމް.އީهޑިވެލޮ ް
އަހަރީ އާންމهޖަލްސާގައި އައްޑޫސިޓީ ތަމްސީލ ކރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅމަށް
ޤަރާރެއް ފާސްهކރން.

2020/159

ޝަރޢީهކޯޓތަކގައި ކައންސިލް ތަމްސީލ ކރާނެ ފަރާތްތައް އަލން
ކަނޑައެޅން

ރަސްމީ ޖަލްސާ 35

2020/160

ކައންސިލްهއިދާރާގެ ބިޑް ކޮމިޓީ އަލން އެކލަވާލމގައި ކައންސިލން ގޮތެއް
ނިންމން

2020/161

هއޮފީހގެ

ރައީސލްޖމްހޫރިއްޔާގެه

-1

ނަންބަރ:

 CBOC(PAR)/138/2018/207ސިޓީން އައްޑޫ ސިޓީ ކައންސިލްގެه
މެންޑޭޓަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލތަކާ ގޅިގެން މި އިދާރާގެ ބެލމގެ ދަށގައިه
ހރި އެއްގަމ އޅަނދ ބެލެހެއްޓމގައި ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކރާނެ ގޮތެއްه
ނިންމން
2020/162

ޕކްޓަރންނަށް އިތރ
ޕލް އިންސް ެ
ޤަވާޢިދާއިههއެއްގޮތްވާ ގޮތގެ މަތިން މނިސި ަ
އެލަވަންސްهދިނމގައި ކައންސިލން ގޮތެއް ނިންމން

2020/163

އައްޑޫންه هދަނޑ

ބިން

ކއްޔަށް

ދޫކރމގެ

އސޫލ

ފާސްކރމާމެދ

ކައންސިލން ގޮތެއްهނިންމން
2020/164

ސ .ހިތަދޫ ޝަޒާ އަދި ސ .ހިތަދޫ ސެވެންސްޓަރ ގޯއްޗާއި ދެމެދގައިވާه
އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ނެތް ގޯޅިގަނޑ ،މީހން ހިނގާ ބިނގާވެ
އޅޭهރަސްމީ މަގެއްގެ ގޮތގައި ހަމަޖެއްސމަށާއި ،އެ ގޯޅިގަނޑަށް ނަމެއް
ދިނމާއި،هއަދި އެ ގޯޅިން އިރަށް ގޮސް ހިރަ ސްކޫލްގެ ފރަގަހން ދެކނަށް
ގޮސް ޗާޓގައިهއަމީނީ މަގާއި ވީ ފަޅިން ދިގ މަގެއް ހަމަޖައްސައި އެ މަގަށް
ނަމެއް ދިނމާމެދهކައންސިލން ގޮތެއް ނިންމން
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ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ
2020/165

ކައންސިލްގެهމެންޑޭޓަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާ ގޅިގެން ޔޫތ މިނިސްޓްރީން
ބަދަލވިهކޮންޓްރެކްޓް މވައްޒަފންގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މއްދަތ ހަމަވެފައިވާތީ،ه
ބަދަލގައި އައްޑޫ ޔޫތ ސެންޓަރތަކގައި މަސައްކަތް ކރާނެ މަޤާމތަކާއި،ه
މސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އަދި އެ މަޤާމްތަކގެ ޝަރތ ކަނޑައަޅއްވައި
ދެއްވންهއެދި

2020/166

އައްޑޫގައިهއެކި އެކި މަސައްކަތް ކރމަށް ދޫކރެވިފައިވާ ކލީ ބިންތަކގެ
މަސައްކަތްهޤަވާއިދން މޮނިޓަރކޮށް ބެލމާއި ،އެއްބަސްވމގައި ބަޔާންކރާ
ގޮތަށް ޢަމަލهކރަމންދޭތޯ ބެލމާއި ،ކލި ނދައްކައި ހރި ފަރާތްތަކގެ ކލި
އެއްފަހަރާهދައްކަން ބޭނންވާ ފަރާތްތަކން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާه
މަޢާފްކޮށްދިނމަށް އެދި ހށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މަޢާފްކޮށްه
ދިނމާއި ،ކލި ބަލައިގަތމގައި ކއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެهގޮތެއް
ހެދން
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ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ

ބޭއްވނ އެހެނިހެން ބައްދަލވންތައް
އެތްލެޓިކްސް މީޓިންގ  20 -ޖެނއަރީ 2020
ބއްވމަށް އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނން އަދި އެތްލެޓިކްސް
ބރާތް ޭ
ބއްވާ އެތްލެޓިކްސް މ ާ
ބއްދަލވމަކީ އައްޑޫ ގައި ާ
މި ަ
ބއްދަލވމެކެވެ .އައްޑޫ
ބއްވނ ަ
ބރާތގެ އޯގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީގެ ބޭފޅންކައންސިލާއި އެކ މަޝްވަރާކރެއްވމަށް ޭ
މ ާ
ބޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި އާއްމން ވަދެ ނިކތމަށް ބޭނންކރާ މެއިން އެންޓްރެންސް ގައި ގޭޓް ނެތމގެ ސަބަބން އނދަގޫ
ފޓް ޯ
ވާކަން ފާހަކަ ކރެއްވިއެވެ .އަދި އޮފިޝަލން ބޭނންކރާ ސަރަހައްދގައި އާއްމން ހަރަކާތްތެރިވާތީ އނދަގޫ ވާކަންވެސް
ފާހަގަކރެއްވިއެވެ .އެތްލެޓިކްސް އަށް ބޭނންވާ އިކއިޕްމަންޓްސް މާލެ އިން އައްޑޫ އަށް ގެނެއމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި
ބރާތް ނިމމން މި ތަކެތި
ބލެހެއްޓމަށާއި މ ާ
ބރާތް ފެށެންދެން ރައްކާތެރިކަމާއި އެކ ެ
ތަކެއްޗާއީ ކައންސިލން ހަވާލވެ މ ާ
ބޓަށް އެރވމަށް އެދިފައިވެއެވެ .މިނިސްޓްރީ އާއި ގޅިގެން ސްޓޭޑިއަމް ދިއްލޭނެ ގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވމަށް .ފޮޓޯ
ޯ
ބރާތގައި  700-600އާއި
ފިނިޝިން ސިސްޓަމް މަސައްކަތްކރެވޭ ވަރަށް ދިއްލަން ބޭނންވާނެކަން ފާހަގަކރެއްވިއެވެ .މ ާ
ބއިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެތެރޭގެ ދަތރފަތގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސމަށް
ބ ޖަމިއްޔާތަކން ަ
ބއިވެރިވާ ކދިން އަދި ކްލަ ް
ދެމެދ ަ
އެދިފައިވެއެވެ .އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނން ދޫކރާ ފާސްތައް ބޭނންކޮށްގެން ދަތރފަތރ ވެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސމަށް
ބލެހެއްޓމަށް
އެދިފައިވެއެވެ .ފަސްޓް އެއިޑް ގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސމަށް ހޮސްޕިޓަލް އަދި ރެޑްކްރެސެންޓް އަދި ސެކިއރިޓީ ެ
ބރާތގައި ބޭނންކރާ
ބރާތް ހިންގާ ސަރަހައްދގައި ކެޑޭޓން ބޭނންކރމަށް އަދި މ ާ
ޕޮލިސް އަދި މ ާ

އޮފީސް ސެޓަޕެއް

ބއިވެރިވާ ކދިން އަދި މާލެއިން މިކޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ 10
ބރާތގައި ަ
ތައްޔާރކޮށް ދެއްވމަށް އެދި ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .މ ާ
ބރާތގައި
ބޭފޅންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސމގެ ކަންކަން ރާވައި ކރިއަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކރެއްވިއެވެ .މި މ ާ
މަސައްކަތްކރާނެ  50ވަރަކަށް ވޮލެންޓިއަރން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވމަށް އެދިފައިވެއެވެ .އޭގެތެރެއިން އިދާރީ މަސައްކަތްކރާ
 10ވަރަކަށް ކދިން ހިމެނެއެވެ.
އައްޑޫ ފޓްބޯޅަ ކޮމިއނިޓީ (ފޭދޫ)  20ޖެނއަރީ 2020
ބއްދަލވމެކެވެ.
ބއްވނ ަ
ބޅަ ދަނޑތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި މަޝްވަރާކރމގެ ގޮތން ޭ
ބއްދަލވމަކީ ފޭދޫގެ ފޓް ޯ
މި ަ
އެގޮތން

ފޭދޫގެ

ބޅަ
ފޓް ޯ

ދަނޑތަކގެ

ޖާގައިގެ

ދަތިތަކާއި

ގޅޭ

މަޝްވަރާކރެވިފައިވޭ .

ބޑަށް ހަލާކވެފައިވާކަމަށާއި ލައިޓްތައް
ބޅަ ދަނޑގަ ޖަހާފައިވާ ލައިޓް ތައް ވަރަށް ޮ
އަދި މިހާރގެ ފޭދޫގެ ފޓް ޯ
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ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ

ބއްވމަށް
ބރާތެއް ޭ
މަރާމާތކރމަށް ކައންސިލްގެ ފަރާތން މާލީ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިދާނެތޯ އާއި އެދަނޑގައި ފޓްސަލް މ ާ
ހަމަޖެހިފައިވާތީ ލައިޓް މަރާމާތކރމަކީ ވަރަށް މހިންމ ކަމެއްކަމގައި ވެސް ވިދާޅވެފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް 26 -ޖެނއަރީ 2020
މި

ބއްދަލވމަކީ
ަ

ކޮމާންޑާރ

އައްޑޫސިޓީގެ

ބދަލވމާއި
ަ

ބއްދަލކރެއްވމެކެވެ.
ަ
ރައްކާތެރިކަމާއި

ޑިވިޝަން

ޕޮލިސް

ގޅިގެން

ކައންސިލާއި

އައްޑޫސިޓީގެ

ރައްޔިތންގެ

އަމާންކަން

މިހާރގެ

ބލެހެއްޓމާއި
ެ

ހާލަތާއި ހރި ގޮންޖެހންތަކާއި ގޅޭގޮތން ކައންސިލް
އާއި އެކ މަޝްވަރާކރެވނެވެ.

އައްޑޫ އިކއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 02 -ފެބްރއަރީ
2020
ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގޅޭ ގޮތން އަޅއްވަމންދާ
ރައްކާތެރިކަމގެ
އިކއަޓޯރިއަލް
މައލޫމާތ

ފިޔަވަޅތަކާއި
ހޮސްޕިޓަލްގެ

ގޅޭގޮތން

ފަރާތން

ހިއްސާކރެއްވމގެ

ގޮތން

އައްޑޫ

ކައންސިލަށް
ބއްވނ
ޭ

ބއްދަލވމެކެވެ.
ަ

މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް ،ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 08 -ފެބްރއަރީ 2020
ބއްދަލވމގައި އައްޑޫގެ މާއްދީތަރިކައިގެ
މި ަ

ގިނަ ތަންތަން ހރިކަމަށާއި އަދި މައނަވީ ގޮތގައި އައްޑޫގެ ބަހރވަ ،ހާއްސަ

ކޅިވަރ ،ހާއްސަ އާދަކާދަ އަދި މަސައްކަތް ތެރިކަން ހިމެނޭކަމަށާއި މިއީ ރައްކާތެރިކރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް މިނިސްޓަރ
ޔމްނާ މައމޫނ ފާހަގަކރައްވާފައިވެއެވެ.

އައްޑޫގެ ސަޤާފަތާއި ތަރިކާއިގެ ތެރެއިން އައްޑޫގެ ބަހރވަ ގެއްލިގެން ދާކަމގެ

ކަންބޮޑވން މޭޔަރ ފާހަގަކރެއްވެވިއެވެ .އަދި ބަހގެ ސިޔާސަތެއްގެ ބޭނންތެރިކަމާއި އަދި އައްޑޫގެ ތާރީޚް ރަސްމީ
ސިފައެއްގައި ލިޔެފައި ނވާކަމަށް ވެސް ފާހަގަކރެއްވިއެވެ.
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ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ

ޓްރިޑީ ސްޕޯޓްސް އެކަޑެމީ 11 -ފެބްރއަރީ 2020
ބޑްމިންޓަން
ބހޭ މައލޫމާތ ހިއްސާ ކރެއްވިއެވެ .އެގޮތން މިއެކަޑެމީ އަކީ ެ
ބއްދައްލވމގައި ޓްރިޑީ އެކަޑަމީ އާއި ެ
މި ަ
ކޅިވަރ ކރިއެރވމަށް މަސައްކަތް ކރާ އެކަޑަމީ އަށް ކަން ފާހަގަކރެއްވިއެވެ .އަދި މިއެކަޑެމީގެ ފަރާތން ސްކޫލް ތަކގެ
ބޑްމިންޓަންގެ އެކި ލެވެލް ފެންވަރަށް ތަމްރީން ތައް ދެމންދާކަން ވެސް ފާހަގަކރެއްވިއެވެ.
ދަރިވަރން އަދި ޓީޗަރންނަށް ެ
ބރާތްތައް ކދިން ފަރިތަކރންތައް
ބއްވމަށް ހަމަޖެހިފައިވމން އެމ ާ
ބރާތް ޭ
ބޑްމިންޓަން މ ާ
އައްޑޫސިޓީގައި އިންޓަރ ސްކޫލް ެ
ބއްވާނެ ތަނެއް ހަމޖެއްސމާއި ގޅިގެން މަޝްވަރާކރެވނެވެ.
ާ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް 16 -ފެބްރއަރީ 2020
ބއްދަލވމގައި އައްޑޫސިޓީގައި ޕޮލިހން ދެމންގެންދާ ހިދމަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެޚިދމަތްތައް ދިނމަށް ދިމާވަމންދާ
މި ަ
ބޑެތި ކށްތަކަށް އަރައިގަތމަށް މެދވެރިވާ މަގ
ގޮންޖެހންތަކާއި ގޅިގެން މަޝްވަރާކރެވނެވެ .އަދި އޭގެ އިތރން ޮ
ބއްދަލވމގައި ފާހަގަކރެވިގެން ދިޔައެވެ.
ހޯދިފައިނވާކަމަށް ވެސް މި ަ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔނިވާސިޓީ 18 -ފެބްރއަރީ 2020
ބޒާރާއި
ބޒާރގައި ފާހަގަކރެވޭ މައްސަލަތަކާއި ގޅިގެން މަޝްވަރާކރެއްވިއެވެ .އެގޮތން ސިޓީ ާ
ބއްދަލވމގައި ސިޓީ ާ
މި ަ
ގޅިގެން

އެކލަވާލާފައިވާ

ޕްލޭން

އާއި

އެއްގޮތަށް

މަސައްކަތް

ގޮސްފައިނވާ

ކަމަށްވެސް

ބއްދަލވމގައި
މި ަ

މަޝްވަރާކރެވނެވެ .އެގޮތން ފިހާރަތަކގެ އިތރން އެހެނިހެން ޚިދމަތްތައް ވެސް އޭގެތެރޭގައި ކެފޭ،އޮފީސްތައް ه،
ބޒާރގައި މިހާރ
ބޒާރން ދެވެން ހންނަން ޖެހޭނެކަމަށް ފާހަގަކރެއްވިއެވެ .އަދި ސިޓީ ާ
ކޅިވަރކޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ސިޓީ ާ
ހަދާފައިވާ ޖާގަތައް މާކޑަ ކަމަށް ވެސް ވިދާލވެފައިވޭ.

އަދި ސިޓީ ބސްތާނގައި ގްރީން ހައސް ނަމޫނާ ދަނޑެއްގެ

ގޮތގައި ހެދމގެ މަސައްކަތގެ ޕްރޮޖެކްޓް ފެށމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ފާހަގަ ކރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭނމަކީ ސިޓީ ބސްތާނ
ކރިއަށް ގެންދިއމަށް ބޭނންވާކަމަށް ވެސް ވިދާޅވިއެވެ.
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  20-ފެބްރއަރީ 2020
މިއީ "ޑްރޯންސް ފޯރ ރެސިލިއަންސް"
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ

ބއްދަލވމެކެވެ.
ބއްވނ ަ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ މައލޫމާތ ހިއްސާކރެއްވމގެ ގޮތން ޭ

ބލް ޑިވެޕްލޮމެންޓް
"ސަސްޓެއިނަ ަ

ގޯލްސް" (އެސް.ޑީ.ޖީ)  17ލަނޑދަނޑިތައް ހާސިލްކރމަށް ވަރަށް

ބޮޑ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން މަސައްކަތްކރާ ކަމަށް ފާހަގަކރެއްވިއެވެ .ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ނާޒކ ޤދރަތީ ވެއްޓަކަށްވެފައި
ބ ތަކެއް ކރަމންދާ ގައމަކަށް ވާތީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އަދި މިހާރ ދިވެހިރާއްޖޭ އަކީ ސިޔާސީ ގޮތން އެކި ކަހަލަ ތަޖރި ާ
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ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ

ބދަލ ތަކާއި އަދި ދީމިކްރާތީ ސަރކާރގެ
އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅވިއެވެ .އެގޮތން މޫސމަށް އަންނަ ަ
އަސާސްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑ އަހައްމިއްޔަތެއްދެއްވާ ކަމަށާއި އަދި މިކަމގައި ބޭނންވަނީ ޒވާނންނާއި ،އަންހެނން

އަދި

ހާއްސައެހީއަށް ބޭނންވާ ފަރާތްތައް ހިމަނއްވާގެން ކރިއަށް ގެންދިއމަށް ކަމަށްވެސް ފާހަގަކރެއްވެއެވެ.
ފާއިތވި އަހަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސލްޖމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ވަރަށް ކައިރިން "ޒީ ފައިވް އިޔާރ ނޭޝަނަލް
ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން" ގައި މަސައްކަތްކޮއްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ލާމަރކަޒީ ގާނޫންނަށް ވަރަށް ބޮޑ އަހައްމިއްޔަތެއް
ބއަށް
ބފައިވާ މަސައްކަތ ތަޖރި ާ
ބޑަށް ލާމަރކަޒީ ޤާނޫނ އެނގިވައިވާ ކަމަށާއި ލި ި
ދެއްވާކަމަށް ވިދާޅވިއެވެ .އަދި ވަރަށް ޮ
ބލާއިރ އައްޑޫގެ ގިނަ ވަސީލަތްތައް ބޭނންކޮށްގެން ގިނަގނަ ވަޒީފާތަކެއް އފެދިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް މަޝްވަރާކރެވނެވެ.
ަ
ފޭދޫ ކޅިވަރ ޖަމިއްޔާތައް 24 -ފެބްރއަރީ 2020
ބއްދަލވމަކީ ކޅިވަރ ޖަމިއްޔާތަކގައި ހރި ކަންބޮޑވންތައް ފާހަގަކޮށް އައްޑޫސިޓީ ކައންސިލަރ ހިއްސާ ކރައްވައި
މި ަ
ބނެ އަލިމަގެއް ހޯދމގެ ގޮތން ނެވެ.
ކަންބޮޑވންތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ލި ޭ
އިންޑިއަން އޯޝަން ރީޖަން ޑިވިޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެފެއަރޒް އޮފް ރިޕަބްލިކް އޮފް އިންޑިއާ 05 -މާރިޗ 2020
ބއްވން
މިއީ އައްޑޫސިޓީގައި މިހާރ ހިނގަމންދާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކާއި ގޅޭ ގޮތން އައްޑޫ ސިޓީ ކައންސިލް އާއި އެކ ޭ
ބއްދަލވމެކެވެ.
މަޝްވަރާ ަ
ހިއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް 12 -މާރިޗް 2020
އިންޓެގްރޭޓެޑް

ހިއމަން

ރައިޓްސް

ޕްރޮގްރާމާއި

ގޅޭގޮތން

ބއްދަލވގައި
މި ަ

މަޝްވަރާކރައްވާފައިވެއެވެ.

އަދި

ބއްދަލވންތަކގައި ފާހަގަ ކރެވނ ކަންތައްތަކާއި
ބއްވި ސިލްސިލާ ަ
އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ވަނީ އެކޮމިޝަންގެ އައްޑޫގައި ޭ
އެކަން ރަނގަޅ ކރމަށްހށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތައް ކައންސިލަރ ހިއްސާކރައްވާފައިވެއެވެ.
އެމް.އައި ކޮލެޖް 15 -މާރިޗް 2020
ބއްވނ މަޝްވަރާ
މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ދަނޑވެރިކަމާއި ގޅޭ ތަމްރީން ކޯސްތައް ތައާރަފްކރމާއި ގޅޭގޮތން ޭ
ބއްދަލވމެކެވެ.
ަ
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ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓް މެނޭޖްމެންޓްއާއި އެކ ބޭއްވނ ބައްދަލވން  25 -އޮގަސްޓ 2020
ބންދކރމާއި ގޅިގެން އެކަމގެ މަޢލޫމާތ
ބއްދަލވމަކީ ކޮވިޑް އާއި ގޅިގެން ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓް ވަގތީގޮތން ަ
މި ަ
އަދި ޑިރެކްޓަރ

ބއްދަލވމެކެވެ .ޝަންޤްރިއްލާގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،ههމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ބއްވި ަ
ހިއްސާކރމަށް ޭ
ބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ަ
އައްޑޫ އެކއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭ.އީ.އެޗް) –  10ނޮވެންބަރ 2020

ބއްދަލވމަކީ
ބއްވި މި ަ
އޭ.އީއެޗް ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ،ޑރ .މޙައްމަދ ޞާލިޙް އައްޑޫ ސިޓީ ކައންސިލާ އެކ ޭ
ބއްދަލވމެކެވެ .އަދި
ބއްވނ ަ
އޭ.އީ.އެޗް ގެ ޚިދމަތްތަކގެ ފެންވަރ ރަގަޅކރމާ ގޅޭގޮތންނާއި މަޝްވަރާކރމަށް ޭ
ބއްދަލވމގައި މިހާރ ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ކައންސިލާއި ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.
މި ަ
މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓް (އެމް.އާރް.ސީ) އާއި އެކ ބޭއްވނ ބައްދަލވން –  16ނޮވެންބަރ 2020
ބއްދަލވމގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައންސިލން މިހާރ ކރައްވަމން
ބއްވި މި ަ
އެމް.އާރް.ސީ އިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައންސިލާއެކ ޭ
ގެންދަވާ

މަސައްކަތްތަކގައި

މޯލްޑިވިއަން

ރެޑް

އެހީތެރިކަން

ކްރެސެންޓަށް

ފޯރކޮށްދެވޭނެ

ގޮތްތަކާމެދ

ބއްދަލކރެއްވމގައި ވަނީ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އިތރވމާއި
މަޝްވަރާކރެވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތރން މިއަދގެ ަ
ގޅިގެން ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން
ފޯރކޮށްދިނމާއި

ގޅޭގޮތންވެސް

މަޝްވަރާކރައްވައިފައެވެ.

މިއަދގެ

މި

ބއްދަލކރެއްވމގައި
ަ

މޯލްޑިވިއަން

ރެޑް

ކްރެސެންޓން ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައންސިލން އެ ޖަމިއްޔާއިން ކރައްވާ މަސައްކަތަށް ދެއްވާ އެއްބާރލެއްވން
ފާހަގަކރައްވައި ޝކރ އަދާކރެއްވމގެ ގޮތން ޚާއްޞަ ހަނދާނީ ލިޔމެއްވެސް ދެއްވައިފައެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އާއި އެކ ބޭއްވނ ބައްދަލވން –  24ނޮވެންބަރ 2020
ބއްލަވާލެއްވމަށް
ބއްދަލވމަކީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން އައްޑޫގައި މިހާރ ކރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢތަކގެ މަސައްކަތްތައް ަ
މި ަ
ބއްދަލކރެއްވމެކެވެ .އެ ކންފނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
ބއްވެވި ަ
ކރައްވަމން ގެންދަވާ ދަތރފޅގެ ތެރެއިން ޭ
އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމް ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ކރިޔަށްގެންދާ ފަސް މަޝްރޫޢަކާއި ،އެ ކންފނީގެ
ބލިޓީ (ސީ.އެސް.އާރް)ގެ ތިން މަޝްރޫޢާ ގޅޭ އެންމެ ފަހގެ މަޢލޫމާތ މަޢލޫމާތ
ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސި ި
ކައންސިލާއި ހިއްސާކރައްވާފައެވެ .އެގޮތން މީދޫ ބަނދަރާއި ހޅދޫ ބަނދަރާއި މަރަދޫ ބަނދަރ ހެދމގެ ޕްރޮޖެކްޓް އަދި
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ބއި ނިމިފައިވާކަމަށާއި  2021ވަނަ އަހަރގެ ކރީކޮޅގައި މަސައްކަތް
ބހާއއްދީން މަގ ހެދމގެ ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ބޮޑ ަ
ހޅދޫ ަ
ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅވެފައެވެ .މީގެ އިތރން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ސީ.އެސް.އާރް މަޝްރޫޢެއްގެ ގޮތގައި މަރަދޫ
ބަނދަރގެ

ބޭރ

ތޮށި

ހެދމގެ

މަސައްކަތާއި

ހޅމީދޫ

މިފްކޯ

ބަނދަރ

ހެދމގެ

މަޝްރޫޢގެ

މަޢލޫމާތވެސް

ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައމީ ޔނިވަރސިޓީގެ ސ .ހިތަދޫ ކެމްޕަސްގެ މެނޭޖްމަންޓން އާއި އެކ ބޭއްވނ ބައްދަލވން 25 -
ނޮވެންބަރ 2020
ބއްދަލވމަކީ އެމް.އެން.ޔޫގެ ސ .ހިތަދޫ ކެމްޕަސްގެ އައ މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އިދހާމް ފަހމީ އެ ކެމްޕަސްގައި
މި ަ
ބއްދަލވމެކެވެ .މި
ބއްވނ ަ
ކރިއަށް ރޭވިފައި ހރި ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ ކައންސިލާ ހިއްސާކރެއްވމަށް ޭ
ބއްދަލވމގައި ޒވާނންނަށް ތަމްރީނ ބޭނންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަތމގެ ގޮތން ޓްރެއިނިންގ ނީޑް އެސެސްމަންޓެއް
ަ
ބއްދަލކޮށް ،އެ މއައްސަސާތަކަށް މި ހިނދަށް ބޭނންވާ
ހެދމގެ އިތރން އައްޑޫ ސިޓިގެ އެކިއެކި މއައްސަސާތަކާ ަ
ތަމްރީނތައް ދެނެގަނެ ،ކރ މއްދަތގެ ތަމްރީނ ކޯސްތައް ކރިއަށްގެންދިއމާގޅޭގޮތން މަޝްވަރާކރެވިފައިވެއެވެ
ބއްދަލވމގައި އަލްފާޟިލް އިދހާމް ފަހމީ ވަނީ އަންނަ އަހަރގެ ޖޫން މަހގެ ތެރޭގައި އެމް.އެން.ޔޫގެ ސ .ހިތަދޫ
މި ަ
ކެމްޕަހގައި ފެށމަށް މަސައްކަތްކރަމންދާ އައ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ މަޢލޫމާތ ހިއްސާކރައްވާފައެވެ .އެގޮތން ނޫސްވެރިކަމގެ
ދާއިރާގެ ކޯސްތައް އަންނަ ޖަނަވަރީ މަހގެ ތެރޭގައި ފެށމަށް މަސައްކަތް ކރަމންދާ ކަމާއި އައްޑޫގައި ފަތރވެރިކަމގެ
ބއްދަލވމގައި ވާހަކަފޅދައްކަވަމން މޭޔަރ،
ކޯސްތައް ކރިއަށް ގެންދިއމގެ މހިންމކަން ފާހަގަކރެއްވާފައި ވެއެވެ .މި ަ
ބޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވްގެ ލަޤަބ ލިބމާއި ގޅިގެން ،ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ދިރާސާކރމގެ
ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޔނެސްކޯ ަ
މހިންމކަން އިތރވެފައިވާކަމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކރމަށްޓަކައިވެސް ދިރާސާ ބޭނން ބޮޑކަން
ފާހަގަކރައްވާފައެވެ.
ބޒާރާއި ،ސިޓީ ބސްތާނާއި ގޅޭގޮތންވެސް ވަނީ މަޝްވަރާކރައްވައިފައެވެ .އެގޮތން ސިޓީ
ބއްދަލވމގައި ސިޓީ ާ
މި ަ
ބރިއެއްވެސް އިތރކރމގެ
ބޒާރ އިތރަށް ފޅާކރމގެ ގޮތން އިތރ ތިން ފިހާރައާއި ކޮފީ ޝޮޕެއްގެ އިތރން ފާޚާނާ ަ
ާ
މަސައްކަތް ކރައްވަމން ގެންދަވާ ކަމގައި އަލްފާޟިލް އިދހާމް ފަހމީ ވިދާޅވިއެވެ.
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އައްޑޫ ސިޓީ ކައންސިލން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި އެކ ބޭއްވނ ބައްދަލވން  26 -ނޮވެންބަރ 2020
ބއްދަލވމަކީ އައްޑޫ ސިޓީގައި މނިސިޕަލް އިންސްޕެކްޓަރންގެ މަސައްކަތް ފެށމާއި ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާކރމަށް
މި ަ
ބއްވނ
ޭ

ބއްދަލވމެކެވެ.
ަ

އެގޮތން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނތަކާއި

ޤަވާއިދތަކގެ

ދަށން

ކައންސިލްގެ

މައްޗަށް

ލާޒިމކރައްވާފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި ޒިންމާތަކާ ގޅޭގޮތންނާއި ،ކައންސިލާއި ،އަވަށ އޮފީސްތަކާއި ،ފލހންނާއި
ގޅިގެން މނިސިޕަލް އިންސްޕެކްޓަރންގެ މަސައްކަތް ކރިއަށްގެންދިއމާ ގޅޭގޮތން ވަނީ މަޝްވަރާކރެވިފައިވެއެވެ.
ހިތަދޫ ޕަބްލިކް ވަރކްސްއާއި އެކ ބޭއްވނ ބައްދަލވން  16 -ޑިސެންބަރ 2020
ބލިކް ވަރކްސްގެ މވައްޒަފންގެ ހރި ކަންބޮޑވންތައް
ބއްދަލވމަކީ ޕަ ް
މި ަ

ބއްވނ
ކައންސިލާއި ހިއްސާކރމގެ ގޮތން ޭ

ބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ބލިކް ވަރކްސްގެ އިސް މވައްޒަފން ަ
ބއްދަލވމގައި ހިތަދޫ ޕަ ް
ބއްދަލވމެކެވެ .މި ަ
ަ
ހިއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރނާއި އެކ ބޭއްވނ ބައްދަލވން  21 -ޑިސެންބަރ 2020
ބއްދަލވމަކީ އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްގެ ފަސްވަނަ ދައރަށް ޢައްޔަނ ކރައްވާފައިވާ މެންބަރން ތަޢާރަފވެ ވަޑައިގަތމަށާއި ،އެ
މި ަ
ކޮމިޝަނން

މިހާރ

ކރައްވަމން

ގެންދަވާ

މަސައްކަތްތައް

ކައންސިލާ

ޙިއްޞާކރައްވައި،

އިންސާނީ

ޙައްޤތައް

ބހޭ ގޮތން މަޝްވަރާކރެއްވމގެ
ރައްކާތެރިކރމާއި ،ކރިއެރވމގައި ދެ މއައްސަސާ ގޅިގެން ކރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ެ
ބއްދަލވމގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި އމރން ދވަސްވީ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން
ބއްދަލވމެކެވެ .މި ަ
ބއްވެވި ަ
ގޮތން ޭ
ބހިޔާވަހިކަން ފަދަ އިންސާނީ ޙައްޤތަކން މަޙރޫމވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން "އެލްޑަރލީ ހޯމް" އެއް
ޯ
ބންދެން ،ވަގތީ
ޤާއިމކރމާ ގޅޭގޮތން ވަނީ މަޝްވަރާކރައްވާފައެވެ .މީގެ އިތރން މި މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ލި ެ
ގޮތން އެފަދަ މަރކަޒެއް ޤާއިމކޮށް ޚިދމަތް ފޯރކޮށްދިނމާއި ގޅޭގޮތންވެސް މަޝްވަރާކރައްވާފައިވެއެވެ.
ބދޭސީންގެ ޙައްޤތައް ކަށަވަރކރމާ ގޅޭގޮތންނާއި ،ސިޓީ ފެންވަރގައި އެ ފަރާތްތަކގެ
އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއޅޭ ި
ބހޭ އިދާރާތަކާއި ގޅިގެން ސިޓީ ކައންސިލަށް ކރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގޅޭގޮތން
ޙައްޤތައް ކަށަވަރ ކރމަށް ކަމާ ެ
މަޝްވަރާކރައްވާފައިވެއެވެ.
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މަޖިލީހގެ ޤައމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކަ ކޮމިޓީ އާއި އެކ ބޭއްވނ ބައްދަލވން –  28ޑިސެންބަރ 2020
ބއްދަލވމަކީ އޭޝިއަން އެކެޑެމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސް (އޭ.އޭ.އޭ) އަށާއި އެ އެކަޑަމީގައި ކިޔަވަމންދާ ދަރިވަރންނަށް
މި ަ
ދިމާވަމންދާ ދަތިތަކާއި ގޅޭގޮތން މަޖިލީހގެ ޤައމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކަ ކޮމިޓީ އަށް ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި
ބރަށ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހްމަދ ޢަބްދﷲ،
ބއްދަލވމގައި ާ
ބއްދަލވމެކެވެ .މި ަ
ބއްވނ ަ
ކައންސިލާއި މަޝްވަރާކރމަށް ޭ
ހޮޅދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޔޫނސް އަލީ ،ކރެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޢަބްދލް ޢަނީ ޢަބްދލް ޙަކީމް ،ތލސްދޫ ދާއިރާގެ
ބއިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
ބރާހީމް ނާޒިލް ަ
ބރާހީމް ނަސީމް އަދި ހިތަދޫ ދެކނ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އި ް
މެމްބަރ އި ް
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސްއާއި އެކ ބޭއްވނ ބައްދަލވން –  30ޑިސެންބަރ 2020
ބއްދަލވމަކީ ރާއްޖޭގެ މޖްތަމަޢގައި ހރި އެކިއެކި އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކާއި ގޅޭ ގޮތން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސް އިން
މި ަ
ބއްދަލވމގައި
ބއްދަލވމެކެވެ .މި ަ
ބއްވނ ަ
ކރިއަށް ގެންދާ ދިރާސާއާއި ގޅޭގޮތން ކައންސިލާއި އެކ މަޝްވަރާކރމަށް ޭ
ބޙް އާސިމް އަދި ރިސަރޗަރ ޑޮކްޓަރ އަޒީމް ޒާހިރ
ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖރ ޔާސްމީން ރަޝީދާއި ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ ނަ ީ
ބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ަ
އައިރަނާސް އާއި އެކ ބޭއްވނ ބައްދަލވން –  30ޑިސެންބަރ 2020
ބއްދަލވމަކީ  2021ވަނަ އަހަރ އައިރަނާސް އިން ކރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ އައްޑޫ މެރަތަން އާއި ގޅޭގޮތން
މި ަ
ބއްދަލވމެކެވެ.
ބއްވނ ަ
ކައންސިލާއި މައލޫމާތ ހިއްސާކރމގެ ގޮތން ޭ
ހައްދންމަތީ ގަމ ،އ.ތ.މ ކޮމިޓީ އާއި އެކ ބޭއްވނ ބައްދަލވން –  31ޑިސެންބަރ 2020
ބއްދަލވމަކީ ހައްދންމަތީ ގަމ ،އަންހެނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކރާ ކޮމިޓީ އިން އައްޑޫސިޓީ އަށް ކރައްވާ
މި ަ
ބއްދަލވމެކެވެ.
ބއްވނ ަ
ބ ދަތރާއި ގޅިގެން ޭ
ތަޖރި ާ
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އަންހެނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކރާ ކޮމެޓީ
ކޮމެޓީގެ މެމްބަރންގެ މަޢލޫމާތ
ނަން

މަގާމ

ސ.ނ.
1

އާއިޝަތ ނަދާ

ރައީސާ

2

އާމިނަތ ޝިހާބް

ނައިބް ރައީސާ

3

އާމިނަތ ސަނާ

މެމްބަރ ހިތަދޫ މެދ ދާއިރާ

4

ޝަފޤާ ޝަފީޤް

މެމްބަރ މަރަދޫ ދާއިރާ

5

ހައްވާ ޒާހިރާ

މެމްބަރ ފޭދޫ ދާއިރާ

6

ޝާމާ އިބްރާހިމް

މެމްބަރ ހޅދޫ ދާއިރާ

7

އާމިނަތ ޚާލިސާ

މެމްބަރ މީދޫ ދާއިރާ

ކޮމެޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލތައް
ކޮމެޓީއަށް އަށް ފާއިތވި ހަމަސްދވަހގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނވެއެވެ.

ކޮމެޓީގެ ބައްދަލވންތައް
ބައްދަލވމގެ ނަންބަރ

ޙާޟިރވި

ކޮމިޓީގެ ނިންމންތައް

މެންބަރންގެ
ޢަދަދ
WDC(3)40/01/2020
 05ޖަނަވަރީ 2020
WDC(3)41/02/2020
 10ޖަނަވަރީ 2020
WDC(3)42/03/2020
 15ޖަނަވަރީ 2020
WDC(3)44/04/2020
 18ޖަނަވަރީ 2020
WDC(3)45/05/2020

07

06

07

07

07

ޕލޭން އަދި ބަޖެޓ ހެދމަށް
 2020ވަނަ އަހަރގެ އެކްޝަން ް
މަޝަވަރާ ކރެވނ

ޕލޭން ކޮށް ކރިޔަށް
2020ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކރެވނ ބަޖެޓް ް
ޕރޮގްރާމްތައް ގެންދާނެ ގޮތެއް ނިންމން.
ް

2020ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކރން.

ޖަނާއިޒ ކޯސް ހިންގމަށް މަޝްވަރާ ކރެވނ.

ޖަނާއިޒ ކޯސް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލ ކރެވނ.

65
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ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ
 02ފެބްރއަރީ 2020
WDC(3)46/06/2020
 05ފެބްރއަރީ 2020
WDC(3)47/07/2020
 15ފެބްރއަރީ 2020
WDC(3)48/08/2020

05

07

އެފްއޭ އެމްގެ އިސްބޭފޅންނާ ބައްދަލކޮށް  2020އަހަރގެ
އަންހެން ފޓބޯޅަ މބާރާތް މަޝަވަރާ ކރެވނ.

 2020ވަނަ އަހަރގެ އަންހެނންގެ ދވަސް ފާހަގަ ކރމަށް
ކރާނެ ކަމެއް ނިންމން.

ކެންސަރޑޭ ފާހަގަ ކރަން ނިންމން.

 18ފެބްރއަރީ 2020

ކޮމެޓީއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދގެ މަޢލޫމާތ
 2020ވަނަ އަހަރގެ ފރަތަމަ ހަމަސް ދވަހގެ ތެރޭގައި ކޮމެޓީންއެއްވެސް ޚަރަދެއް ކރެވިފައި ނވެއެވެ .އަދި
ބކަށް ވެފައި ވަނީ އަންހެނން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކރާ ކޮމިޓީގެ 2020
ބ ަ
ބފައި ނވެއެވެ .ސަ ަ
އާމްދަނީއެއްވެސް ލި ި
ބޖެޓ ހޯދަން ހށައަޅާފައި ނވާތީ އާއި
ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅނ ަ

ކޮވިޑް 19އާއި ގޅިގެން ލޮކްޑައން ކރެވމާއި އެކ

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހއްޓި މެމްބަރން އަވަށ އޮފީސްތަކގައި އފެދިފައިވާ އެސްއެސްޑީ ޑެސްކގައި މަސައްކަތް ކރަމން
ގެންދާތީއެވެ.
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ޕޓް
 2020ވަނަ އަހަރ ކައންސިލން ހިންގި ހަރަކާތްތަކގެ ތަފްސީލް ރި ޯ

ނިންމން
 2020ވަނަ އަހަރގެ ފރަތަމަ ހަމަސް ދވަހގެ ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ކައންސިލް ހިނގި ގޮތާއި ކައންސިލން
ބޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް
ހިންގި ޙަރަކާތްތަކގެ ތަފްޞީލ ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމމގެ ހެޔޮ ތައފީޤ ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ﷲ ސ ް
ޙަމްދާއި ޝކރ ކރަމެވެ .އެއަށްފަހ މި ރިޕޯޓް އެކލަވައިލމގައި ފަންނީ ގޮތންނާއި އިދާރީ ގޮތން އެހީތެރި ވެދެއްވި
އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކ ޝކރ ދަންނަވަމެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކ މި ކައންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް
ވިލަރެސްކޮށް ކައންސިލް ހިންގމގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ހރިހައި ފަރާތެއް ވެސް މި ޝކރގައި ޝާމިލކރަމެވެ .ﷲ
ބޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މި ލޮބވެތި ދިވެހި ޤައމަށާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ތަރައްޤީއާއި ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަމާއި ޞލްޙަ
ސ ް
މަސަލަސްކަން ތާއަބަދމެ މިންވަރ ކރައްވާށިއެވެ .އާމީން !
وصلى هللا على محمد وآله و صحبه أجمعين  .والحمد لل رب العالمين .
07
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