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 ގެ ބަޔާން މޭޔަރ 
 g 

ދަންނަވަމެވެ. އަޅ ގަނޑ މެން   އި، ޝ ކ ރ އަށް ޙަމްދާ  وتعالى سبحانه هللاނިޢ މަތްތަކ ގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ           

 هللاه صلّى محّمدޢަމަލީގޮތ ން މަގ ދެއްކެވި މި އ އްމަތ ގެ މާތް ސާހިާބ    ،އ ޅެންވީގޮތ ގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ތް ނަިބއްޔާގެ ލެއްވ ން އެދި ދ ޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމ ގައި އެ މާ  އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް وسلّم عليه

 ލ ންނާއި، މިތ ރ  ޞަޙާީބން ޝާމިލްކ ރަމެވެ. އާއިތ ރ  

ވަނަ މާއްދާގެ    109  މިރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މ ގެ ޤާނޫނ ގެ           

  އަހަރީ ވަނަ އަހަރ ގެ    2020ންސިލްގެ  ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ އައްޑޫސިޓީ ކައ   ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެ މަތީން ލިޔެގައި  )ހ(  

 ރިޕޯޓެވެ.

މި ކައ ންސިލ ން ެބލީ ރައްޔިތ ންނަށް ވީހާވެސް ގާތ ން ޚިދ މަތްދީ، ރައްޔިތ ންނަށް   ވެސްވަނަ އަހަރ   2020    

ހައްލ ކޮށްދިނ މަ ދަތިތައް  ތަރައްޤީގެ ދިމާވެފައިވާ  ރާއްވަވާފައިވާ  ސަރ ކާރ ން  ތަރައްޤީއަށް  ސިޓީގެ  މި  އަދި   ށެވެ. 

ގެންދަވާ ކ ރިއަށް  މިނިސްޓްރީތަކ ން  އެކިއެކި  ހިންގ މ ގައި  ގެންދެވ މ ގައި މަޝްރޫޢ ތައް  ކ ރިއަށް  މަޝްރޫޢ ތައް   

 ކައ ންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްާބރ ލ ން ދިނ މަށެވެ.  

އަހަރަށް ރާވާފައިވާ ވަނަ    2020ރައްޔިތ ންގެ ލާަބޔާއި މަންފާއަށްޓަކައި، ކައ ންސިލ ން    ރޭގައިތެމިއަހަރ ގެ            

ަބއެއްކަންކަން ރޭވިފައިވާ ކޮވިޑް  ކަންކަމ ގެ ތެރެއިން  ަބލިމަޑ ކަމާއި  19 ގޮތަށް ހިނގާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް  ގ ޅިގެން   ގެ 

 ލަތާއިއެކީ ަބއެއް ކަންކަން ހ އްޓާލަންޖެހިފައިވެއެވެ. ހާނ ރައްކަލ ގެ ޙީ މ ޅި ޤައ މ ގައި އަޅާފައިވާ ސިއް

އެލްޖީއޭ  ގެ 19  ކޮވިޑް             ސަލާމަތްކ ރ މަށް  ރައްޔިތ ން  އެޗްޕީއޭ  ަބލިމަޑ ކަމ ން  ދެ  އާއި    އްވި އިން 

ކަމ ގެ ފިޔަވަޅ ތައް ވަނީ އަޅާފައެވެ. އަދި ކައ ންސިލް އިދާރާގެ ގިނަ ސްޓާފ ން  ރައްކާތެރިލަފާގެމަތިން މި އިދާރާއިންވެސް  

ތަކ ގައި   އޮފީސް  އަވަށ   ސާޤާވަނީ  ސޯޝަލް  ތަކ ގައާއި  އިމްކޮށްފައިވާ  ޑެސްކް  އޮޕަރވިސް  ރޭޝަން އިމަޖެންސީ 

މަސައް  ގައި،ސެންޓަރ  ގިނަވަގ ތ   ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި  ރައްޔިތ ންގެ  ހިތްވަރާއި އައްޑޫސިޓީގެ  މ ވައްޒަފ ން  ކަތްކޮށްފައެވެ. 

މަސައްކަތްކޮށް ދެމި   ،ފަރ ވާތެރިކަމާއިއެކ   ޚިދ މަތްދިނ މ ގައި  ރައްޔިތ ންނަށް  އ ފަލާއިއެކ  ސާިބތ ކަންމަތީ  ނ ހަނ   ތިިބކަން 

 ފާހަގަކ ރަމެވެ. 
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` 
 ތަޢާރަފް   
ގެ      2010/7އްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މާެބހޭ ޤާނޫނ  ނަންަބރ    ދިވެހިރާމި ރިޕޯޓަކީ 

ލިޔެވ ނ   109 ގޮތ ގެމަތީން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ކައ ންސިލ   2020ވަނަ  ސިޓީ  އައްޑޫ  އަހަރ    ން ވަނަ 
 .ރިޕޯޓެވެ  ހިންގި ޙަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްޞީލީ

އިވާ އި، ކައ ންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގ ން ހަމަޖެހިފައަމާޒާ  ންސިލްގެ ތަޞައްވ ރާއި، ކައ ންސިލްގެޓްގައި ކައ މި ރިޕޯ      
ގޮތ ގެ މަޢ ލޫމާތާއި، ލަނޑ ދަނޑިތަކަށް ވާޞިލ  ވ މަށް ހިންގި ޙަރަކާތްތަކާއި، ރޭވ ނ  ޙަރަކާތްތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި 

އިތ ރަށް   ތެ  2020މީގެ  އަހަރ ގެ  ކައ ންސިލްގެ  ވަނަ  ތަފްޞީލާއި،  މާލީ  ނިންމ ންތަކާއި،  ނިންމި  ކައ ންސިލ ން  ރޭގައި 
ކ ރ  ހަރ ދަނާ  ވެސް ހިންގ ން  ދަތިތަކަށް  ދިމާވި  ކ ރ މ ގައި  މަސައްކަތް  އެ  މަސައްކަތްތަކާއި  ކ ރެވ ނ   ގޮތ ން  މ ގެ 

 ބަލާލެވިފައި ވާނެއެވެ. 

 އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ތަޞައްވަރ  )ވިޝަން(    

 ވެ. ކެލް އައްޑޫސިޓީ. އ ފެއްދ ންތެރި، ފަންވަރ ހ ރި، ދިރިއ ޅެން ހިތްގައިމ  ސިޓީ އެަބއިނަސަސްޓެ

 ޓީ ކައ ންސިލްގެ އަމާޒ  )މިޝަން( އައްޑޫސި 
 ހ ނަރ ވެރި، އ ފެއްދ ންތެރި، މީހ ންނަށް ދިރިއ ޅެން އެންމެ ކަމ ދާ ސިޓީ އަށް އައްޑޫސިޓީ ހެދ މެވެ. ،هއިލްމ ވެރި
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 ވަނަވަރ    އައްޑޫ ސިޓީގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކ ނ ގައިވާ، ިބމ ގެ ގޮތ ންނާއި   އާާބދީގެ ގޮތ ން ަބލާއިރ  ދެވަނައަށް އެންމެ ޮބޑ   އައްޑޫސިޓީ އަކީ 

އަވަށް ކަމ ގައިވާ  ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، ފޭދޫ، ހ ޅ ދޫ އަދި މީދޫ    6ސިޓީއެވެ. މިސިޓީގައި އާާބދ ވެ މީހ ން ދިރިއ ޅޭ  
އިތ ރ ހިމެނޭއިރ  ގަމާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގޮތ ގައި  ރަށެއްގެ  ސިނާޢީ  ހިމެނެއެ    ގޮތ ންނާއި ފަޅ ރަށްތައްވެސް  ޤ ދ ރަތީ  ވެ. 

އެކ ވެރި   ހިތްހެޔޮ  އޮތް،  ވެށްޓެއް  ހިތްފަސޭހަ  އަމާން  އަކީ  މިސިޓީ  ލިިބފައިވާ  ތަރިކައެއް  މ އްސަނދި  ގޮތ ން  ސަޤާފީ 
  .ރައްޔިތެއް ދިރިއ ޅެމ ންދާ ތަނެކެވެ

ފަޅ ޓީމިސި ރަށްތަކާއި  ސިނާޢީ  އަވަށްތަކާއި  ޮބޑ މިނ ގައި  ގެ  ސިޓީގެ  ހިމަނައިގެން  ހ ންނައިރ ،   1454ރަށްތައް  ހެކ ޓަރ  
ޭބނ ންކ ރެވެމ ންދަނީ   ިބމެ  802އާާބދ ވެ  ހިމެނެނީ  ހެކްޓަރ ގެ  އާާބދީގައި  ޖ މްލަ  އަންހެނ ންނާއި    17,254ވެ. 

ޖ މްލަ 17,249 މީގެމީހ ންނެ 34,503 ފިރިހެނ ންނާއެކ   ދަށ ގެ    18ތެރޭގައި  ވެ.    65ކ ދިންނާއި    9,366 އަހަރ ން 
  64އައްޑޫސިޓީގައި ޖ މްލަ  ގޭިބސީގައެވެ.    4785ދަނީ،    މިއާާބދީ ދިރިއ ޅެމ ން މީހ ން ހިމެނެއެވެ.  1,948އަހަރ ންމަތީގެ  

ހ ރެއެވެ.މިސްކިތް މަސައްކަތްކ ރާ        ދާއިރާތަކ ގައި  އަދަދެއްގެ  އެކި  މިސިޓީގަގިނަ  ދިރިއ ޅެމ ންިބދޭސީން  ދާއިރ     އި 
ގިނަ   އިމާރާ  ަބޔަކ މީގެތެރެއިން  އަންނަނީ  ތަޢ ހަރަކާތްތެރިވަމ ން  ދާއިރާއާއި،  ސިއްހީ  ތްކ ރ މ ގެ  ދާއިރާއާއި  ލީމީ 

 އެވެ. ދާއިރާގަ
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 ކައ ންސިލްގެ އޮނިގަނޑ  
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލް 

 ކައ ންސިލް ހިންގާގޮތް 
 

 ޞާދިޤ  هللا ޢަްބދ  ރިހަމަ ނަން: ފ 
 ދާއިރާހިތަދޫ އ ތ ރ    އިރާ:  ދާ

 މޭޔަރ   މަޤާމ : 
 ހިތަދޫ ސ.  ކައ ސަރ /   އެޑްރެސް: 

 7924030 ފޯން ނަންަބރ:  
 mayor@adducity.gov.mv    އީމެއިލް: 

 
 

 މ ހައްމަދ  ޔަސްރިފް  ފ ރިހަމަ ނަން: 
 ދާއިރާދެކ ނ  ހިތަދޫ   ދާއިރާ:  
 ޑެޕިއ ޓީ މޭޔަރ   މަޤާމ : 

 ދޫހިތަ ސ. /ހެވި   އެޑްރެސް: 
 7781342 ފޯން ނަންަބރ:  

 yasrif@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:
 

 ޢަލީ ފަހ މީ އަޙ މަދ   ފ ރިހަމަ ނަން: 
 ފޭދޫ ދާއިރާ        ދާއިރާ: 
 ކައ ންސިލަރ  މަޤާމ : 
 ފޭދޫ   ސ. /އާފަހި      އެޑްރެސް:

 9996602 ފޯން ނަންަބރ: 
 fahmee@adducity.gov.mv       އީމެއިލް:

 
 ޙ ސައިން ޙިޔާޟް ފ ރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިރާ  އައްޑޫމީދޫ  ދާއިރާ:  
 ކައ ންސިލަރ  މަޤާމ : 

    މީދޫ ސ. /އެދ ރ ގެ   އެޑްރެސް: 
 7785477 ފޯން ނަންަބރ:  

  hussain.hiyaz@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

  

mailto:fahmee@adducity.gov.mv
mailto:hussain.hiyaz@adducity.gov.mv
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 ޖަމްޝީދާ މ ޙައްމަދ  ފ ރިހަމަ ނަން:  -
 ދާއިރާމެދ  ހިތަދޫ   ދާއިރާ:  
 ކައ ންސިލަރ  މަޤާމ : 

 ހިތަދޫ ސ.މިރިހިމާގެ/    އެޑްރެސް: 
 7772284 ފޯން ނަންަބރ:  

 jamsheeda.mohamed@adducity.gov.mv އީމެއިލް:

 

 ފައިޞަލް އިްބރާހިމް  ފ ރިހަމަ ނަން: 
 ދޫ ދާއިރާމަރަ        ދާއިރާ: 
 ކައ ންސިލަރ  މަޤާމ : 
 ދޫ  މަރަ ސ. /ދިލްކަޝްގެ      އެޑްރެސް:

 7727716 ފޯން ނަންަބރ: 
  faisal.ibrahim@adducity.gov.mv     އީމެއިލް:

 
 އިްބރާހިމް ޝ ކ ރީ ހަމަ ނަން: ރިފ 

 ދާއިރާ  ހ ޅ ދޫ       ދާއިރާ: 
 ކައ ންސިލަރ  މަޤާމ : 
 ދޫ  ހ ޅ  ސ. /ގ ލްހަޒާރ ގެ      އެޑްރެސް:

 7939288 ފޯން ނަންަބރ: 
ibrahim.shukuree@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:   

  

mailto:jamsheeda.mohamed@adducity.gov.mv
mailto:faisal.ibrahim@adducity.gov.mv
mailto:ibrahim.shukuree@adducity.gov.mv%09
mailto:ibrahim.shukuree@adducity.gov.mv%09
mailto:ibrahim.shukuree@adducity.gov.mv%09
mailto:ibrahim.shukuree@adducity.gov.mv%09
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 ސިލަރ ންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ން ކައ  
 

ވެފައިވަނީ   މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް  ކައ ންސިލަރ ންގެ  ފަދައިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ގައި  އައްޑޫސިޓީގެ  ލާމަރ ކަޒީ 
ދިމިޤްރާތީ ކަންކަން،  هރައްޔިތ ންގެ  ނިންމ މަށް ،ه އަމިއްލައަށް  ރައްޔިތ ން  އ ޞޫލަކ ން  ޖަވާބ ދާރީވަނިވި    އަދި 

އަދި   އިޖ ތިމާޢީގޮތ ން  ގޮތ ންނާއި،  އިޤ ތިޞާދީ  ރައްޔިތ ންގެ ސަމަގ ފަހިކޮށްދީ  ދިރިއ ޅޭ  ސިޓީގައި  ޤާފީގޮތ ން، 
ރަ މަތިކޮށްދީ،  ފެންވަރ   ކ ރ ވައިދިރިއ ޅ މ ގެ  ފ ޅާދާއިރާއެއްގައި  ،ههއްޔިތ ންާބރ ވެރި  ގާތ ން  އެންމެ  ރައްޔިތ ންނާއި 
  އަވަށްތަކ ގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މެވެ. ޚިދ މަތްލިޭބނެ މަގ  ފަހިކޮށްދީ، ސިޓީގެ

މަތިކ ރ  ފެންވަރ   ޚިދ މަތ ގެ  ފޯރ ކޮށްދޭ  އިދާރާއިން  ކައ ންސިލްގެ  ތަރައްޤީގެ  އައްޑޫސިޓީ  އައްޑޫސިޓީގެ  މަށާއި 
ކ ރ މ ގެ އިތ ރ   ދައ ރ   ކައ ންސިލްގެ  ކަންކަމ ގައި  ކ ރާ  ތަރައްޤީއަށް  ހަލ ވިކޮށް  އައްޑޫ  ސްޕީޑް  މަޤްސަދ ގައި   

ކ ރ މަށް   ހިމެނޭކަންކަން  ޕްލޭންގައި  ތިރީގައިވާގޮތަށް ގެ  ރ ންކައ ންސިލަޑިވެލޮޕްމަންޓް  މަސައްކަތް  މެދ ގައި 
   ވެއެވެ.ކަނޑައަޅ އްވާފައި

 ކައ ންސިލްގެ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން  – ޞާދިޤ هللا މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަްބދ  -1

 އިދާރީ ހިންގ ން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން  –  މ ޙައްމަދ  ޔަސްރިފްރ ޑެޕިއ ޓީ މޭޔަ -2

 ސިއްޙަތާއި މ ޖ ތަމަޢާ ގ ޅޭކަންކަން ބެލެހެއްޓ ން   – ޖަމްޝީދާ މ ޙައްމަދ ކައ ންސިލަރ  -3

 ޔ ޓިލިޓީސް އާއި މ ވާސަލާތ  ކަންކަން ބެލެހެއްޓ ން   – ޙ ސައިން ހިޔާޟް ކައ ންސިލަރ  -4

 ތައ ލިމާއި ތިމާވެށީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓ ން  – ޙ މަދ ކައ ންސިލަރ އަލީ ފަހ މީ އަ -5

 ކަން ބެލެހެއްޓ ން އިޤްތިސާދީ ކަން – ކައ ންސިލަރ ފައިޞަލް އިްބރާހީމް -6

   އ މްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ޯބހިޔާވަހިކަން ބެލެހެއްޓ ން – ކައ ންސިލަރ އިްބރާހީމް ޝ ކ ރީ -7
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 އ ންސިލް އިދާރާގެ މ ވައްޒަފ ން ކަ 
 

ނިމ އަހަރ   ނަވަ  2020 އަ  މަސައްކަތްކ ރަމ ން  މިއިދާރާގައި  އިރ   ތެރޭގައި   ޒަފ ންނެވެ.މ ވައް  379  ންނަނީނ   މީގެ 

މ ވައްޒަފ ންނާއި  248  ހިމެނެނީ މ ވައްޒަފ ންނެ  131  ދާއިމީ  ަބދަލ ކ ރެވ ނީ  ވެ.ކޮންޓްރެކްޓް  އޮފީސްތަކަށް   02  އެހެން 

މ ވައްޒަފަކ  ވަނީ ވަޒީފާއިން   04ޅިކ ރެވިފައިވާއިރ  ޒީފާއިން މ ސްކ މ ވައްޒަފަކ  ވަ 06މ ވައްޒަފެކެވެ. މިމ އްދަތ ގެ ތެރޭގައި 

 .ވަކިވެފައިވެއެވެ

 އަދަދ   ރޭންކް  މ ވައްޒަފ ންގެ ރޭންކ  ބެހިފައިވާގޮތް 

 EX1 6 ޑިރެކްޓަރ 

 MS3 18 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 

 MS2 3 2ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

 MS2 2 2ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

 CS9 (Grade 4) 1 ްޕރޮފެޝަނަލްސް ރވިސް ލް ސަލީގަ 

 CS7 (Grade 2) 1 ްޕރޮފެޝަނަލްސް  އެސޯސިއޭޓްލީގަލް 

 MS1 6 1ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

 MS1 10 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

 GS4 8 1އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS4 11 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS3 31 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS3 16 1އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS2 26 2އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS1 1 1އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 SS2 20 2ސަޯޕޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 

 SS1 88 1ސްޓާފް ގްރޭޑް  ސަޯޕޓް

 248  ޖ މްލަ
 

ކޮންޓްރެކްޓް  ކައ ންސިލް ހިމެނެއެވެ  131ގެ  ކައ ންސިލްގެމ ވައްޒަފ ން  އެއީ  ސެކްޝަން)   އިދާރާ  .    ،ه4ޕްރޮޖެކްޓް 
ކޮމިޓީ   ޑިވިޜަނ1ްއަންހެނ ންގެ  މ ނިސިޕަލް ސަރވިސް    ،ه22  މ ނިސިޕަލް)  އޮފީސް  އަވަށ   ހިތަދޫ،هه(1، ސެކިއ ރިޓ21ީ، 

 އޮފީސް   ށ އަވަ  މަރަދޫފޭދޫ،هه(7  މަސައްކަތ   މިސްކިތ   ،10  މ ނިސިޕަލް)  އޮފީސް  އަވަށ   މަރަދޫ  ،(7  މަސައްކަތ   މިސްކިތ 
  ހ ޅ ދޫ  ،(3  މަސައްކަތ   މިސްކިތ   ،11  މ ނިސިޕަލް)  އޮފީސް  އަވަށ   ފޭދޫ  ،(3  މަސައްކަތ   މިސްކިތ   ،4  މ ނިސިޕަލް)

،ه(7 މަސައްކަތ  މިސްކިތ   ،8 މ ނިސިޕަލް) އޮފީސް އަވަށ   މީދޫ،ه(6 މަސައްކަތ  މިސްކިތ   ،7 މ ނިސިޕަލް) އޮފީސް އަވަށ 
  ވޯރކްސް   ޕަްބލިކް  ހިތަދޫ/    ޔ ނިޓް މަރާމާތ ކ ރާ  މަގ .   2، ހ ޅ ދޫ 2، ގަނ1ްފޭދޫ  ، މަރަދ2ޫހިތަދޫ،هه(7)  ސެންޓަރ ތައް  ޔޫތ 

   ( މ ވައްޒަފ ންނެވެ.2)   ސަރވިސަސް
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 ނަތީޖާ ޙާސިލްކ ރެވ ނ  މިންވަރ  

ނަތީޖާ  
ހާސިލްކ ރެވ ނ   

 މިންވަރ  

Q4 Q3 Q2 Q1  ްހަރަކާތ 

100%     ާން ގެ ސެކިއ ރިޓީ ބެލެހެއްޓ ތްތަކ ޢިމާރ 

100%     ްމިސްކިތްތަކ ގައި ކ ރަންހ ރި މަރާމާތ ތައް ކ ރ ނ 

100%     ްއެއްގަމ ގައި ދ އްވާތަކެތި މަރާމާތ ކ ރ ނ 

100%      ްނ ދިއްލި ހ ރި މަގ ަބއްތިތައް ދިއްލ ނ 

100%     1441  ައަހަރ ގެ ރަމަޟާން މަހަށް މިސްކިތްތައް މަރަމާތ ކ ރ ންވަނ 

100%     ްމީހ ން ދިރިއ ޅ ން ނޫން ޭބނ ންތަކަށް  ިބނާކ ރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތ ކ ރ ނ 

50%     ާހިންގ ން ކޯސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފީސް އިން ޑިޕްލޮމ 

100%     ީފާހަގަކ ރ ން ދ ވަސް ލާމަރ ކަޒ 

50%     ާސެޝަން ޓްރެއިނިންގ ޭބއްވޭ މ ވައްޒަފ ންނަށް ހ ރިހ 

0%     ް( މ ވައްޒަފ ންގެ ސިލްކައ ން) މާހެފ ނ 

0%     ެދިއ ން ދަތ ރ  އާލާކ ރ މަށް އެކ ވެރިކަން މ ވައްޒަފ ންގ 

0%     ެހިންގ ން  އޮރިއެންޓޭޝަން ކައ ންސިލަރ ންގ 

100%     ީޕްރޮގްރާމް ތަމްރީން  އެޑްމިން-އ 

100%     2020ެަބޖެޓް ތައްޔާރ ކޮށް ފާސްކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ ން ގ 

100%     2020 ްވަނަ އަހަރ ގެ މަސައްކަތ  ތާވަލް ތައްޔާރ ކޮށް ފާސްކ ރ ނ 

100%     2019  ްވަނަ އަހަރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ނިންމ ނ 

100%      ިާބއްވާ ަބއްދަލ ވ ން )  ަބއްދަލ ކ ރ މަށްކައ ންސިލ ން ރައްޔިތ ންނާއ
  (ޖެނ އަރީ
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100%     ްއައްޑޫސިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބ  އެއްކ ރ ނ  (jan-march) 

50%     ްއަރަބން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ހެދ ނ 

50%      ްލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ރިވިއ ކ ރ ނ 

100%    ހަވާލ ކ ރ ން ހ ޅ ދޫމީދޫ ފްލެޓްތައް   

75%    ހިތަދޫ ފްލެޓްތައް ހަވާލ ކ ރ ން   

100%    (jan-jun)  އައްޑޫސިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބ  އެއްކ ރ ން  

75%      ދޫކ ރ ން  ބިންތައް އަރިޒަމްޓ 

100%     2020ްނިންމ ން  ވަނަ އަހަރ ގެ ފ ރަތަމަ ހަމަހ ގެ ރިޕޯޓ 

80%     ހެދ ން ޕްލޭން މެނޭޖްމަންޓް ޑިސާސްޓަރ 

100%     ިއެހީތެރިވ މަށް ކާރިސާތަކ ގައ 

30%     ިމް ޕްރޮގްރާ މަދ ކ ރ މ ގެ ޕްލާސްޓިކް ޔޫޒް  ސިންގަލް އައްޑޫސިޓީގައ 

65%  ހޭލ ންތެރިކ ރ ން  މީހ ން މަދ ކ ރ މަށް ޕްލާސްޓިކް ޔޫޒް ސިންގަލް    

100%     ޫެބލެހެއްޓ ން  ގަބ ރ ސްތާނ  ކޯގަންނ  މީދ 

0%     ިދިނ ން ދަރ ސް އަސ ރ ނަމާދަށްފަހ  މިސްކިތްތަކ ގައ 

30%  ހިންގ ން  ޕްރޮގްރާމް ނައްތާލ މ ގެ މަދިރި    

50%      އެހީދިނ ން  ހަރަކާތްތަކަށް ާބއްވާ ންސްކޫލްތަކ 

50%  -ޕްރޮގްރާމް ލާނިންގ އަލްޓަނޭޓީވް    

60%  ހިންގ ން  ޕްރޮގްރާމް ޕްރިވެންޝަން ކްރައިމް    

0%     ް( ހަފްތާ 40) ޕްރޮގްރާމް ހަފްތާރެސ 

60%     ް( ލީފްލެޓް ެބނަރ) ހިންގ ން ޕްރޮގްރާމް ރަމަޟާންމަހަށ 

50%     ޫޭބއްވ ން މ ާބރާތް ކްސްލެޓިއެތް އައްޑ 
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0%    ދަމ ނަމާދ ކ ރ ން މިސްކިތްތަކ ގައި  

0%    ފާހަަގކ ރ ން  ދ ަވސް ދ ޢީ ފިތ ރ   

100%    ފާހަގަކ ރ ން ދ ވަސް ތިމާވެށި  

100%    ހިންގ ން ޕްރޮގްރާމް ފެހިކ ރ މ ގެ ސާފ ކ ރ މާއި އައްޑޫސިޓީ  

0%     ޫކ ލަލ ން ށާފާރ ގައިގަބ ރ ސްތާނ ވަ ކޯގަންނ  މީދ 

20%     ޫޭބއްވ ން  މ ާބރާތް ޤ ރ އާން އައްޑ 

80%     ީމަސައްކަތް ކ ރ މ ގެ  ތަރައްޤީ ސްކ އަރ ސިޓ 

20%     ޫމަސައްކަތް ޖެހ މ ގެ  ނެރ ަބއްތި އަވަށ  ހިތަދ 

80%     ޫމަސައްކަތް އާމަގ ތަކ ގެ ސަރަހައްދ ން މާމެންދޫ ސިޓީ އައްޑ 

50%     ަކ ރ ން ތަރައްޤީ ޒޯންތައް  ޓ އަރިޒަމް ސިޓީ ޑޫއްއ 

65%     ޫސިއްޙީ މަރ ކަޒ   މީދޫ ހ ޅ ދ 

100%     ޫމަސައްކަތް  އެޅ މ ގެ ޓާރފް ދަނޑ ގައި ފ ޓްޯބޅަ އީދިގަލި ހިތަދ 

100% 


  ްއައްޑޫސިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބ  އެއްކ ރ ނ  

     ކޮމެޓީއަންހެނ ންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކ ރާ  

0% 



އިޖ ތިމާޢީ މައްސަލަތައް މަސްތ ވާތަކެތީގެ ވަާބގައި ޖެހިފައިވާ މީހ ންނާއި،   
 ހިންގ ން  އައ ޓް ރީޗް ޕްރޮގްރާމެއްމަދ ކ ރ މަށް 

0%     ،ިއައްޑޫ ސިޓީގެ ހާލަތ  ދެނެގަތ މަށް ހިންގޭ ސާވޭ. ދަރިމައިވ މާއ 
މައްސަލަތައް ޑެތި ވެކްސިން ދިނ މާއި، މ ޅި މ ޖްތަމައ ގައި ހ ރި ޮބ

 ދެނެގަތ ން 

0%  
  އޯގަނިކް ދަނޑ ވެރިކަމަށް ބޭނ ންވާ ތަމްރީންތައް ހިންގ ން   

0% 



އެއް   ގ ގެ ޓީޗަރ ންނަށް ފަސްޓް އެޢިޑް ޓްރޭނިންއްސިޓީގެ ހ ރިހާ އަވަށެ  
 ހިންގ ން 



             ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރ    2020

 

 

 

 
 

16 16 

  

  

0%  
  ކެންސަރ ސްކްރީން ޕްރޮގްރާމް   

0% 



ވ މަށް މީހ ން  ން ސަލާމަތްހާދިސާތަކ ކަނޑ މަތީގައި ދިމާވާ   
 ހޭލ ންތެރިކ ރ ން 

0% 
  އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން ތަމްރީންކ ރ ން  

0% 
  ހޭންޑް އެމްބ ރޮއިޑްރީ ކޯސް   

0% 



)ނެޓްޯބޅަ، ވޮލީ ޯބޅަ،   އަމްޕަޔަރ ން ތަމްރީން ކ ރ މ ގެ ޕްރޮގްރާމް  
( ެބޑްމިންޓަން، ފ ޓްސަލް  

0% 
  )ންނަށް ސްކޫލް ކ ދިންނަށް، ޒ ވާނ  އަންހެން ވޮލީ މ ާބރާތް )  

0% 
  ނެޓްޯބޅަ މ ާބރާތް އަންހެން   

0% 
  ފ ޓްސަލް މ ާބރާތް އަންހެން   

0% 
 ވި ފެސްޓިވަލްދިޔަގެހަ    

0% 
 ( އަހަރ ގެ ޒ ވާނ ންނަށް 18-25މޮކް ޕާލަމެންޓްރީ )    

0% 
 ( ށް )ޖަމްމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް، އޮފީސްތަކަ ަބހ ސް މ ާބރާތް    

0% 
  ހިތ  ދަސްކ ރ ން ޤ ރ އާން  

0% 
  ނަރ ހ ންގެ ދ ވަސް  

0% 
  އަންހެނ ންގެ ދ ވަސް   
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 ޙާސިލްކ ރެވ ނ  ނަތީޖާގެ ތަފްސީލް  
 

 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  އެޑްމިން -އީ  •
ޖީމިއީ   އިދާރާގެ  ކައ ންސިލްގެ  އެމްއެސް  .އައްޑޫސިޓީ  ލެވެލްގެ  .އަދި  ަބއި  23އެސް  ވެރިކޮށްގެން މ ވައްޒަފ ން 
ޕްރޮގްރާ  ހިންގި އިން    05  މެކެވެ.ތަމްރީނ   ގެންދިޔަ   2020ފެްބރ އަރީ    06ފެްބރ އަރީ  ކ ރިއަށް   ނިޔަލަށް 

 ފަސޭހަ އިމިތަމްރީނ  ޕްރޮގްރާމ ގައި މ ވައްޒަފ ންނަށް މަސައްކަތ ގެ މާޙައ ލ ގައި ދިމާވާ ކަންތައްތައް ހައްލ ކ ރ މ ގަ
 ވ ނެވެ. ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދެ

 

 ފާހަގަކ ރ ން   ދ ވަސް   ކަޒީ ލާމަރ   •
ދ ވަސް   ގޮތ ން   ފާހަގަކ ރ މ ގެ  ލާމަރ ކަޒީ 

 އޮފީސްތަކ ގެ  އަވަށ   އިދާރާއާއި  ކައ ންސިލް
ރަސްމިއްޔާތެއް    ހިމެނޭގޮތަށް  މ ވައްޒަފ ން

މިރަސްމިއްޔާތ    ޭބއްވިފައިވެއެވެ. 
ވަނަ   26ފެްބރ އަރީ  ،هه2020ޭބއްވިފައިވަނީ  

 .ގައެވެލ ދ ވަހ  މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯ
 
 

 ވަނަ އަހަރ ގެ މަސައްކަތ  ތާވަލް ތައްޔާރ ކޮށް ފާސްކ ރ ން   2020 •
ކައ ންސިލްގެ ފ ރަތަމަ ޖަލްސާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް    ވަނަ ދ ވަހ  ޭބއްވ ނ 15ޖެނ އަރީ  ،هه2020

ޅިފައިވާ  ގޮތ ގެ މަތިން ކަނޑައެަބޔާން ކ ރެވިފައިވާ   އިވަނަ މާއްދާގަ 96ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ގެ ޤާނޫނ ގެ 
 ފާސްކ ރައްވާފައެވެ.ނީ ކައ ންސިލ ންވަރ ފިޔާގެ ަބޖެޓް 117,955,604.00 އ ސޫލ ގެ ދަށ ން ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ

 

 އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ގޭދޮށ  މަސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކ ރ ން  •
 އައްޑޫ  ދަށ ން  އެހީގެ  ދެވޭ  ހިންގ މަށް  ސްޖްކްޕްރޮ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކޮމިޔ ނިޓީ  އިމްޕެކްޓް  ހައި  ސަރ ކާރ ގެ  އިންޑިއާ
އައްޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލާއި އެލްނާތ    ޤާއިމ ކ ރެވޭ ގޭދޮށ  މަސް ޕްލާންޓް ތައްޔާރ ކޮށް ހިންގ މަށް  ހިތަދޫގައި  ސިޓީ

ދެމެދ    ލިމިޓެޑާއި  ޕްރައިވެޓް    މި  ފަރާތ ން  ގެ   އެލްނާތ   އެވެ.ރެވިފައެއްަބސްވ މެއްގައި ސޮއިކ ވަނީ  މޯލްޑިވްސް 
 މެނޭޖަރ، އިްބރާހިމް ޚަލީލް އެވެ. ޕްރޮޖެކްޓް ކ ންފ ނީގެ އެ  ސޮއިކ ރެއްވީ އެއްަބސްވ މ ގައި
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ޕްލާންޓ    މަސް  ދަށ ން  އެއްަބސްވ މ ގެ  ނިންމައި  280މި  ތެރޭގައި  ފަށަންޖެހޭނެއެވެ.هދ ވަހ ގެ  މި    هހިންގަން 
ކ ރ މަ  6)ه ރ.6،000،000މަޝްރޫޢަށް   ޚަރަދ   ރ ފިޔާ(  ދިވެހި  ހިލޭ މިލިއަން  އިންޑިއާގެ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ށް 

އެއެ އަދި ހީއިން  ވެ. 
މޯލްޑިވްސް  އެލްނާތ  
އިން  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް 

ތިން )هރ.3،201،885
ދެލައްކަ  މިލިއަން 
އަށްސަތޭކަ  އެއްހާސް 
ދިވެހި   ފަސް  އަށްޑިހަ 
ފޭސް  ފ ރަތަމަ   ) ރ ފިޔާ 
އިންވެސްޓްކ ރ މަށް  ގައި 

 މާފައިވެއެވެ. ންނި

 

 މަސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކ ރ ން ގޭދޮށ   ޅ ދޫގައި  ރަދޫ އަދި ހ  އައްޑޫސިޓީ މަ  •
ބީލަމަށް   ހޯދ މަށް  ަބޔަކ   މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ގެ  މަސްޕްލާންޓް  ގޭދޮށ   ގާއިމ ކ ރާ  ހ ޅ މީދޫގައި  އަދި  މަރަދޫ 

ފަރާތްތަކ  ކ ރިމަތިލީ  އެކަމަށް  ތެރެއިންހ ޅ ވާލ މ ން  ގޭދޮށ މަސްޕްލާންޓްގެ    ގެ  ގާއިމ ކ ރާ  މަސައްކަތް މަރަދޫގައި 
ލިމިޓެޑ ޓްރައިކާމިޔާބ ކ ރީ   ޕްރައިވެޓް  އަދިޑެންޓް  މަސައްކަތް    ން،  މަސްޕްލާންޓްގެ  ގާއިމ ކ ރާ  ހ ޅ މީދޫގައި 
ގައެވެ.    2020ޖ ލައި    22މިދެ ކ ންފ ންޏާ މިމަސައްކަތް ހަވާލ ކ ރީ    ންނެވެ.މެކޯ ޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑ ކާމިޔާބ ކ ރީ  

މިލިއަން ދިވެހި ރ ފިޔާ( ޚަރަދ  ކ ރ މަށް    6) ރ.6,00,000  އަކަށްވެސްމި ދެ މަސްޕްލާންޓ ގެ ކޮންމެ މަޝްރޫ
ރ. 22،100،000ޓްރައިޑެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ ން    .ހިލޭ އެހީއިން އެވެ  ސަރ ކާރ ގެ   އިންޑިއާހަމަޖެހިފައިވަނީ

ނިންމަވާފައިވެއެވެ  22) އިންވެސްޓްކ ރ މަށް  ރ ފިޔާ(  ދިވެހި  އެއްލައްކަ  ޕްރަ.  މިލިއަން  ލިމިޓެޑ ން  އިވެޓް  މެކޯ 

 އިންވެސްޓްކ ރ މަށް(    ރ ފިޔާ   ދިވެހި  ސާދަ   ހަތްސަތޭކަ  ހާސް  ތޭރަ   ލައްކަ  ހަ  މިލިއަން  ހަ) .ރ6،613،714
 ދ ވަހ ގެ   މަސް  ނ ވަ  މަރަދޫގައި ޤާއިމ ކ ރެވޭ މަސް ޕްލާންޓ ގެ ފ ރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް    .ނިންމަވާފައިވެއެވެ

ގެ މަސައްކަތް    . ޖެހޭނެއެވެންފަށަ   ހިންގަން ނިންމައި  ތެރޭގައި ޕްލާންޓ ގެ ފ ރަތަމަ ފޭސް    11ހ ޅ ދޫމީދޫގެ މަސް 
ނިންމައި ތެރޭގައި  ދ ވަހ ގެ  ފަރާތ ން   .ފަށަންޖެހޭނެއެވެ  ހިންގަން މަސް  ކައ ންސިލްގެ  އެއްަބސްވ މ ގައި  މިދެ 

 ސާދިގެވެ. هللاސޮއިކ ރެއްވީ މޭޔަރ ޢަްބދ 
މަވެރިކަމ ގެ ނަމި މަޝްރޫޢ ގެ ސަަބބ ން މަސް ފ ޅާވެގެންދާނެއެވެ. ފާ އިތ ރ ވެ  ސްވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތް އިތ ރަށް 

މަސްވެރިންނަށް  ވެފައި،  މަޝްރޫޢަކަށް  ޚާއްސަ  ފާހަގަކ ރައްވާފައިވާ  މެނިފެސްޓޯގައި  ސަރ ކާރ ގެ  މިއީ  އަދި 
ގެ ސް މި މަޝްރޫޢ ފ ރ ސަތ ތައްވެ  ލިެބމ ންދާ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ފ ރ ސަތ ތަކެއް ފަހިވެގެން ދާއިރ ، ވަޒީފާގެ

ސަަބބ ން އިތ ރ ވެގެން ދާނެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ އިޤްތިޞާދ  އިތ ރަށް ފ ޅާކ ރ މަށް ކ ރެވޭ މަސައްކަތ ގެ ތެރެއިން 
ހ ޅ ދޫމީދޫގައި ޤާއިމ  ކ ރެވޭ މަސް ޕްލާންޓްތަކ ން ކަނޑ މަސް ގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް، އަގ     އަދި  މަރަދޫ  ހިތަދޫ،  

އ ފެއްދ އެއްކ ރެވޭ   އިތ ރ މަހ ގެ  ދާނެއެވެ.  ންތައް   އައިސް   ޤާއިމ ކ ރެވޭނީ  މަސްޕްލާންޓްތައް  މި  އަދި  ވެގެން 
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ކިރ މާއި    މަސްޕްލާންޓ ތަކ ން  މި.  ގޮތަށެވެ  ހިމެނޭ  ވަސީލަތްތައް  ެބހެއްޓޭނެ  ފިނިކޮށް  މަސް   އ ފައްދައި މަސް 
ކ ރ މާއި ޕެކް  ވެކިއ މް  ގަނޑ ކ ރ މާއި  ކ ރ މާސާފ ކ ރ މާއި ފިނިކ ރ މާއި  ޕެކޭޖް  ކޮލިޓީ ޓެސް   ޓ ކ ރ މާއި ތަފާތ  އި 

 .ކ ރެވޭނެއެވެ ވައްތަރ ގެ މަސް ޕްރޮސެސްކ ރ މ ގެ މަސައްކަތްވެސް 
 

 ވަނަ އަހަރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ނިންމ ން   2020 •
ރިފޯޓްގައި  2020   އަހަރީ  އަހަރ ގެ  ސިޓީގެ   ވަނަ  އަދި  މިޝަން،  ވިޝަން،  ކައ ންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ 

ކައ ން އިތ ރ ން  އާއި  ވަނަވަރ ގެ  ނަތީޖާ  ޙާސިލްކ ރެވ ނ   ތަފްޞީލާއި  ގޮތ ގެ  ދިޔަ  ހިނގައި  މަސައްކަތް  ސިލްގެ 
އިކާމި މަޢ ލޫމާތ ތަކާއި  ގ ޅޭ  ހިންގ މާއި  އިދާރީ  ކައ ންސިލްގެ  ހަމައެހެންމެ  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ދާރީ ޔާީބތައް 

ގޮންޖެހ ންތައްވެސް  ހިންގ މ ގަ ަބއެއް  ދިމާވި  އަލިއަޅ ވައިލެވިފަ  އި  ވަނީ   އިވާނެއެވެ.ހިމަނައި  ރިޕޯޓް  މި  އަދި 
ވަނަ ދ ވަހ  އެލް.ޖީ އަށް   2021ޖެނ އަރީ    20  ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށް  02  މިއަހަރ ގެ  ކައ ންސިލްގެ
 .ފޮނ ވާފައެވެ

 
 ހެދ ން   ޕްލޭން   މެނޭޖްމަންޓް   ޑިސާސްޓަރ  •

ފަންނީ   އެކ ލަވާލ މަށްޓަކައި  ޕްލޭން  މެނޭޖްމެންޓް  ޑިސާސްޓަރ  ގޮތ ން  އައްޑޫސިޓީގެ  ގ ޅޭ  ހޯދ މާއި  އެހީތެރިކަން 
ރެޑްކްރެސެންޓާ ދެމެދ   ދިވެހި  ކައ ންސިލާއި  އައްޑޫސިޓީ  ކ ރީކޮޅ     2020  އެއްަބސްވ މެއްގައިއި  އަހަރ ގެ  ވަނަ 

ނަމަވެސް  ނ ވެފައެވެ.    ސޮއިކ ރެވ ނެވެ.  ވަނީ  ކ ރިޔަށްގެންދެވޭގޮތް  މިމަސައްކަތް  ގ ޅިގެން  ހާލަތާއި  ކޮވިޑ ގެ 
މަސައްކަ އާކ ރެވި  ވ މާއެކ   އެއްަބސްވ ން  ތެރޭގައި  ތ ގެ  މަހ ގެ  ފެށިފައެވެ.  ވަނީ  ޑިސެމްަބރ     މަސައްކަތް 

  4މިމަސައްކަތް ފ ރިހަމކޮށް ނިންމައި، ފައިނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން އެއްަބސްވ މ ގައި ސޮއިކ ރާތާ  
 މަސް ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ކައ ންސިލާ ހަވާލ ކ ރަން ޖެހެއެވެ. 

 

 ބެލެހެއްޓ ން   ގަބ ރ ސްތާނ    ކޯގަންނ    ދޫ މީ  •
ކޯގަންނ    ދަށ ން  އެއްަބސްވ މ ގެ  426-AA/PRIV/2019/80(AGR)  ނަމްަބރ  މީދޫ  އައްޑޫސިޓީ 

  އެކާވީސް ހާސް ދ އިސައްތަ ރ ފިޔާ( )  .ރ-/21,200މަހަކ   ގަބ ރ ސްތާނ ގެ ސެކިއ ރިޓީ ބެލެހެއްޓ މ ގެ މަސައްކަތް  
އިންވެސްޓްމެންޓާއިއަށް   ވެއެވެ.  ނޫރައްދީން  މ އްދަތަކީ    ހަވާލ ކ ރެވިފައި  އެއްަބސްވ މ ގެ  ސެޕްޓެމްަބރ   20މި 
 .ގެ ނިޔަލަށެވެ 2021ޖަނަވަރީ  31 އިން 2019
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 ން އެހީތެރިވ   ކާރިސާތަކ ގައި  •
ގައި އައްޑޫސިޓީއަށް ކ ރި ވިއްސާރައާއި ގ ޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކ ގެ ގެތަކަށް ވަނީ    2020މޭއި    14

 ގެއްލ ންތައް ލިިބފައެވެ.  ޮބޑެތި
އަވަށ ގެ    - ވަދެ    28ހިތަދޫ  ފެން  ލިިބފައިވެއެވެ.    ށްގެއަ  1ގެއަކަށް  ގެއްލ ން  ކައ ންސިލާއި  ޮބޑެތި 

ގ ޅިގެން ފެންޮބޑ ވެފައިވާ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ޕަންޕް ޖަހައި ފެން   އަދި ވޮލަންޓިއަރ ން  ޕޮލިސް ،ههއެމް.އެން.ޑީ.އެފް
 ަބސްތާ ޖަހާ ދެވ ނެވެ.ވެލި އަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޔޫތ  ސެންޓަރ  ހިމެނޭގޮތަށް ހިއްކ މ ގެ މަސައްކަތް ކ ރި

އަވަށ ގެ    - ވަދެ    20މަރަދޫ  ފެން  ގެއަށް 
ލި ގެއްލ ން  ވަރ ގެ  ިބފައިވެއެވެ. އެކި 

އެމް.އެން.ޑީ އަދި  ،هه.އެފްކައ ންސިލާއި  ޕޮލިސް 
ދެ ވޮލަންޓިއަރ ން   ފެންޮބޑ ވެފައިވާ  ގ ޅިގެން 

ފެން ސަރަހައްދެ ޖަހައި  ޕަންޕް  އްގައި 
މަސައްކަތް ހިއްކ މ ގެ  

 މަރަދޫފޭދޫ  ކ ރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.
  ވަރ ގެ  އެކި  ވަދެ  ފެން  ގެއަށް  41  އަވަށ ގެ

ކައ ންސިލާއި .  ލިިބފައިވެއެވެ  ގެއްލ ން
هއެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަދި ،ه ޕޮލިސް 
ދެ   ވޮލަންޓިއަރ ން ފެންޮބޑ ވެފައިވާ 

ޕަންޕް ފެން    ސަރަހައްދެއްގައި  ޖަހައި 
ކ ރިއަށްގެ މަސައްކަތް  ންދެވ ނެވެ.  ހިއްކ މ ގެ 

ވެލި  ގޭގޭގައި  ޭބނ ންވާ  އެންމެ  އެހީތެރިކަން 
 ަބސްތާ ޖަހާދެވިފައިވެއެވެ. 

އަވަ  - ވަދެ   544ށ ގެ  ފޭދޫ  ފެން  ގެއަށް 
ލިިބފައިވެއެވެ.   66 ގެއްލ ން  ޮބޑެތި  ގެއަށް 
ދިރިއ ޅޭ    66 ފަރާތ    420ގޭގައި  ކައ ންސިލްގެ  ހަމަޖައްސާދެވ ނެވެ. ފަރާތަށް  އިންތިޒާމް  ވީއްލ މ ގެ  ރޯދަ  ން 

ޕަންޕް ޖަހައި ފެން    ސަރަހައްދެއްގައި  04ޕޮލިސް އަދި ވޮލަންޓިއަރ ން ގ ޅިގެން  ،ههކައ ންސިލާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް
ޭބނ ންވި   އެންމެ  އެހީތެރިކަން  ކ ރިއަށްގެންދެވ ނެވެ.  މަސައްކަތް  ަބސްގެތަކަށް  ހިއްކ މ ގެ    އި ހަތާތައްޖަވެލި 

 މީގެ އިތ ރ ން އާންމ ކޮށް ފެން ވަންނަ ގެތަކަށް ކައ ންސިލ ން ވަނީ ވެލި ފޯރ ކޮށްދީފައެވެ. ދެވިފައިވެއެވެ.
ހަރަކާ ހާލަތ ގައި  ކަންކަން  އެމަޖެންސީ  އެންމެހާ  ޭބނ ންވާ  ސިފައިންނަށް  ފ ލ ހ ންނާއި  ކައ ންސިލ ން ތްތެރިވާ 

ރި  ،ފެސިލިޓޭޓްކޮށް ގެއްލ މ ގެ  ލިޭބ  ޑިޒާގޭގެއަށް  ނޭޝަނަލް  ނަގައި  އޮތޯރިޓީއާއި  ޕޯޓްތައް  މެނޭޖްމަންޓް  ސްޓާރ 
އެފަރާތްތަކަށް   ފާހަގަކ ރެވި  ފަރާތްތައް  ބޭނ ންވާ  އެހީތެރިކަން  ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާެބހޭ  އަދި 

 ދެވިފައިވެއެވެ.  އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި ވަގ ތ ން ވަގ ތަށް ޭބނ ންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ



             ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރ    2020

 

 

 

 
 

21 21 

  މަސައްކަތް   ހެދ މ ގެ   މަގ ތައް   ސިޓީ މާމެންދޫ ސަރަހައްދ ން އާ  އައްޑޫ  •
ގޯތި  ދޫކޮށްފައިވާ  އާންމ ންނަށް  މިސަރަހައްދ ން  ގޮތ ން    ތަކަށްމިއީ  ދިނ މ ގެ  ހަދައި  ގޮތް  ވަދެވޭނެ  މީހ ންނަށް 

މަސައްކަތެކެވެ.   ގެންދެވ ނ   އޮކ ރިއަށް  އަވަށ   ހިތަދޫ  މަސައްކަތަކަށް   ފީހ ންމިމަސައްކަތަކީ  އަންނަ  ކ ރަމ ން 
އަވަހަށް   ހިފައި  ކ އްޔަށް  އެކްސްކަވޭޓަރ  ހެދ މަށް  އް މަގ ތަ  އާ  ތަރައްޤީކ ރ މަށްސަރަހައްދ     މާމެންދޫވީނަމަވެސް  

 .ރ104,940ވަނީ ޖ މްލަ    ށްމިމަސައްކަތަކައ ންސިލ ން ވަނީ ފަހިކޮށްދެއްވާފައެވެ.  މިމަސައްކަތް ނިންމޭނެ ގޮތް  
 ވެފައެވެ.ދ ރަޚަ
 

 ސިއްޙީ މަރ ކަޒ  ތަރައްޤީކ ރ ން   މީދޫ   ދޫ ހ ޅ   •
 ިބޑްތައް  ހ ށަހެޅ ނ   ށްމަސައްކަތަ  .މަސައްކަތެކެވެ  ގެންދެވ ނ   ކ ރިއަށް  ދަށ ން  ޕީގެ .އައި.އެސް.ޕީ  މިމަސައްކަތަކީ

ތަނ ން އެކްސްރޭގެ  ހަވާލ ވެފައެވެ. މި މަސައްކަތް ނިމޭއިރ  އެަބޔަކާއި ވަނީ މަސައްކަތް     ކ ރ މަށްފަހ   އިވެލ އޭޓް
 ލިބިގެންދާނެއެވެ. އި އަލްޓްރާސައ ންޑް ސްކޭނިންގ ގެ ޚިދ މަތްޚިދ މަތާ

 
 ފޭދޫގައި އަލަށް ހަދާ ޓާފް ދަނޑ ގެ މަސައްކަތް   •

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ފޭދޫގައި ހައްދަވާ ޓާފް ދަނޑ ގެ މަސައްކަތް ނިމި 
އްކަތް އަހަރ  ނިމ ނ އިރ  ހިނގަމ ންދަނީއެވެ. މިމަސައްކަތަށް އެހީތެރިކަން ދިނ މ ގެ ގޮތ ން  ފެންސް ޖެހ މ ގެ މަސަ

ދިނ މާއި ހޯދައި  ވެލި  އަޅާނޭ  ފަސްގަނދަނޑަށް  މަސައްކަތ ގައި  ،  ކ ރ މ ގެ  ކޮމްޕެކްޓް  ކ ރ މާއި  ލެވެލް  ޑ  
 ކައ ންސިލ ން އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދީފައިވެއެވެ. 

 
  މަސައްކަތް   މިން ޓްރެކް އެޅ މ ގެ ފޭދޫ އަދި މީދޫ ސްވި  •

ރެކް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ފޭދޫ އަދި މީދޫގައި އަޅާދެއްވި ސްވިމިންގް ޓް
 އެޅ މ ގައި ކައ ންސިލްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

   
 އްކަތް  ސަރ ކާރ ން އައްޑޫސިޓީގައި ހައްދަވާ ބަނދަރ ތަކ ގެ މަސަ  •

މަރަދޫގައި،  އައްޑޫސިޓީގެ  ފަރާތ ން  ގެ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ޮބޑ ކޮށް ަބއްތި ވިއ ގަ އާކ ރ މަށް ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތް ނިމ މަކަށް ގޮސްފައިވެއެވެ. މަރަދޫފޭދޫ  މަރަދޫ ބަނދަރ   

ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. މީދޫގައި މީދޫ ބަނދަރ     90  ގައި އާ ބަނދަރެއް ހެދ މ ގެ މަސައްކަތ ގެ
 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ.  90 ޮބޑ ކޮށް އިތ ރަށް ތަރައްގީކ ރ މަށް ކ ރެވެމ ންދާ މަސައްކަތ ގެ

 
މަަަސައްކަތްތަ ޮބޑެތި  ތަރައްގީގެ  އިޖ ތިމާއީ  އަދި  އ މ ރާނީ  ހިންގަމ ންދާ  އައްޑޫގައި  ތެރޭގައި ސަރ ކާރ ން  ކ ގެ 

 ސައްކަތް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެ އައްޑޫގައި ރަނގަޅ  ފެންވަރަކަށް ތާރަ އަޅައިގެން ފެށ މަށް ތައްޔާރ ވަމ ންދާ މަ
އިތ ރ ން ފޭދޫގައި ފެންޮބޑ މ ގެ މައްސަލަ ހައްލ ކ ރ މަށް ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް، އައްޑޫގެ ހ ރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި 
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ޚިދ މަތް ފްލެޓްތަކ ގެ  ނަރ ދަމާގެ  ގާއިމ ކޮށްފައިވާ  ސަރ ކާރ ން  ހިތަދޫގައި  މަސައްކަތާއި،  ކ ރެވޭ    ދިނ މަށް 
ޑްރަ ހ ޅ މީދޫގެ  މަސައްކަތާއި  އައްޑޫ ލޭންޑްސްކޭޕް  އަދި  އެޅ ން،  ިބންގާ  ސެންޓަރ ގެ  ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން  ގް 

 އެކ އެޓޯރިއަލް ހޮސްޕީޓަލ ން ޚިދ މަތް ދޭން ފެށ ން ހިމެނެއެވެ.  
 

 ކ ރ ން އް މަރަމާތ  މިސްކިތްތަ  •
 

މަހަށް   މިސްކިތ ގެ    64އައްޑޫގެ  ރަމަޟާން 
ހ ރިހާ  ބޭނ ންވެފައިވާ  މަރާމާތަށް  ތެރެއިން 
މަސައްކަތް   މަރާމާތ ކ ރ މ ގެ  މިސްކިތައް 

 ކ ރިޔަށްގެންދެވ ނެވެ. 
 

 މީދޫ ފްލެޓްތައް ހަވާލ ކ ރ ން   ހ ޅ ދޫ  •
އިމާރާތްކޮށްފައިވާ   ކ ރިން  48ހ ޅ ދޫގައި  ތެރެއިން  ެބހެއްޓީ  ފްލެޓ ގެ  ގޮތަށް  ވިއްކާ  ޝަލް  ސޯ  ޓް،ފްލެ  9 

ހައ ސިންގ ސްކީމްގެދަށ ން ކ ރިންވެސް ހައ ސިންގ ޔ ނިޓް ދޫކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އ ޞޫލާއި އެއްގޮތަށް މި 
 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން މިހާރ  ހ ހަށް ހ ރި ފްލެޓްތަކާއި  48ކ ރިމަތ ލ މަށް ފ ރ ސަތ  ހ ޅ ވާލެވިފައިވެއެވެ.    ތަކަށްފްލެޓް

ފްލެޓް ދޫކ ރ މާމެދ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައ ސިންގ އާއި އެކ  މަޝްވަރާކޮށް  ސޯޝަލް ހައ ސިންގ ސްކީމްގެ ދަށ ން  
 ގޮތެއް ނިންމ މަށް ދަނީ މަސައްކަތްކ ރެވެމ ންނެވެ. 

 
  ނެރ ބައްތި ޖެހ މ ގެ މަސައްކަތް  •

މިމަސައްކަތ ގެ ޖ މްލަ އަގަކީ  ވިފައެވެ.  ގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކ ރެޖެހ މ   ަބއްތިނެރ   02  ނެރ ގައި  ޭބރ   އަވަށ   ހިތަދޫ
 ރ ފިޔާ އެވެ. 31،200

 
 މަސައްކަތް   އެޅ މ ގެ   ޓާރފް   ދަނޑ ގައި   ފ ޓްބޯޅަ   އީދިގަލި   ދޫ ހިތަ  •

  ކ ރެވ ނ    ސޮއި  އެސްަބސްވ މ ގައި   އެކ   އާއި  8  ޓްރިޕްލް  ދ ވަހ   ވަނަ  08  އޮގަސްޓް   2019  މިމަސައްކަތަކީ
އޮތް   މަސައްކަތް  އަމަލީ  އެޅ މ ގެ   ޓާރފް  ދަނޑ ގައި   ޅިގެންގ   އ ންއާއިލޮކްޑަ  ކޮވިޑް .  މަސައްކަތެކެވެ ފަށަން 

މ އްދަތަށް ނ ފެށި ލަސްވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް އަހަރ  ނިމ ނ  އިރ  ޓާފް އެޅ މ ގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. 
ންޓްއިން އެވެ.  މައެމްޕަވަ  ކޮމިއ ނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯރޓްސް  ޔޫތް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދޫކ ރަނީ  ފައިސާ  މަސައްކަތަށްމި

 .ރ ފިޔާ އެވެ 1,271,266.49މި މަސައްކަތ ގެ ޖ މްލަ އަގަކީ 
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 ހިތަދޫ ފްލެޓްތައް ހަވާލ ކ ރ ން  •
ފްލެޓ ގެ ތެރެއިން ކ ރިން   264ސަރ ކާރ ގެ ގެދޮރ ވެރިކ ރ މ ގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށ ން ހިތަދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ  

ެބހެއްޓީ   ގޮތަށް  ކ ރިންވެސް   މަވެސްންނައެހެ  ފްލެޓެވެ.  32ވިއްކާ  ސްކީމްގެދަށ ން  ހައ ސިންގ  ސޯޝަލް 
ފްލެޓަށް ކ ރިމަތިލެވޭނީ އައްޑޫސިޓީގެ    32ހައ ސިންގ ޔ ނިޓް ދޫކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އ ޞޫލާއި އެއްގޮތަށް މި  

މަރަދޫފޭ މަރަދޫ،  ބޭނ ންވާ  ަބދަލ ކ ރަން  ދިރިއ ޅ ން  ހިތަދ އަށް  ރައްޔިތ ންނާއި  ރައްހިތަދޫ  ފޭދޫ    .ޔިތ ންނަށެވެދޫ، 
ފަރާތަކ ން ކ ރިމަތިލާފައެވެ.   835ފްލެޓަށް އިއ ލާންކޮށް މ އްދަތ  ހަމަވިއިރ  ވަނީ    32އެގޮތ ން މިހާރ  ާބކީ ހ ރި  

މާރކްސްދީ   ކ ރ މަށްފަހ   އިވެލ އޭޓް  ފޯރމްތައް  މިފަރާތްތަކ ގެ  އެހެންމެ  ހަމަ  ފަރާތްތަކ ގެ  އަދި  ލިބ ނ   ފްލެޓް 
. އަދި މިފްލެޓްތައް ލިބ ނ  ފަރާތްތަކަށް ފްލެޤޓ ހަވާލ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ވިފައެވެއިއ ލާން ކ ރެނަންތައް ވަނީ  

ދޫކޮށްފައިވާ  ކ ރިން  އިތ ރ ން  މީގެ  ކ ރަމ ންނެވެ.  މަސައްކަތް  ދަނީ  ފަރާތ ން  ހައ ސިންގގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ހ ރި   ާބކީ  ތެރެއިން  ތެރޭގައި  28ފްލެޓްކ ގެ  އަހަރ ގެ  މި  ކ ފްލެޓަށް  އިޢ ލާން  ފްލެޓްތަކަށް  ރެވިފައިވެއެވެ  މި   .

ދިނ މ ގެ    700 މާކްސް  އިވެލ އޭޓްކޮށް  ފޯމްތައް  މި  އަދި  ކ ރިމަތިލާފައިވެއެވެ.  ފަރާޓްތަކ ން  ގިނަ  ވ ރެ  އަށް 
ޮބޑ ަބއި މި އަހަރ  ނިމ ނ އިރ  ވަނީ ކ ރެވިފައެވެ.   އ ސިންގ އިން ރޯޑް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަމަސައްކަތ ގެ 

ކޯޕަޑިވެލޮ ހަވާޕްމަންޓް  ސަރަހައްދ ގެރޭޝަނާއި  ފްލެޓް  ހިތަދޫ  މަސައްކަތ   ލ ކޮށްގެން  ދަނީ ލޭންޑްސްކޭޕް  ގެ 
 ކ ރަމ ންނެވެ. 
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 މަސައްކަތް   ކ ރ މ ގެ   ތަރައްޤީ   ސްކ އަރ   ސިޓީ  •
 ކ ރިއަށްސިޓީ ސްކ އަރ ތަރައްޤީކ ރ މ ގެ މަސައްކަތަކީ ކައ ންސިލ ން ވަރަށް ޮބޑ  އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްވައިގެން  

ކ ރަންހ ރި    ކެވެ.މަޝްރޫޢެ  ވ ނ ގެންދެ   ަބއެއް  ހ ރި  ނ ނިމި.  ނިމިފައިވެއެވެ  ޮބޑ ަބއެއް  މަސައްކަތ ގެމިތަނ ގެ 
.  ހިމެނެއެވެ  ެބހެއްޓ ން  އެއް  ފައ ންޓެއިން  އަދި  ދިއްލ ން   ގ ޅ މާއި  ވިޔ ގަޔާއި  ކަރަންޓް  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކ ގެ

  ހ ރ މާއިއެކ    ދަތިތަކެއް  ގެނައ މ ގައި  ތަކެތި  އިވ މ ންކޮށްފަބަންދ   ޯބޑަރ ތައް  ދ ނިޔޭގެ  ސަަބބ ން  ގެ  19  ކޮވިޑް
  ސްކ އެއަރ   ސިޓީ  ތ ރ ންއި  މީގެ.  އައިސްފައިވެއެވެ  ލަސްކަމެއް  ނިންމ ގައި   މަސައްކަތްތައް  ހ ރި  ނ ނިމި

  .ދެއެވެ ކ ރިއަށް ގ ތ ވެސްމިވަ މަސައްކަތް އި ލޭންޑްސްކޭޕް ކ ރ މ ގެފެހިކ ރ މާ
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 :ރ ން ކ  ދޫ   ބިންތައް   ޓޫރިޒަމް  •
ކަނޑައަޅ އްވާފައިވާަަރަހައްދ ތަކ ން ގެސްޓްހައ ސް ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޢީއައްޑޫ ސިޓީގައި ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ ގޮތ ގައި ރަ

ޝައ ޤ ވެރިވާ  އެކަމަށް  ނިންމައި،  ދޫކ ރ މަށް  ކ އްޔަށް  ބިންތައް  ހިންގ މަށް  ތަރައްޤީކޮށް  ހޮޓާ  ސިޓީ  އަދި 
ޮބޑ  ިބޑ  ކ ރީ،     . ތަރ ހީެބއް ވަނީ ލިިބފައެވެފަރާތްތަކަށް ހ ޅ ވާލި ފ ރ ޞަތ ގައި   96ޓޫރިޒަމަށް އައްޑޫ އިން 

އެނދ     320ިބމ ގެ    16އެނދަށެވެ. މީދޫ ރައްޔިތ ން އެދިގެން ލޮކޭޝަން ަބދަލ ކ ރ މަށް މީދޫގެ    4000މ ގެ  ިބ
  ިބޑ    ތެރެއިން  މީގެ    އެނދަށެވެ.  3680ިބމ ގާ    80މަޑ ޖައްސާލ މ ން ޖ މ ލަ މިބ ރ ގައި ިބޑަށް ހ ޅ ވިފައި އޮތީ  

 ިބމަކަށް  17  ނ ވިކެނީ  ހަމަވިއިރ   މ އްދަތ .  އެނދެވެ  3390  ިބމަކަށް  63  ވިކ ނީ  ހަމަވިއިރ   މ އްދަތ   ވިއްކ މ ގެ
ޖ މްލަ    .އެނދެވެ  290 ހ ށަހަޅާފައިވަނީ  ިބޑް  ނަމަވެސް  މި    36އެހެން  ިބޑް   36ފަރާތަކ ންނެވެ.  ފަރާތ ގެ 

ނިންމިއެވެ.އިވެލ އޭޓްކޮށް   އޮފީސްތައް   ކައ ންސިލ ން  ސަރ ކާރ ގެ  ގ ޅިގެން  ހާލަތާ  ކޮވިޑްގެ   ނަމަވެސް 
ިބޑ ގެ ވެލިޑިޓީ މ އްދަތ  ހަމަވިއިރ ، ިބޑ  ކާމިޔާބ ކ ރި ފަރާތްތަކާއެކ  ހަދަންޖެހޭ އެއްަބސްވ ންތައް   ކ ަބންދ ވ މާއެ

އިއ ލާންކ  އަލ ން  ލަފާދެއްވީ  ކައ ންސިލަށް  އިން  ޓޫރިޒަމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އޮތ މ ން  އަލ ން  ރ މަށެވެ.  ނ ހެދި 
އް ދިނ މަށް އިޢ ލާންކ ރެވ ނީ މީދޫގެ ޓ ރިޒަމް ޒޯންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.  ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަތ ރ ވެރިކަމަށް ބިންތަ

ފަރާތަކ ންނެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢ ލާން ކ ރެވި ލިބ ނ  ިބޑްތައް    45މިފަހަރ  މި ިބންތަކަށް ކ ރިމަތިލާފައިވަނީ  
ހަވާލ ކ ރ މ އިވެލ އޭޓްކ ރ މާއި   ލެޓަރ  އެވޯޑ   ފަރާތްތަކަށް  ކާމިޔާބ ކ ރި  އަހަރ  ިބޑ   ވަނީ  މަސައްކަތް  ގެ 

 މިގެންދިޔައިރ  ފަށްޓަވާފައެވެ. ނި
 

 ކ ރ ން   ތަރައްޤީ   ޒޯންތައް   ޓ އަރިޒަމް   ސިޓީ   އައްޑޫ  •
އިކ ރެވ ނ   މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަން އާއި އައްޑޫސިޓީ އާއި ދެމެދ  ސޮ

ހިންގާ މަޝްރޫޢެކެވެ.    ކ ރ މަށް   ތަރައްޤީ  ޒޯން  ޓ އަރިޒަމް  ސަރަހައްދެއްގައި  5އެމް.އޯ.ޔޫ ގެ ދަށ ން އައްޑޫސިޓީގެ  
ކާމިޔާބ   ނެަބލައިގަ  އްީބލަންތަ  ކ ރެވި  އިޢ ލާން   މަސައްކަތަށް  ލޭންޑްސްކޭޕިންގެ  ޒޯންތަކ ގެ  ރިޒަމްޓ އަ ބީލަން   ،

ހަވާ މަސައްކަތް  ފަރާތްތަކާ  ވެކ ރި  އިންޑިއާ.  އެވެލ ކ ރެވިފައި  ކޮމިޔ ނިޓީ   މިއީ  އިމްޕެކްޓް  ހައި   ސަރ ކާރ ގެ 
ޕް އެހީޑިވެލޮޕްމަންޓް  ދެވޭ  ހިންގ މަށް  މަސައްރޮޖްކްސް  ކ ރޭ  ދަށ ން  ކ ރ މަށް    .ކަތެކެވެގެ  މަސައްކަތް    3މި 

 ގައެވެ.  2020އޯގަސްޓް  10ކ ންފ ންޏަކާއެކ  އެއްަބސްވ މ ގައި ސޮއި ކ ރެވ ނީ 
ހަވާލ ކޮށްފައިވަޓޫރިޒަ  ހިތަދޫ މަސައްކަތް  ލޭންޑްސްކޭޕިންގެ  ޒޯންގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްސް މް  ޖީކޭ  އިންޑިއާގެ  ނީ 

ލިމިޓެޑާއެވެ.   ޖ މްލަޕްރައިވެޓް  މަސައްކަތަށް  ވަނީ ވެހިދި   6,973,742.63މި  ޚަރަދ ކ ރ މަށް  ރ ފިޔާ   
އާއި ފޭދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ   އެވެ.ން ޖެހެދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ނިންމަ   150ހަމަޖެހިފައިވާ، މި މަސައްކަތް   މަރަދޫ 

ލިމިޓެޑާއެ ޕްރައިވެޓް  އެންޓަޕްރައިޒަސް  އައިރިން  ވަނީ  ހަވާލ ކޮށްފައި  ޒޯންގެ މަސައްކަތް  ޓޫރިޒަމް  މަރަދޫ  ވެ. 
މަޝްރޫޢަށް    70ލޭންޑްސްކޭޕިންގ   އެ  ނިންމައި،  ތެރޭގައި  ޚަރަދ     3,900,000.00ދ ވަހ ގެ  ރ ފިޔާ  ދިވެހި 

ހަ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ  ފައިވާމަޖެހިކ ރ މަށް  ޒޯންގެ  ޓޫރިޒަމް  ފޭދޫ  އެ   60އިރ ،  ނިންމައި،  ތެރޭގައި  ދ ވަހ ގެ 

ހ ޅ ދޫ އާއި މީދޫގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ލޭންޑްސްކޭޕް    . ދިވެހި ރ ފިޔާ ޚަރަދ ވާނެއެވެ  5,618,000.00މަޝްރޫޢަށް  
މަސައްކަތް   ހަވާލ ކޮށްފަ  45ކ ރ މ ގެ  ގޮތަށް  ނިންމާ  ތެރޭގައި  އިންވެސްޓްމަންޓް  ދ ވަހ ގެ  ނޫރައްދީން  ވަނީ  އި 
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 ދިވެހި ރ ފިޔާ  3,706,841.20ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ކަމަށްވާއިރ ، ހ ޅ ދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ލޭންޑްސްކޭޕް ކ ރ މަށް  
އަށް  ޚަރަދ ވާނެއެވެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ  ޒޯންގެ  ޓޫރިޒަމް  މީދޫ  އަދި  ޚަރަދ     3,513,464.34.  ރ ފިޔާ  ދިވެހި 

  . ހިފަ އެވެކ ރ މަށް ވަނީ ހަމަޖެ
އިންޑިޔާ ތަރައްޤީކ ރ މަށް  ޓޫރިޒަމް  އިކޯ  ގައި  ސިޓީ  ސަރ ކާރ ން   ސަރ ކާރ ން އައްޑޫ  ނިންމައި،  ދިނ މަށް  އެހީ 

ގައެވެ. މިއީ ރައީސް އިްބރާޙިމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙްގެ   17މާރިޗ     2019އެއްަބސްވ މ ގައި ސޮއިކ ރައްވާފައި ވަނީ  
 އަށްގެންދާ މ ހިންމ  މަޝްރޫޢެކެވެ.ރިޔާސީ ވައ ދ ފ ޅ ގެ ތެރެއިން ކ ރި
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 ވަނަ އަހަރ  ކ ރ ވ ނ  މަސައްކަތް   2020އްސަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތ ގައި  ޚާ 
 އާއި ގ ޅިގެން އައްޑޫސިޓީގައި އެޅިފައިވާ ރައްކާތެރިކަމ ގެ ފިޔަވަޅ    19ކޮވިޑް   •

 
 އައްޑޫ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ  •
އެޕްރީލް   18އ ފެދިގެން ހިންގަން ފަށާފައިވަނީ  މަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ  އާއި ގ ޅިގެން އައްޑޫ އެ  19ކޮވިޑް  
އަށް ހޮޓްލައިން މެދ ވެރިކޮށް   12:00އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑ   10:00ހެނދ ނ   ވަނަ ދ ވަހ އެވެ. ކޮންމެ ދ ވަހެއްގެ 2020

އެހީތެރިކަ ބޭނ ންތަކަށް  އެކި  އެކި  ޭބނ ންވާ  ރައްޔިތ ންނަށް  އެމަރޖެންސީ  ގ ޅޭގޮތަށް  އައްޑޫ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ން 
އޮޕަރޭޝަ އެމަރޖެންސީ  އައްޑޫ  މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.  ވަނީ  ސެންޓަރ ން  އ ފެދިފައިވަނީ އޮޕަރޭޝަންސް  ސެންޓަރ  ންސް 

 މިދަންނަވާ މ ވައްސަސާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.  

 އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލް  -
 ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް   -
 ހޮސްޕިޓަލް  އައްޑޫ އިކ އެޓޯރިއަލް -
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  -
 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް -
 އައްޑޫގެ ސްކޫލްތައް  -

ސަޕޯޓް   ސޯޝަލް  އަވަށްތަކ ގައި  އައްޑޫސިޓީގެ 
ެބލ މ ގެ ދަށ ން   އީ.އޯ.ސީގެ  ޑެސްކްތައް އ ފައްދާ، 

ން ކ ރެވ ނެވެ. ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްއިން އާ ގ ޅިގެން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެޑެސްކ ތަކ   19އަވަށްތަކ ގައި ކޮވިޑް  
އި، ބޭނ ން ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަކެތި ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި އީ.އޯ.ސީގެ  ިބދޭސީންނާއި ގ ޅިގެން ކ ރަންޖެހ ނ  މަސައްކަތްތަކާ

ކްނިކަލް  ންގ ހެދ މާއި ޓެކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިހިންގ މ ގައި އިސް ދައ ރެއް އަދާކޮށްފައެވެ. އައްޑޫ އިކ އެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލ ން  
ނަތީޖާލަފާދިނ މާއި   ނެގ މާއި  ސާމްޕަލް  ފަރާތްތަކ ގެ  މަސައްކަތްކ ރެއްވިއެވެ.    ކަރަންޓީންކ ރެވޭ    އަދި ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ 

  ކަރަންޓީން ކ ރެވޭ ފަރާތްތަކ ގެ މ އްދަތ  ނިމެންދެން ޞިއްޙީ ހާލަތ  ެބލެހެއްޓ މާއި އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން
އެހީތެރިވެދެއްވާފައި ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ކައ ންސިލަށް  ލިޔ ންތައް  ދޫކ ރ މ ގެ  އިން  އަވަށ ން    ވެ.ވެއެ ކަރަންޓީން  އެއް  އައްޑޫގެ 

ބަލަހައްޓާފައި މަސައްކަތް  ދޫކ ރ މ ގެ  ހ އްދަ  މޮނިޓަރކ ރ މާއި  ދަތ ރ ތައް  ކ ރެވޭ  އަވަށް  ވަނީ  އަނެއް  ޕޮލިސް   މޯލްޑިވްސް 
  ންސް ފޯސްއިން ކަރަންޓީނަށް ގެނެވޭ ފަރާތްތަކ ގެ އެއްގަމ  އަދި ކަނޑ ގެ ދަތ ރ ތައް ނޭޝަނަލް ޑިފެ. މޯލްޑިވްސް  ނެވެއިން

މީގެ އިތ ރ ން ޕަްބލިކްހެލްތ ގެ ޕޯޓް   ވެއެވެ.މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފައި  އި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތައް ބެލެހެއްޓ މ ގެ  ހަމަޖެއްސ މާ
 ކްރީންކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކ ރައްވާފައެވެ. ހެލްތ ން އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ ފަރާތްތައް ސް

ގައި މާލެއިން އައްޑޫއަށް އަންނަން ޭބނ ންވާ ފަރާތްތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ  އެއްކޮށް، އީ.އޯ.ސީއިން ވަނީ ފ ރަބަންދ ގެ ހާލަތ އައްޑޫ  
ގ ޅިގެން   ސް ކަރަންޓީން  މީހ ން ގެނެއި  ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ގަކަނޑައެޅ ނ  އ ޞޫލާއެއްގޮތަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއާ 

   ފެސިލިޓީތަކ ގައި ާބތިއްަބއިގެން ކަރަންޓީނ ކޮށްފައިވެއެވެ. 
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ގެއެއްތޯ މީގެ ފެތޭ  މިންގަނޑަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެޗް.ޕީ.އޭއިން  ގެއަކީ  އެދޭ  މީހ ން  ކަރަންޓީންވ މަށް  އިތ ރ ންވެސް   
އެ ހ އްދަ  ބޭނ ންވާ  ޗެކްކ ރ ވައި  މެދ ވެރިކޮށް  ދޫކ ރާ އެސް.އެސް.ޑީ  ގ ޅިގެން  ކަރަންޓީނާ  ގޭގެ  ފޮނ ވ މާއި،  ޗް.ޕީ.އޭއަށް 

މޮނި ރައްދ ކޮށްދިނ މާއި  މ އްދަތ ގައި  ލިޔ ންތައް  މޮނިޓަރިންގެ  އަދި  ެބލ މާއި  ޗެކްކޮށް  ތަންތަން  ހާލަތ ގައިވާ  ޓަރިންގެ 
 ވެ. ކ ރެވިފައިވެއެ މ ގެ މަސައްކަތްކަރަންޓީންވެ ތިިބ މީހ ންނަށް ޭބނ ންވާ ޒަރޫރީ ޭބނ ންތައް ފ އްދައިދިނ މ

މާލޭގައި    މ އްދަތ ގައި  ފ ރަަބންދ ގެ  ހަދިމާލެ  ރައްޔިތ ންނަށް  އައްޑޫ  ހަދިޔާ ތިިބ  ފަރާތްތަކަށް  ޭބނ ންވާ  ފޮނ ވަން  ޔާ 
އޮޕަރޭޝަންސް   އެމަރޖެންސީ  އައްޑޫ  ކ ރެވިފައެވެ.  ވަނީ  އެމަސައްކަތްވެސް  ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމ ވެސް  ފޮނ ވ މ ގެ 

ކައ  ގައި  ވޮލަންޓިއަރ ންވަނީ ސެންޓަރ  އަދި  ކްރެސެންޓް  ރެޑް  މޯލްޑިވްސް  އިތ ރ ން  މ ވައްޒަފ ންގެ  އިދާރީ  ންސިލްގެ 
ހޭންޑް ވޮޝް، ފޭސް މާސްކ ، ޕީ.ޕީ.އީ  މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. ކޮވިޑްއާއި ގ ޅިގެން އެކި އެކި ފަރާތްތަކ ންވަނީ އެހީގެ ގޮތ ގައި 

މާސްކ   ފޮތި  އަންގި،  ފޮޅާ ސާފ ކ ރާ ސާމާނ ،   ،  
ލިިބފައެވެ.  ވަނީ  ތަކެތި  ފަދަ  ސެނިޓައިޒަރ  އަދި 

އޮޕަރޭޝަންސް އެމަރޖެންސީ  ސެންޓަރއަށް   އައްޑޫ 
ތެރޭގައި   ފަރާތްތަކ ގެ  ހަދިޔާކ ރެއްވި  މިތަކެތި 
ޝޮޕް   ޝޮޕް،  ކޭކް  ދަ  ގްރޫޕް،  ވެލާ  ޒެފިއަރ، 

ވޮލަންޓިއަރސް،   މަރަދޫ  ގޯ،    .ހެޕީމާކެޓްއެންޑް 

ދާއިައިދ    ހިމެނެއެވެ. މީދޫ  މަޖިލިސް  އައްޑޫ  ރާގެ 
ންަބރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް އަދި އައްޑޫ ހިތަދޫ އ ތ ރ  މެ

ގެ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންަބރ   
  ނަން ޚާއްސަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

 

 ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކް  •

ކޯވިޑް    ޑެސްކްތައް  ސަޕޯޓް  ނ ރަ  19ސޯޝަލް  ކ އްލި  ސިއްހީ  ރާއްޖޭގައި  ގ ޅިގެން  ހާލަތ   އާއި  އްކަލ ގެ 
ވެދާނެ ކަންތައްތަކަށް އަތޮޅ  ފެންވަރ ގައި ތައްޔާރ ވ މަށްޓަކައި އިންލާންކ ރ މާ ގ ޅިގެން މި ހާލަތ ގައި މ ޖ ތަމައ  ތެރޭގައި ދިމާ

ރަށެއްގަ ހ ރިހާ  އެންގ މަށް  އަވަށެއްގައި  އެލްޖީއޭގެ  ކޮންމެ  ސިޓީގެ  އައްޑޫ  އ ފެއްދ ނެވެ.  ޓީމަކާއެކ    15އި  މެންަބރ ންގެ 
މެމް އެސް.އެސް.ޑީ  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  އަދި  އެފެއްދިފައެވެ.  ވަނީ  ތައް  ވޮލަންޓިއަރ ންގެ  އެސް.އެސް.ޑީ  އިތ ރ ން  ަބރ ންގެ 

 ސް.އެސް. ޑީ ތަކ ން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކ ގެ ތެރޭގައި   މަސައްކަތްތައް ހަލ ވިކަމާއެކ  ފެށިގެން ދިޔައެވެ. އެ ޓީމެއް ނެގި
ހާއްރަށ ގަ  ދިރިއ ޅޭ  ޭބއި  އަށް  އެހީ  އ މ ރ ން  ސަ  ފަރާތްތަކާއި،  މައ ލޫމާތާއި،    65ނ ންވާ  މީހ ންގެ  މަތީގެ  އަހަރ ން 

ފަރާ ޭބނ ންކ ރާ  ޭބސް  މައ ލޫމާތ ތްދިގ މ އްދަތަކަށް  އެހީތެރިކަތަކ ގެ  ހޯދ މަށް  ޭބސް  ދިނ ންއެއްކޮށް  އެސް،އެސް.ޑީ   ން 
ގެންދެވ ނެތަކ ގެ ކ ރިއަށް  ގޮތ ގައި  މަސައްކަތެއްގެ  ކްރެ ޚާއްސަ  ރެޑް  މޯލްޑިވްސް  އެހީތެރިވެދެއްވީ  މިކަމަށް  ސެންޓާއި ވެ. 

މީގެ އިތ ރ ން އައްޑޫގެ ރަށްތަކ ގައި ދިރިއ ޅޭ ިބދޭސީންނާއި އެމީހ ން ދިރިއ ޅޭ ތަން އަދި  އެސްޓީއޯ ޭބސް ފިހާރައިންނެވެ.  
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ހަވާލ ވެއެ ފަރާތްތަކ ގެމީހ ންނާ  ވަނީ  ތިިބ  ގ ޅޭ    އެއްކ ރެވިފަފައެވެ.  މައ ލޫމާތ ތައްވެސް  ކޮވިޑާއި  އެފަރާތްތަކަށް  އަދި 
ދިއ މަށް  ޤައ މަށް  އަނބ ރާ  އަދި  ފޯރ ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.  މަޢ ލޫމާތ   ހަދައި  ޕޯސްޓަރ ތައް  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  މަޢޫލޫމާތ ތައް 

 ށްފައިވެއެވެ. ށް ފޮނ ވ މ ގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައްވެސް އީ.އޯ.ސީ އަދި އެސް.އެސް.ޑީ ތަކ ން ކޮބޭނ ންވާ ފަރާތްތައް ގައ މަ

މ އްދަތ   ކަރަންޓީން  ރިސޯޓްތަކ ން 
މ ވައްޒަފ ންގެ  އަންނަ  ފ ރިހަމަކޮށް 
ރަށަށް  ފަރާތްތައް  އެ  އެއްކޮށް  މައ ލޫމާތ  
އެރ މ ގެ  ރަށަށް  ަބލައި  ދ ވަސް  އަންނަ 

ޔެކިއ ންތަކާއި ހ އްދަތައް ފ ރިހަމަ  ކ ރިން ލި
ޕަްބލިކް   ، ަބލައި  އެހީ    ތޯ  ގެ  ހެލްތް 

 ހެލްތް ސްކްރީންކޮށްތްތަކ ގެ  އާއެކ  އެ ފަރާ
 މައ ލޫމާތ  ރެކޯޑްކ ރެވިފައި ވާނެއެވެ.

ރަށަށް  މާލޭގައި  ސަަބބ ން  ފ ރަަބންދ ގެ 
ތިިބ އެހީ   ނާދެވި  ރައްޔިތ ންނަށް 

ހަމަޖެއްސ މ ގެ އިންތިޒާމްތައް  ފޮނ ވ މ ގެ  ޕެކޭޖްތައް  ކެއަރ  ގޮތ ން  އާއި  މަސައްކަތްތައްވެސް    ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ  އީ.އޯ.ސީ 
އައްޑޫގެ ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ފިހާރަތަށް  މީގެ އިތ ރ ން    އެސް.އެސް.ޑީ އިން ވަނީ ކ ރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.ގެން  ގ ޅި
ަބދަލ ތަހ ޅ ވ  ގެނައި  ޤަވާއިދާ    ކާއިމަށް  ފަރާތްތަކަގ ޅިގެން  އަމަލ ކ ރާ  ނަސޭހަތްދިނ މ ންވެސް ހިލާފަށް  ނަސޭހަތްދީ،  ށް 

  .ފިޔަވަޅ  އެޅ މަށް ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގިފައިވާނެއެވެ އިސްލާހ  ނ ކ ރާފަރާތްތަކާ މެދ 

 ފައިާބ ފަރާތްތަކ ގެ ހ އްދަތައް ފ ރިހަމަތޯ ަބލައި ، ހ އްދަތައް އްޑޫ ސިޓީގެ ަބނދަރ ތައް މޮނީޓަރކޮށް އައްޑޫ އަށް އަރާ އަ
ހިއްސާކ ރެވިފައި ފަރާތްތަކަށް  ކަމާެބހޭ  މައ ލޫމާތ   ފަރާތްތަކ ގެ  ނޫން  ގ ޅިގެން   19ކޮވިޑް  އަދި  ވާނެއެވެ.  ފ ރިހަމަ  އާ 

ގެތަ ޭބނ ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ  ތަކަށް  ބޭނ ން  ޒަރޫރީ  ގޭސްފަދަ  ކާޯބތަކެއްޗާއި  ފޯރ ކޮށްދޭނެކަށް  ތަކެތި  ފަރާތެއް   ންވާ 
ނެތްހާލަތެއްގައި އެތަކެތި ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި 
ވާނީ  އިން  އެސްއެސްޑީ  އެހީތެރިކަން 

 ފޯރ ކޮށްދީފައެވެ.

އަދި ހޯމް ކަރަންޓީނ   ސޮލޭޝަން  ހޯމް އައި
ހާލަތް ޒަރޫރި  ތަކ ކ ރެވޭ  އެފާރާތްކަށް  ގައި 

ތަކެތި  ޭބނ ންވާނެ  ޭބނ ންތަކަށް 
ފައިސާ  ފިހާރަތަކާ  ފޯރ ކޮށްދޭނޭ އި، 

ދެއްކ މ ގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތ ގެ 
މައ ލޫމާތ  ހިއްސާކ ރ މާއި، ނަގ ދ  ފައިސާ 
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އިންތިޒާ އެ  ހާލަތ ގައި  ދީފައެވެ.ދައްކަންޖެހޭ  ހަމަޖައްސައި  ވަނީ  އިން  އެސް.އެސް.ޑީ  ގ ޅިގެން    19ކޮވިޑް    މްވެސް  އާ 
ފަރާ ހ ރި  ދެއްކ މ ގެ ކަރަންޓީންކޮށްފައި  ޑޮކްޓަރަށް  ހާލަތެއްގައި  ދައްކަންޖެހިއްޖެ  ޑޮކްޓަރަށް  މެންަބރެއް  އާއިލާ  ތެއްގެ 

އެފަރާތް ހަމަޖައްސައި  އެސް.އެސް.ޑީއިންތިޒާމް  އެހީތެރިކަން  އިތ ރ ން   ތަކަށް  މީގެ  ފޯރ ކޮށްދީފައެވެ.  ވަނީ  ތަކ ން 
 ކޮށްދެވިފައެވެ.ވަނީ ފޯރ  ތެރިކަންއި އެހީކެތި ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގަތަތަކަށް ޭބނ ންވާ ޭބހާއި ކާޯބތްރާއެފަ

ރެސްޓޯރަން ކެފޭ  ފިހާރަތަކާއި،  ގޮތ ން،  ހޭލ ންތެރިކ ރ މ ގެ  ރައްޔިތ ން  ނޯމަލްއަށް  އ ޅޭ   ޓްނިއ   އެއްވެ  އާންމ ކޮށް   އަދި 
  އިޑްލަންތައް ހިއްސާ ކ ރެވި އަމަލ  ކ ރާނެ ގޮތްތައް ވަނީ ހިއްސާ ކ ރެވިފައެވެ.ތަންތަނަށް ނިއ  ނޯމަލް ގަ

އެހީތެރިކަން ގެތަކަށް  ގެއްލ ންވި  ވިއްސާރައިގައި  ކ ރި  އައްޑޫއަށް  އިތ ރ ން  ގެތަމީގެ  މަގ ތަކާއި  ފޯރ ކޮށްދީ،  ކ ގައި  
މަސައްކަތ ގައި ގޮއަމަ  ވެސް  ފެންހިންދ މ ގެ  ވޮލަންޓިއަރ ންލީ  މެމްަބރ ންނާއި  އެސް.އެސް.ޑީ  ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ. ތ ން     

މަސައްކަތްތައް  19-ކޮވިޑް ހަވާލ ކ ރެވިފައިވާ  ގ ޅިގެން  މެމްަބރ ންނާއި   ވަރ ަބލިކަމެއްނެތި  ކ ރ މ ގައި  އާއި  އެސް.އެސް.ޑީ 
  އެވެ. ފައިވެތްދީގަޑިއިރ ވެސް ޚިދ މަ 24ަބއެއް ހާލަތްތަކ ގައި ވޮލަންޓިއަރ ން 

 

 

ه  
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 އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 
 ކާމިޔާބ   4  އަހަރ  

"ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ"ގެ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން،   2007/3އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަންަބރ   
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި،   އިކޮނޮމިކް  އޮފް  ދ   2016އޮކްޓޯަބރ    25މިނިސްޓްރީ  ކ ރެވިފައިވާ  ވަނަ  ރަޖިސްޓަރީ  ވަހ  

ކަމ ގައި ވިޔަސް، ނާއެކ   މެމްަބރ ން   15ސޮސައިޓީ އެފެދ ނީ  ސްނެގ މާއެކ   އައްޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ އިސޮސައިޓީއެކެވެ.  
 މިއަދ  ސޮސައިޓީގެ މެމްަބރ ންގެ ގޮތ ގައި ގިނަ މެމްަބރ ން ރަޖިސްޓަރީ ކ ރެވިފައި ވެއެވެ.  

ފ  ހޭދަވި  ހަޔާތ ގައި  ތެރޭގައި  އޭޕީސީގެ  ދެއަހަރ ގެ  މިސޮސައިޓީރަތަމަ  މިއަދ   މަސައްކަތ ން،  ބ ރަ  ވެފައިވަނީ ކ ރެވ ނ    
ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ފައިދާ ނެރެވޭ، ޤާިބލ  އަދި ހިންގ މ ގައި އެފިޝަންޓް ސޮސައިޓީއަކަށެވެ. ތިން މ ވައްޒަފ ންނާއި ހިންގާ  

ކަތާއެކ ، އޭޕީސީގެ ތިންވަނަ މާލީ އަހަރ ގެ ތަފާސް ހިސާބ ތަކ ން މެމްަބރ ންގެ އަގ ނ ކ ރެވޭފަދަ ބ ރަ މަސައް  15ކޮމިޓީގެ  
ލައް މީހަކަށްވެސް  ހަތަރ   ކޮންމެ  ހަމަ  ފަސޭހަކަމާއެކ   އަދި  ނެރެވިފައިވެއެވެ.  ފައިދާ  ރ ފިޔާގެ  ގިނަ  ކައަށްއަށްވ ރެ 

 ހ ރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށްވެސް އަތްފޯރާފަށ ގައި އިއާދަކ ރަނިވި ހަކަތަ އިންސްޓޯލް ކ ރ މ ގެ ޤާިބލ ކަން އައްޑޫސިޓީ އަދި
 ފަހިވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

 ގައިވަނީ، ސޮސައިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބ ތަކ ގެ އ ސްއަލިތައް:ތިރީ



             ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރ    2020
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މެނަށް""އިއާދަކ ރަނިވި ހަކަތަ އެން   



             ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރ    2020
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ވަނަ އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް ހިންގ މަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކ ގެ ތެރެއިން ކ ރިޔަށް ގެންދެވިފައި ނ ވާ    2020
 ހަރަކާތްތައް 

 

އަހަ  2020 ކައ ންސިލ ންވަނަ  ކ ރިޔަށް ރ   ވަނީ  ހަރަކާތްތަކެއް  ގިނަ  ތެރެއިން  ހަރަކާތްތަތަކ ގެ  ރާވާފައިވާ  ހިންގ މަށް   
ކޮވިޑްގެ ސަަބބ ން އެހީގެ   ނ ގެންދެވިއެވެ.  ހިލޭ  ދެއްވާފައިވާ  ދައ ލަތ ން  ގ ޅިގެން  ހާލަތާއި  ދަތި  އިޤ ތިސާދީ  ދިމާވެފައިވާ 

ކަ އަދި  އ ނިކ ރ މާއި  ޮބޑ ަބއެއް  ދަށްވެގެން  ގްރާންޓްގެ  ޮބޑަށް  ވަރަށް  އާމްދަނީ  ލަފާކޮށްފައިވާ  ކަމަށް  ލިޭބނެ  އ ންސިލަށް 
ހަރަކާތްތައް ކ ރިޔަށް ނ ގެންދިއ މަށް ކައ ންސިލ ން ނިންމައި،  ގިނަ    ވަނަ އަހަރ  ހިންގ މަށް ރޭވި  2020ދިއ މާއި ގ ޅިގެން  

 ގެ ހާލަތާއި ގ ޅިގެން ހިންގ ނ  އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށެވެ. އެހަރަކާތްތަކަށް ަބޖެޓް ކ ރެވ ނ  ފައިސާ ޚަރަދ ކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް 
 

 ޕްރޮގްރާމް   މަދ ކ ރ މ ގެ   ޕްލާސްޓިކް   ޔޫޒް   ސިންގަލް   އައްޑޫސިޓީގައި  •
މަސައްކަތ ގެ   ކ ރަމ ންދާ  ކައ ންސިލ ން  ހ އްޓާލ މަށް  ކ ރ ން  ބޭނ ން  ޕްލާސްޓިކް  ޔޫޒް  ސިންގަލް  އައްޑޫސިޓީގައި 

 ފޮތިކޮތަޅ  ތަޢާރަފް ކ ރ މަށް މި އަހަރ ގެ ފ ރަތަމަ ކްއާރޓަރ ގައި ކައ ންސިލ ން ތެރެއިން "މައިޭބގްސް" ނަމ ގައި
އާއި ގ ޅިގެން މ ޅިރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ކ އްލި ނ ރައްކަލ ގެ ޙާލަތ    19ކޮވިޑްސް  ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެ

އަރައިގަނެ ޙާލަތ ން  ނ ރައްކަލ ގެ  ކ އްލި  ސިއްޙީ  ކޮށްފައިވާތީ،  މި އިޢ ލާން  ރ ޖޫޢ ވަންދެން  ޙާލަތަށް  ޢާންމ   ވި 
ފަސްކ ރެވިފައެވެ.    ހަރަކާތް އެކި  ވަނީ  ސިޓީގެ  ކައ ންސިލާއި  ނަމަވެސް  ހިނގިފައިނ ވި  ޕްރޮގްރާމް  މި 

ހޭލ ންތެރިކ ރ މަށް   ރައްޔިތ ން  މަދ ކ ރ މަށް  ޕްލާސްޓިކް  ޔޫސް  ސިންގަލް  ގ ޅިގެން  މ ވައްސަސާތައް 
އަދި   ޕްލާސްޓިކް  މަސައްކަތްކ ރެވިފައިވެއެވެ.  ޔޫސް  ސިންގަލް  ޕްރޮގްރާމްތަކ ގައި  ހިންގާ  ކައ ންސިލ ން 

 ކ ރ ން ވަނީ ހ އްޓާފައެވެ.  ބޭނ ން
 

 ދިނ ން    ދަރ ސް   އަސ ރ ނަމާދަށްފަހ    މިސްކިތްތަކ ގައި  •
ވަނަ އަހަރ ގެ ރަމަޟާން މަހ ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކ ގެ ތެރެއިން މިސްކިތްތަކ ގައި އަސްރ  ނަމާދަށްފަހ  ދަރ ސް   1441

ރާވައިދި މަސައްކަތް  އަދި     ނ މ ގެ  ފަށާފައިވެއެވެ.  ގައި  ކ އާޓަރ  ފ ރަތަ  މަސައްކަތް  ވ މ ގެ  ތައްޔާރ  
ވީނަމަވެސް   ކޮށްފައި  ކަންތައްތައް  ކ ރަންޖެހޭ  ދ ނިޔޭގައިވެސް    19  ކޮވިޑް އިދާރީގޮތ ން  އަންނަ މ ޅި  ފެތ ރެމ ން 

ރ މާއި ގ ޅިގެން މި ހަރާކަތް  ކަލ ގެ ޙާލަތ  އިޢ ލާން ކ ކަށް ވެފައި މ ޅިރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ކ އްލި ނ ރައްދ ވަސްވަރަ
 ކ ރިޔަށް ގެންދެވިފައި ނ ވެއެވެ. 

 
 ( ހަފްތާ  40)   ޕްރޮގްރާމް   ހަފްތާރެސް  •

މ   ސާލި ޚަރައީސް  ފ ރަތަމަ  ޚްއްމަދ   ވެރިކަމ ގެ  ތެރޭގައި   100ގެ  ވަޢ ދ ތަކ ގެ  އަޅ އްވާފައިވާ  ކަނޑަ  ދ ވަހަށް 
ފ ރަތަމަ   ތެ  30ހިމެނޭ  ހިމެނޭ  ދ ވަހ ގެ  ވީކެންޑް    49ރޭގައި  ގޮތ ން  ނިންމ މ ގެ  "ހަފްތާ  ތެރެއިން  ވައ ދ ގެ 

ށް ގެންދިއ މަށް އަންދެއްގައި ކ ރިކޮންމެ ހަފްތާ ަބއަކީ   )ހަފްތާ ރެސް("  މާރކެޓާއި މ ނިފޫހި ފިލ ވ މ ގެ ޕްރޮގްރާމް
އި ޭބއްވ މަށް ހަމަޖައްސަވައި  ގަ   2020މާރިޗް    13ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމަކަށް ވާތީ މި ޕްރޮގްރާމް އައްޑޫސިޓީގައި  



             ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރ    2020
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ވެރިންނާއި އަދި   ހ ރިހާ  އައްޑޫގެ  ގ ޅިގެން  ކައ ންސިލާއި  އައްޑޫސިޓީ އަވަށެއްގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއައްތަކާއި ވިޔަފާރި 
ރިންނާއި ަބއްދަލ  ކ ރައްވައި ހަފްތާ ރެސް ޕްރޮގްރާމް ކ ރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތ ގެ މަޝްވަރާ އާއި ލަފާ ހޯދި  ފައްނ ވެ

އަވަ އެހެންނަމަވެސް  އެކި  ގާއިމްކ ރެވިފައިވެއެވެ.  ކޮމިޓީތައް  މ ޅިރާއްޖެއަށް   19ކޮވިޑްށްތަކ ން  ގ ޅިގެން  އާއި 
ކޮށްފަ އިޢ ލާން  ޙާލަތ   ނ ރައްކަލ ގެ  ކ އްލި  ކަނޑައެޅ ސިއްހީ  ތާރީހެއް  މިނިސްޓްރީއިން  ފަހ   އިވާތީ،  މަށް 

 ވަނީ ފަސްކ ރެވިފައެވެ.  އަންގަވަންދެން މި ހަރަކާތް
 

 ( ލީފްލެޓް  ބެނަރ )  ހިންގ ން   ޕްރޮގްރާމް   މަހަށް ރަމަޝާން  •
މަހަ  1441 ރަމަޟާން  އަހަރ   ކ ރިއަށް    ށްވަނަ  ޙަރަކާތްތައް  ރާވާފައިވާ  ހިންގ މަށް  ގޮތ ން  ވ މ ގެ  ތައްޔާރ  

ތައްޔާރ ކޮށް  ލީފްލެޓް  ކ ރ މާއި  ހަރ   ެބނާ  ގޮތަށް  އެދިފައިވާ  އިން  އިސްލާމް  ނޫރ ލް  ގޮތ ން  ގެންދިއ މ ގެ 
ކައ ންސިލ އައްޑޫސިޓީގެ ބެހ މަށް  އަވަށްތަކަށް  ހ ރިހާ  ހަރަ  ން  މި  އަދި  ނިންމަވާފައެވެ.  ކ ރިޔަށް  ވަނީ  ކާތް 

ކ ރެވިފައި ކޮށް ެބނަރ ޑިޒައިން  ޕްރިންޓްލީފްލެޓްތައް  ގެންދިއ މަށް އިދާރީ ގޮތ ން ކ ރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ނިމި  
ގ ޅިގެން މ ޅިރާއްޖެއަށް ސިއް 19ކޮވިޑްނަމަވެސް  އެވެ.  ވެ ކ އްލި ނ ރައްކަލ ގެ ޙާލަތ  އި އާއި  ޢ ލާން ކ ރ މާއި ހީ 

 ނަ އަހަރ ގެ ރަމަޟާން މަހ  ކ ރިޔަށް ގެންދިއ މަށް ވަނީ ފަސްކ ރެވިފައެވެ. ވަ 1442ގ ޅިގެން މި ހަރާކަތް 
 

 ބޭއްވ ން   މ ބާރާތް   އެތްލެޓިކްސް   އައްޑޫ  •
މަށް ނިންމަވާފައިވާ މ ާބރާތްތަކ ގެ ވަނަ އަހަރ  މާލެއިން ޭބރ ގައި ޭބއްވ   2020އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނ ން  

ފ ޓޯްބޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކަނޑައެޅިފައެވެ. އަދި މ ާބރާތް ޭބއްވ މަށް ބޭނ ންވާ އިދާރީ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ  
މ ާބ މި  ނިމިފައެވެ.  ވާނީ  ޭބއްވ މަށް  ރާމަސައްކަތްތައް  އަމާޒ ކޮށްގެން  ދަރިވަރ ންނަށް  ސްކޫލްތަކ ގެ  ތަކީ 

 ވާ މ ާބރާތެކެވެ.   ހަމަޖެހިފައި
މ ާބރާތ ގެ ސްޕޮންސަރ ން ހޯދ މާއި، މ ާބރަތ ގެ ފެށ މ ގެ  ،ههކޮމިޓީ ކަނޑައެޅ މާއިމި ގޮތ ން މ ާބރާތ ގެ އިންތިޒާމް  

އެކޮމޮޑެޝަން،  މެހެމާނ ންގެ  ވަޑައިގަންނަވާ  އަތޮޅ ތަކ ން  އެކި  ރަސްމިއްޔާތަށް  ނިންމ ގެ  ރަސްމިއްޔާތާއި 
ކަ އަދި  އެއްގަމ   ގެންދަރިވަރ ންގެ  ކ ރިޔަށް  މ ާބރާތް  އިންތިޒާމްތަކާއި،  ދަތ ރ ގެ  ޝެޑިއ ލް ނޑ   ގޮތ ގެ  ދާނެ 

ހަމަޖައްސަވާފަ ދަށ ން  ެބލ މ ގެ  ާބކޮމެޓީގެ  މ ާބރާތް  އަދި  މ ާބރާތަށް    ޒޯންވާ  އްއިވެއެވެ.  ސްޓޭޑިއަމްވެސް 
އާއި މޯ މ ާބރާތ ގެ ސެކިއ ރިޓީގެ މަސައްކަތް ޕޮލިސް  ލްޑިވްސް ކެޑޭޓް ކޯރ އާއި  ތައްޔާރ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި 

 ގ ޅިގެން ވަނީ ކޮމިޓީގެ ެބލ މ ގެ ދަށ ން އިންތިޒާމް ކ ރެވިފައެވެ. 
 19ކޮވިޑްއަކ ން ަބއިވެރިވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް  މްޓީ  28ޅ /ސިޓީތަކ ން  ާބރާތ ގައި ވަނީ ތަފާތ  އެކި އަތޮމި މ 

ޙާލަ ނ ރައްކަލ ގެ  ކ އްލި  ސިއްހީ  މ ޅިރާއްޖެއަށް  ގ ޅިގެން  ސްކޫލްތަކ ގެ އާއި  ގ ޅިގެން،  ކ ރ މާއި  އިޢ ލާން  ތ  
ގައި ދަރިވަރ ން ރައް ކ ރެވިފައިވާ ސަރކިއ ލަރ  ޢާއްމ   އެޑިއ ކޭޝަނ ން  އޮފް    ކާތެރިކ ރ މ ގެ ގޮތ ން މިނިސްޓްރީ 

މި   އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާތީއާއި،  ނ ކ ރ މަށް  ަބއިވެރި  އިތ ރ ހަރާކާތްތަކ ގައި  ދަރިވަރ ން  ސްކޫލްތަކ ގެ 
ރގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ދައ ލަތ ގެ ހ ރިހާ މ އައްސަސާތަކ ން ސަމާލ ކަން ދޭންޖެހޭކަމަށް ކައ ންސިލަށް ސަރކިއ ލަ

ކ ރެވި އެޑިއ ކޭޝަނ ންގަޫބލ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މ ާބރަތްފައިވާތީ،  މި  އަންގަންދެން  ގޮތެއް  ވަކި    ފަސްކ ރ މަށް    
  ން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ކައ ންސިލ 
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 ކ ރ ން މާދ  ދަމ ނަ   މިސްކިތްތަކ ގައި 

މަހަ  1441 ރަމަޟާން  އަހަރ   ކ ރިއަށް    ށްވަނަ  ޙަރަކާތްތައް  ރާވާފައިވާ  ހިންގ މަށް  ގޮތ ން  ވ މ ގެ  ތައްޔާރ  
ވަނީ   ކ ރަން  ދަމ ނަމާދ   މިސްކިތެއްގައި  އެއް  ދާއިރާއެއްގެ  ކޮންމެ  އަވަށެއްގެ  ކޮންމެ  ގޮތ ން  ގެންދިއ މ ގެ 

ގެ ކ ރިޔަށް  ހަރަކާތް  މި  އަދި  މަސައްނިންމަވާފައެވެ.  ޖެހޭ  ކ ރަން  ގޮތ ން  އިދާރީ  ކ ރިޔަށް  ންދިއ މަށް  ކަތް 
ވީނަމަވެސް އިޢ ލާން   19ކޮވިޑް  ގެންގޮސްފައި  ޙާލަތ   ނ ރައްކަލ ގެ  ކ އްލި  މ ޅިރާއްޖެއަށް ސިއްހީ  ގ ޅިގެން  އާއި 

  ކ ރ މާއި ގ ޅިގެން މި ހަރާކަތް ވަނީ ކ ރިޔަށް ނ ގެން ދެވިފައެވެ.
 

 ން ފާހަގަކ ރ    ދ ވަސް   އީދ    ފިތ ރ   •
ދ  ދ ވަސް ފާހަގަ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ކޮންމެ އަވަށެއްގެ ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ އެއް  ޢީ  ވަނަ އަހަރ ގެ ފިތ ރ   1441

ނަމާދ    ޢީދ   ފިތ ރ   ސަޔާއެކ   ޢީދ   ކ ރިޔަށް  ކ ރ މަށް  މިސްކިތެއްގައި  މަސައްކަތް  ޖެހޭ  ކ ރަން  ގޮތ ން  އިދާރީ 
ވީނަމަވެސް   ގ ޅިގެން 19ކޮވިޑްގެންގޮސްފައި  މ ޅިރާއްޖެއާއި  ކ އްލި ނ   އިޢ ލާން  އަށް ސިއްހީ  ޙާލަތ   ރައްކަލ ގެ 

ގައި ފިތ ރ  ނަމާދ  28ކ ރ މާއި ގ ޅިގެން މި ހަރާކަތް ވަނީ ކ ރިޔަށް ނ ގެން ދެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ރަމަޟާންމަހ   
ހ ރި ހ ކ ރ ކ ރާ  އައްޑޫސިޓީގެ  ދެއްވ މ ން  ފަރާތ ން  ކަމާެބހޭ  ހ އްދަ  ކ ރ މ ގެ  މިސްކިތެއްގައި މިސްކިތްތަކ ގައި  ހާ 

 ޢަތ ގައި ކ ރިޔަށް ގެންދެވ ނެވެ.މާދ  ޖަމާފިތ ރ  ޢީދ  ނަ
 

 މ ބާރާތް   އާން ޤ ރ   •
ފ ރަތަމަ   މަސައްކަތްތައް  މ ާބރާތ ގެ  ކޮވިޑް  6ޤ ރ އާން  ކ ރިޔަށްގެންދެވިފައިނ ވަނީ  ތެރޭގައި  އާއި  19މަހ ގެ 

އިޢ  ޙާލަތ   ނ ރައްކަލ ގެ  ކ އްލި  ސިއްހީ  މ ޅިރާއްޖެއަށް  އޮފް ގ ޅިގެން  މިނިސްޓްރީ  ގ ޅިގެން،  ކ ރ މާއި  ލާން 
ކ ރެ ޢާއްމ   ަބއިވެރި އެޑިއ ކޭޝަނ ން  ހަރާކާތްތަކ ގައި  އިތ ރ   ދަރިވަރ ން  ސްކޫލްތަކ ގެ  ސަރކިއ ލާގައި  ވިފައިވާ 

 ނ ކ ރ މަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާތީއެވެ.  
 
 ން:  ހިންގ    ޕްރޮގްރާމް   ޕްރިވެންޝަން   ކްރައިމް  •

އާއި ގ ޅިގެން މ ޅިރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ކ އްލި ނ ރައްކަލ ގެ ޙާލަތ  އިޢ ލާން ކ ރ މާއި  19ޑްކޮވިމަސައްކަތް ވަނީ  މި  
   ގ ޅިގެން މި ހަރަކާތްތައް ވަނީ ކ ރިއަށް ގެންދެވޭގޮތް ނ ވެފައެވެ.

 
 އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތައް:   •

ރ ގެ ވާފައިވާ ހަރާކާތްތައް މިއަހަވަނަ އަހަރަށް ރާ  2020އިން    އަންހެނ ންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމެޓީ
އަވަށްތަކ ގައި  ގ ޅިގެން  ހާލަތާއި  ކޮވިޑްގެ  ނަމަވެސް  އެހެން  ނ ވެއެވެ.  ގެންދެވިފައި  ކ ރިޔަށް  ތެރޭގައި 

ފޯރ ކޮށްދި ޚިދ މަތްތައް  ފޯރ ކޮށްދިން  ރައްޔިތ ންނަށް  ތަކ ން  ޑެސްކް  ނ މ ގައި ޤާއިމްކ ރެވިފައިވާ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް 
  ފައެވެ. ން ވަނީ ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންކޮމިޓީގެ މެމްަބރ 
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 ކައ ންސިލްގެ މާލީ ހިސާބ  

 މާލީ ޚ ލާސާ 

ވަނަ އަހަރ  ކައ ންސިލްގެ މާލީ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެމ ން ދަނީ "ވިޔަ މޮޑިއ ލް" ގެ ތެރެއިންނެވެ. ވިޔަ މޮޑިއ ލް އިން މަސައްކަތް  2020

  ހ ން ފެށިގެންނެވެ.ކ ރަން ފެށިފައިވަނީ މާރިޗް މަ

ވަނަ ބައްދަލ ވ ން އަދި    120ވަނަ ދައ ރ ގެ    3ހަރަށް ލަފާކ ރި ކައ ންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކައ ންސިލްގެ  ނަ އަވަ  2020

ރަސްމީ ބައްދަލ ވ މ ގައި    2020ކައ ންސިލްގެ   ފ ރަތަމަ  ގައެވެ. ފާސްކ ރި ބަޖެޓްގެ ޖ މްލައަކީ    2020ޖެނ އަރީ    15ވަނަ އަހަރ ގެ 

ކައ ންސިލްއަށް    ތޭކަސަ)  -/117,955,604 އެވެ.  ރ ފިޔާ(  ހަތަރ   ހަސަތޭކަ  ފަސްހާސް  ފަންސާސް  ނ ވަލައްކަ  މިލިއަން  ސަތާރަ 

)ސާޅީސް ނ ވަ މިލިއަން ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް    49,369,518ގައި ވަނީ    2020ދައ ލަތ ން ލިބޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ އޮކްޓޫބަރ  

ރިވައިޒްކ ރެ  ރ ފިޔާ(އަށް  އަށާރަ  ފަސްސަތޭކަ  ބަޖެޓަކީ    2020ވިފައެވެ.  ނ ވަހާސް  ރިވައިޒްޑް  ކައ ންސިލްގެ  އަހަރ ގެ  ވަނަ 

. އަދި ކައ ންސިލްގެ  )ފަސްދޮޅަސް ހަތަރ  މިލިއަން ހަތަރ ލައްކަ ފަންސަވީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށާރަ ރ ފިޔާ( އެވެ  64,425,518

އެކައ ންޓްތަކ ން   ނ ބެހޭ  ބަޖެޓާއި  ޚ2020ަޑިސެމްބަރ  31ޢާންމ   ޖ މްލަ  ނިޔަލަށް  މިލިއަން    21,937,452ރަދަކީ  ގެ  )އެކާވީސް 

 ނ ވަލައްކަ ތިރީސް ހަތްހާސް ހަތަރ ސަތޭކަ ފަންސާސް ދެރ ފިޔާ ( އެވެ. 

 4,051,394 އައްޑޫ ރައްޔިތ ންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް 

 5,642,614 ން ހައި އިމްެޕކްޓް ކޮމިއ ނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕރޮޖެކްޓްސް އިންޑިއަ

 12,243,444 ސާތައް ސަސަރ ކާރ ގެ އެކި މ ވައް

 21,937,452 ޖ މްލަ 

އަށް   15%  އައްޑޫގައި ކ ރިއަށް ގެންދާ ްޕރޮޖެކްޓްތަކ ގެ   ދަށ ން  ްޕރޮޖެކްޓްސްގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިއ ނިޓީ އިމްެޕކްޓް ހައި އިންޑިއަން

އަށް   8,954,198.27ވާ   ނ ވަދިހަ  އެއްސަތޭކަ  ހާސް  ހަތަރ   ފަންސާސް  ނ ވަލައްކަ  މިލިއަން  އަށް  ލާރި(  )  ހަތާވީސް  ރ ފިޔާ   

ނިޔަލަށް ްޕރޮޖެކްޓްތަކ ގެ ބާކީ   ގެ  2020ޑިސެމްބަރ   31ގައެވެ.   2020ސެްޕޓެމްބަރ   16ކައ ންސިލްގެ އެކައ ންޓަށް ޖަމާވެފައިވަނީ 

 ) ތިން މިލިއަން ތިންލައްކަ އެގާރަ ހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރ  ރ ފިޔާ ( އެވެ.  3,311,584އަކީ 
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 ތަފްޞީލް:   ބަޖެޓަށް ފައިސާ ލިބ ނ ގޮތ ގެ ފާކ ރި  އަށް ލަ  2020

 އަށް ފާސްކ ރި ބަޖެޓް ތަފްޞީލް:   2020

އަށް  2020  
 ރިވައިޒްޑް ބަޖެޓް 

އަށް ފާސްކ ރި  2020
 ބަޖެޓް 

 ނަން  ތަފްޞީލް 

ރާންޓް ދައ ލަތ ގެ ބްލޮކް ގް 73,206,810 49,369,518  J-GoM 

 J-LCL ކައ ންސިލްގެ އާމްދަނީ  24,892,794 15,056,000

4,800,000 4,800,000 
ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތ ންގެ ޓްރަސްޓް  އައްޑޫ 
 ފަންޑް 

T-LCL 

 L-CTPF ތިންވަނަ ފަރާތ ގެ ބަޖެޓް ފައިސާ  15,056,000 15,056,000

 ޖ މްލަ  117,955,604 84,281,518

 

  އަހަރ ގެ މާލީ ހިސާބ  ވަނަ   0202
ޑިސެމްބަރ   31
ގެ ނިޔަލަށް  2020

 ބާކީ 

ގެ  2020ޑިސެމްބަރ 31
ޚަރަދ  ނިޔަލަށް   

އަށް    2020
 ރިވައިޒްޑް  ބަޖެޓ  

 ބަޖެޓ ގެ ތަފްޞީލ  

 ޚަރަދ ގެ ޖ މްލަ  ރިކަރަންޓް 63,452,193 62,974,443 475,750

 ޚަރަދ ގެ ޖ މްލަ  ކެިޕޓަލް 973,326  973,326 -

 މ ޅި ޖ މްލަ ބަޖެޓް 64,425,518 63,947,768 475,750

އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް    2020 ތަފްޞީލް 
 ލަފާކ ރި 

ގެ  2020ޑިސެމްބަރ     31
 ނިޔަލަށް ލިބ ނ  

J-GOM   ް49,369,518 73,206,810  ދައ ލަތ ން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ 

T-LCL  ް1,104,265 8,601,383 ޓްރަސްޓް ފަންޑ 

L- CTPF ަ14,343,807 17,421,839 އިސާތިންވަނަ ފަރާތ ގެ ފ 

J-LCL  ީ15,056,000 27,909,665 ކައ ންސިލްގެ އާމްދަނ 

 79,873,590 127,139,697 ޖ މްލަ 



             ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރ    2020

 

 

 

 
 

38 38 

 
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދ  

 މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ   38,349,375 38,349,375 -

- 990,000 990,000 
 

މ ސްކ ޅިކ ރައްވާ މ ވައްޒަފ ންނަށާއި އަދި ވަކި   ެޕންޝަނާއި، 
 ފައިސާ  ޚިދ މަތަކަށް ނޫން ގޮތ ން ދޭ 

 ކ ރ މ ގެ ޚަރަދ   ދަތ ރ ފަތ ރ   112,091 112,091 -

 ބޭނ މަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގ  ހިންގ މ ގެ  އޮފީސް 2,869,879 2,869,879 -

 ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ޚިދ މަތ ގެ ޚަރަދ   އޮފީސް 13,880,609 13,880,609 -

 ޚިދ މަތް ދިނ މ ގެ ބޭނ މަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގ   935 935 -

 ދ  ކ ރ މަށް ކ ރެވޭ ޚަރަ  ތަމްރީން 5,250 5,250 -

 ބެލެހެއްޓ މ ގެ ޚަރަދ  ކ ރ މާއި  މަރާމާތ  4,947,697 4,469,947 477,750

އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް ،ސަރ ކާރ ންދޭ އެހީ 2,296,357 2,296,357 -  

475,750 62,974,443 63,452,193 
 

 
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދ  

 
 ށް ކ ރާ ޚަރަދ  ހަރ މ ދާ ހޯދ މަ އޮފީސް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ 973,326 973,326 -

- 973,326 973,326 
 

 
 މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ  

 މ ސާރައާއި އ ޖޫރަ 19,656,204 19,656,204 -

 ދޭ އެލަވަންސް  މ ވައްޒަފ ންނަށް 18,693,171 18,693,171 -

- 38,349,375 38,349,375 
 

 

 ތަފްޞީލް  2019 2020

 އާމްދަނީ 6,819,467 6,172,539

ކެނޑ މަށްފަހ (ނެޓް އާމްދަނީ )ރިޒާވް   6,479,865 5,863,912  

 އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް އާމްދަނީ ބާކީ ) ބަޖެޓަށް ނ ވައްދާ(  4,499,577 1,381,344

 ކައ ންސިލްގެ ރިޒާވް  339,602 308,627

 އައްޑޫ ރައްޔިތ ންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް  392,320 1,104,265
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 ބައްދަލ ވ ންތައް ކައ ންސިލްގެ ރަސްމީ  ވަނަ އަހަރ ގެ    2020

އަހަރ   2020 ކައ ންސިލ ން  ވަނަ  އައްޑޫ ސިޓީ  ތެރޭގައި  ދ ވަހ ގެ  ހަމަސް  ފ ރަތަމަ  އާއި    35ގެ  ޖަލްސާ   02ރަސްމީ 
 ޤަރާރ  ފާސްކ ރެވިފައިވެއެވެ.  07ނިންމ މާއި  166ކ އްލި ޖަލްސާ ާބއްވާފައިވެއެވެ. އަދި މި ޖަލްސާތަކ ން 

 ބައްދަލ ވ ންތައް ކައ ންސިލްގެ ރަސްމީ  

ބައްދަލ ވ މ ގެ  
 ނަންބަރ  

  ނިންމ ން
 ނަންބަރ  

ޙާޟިރ ވި  
 ޢަދަދ  

 ކައ ންސިލްގެ ނިންމ ންތައް

 01ޖަލްސާ    ރަސްމީ 

 

2020/01 

 

އެގޮތ ން   ފާސްކ ރ ން  ބަޖެޓް  ކައ ންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ  އަހަރ ގެ   ވަނަ  2020 07
 ޖ މްލަ  މ ޅި  އިދާރާގެ   ކައ ންސިލް   އައްޑޫސިޓީ  އަހަރ ގެ   ވަނަ   2020
  ބަޖެޓް  ކަނޑައަޅައި   ކަމ ގައި  ރ ފިޔާ  117,955,604.00:ބަޖެޓަކީ

 ފާސްކ ރެވ ނ  

 02ޖަލްސާ    ރަސްމީ 

 

2020/02 

 

 ފާސްކ ރ ން  ރިޯޕޓް  ގޮތ ގެ  ދިޔަ  ހިނގާ ކައ ންސިލް އަހަރ   ވަނަ  2019 04

 މައްސަލަ  ވަޑައިގެންފައިވާ އެދި  ޗ އްޓީއަށް  ސާދިޤް هللاއަބްދ  މޭޔަރ 04 2020/03

 03ޖަލްސާ    ރަސްމީ 

 
  ނެބޭއްވިފައި ގ ޅިގެން ޖަލްސާއިދާރީ މައްސަލައަކާ  

 04ޖަލްސާ    ރަސްމީ 

 

2020/04 

05 

 އާއި  B(3)/2020/23-426  ނަންބަރ   ނިންމ ން   އިދާރާގެ   ކައ ންސިލް 

  އަމަލ ކ ރަންވީ   ފ ށ ންއަރާތީވެ  B(3)/2020/35-426  ނަންބަރ 

 ކަނޑައެޅ މަށް  ކޮންނިންމ މެއްކަން 

2020/05 
05 

  ނަމ ގައި  ތ ގެ މ ބާރާ  ޗެންޕިއަންޝިްޕ  އެތ ލެޓިކްސް  ޖޫނިއާރ  ވަނަ  13
 ކަނޑައެޅ ން  ފައިސާ  މ ބާރާތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭއްވ މަށް

2020/06 

05 

  02  ވިޑްޒަމް  ހިތަދޫ .ސ  ފެށިގެން   ކ ރިމަތިން  އައްސޭރި  ބްލޫ   ހިތަދޫ .ސ
  ސަރަހައްދ ގައި   އޮތް  ހ ޅަގަށް   ރޯޑ ން   ބީޗް   ހަމައަށް  އާއި   ނަންބަރ 

  ކެތި   ދޫހިތަ .ސ  ހ އްދަ  ރ މ ގެތަރައްގީކ    ގޮތ ގައި   ފަންނ ގެ  ހަ-ކ ޑަކ ދިންނަ 
 ނިންމ މަށް  ގޮތެއް  ކައ ންސިލްއިން  މެދ  ދިނ މާއި ޒާހިރ އަށް  ޝަފްރާޒ  



             ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރ    2020
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2020/07 
05 

  51  ބްލޮކްގައިވާ   ނަންބަރ   468  ސަރަހައްދ ގެ   ބިން  ހިއްކި  އަވަށ   ހިތަދޫ 
 މައްސަލަ  ދޫކ ރ މ ގެ   ކ އްޔަށް  ބިން ނަންބަރ 

2020/08 
05 

  ހ އްދަ   ނަންތާލ މ ގެ   ބައެއްތަކެތި  ގަނެފައިވާ  ންތަކަށް ބޭނ   އިދާރާގެ  ކައ ންސިލް 
 ހޯދ ން 

2020/09 
05 

  ވަނަ  09"   ބާއްވާ   ގައި   ފެބްރ އަރީ   2020  ފަރާތ ން  ސްޯޕޓްސްގެ   ފޭދޫ   ދި
 އެދި  އެހީތެރިކަމަށް   އަށް" ކަްޕ  ސޮކަ ސްޓްރީޓް އައްޑޫ

 2020/10 05ޖަލްސާ    ރަސްމީ 

05 

  ބާތިލްކޮށް   ނިންމ ނB(3)/2020/295ް-426   ނަންބަރ    ކައ ންސިލްގެ

  ކ ރާނެ   ާޕރކް   ވެހިކަލް   ސަރަހައްދ ގައި  ހޮސްިޕޓަލް   އިކ އެޓޯރިއަލް  އައްޑޫ
 ކަނޑައެޅ ން   ސަރަހައްދެއް

2020/11 
05 

 މީހ ން  ބޭނ ންވާ   އެހީއަށް  ހާއްސަ  ސަފީރ   އަލީ  ސ ތ ލިގޭ  ދަނބ   ހ ޅ ދޫ.ސ
 ދިނ ން   ފޯރ ކޮށް އެހީތެރިކަން މަރ ކަޒަށް ބަލަހައްޓާ

2020/12 

05 

 ހަމަޖެއްސ މަށް  މ ވައްޒަފ ން  މަޤާމ ތަކަށް  އިދާރާގެ   ކައ ންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ
  މަޤާމްތައް   ހ ށަހަޅަމ ންދާ   އަދި   ހ ށަހަޅާފައިވާ   ކޮމިޝަނަށް   ސާރވިސް   ސިވިލް 

 މައްސަލަ  މަޑ ޖައްސަވާފައިވާ

 ދ ން ހޯ  ކްލީނާރއެއް  ކާރޗަރ ސާފ ކ ރ މަށް ދޮވެ   ކާެޕޓް  މިސްކިތްތަކ ގައި 05 2020/13

 ކ ރ ން  ޤާއިމް ޓްރެކެއް  ޓްރައިވިންގ ސިޓީގައި އައްޑޫ 05 2020/14

2020/15 
05 

ކ ރ މާއިމެދ    މަރާމާތ   މިސްކިތްތައް  މަހަށް  ރަމަޟާން  އަހަރ   ވަނަ  1141
 ގޮތެއް ނިންމ މަށް 

2020/16 

05 

  ބޭންކް  އިސްލާމިކް   މޯލްޑިވްސް  ނަމ ގައި  އިދާރާގެ   ކައ ންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ
  ޤަރާރެއް  ކައ ންސިލ ން  ހ ޅ ވ މަށް   އެކައ ންޓް  ބޭންކް   ބްރާންޗްގައި  ދޫ ހިތަ

 ފާސްކ ރ ން 

2020/17 
05 

  ހަވާލ ކ ރާނެ   ވަގ ތީގޮތ ން  މަސްއޫލިއަޔަތ   ޖެނަރަލްގެ   ސެކްރެޓަރީ   ކައ ންސިލްގެ
 ހަމަޖެއްސ މަށް  މ ވައްޒަފަކ 

2020/18 
05 

 ބިމ ގައި  އޮތް  ގައި ސަރަހައްދ   ރޯޑް   ލިންކް   އިންވެގެން  މަރަދޫސްކޫލާއި
 ގޮތެއް ނިންމ މަށް ހެދ ން  އޭރިއާއެއް ާޕރކިންގ 



             ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރ    2020
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 2020/19 06ޖަލްސާ    ރަސްމީ 
05 

  އަލ ން  ބާތިލްކޮށް  (IUL)426-AB/2019/480  ނަންބަރ   އިއ ލާން
 އިއ ލާންކ ރ މަށް 

2020/20 
05 

  ފ ޓްސަލް   ހައިޑްރޯ"  ބާއްވާ  ގައި  އެްޕރީލް  06  ފަރާތ ން  ކްލަބ ގެ  ފްރެންޑްސް
 އެހީތެރިވ ން  ކ ރ މަށް  މަރާމާތ  ސިސްޓނަމް ލައިޓް  ދަނޑ ގެ ފޭދޫ   އަށް" ކަްޕ

2020/21 
05 

  ލޮކޭޝަން  ބިމ ގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ކައ ންސިލ ން  އެޖެންސީއަށް  ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް
 އެދި  ނިންމ މަށް ގޮތެއް ކައ ންސިލ ން   ބަދަލ ކ ރ މާއިމެދ 

 2020/22 07ޖަލްސާ    ރަސްމީ 

05 

 މ ރާޖައ   B(3)/2020/21-426  ނަންބަރ   ން ނިންމ   ކައ ންސިލްގެ

  ޗާޓްގައި  ކ ރެވިފައިވާ   އެއްކަރ ދާސް   މިނިންމ މާއެކ    ކ ރ މަށްފަހ ، 
  އެންޑް  ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން   ޑްރަގް   އައްޑޫސިޓީގައި  ބިމ ގައި  ފާހަގަކ ރެވިފައިވާ

 އިންތިޒާމް  ގާއިމ ކ ރެވޭނެ  ސެންޓަރެއް  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ކޮމިއ ނިޓީ
 ންނަކަމަށް ފެ ހަމަޖެއްސ މަށް

 ފަސްކ ރ ން   ނެގ ން ފީ  މަހ  ފްލެޓްތަކ ގެ  އަޅާފައިވާ އައްޑޫސިޓީގައި 05 2020/23

2020/24 
05 

 ފިނިމައިޒާން  ހަދާފައިވާ  ޖަމިއްޔާއިން  ނަލަފެހި   ހިންގާ   އަވަށ ގައި  މީދޫ
 އެދި  ދެއްވ ން  ހަމަޖައްސަވައި އިންތިޒާމް ލިބޭނެ  ކަރަންޓް ސަރަހައްދަށް 

2020/25 
05 

 ފިނިމައިޒާން  ހަދާފައިވާ  ޖަމިއްޔާއިން  ނަލަފެހި   ހިންގާ   އަވަށ ގައި  މީދޫ
 އެދި  ދެއްވ ން  ހަމަޖައްސަވައި އިންތިޒާމް ލިބޭނެ  ކަރަންޓް ސަރަހައްދަށް 

2020/26 

05 

  ހ ރި   ނ ކޮށް   އޭސީ  މިހާތަނަށް  ހަރ ކޮށް  ެޕނަލް   ސޯލާ  އޮފީސްތަކ ގައި  އަވަށ 
 އިންތިޒާމް  ހަރ ކ ރެވޭނެ  އޭސީ  ހަރ ކޮށް  ެޕނަލް  ސޯލާ  ތަކ ގެ   މިސްކިތް

 ހަމަޖެއްސ ން

2020/27 

05 

  އެ  ގ ޅިގެން  ހ ސްވ މާއި  މަޤާމްތައް  ބައެއް  އ ފެދިފައިހ ރި   އިދާރާގެ  ކައ ންސިލް
  ދަތިވާ   ހިދ މަތްދިނ މަށް   ނެތި  ފަރާތެއް  އަދާކ ރާނެ  މަސްއޫލިއަތ   މަޤާމްތަކ ގެ
 ނިންމ މަށް ގޮތެއް އިން  ކައ ންސިލް މައްސަލްއަށް

2020/28 
05 

 ހައ ސްއެއް   ހާފްވޭ  ޔ ނިޓްގެ  ޖަސްޓިސް  ޖ ވެނަލް  ހިތަދޫގައި  އައްޑޫސިޓީ
 ނިންމ މަށް ގޮތެއް  އިން ކައ ންސިލް ހަމަޖެއްސ މ ގައި ބިމެއް ޤާއިމްކ ރ މަށް

 2020/29 07ޖަލްސާ    ރަސްމީ 

07 

  ކ ރިއަށް  އައްޑޫގައި  ދ ވަހ   ވަނަ   08  މަހ    މާރިޗ    އަހަރ   ވަނަ  2020
 މެދ   ގެންދިއ މާއި  މ ބާރާތްކ ރިއަށް  އެތ ލެޓިކްސް  ހަމޖެހިފައިވާ   ގެންދިއ މަށް

 ގޮތެއްނިންމ ން 



             ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރ    2020
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 2020/30 08ޖަލްސާ    ރަސްމީ 

07 

 އިމާރާތް  އެއްމެދ   އިމާރާތްކޮށްފައިވާ   ސަރ ކާރ ން  ހ ޅ ދޫގައި   އަދި   ހިތަދޫ .ސ
  އާރބަން   އެންޑް  ހައ ސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގ ޅޭގޮތ ން  ބެލެހެއްޓ މާއި
 އެއްބަސްވ މެއްގައި  ދެމެދ   ކައ ންސިލާއި  އައްޑޫސިޓީ  އާއި  ންޓްޑިވެލޮޕްމަ

 ނިންމ ން  ގޮތެއް  އަށް މައްސަލް ހ ށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތ ން ސޮއިކ ރ މަށް

2020/31 

07 

 އައްޔަން  އޮފިސަރ  ްޕރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  ކައ ންސިލްގައި  އައްޑޫސިޓީ
  އެކ ލަވާލ މ ގެ  އެއްކޮމެޓީން  ްޕރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  ކ ރ މާއި

 މައްސަލައަށް

 ހަމަކ ރ ން މެމްބަރ ން  ކޮމެޓީއަށް ބިޑް  އިދާރާގެ ކައ ސްސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ 07 2020/32

2020/33 
07 

  އިތ ރ   ކ ރަންޖެހޭ  ކ ރިން  ޓިނ ބަދަލ ކ ރ މ ގެ  ފ ރާޅ ގެ  ހ ކ ރ މިސްކިތ ގެ  ހިތަދޫ
 މައްސަލައަށް ށަހަޅާފައިވާހ  ކޮންޓްރެކްޓަރ   މަސައްކަތ ގެ ހ ރިކަމަށް މަރާމާތ 

2020/34 

07 

  ހ އްޓާލ މަށް   ކ ރ ން  ބޭނ ން   ްޕލާސްޓިކް   ޔޫޒް  ސިންގަލް   އައްޑޫސިޓީގައި
  ފޮތި   ނަމ ގައި "  މައިބޭގްސް"  ތެރެއިން  މަސައްކަތ ގެ  ކ ރަމ ންދާ   ކައ ންސިލ ން 

 ކޮތަޅ  

2020/35 

07 

  ހިލާފަށް   ނާއި ޤާނޫ  ބިމެއްގައި  އަކަފޫޓ ގެ   ހާސް   28  މަތީގައި  ބަދަރ    ހ ޅ ދޫ
  ގޮތެއް  ކ ރާނެ   އަމަލ   މެދ   ތަކެއްޗާއި  ވާ  ބިމ ގެ  އެ  އިމާރާތާއި  ހަދާފައިވާ
 ނިންމ ން

2020/36 
07 

  ކައ ންސިލ ން  ޤާއިމ ކ ރ މ ގައި  އެއް"  ާޕރކް  ވެއ "  ހިތަދޫގައި  އައްޑޫސިޓީ
 ނިންމ ން  ގޮތެއް

 2020/37 09ޖަލްސާ    ރަސްމީ 
07 

(  ވިހިހާސް)   20000  ނިންމެވި  މަށްދިނ   ސާރިސްއަށް  ްޕލިސް   މޯލްޑިވްސް
 ބޮޑ ކޮށްދެއްވ މަށް  އަކަފޫޓަށް ( ފަންސާސްހާސް)50000 ބިން  އަކަފޫޓްގެ

 2020/38 10ޖަލްސާ    ރަސްމީ 
07 

  ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި   ރައްޔިތ ންގެ  އައްޑޫސިޓީ  ގ ޅިގެން  އާއި  19-ކޮވިޑް 
 ޤާއިމ ކ ރ މަށް   ވަސީލަތްތައް  ގޮތ ން  ފިޔަވަޅ ގެ

2020/39 

07 

  އިމާރާތް  އައްޑޫސިޓީގައި  ދަށ ން  ްޕރޮގްރާމ ގެ  ބޯހިޔާވަހިކަމ ގެ  ސަރ ކާރ ގެ
  މ ބައްޒަފ ން   ބެލެހެއެއްޓ މަށް  މެއިންޓެނެންސް  ފްލެޓްތަކ ގެ  ކޮށްފައިވާ

 ހަމަޖެއްސ މަށް

2020/40 
07 

 ނަންބަރ   ދޫކ ރެވ ނ   ދޫކ ރ މަށް  ކ އްޔަށް  ކ ރ މަށް   ވިޔަފާރި  ޕޭސްޓްރީ
(IUL)426-AB-/2019/274  ިބިޑްތައް  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ގ ޅިގެން  އިއ ލާނާއ 

 ނިންމ މާއިމެދ   ނިންމެވި  ކޮމެޓީން  ބެހޭ  ކ ލީބިމާ   ފަހ   ކ ރ މަށް  އިވެލ އޭޓް



             ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރ    2020
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 ނިންމ ން   ގޮތެއް  ކައ ންސިލ ން

2020/41 

07 

-426(IUL)  ނަންބަރ   ކ ރެވ ނ   ދޫކ ރ މަށް   ކ ށްޔަށް  ވިޔަފާރިއަށް
AB/426/2019/297  ިއިވެލ އޭޓް   ބިޑްތައް  ހ ށަހަޅާފައިވާ ގ ޅިގެން އިއ ލާނާއ  

 ކ ރ މަށްފަހ  

2020/42 

07 

-426(IUL)  ނަންބަރ   ކ ރެވ ނ   ދޫކ ރ މަށް   ކ ށްޔަށް  ވިޔަފާރިއަށް
AB/426/2019/297  ިއިވެލ އޭޓް   ބިޑްތައް  ހ ށަހަޅާފައިވާ ގ ޅިގެން އިއ ލާނާއ  

 ކ ރ މަށްފަހ  

  އަވަށ ގެ   މީދޫ  މަހ   ރަމަޟާން  ންފަރާތ   ޖަމިއްޔާގެ   ޗޭނ   އެކ ވެރިންގެ  މީދޫ  2020/43
 ބާއްވާ  ޙާއްސަކ ރެވިގެން   ކަނބަލ ންނަށް  އަންހެން   މަތީގެ  އަހަރ ން  25

 އެދި  އެހީތެރިކަމަށް މ ބާރާތައް ޤ ރ އާން

2020/44 
07 

 ޙާއްސަ ހ ންނަ  ގ ރައިދޫގައި.ކ   މަނިކެ  މަރްޔަމް  އަޅިފަށ ވިގެ  ހ ޅ ދޫ  އައްޑޫސިޓީ
 އެހީތެރިކަން  ފޮނ ވ މަށް ކަޒަށްމަރ  މީހ ންގެ ބޭނ ންވާ  އެހީއަށް

2020/45 
07 

  ރާވާފައިވާ   ހިންގ މަށް  ގޮތ ން  ތައްޔާރ ވ މ ގެ   ރަމަޟާންމަހަށް   އައްޑޫސިޓީގައި
 އެދި  ނިންމ މަށް ގޮތެއް  ގެންދާނެ  ކ ރިއަށް ހަރަކާތްތައް

 2020/46 11ޖަލްސާ   ރަސްމީ 
07 

  ހިލާފ ވާ   ރ ތަކާއިއަމ   ކ ރާ  އެންގ ންތަކާއި  އަންގާ  ކައ ންސިލ ން  އައްޑޫސިޓީ
 ފާސްކޮށް އ ސޫލ   އަމަލ ކ ރާނެގޮތ ގެ އެޅ މ ގައި  ފިޔަވަޅ  މެދ   ފަރާތްތަކާއި

2020/47 
07 

  ގޮތ ން   ގ ޅޭ  ދޫކ ރ މާއި  ބިން  ކ ރ މަށް  ދަނޑ ވެރިކަން  އައްޑޫސިޓީ
 ނިންމ މަށް   ގޮތެއް  ކައ ންސިލ ން

 2020/48 12ޖަލްސާ   ރަސްމީ 

06 

  ކައ ންސިލ ންކޮށްފައިވާ   އައްޑޫސިޓީ  ށްހެދ މަ  ްޕލާންޓްތައް  މަސް   ގޭދޮށ 
  ބިޑް   ހ ށަހަޅާފައިވާ  ހެދ މަށް  މަސްްޕލާންޓް  އަވަށ ގައި  ހިތަދޫ  އަށް  އިއ ލާން

 ނިންމ މާއިމެދ   ކޮމެޓީގެ  ބިޑް  ކ ރ މަށް  އިވެލ އޭޓް   ްޕރޮޯޕޒަލްތައް
 ނިންމ މަށް  ގޮތެއް  ކައ ންސިލްއިން

2020/49 

06 

  ބިޑް   ހ ށަހަޅާފައިވާ   ގ ޅިގެން  ހެދ މާއި  ސްކޭޕިން  ލޭންޑް   ޒޯންތަކ ގެ   ޓޫރިޒަމް
 ނިންމ މާއިމެދ   ކޮމެޓީގެ  ބިޑް  ކ ރ މަށް  އިވެލ އޭޓް   ްޕރޮޯޕޒަލްތައް

 ނިންމ މަށް  ގޮތެއް  ކައ ންސިލްއިން

 2020/50 13  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 

07 

  އެމަގާމަށް   ހ ސްވ މާއިއެކ    މަޤާމެއް(  ދާއިމީ)   ޑްރައިވަރ    އިދާރާގެ  ކައ ންސިލް
  ކ ރިމަތިވާތީވެ   ދަތިތަކެއް  ދިނ މ ގައި  ހިދ މަތް   މަނ ޖެހިހަ  މ ވައްޒަފަކ 

 ކައ ންސިލްއިން 



             ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރ    2020
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2020/51 

07 

  ތެރެއިން  ބިންތަކ ގެ   ކ ލީ  ދޫކޮށްފައިވާ   ފަރާތްތަކަށް   އެކި  އެކި  އިން  އައްޑޫސިޓީ
  ކ ލި   ދ ވަހަށް   މަސް  06  ފަރާތްތަކަށް  ހ ށަހަޅާ  ފަސްކ ރ މަށް  ކ ލި

 ފަސްކ ރ މާއި 

 2020/52 14  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 

07 

  ހައިކޮމިޝަން   އިންޑިއަން  ދޫރާފަރާތަކީ  ފައިސާ  ްޕރޮޖެކްޓަށް  މަސްްޕލާންޓް
  ދޫކ ރާ   ފަރާތަށް   ހޮވޭ   ހިންގ މަށް  ގާއިމްކޮށް  ްޕލާންޓްތައް  މަސް  ކަމ ގައިވެފައި

  އެއްބަސްވ ން   ވެންޗަރ  ޖޮއިންޓް   ވެވޭ   ދެމެދ   އެފަރާތާއި   ގ ޅިގެން   އާއި  ފައިސާ
 އިސާތޯފަ   ދޫކ ރާ   ގޮތ ގައި  ލޯނެއްގެ  އަކީފައިސާ  ރާ ދޫކ   ކ ރިން   ތައްޔާރ ކ ރ މ ގެ

 ފައިސާތޯ  ދޫކ ރާ   ވާގޮތަށް   ހިއްސާއް  ވިޔަފާރީގެ   އެކ   އާއި  ކައ ންސިލް  ނ ވަތަ 
 ނިންމ މަށް  ގޮތެއް  ކައ ންސިލްއިން

2020/53 
07 

  ގެ   ތެރެއިން  ތަކ ގެ   ގޭ   ލިބޭ   ގެއްލ ން   ފެންވަދެ   ވިއްސާރާގައި   ކ ރާ  އަށް  އައްޑޫ
 ވެލި  ހަރަދ ގައި ކައ ންސިލްގެ  ފަރާތްތަކަށްކ ހަޅާހ ށަ އ ސްކ ރަން

 2020/54  15ޖަލްސާ   ރަސްމީ 
07 

  ތަރައްގީކޮށް   ހޮޓާ  ސިޓީ  އަދި  ގެސްޓްހައ ސް  ޒޯންތަކ ން  ޓޫރިޒަމް  އައްޑޫސިޓީގެ
 ގ ޅިގެން  އިއ ލާނާއި ކ ރެވ ނ   ކ ށްޔަށްދޫކ ރ މަށް ބިން ހިންގ މަށް

2020/55 
07 

  ހޯދަންޖެހޭ   ހަރަދ ކޮށްގެން  ދަށ ން  ރ ފިޔާގެ  35000  ބަޖެޓ ން  ކައ ންސިލްގެ
 ހަމަޖެއްސ ން އ ސޫލެއް ކ ރެވޭނެ އޮފީހ ން އަވަށ  ޙިދ މަތް

2020/56 
07 

  ހޯދަންޖެހޭ   ހަރަދ ކޮށްގެން  ދަށ ން  ރ ފިޔާގެ  35000  ބަޖެޓ ން  ކައ ންސިލްގެ
 ހަމަޖެއްސ ން އ ސޫލެއް ކ ރެވޭނެ އޮފީހ ން އަވަށ  ޙިދ މަތް

2020/57 

07 

  އަވަށްތަކ ގައި  އައްޑޫގެ ކ ންފ ނިތަކ ން މ ވައްސަސާތަކާއި އެކި އެކި ރ ގެސަރ ކާ
  ގ ޅޭގޮތ ން   މަސައްކަތްތަކާއި  އެހެނިހެން  މަޝްރޫއ ތަކާއި  ހިންގާއެކި

  ފަހަކަށް   ނ ނަގާ   ހ އްދަ  ނަގަންޖެހޭ  އޮފީސްތަކ ން  އަވަށ    ކައ ންސިލ ންނާއި 
  ކ ރެވިފައިވާތީވެ   ގަފާހަ  ކ ރަމ ންދާކަން  ކަންކަން  އަމިއްލައަށް  އައިސް

 އެޅ މަށް ފިޔަވަޅ ތައް އަޅަންޖެހޭ

2020/58 
07 

  ފަރާތަކަށް   އަމިއްލަ  އ ފެއްދ މަށްޓަކައި  ބާވަތްތައް  މަހ ގެ  ހިއްކައި  މަސްކައްކާ
 ގ ޅޭ  ބިމެއްހަމަޖެއްސ މާއި

 އަވަށްތަކ ގައި  މ ވައްސަސާތަކާއި ކ ންފ ނިތަކ ން އައްޑޫގެ އެކި އެކި هސަރ ކާރ ގެ  2020/57 16  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 
މަޝްރޫއ ތަކާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކާއި ގ ޅޭގޮތ ން  هހިންގާއެކި

އޮފީސްތަކ ން ނަގަންޖެހޭ ހ އްދަ ނ ނަގާ ފަހަކަށް  هކައ ންސިލ ންނާއި އަވަށ 
ވެ އަޅަންޖެހޭ  ކ ރަމ ންދާކަން ފާހަގަ ކ ރެވިފައިވާތީ ههއައިސް އަމިއްލައަށް ކަންކަން



             ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރ    2020
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 ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މަށް 

ފަރާތަކަށް ههމަސްކައްކާ  2020/58 އަމިއްލަ  އ ފެއްދ މަށްޓަކައި  ބާވަތްތައް  މަހ ގެ  ههހިއްކައި 

 ބިމެއްހަމަޖެއްސ މާއި ގ ޅޭ 

ههހެދ މަށް ތައް  "ގޭދޮށ  މަސް ްޕލާންޓް"ههއަދި ހ ޅ ދޫގައި ޤާއިމްކ ރެވޭهމަރަދޫ  2020/59 17  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 

ههކ ރ މަށްފަހ  ބިޑް ކޮމެޓީގެ ހ ށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ްޕރޮޯޕޒަލްތައް އިވެލ އޭޓް 

 ނިންމ މަށް ކައ ންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމ ން

ތެރެއިން  ههއައްޑޫސިޓީ  2020/60 ފްލެޓްތަކ ގެ  އިމާރާތްކޮށްފައިވާ  ހ ޅ ދޫގައި  އަދި  ހިތަދޫ 
ފަހ ން هއެންމެ  ފަރާތްތަކަށް  ه ފްލެޓްތަކަށްލާފައިވާ  އިއ ލާންކޮށްފައިވާ 

 ންމ ކ ރ މާއި މެދ  ގޮތެއް ނިންމ މަށް ލިސްޓް އާهޕޮއިންޓްދީފައިވާ ވަގ ތީ 

އެކ   ههކ އެންޗް  2020/61 ކައ ންސިލާއި  އާއި  ލިމިޓެޑް  ްޕރައިވެޓް  ސާރވިސް  ކޭޓަރިން 
هވެފައިވާ  އެކ ންފ ނީގެ  އެއްބަސްވ ންތަކ ން  ه ބިންތަކަށް  ކ ލީ  ދޫކ ރެވިފައިވާ 
 ދައްކަންޖެހޭ ޖ ރިމަނާ ފައިސާއާއި ގޮތެއް ނިންމ މަށް ههފަރާތ ން

ދިނ މ ގައި  ههަޕބްލިކް  2020/62 ކ ށްޔަށް  ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ  ވެހިކަލްތައް  ވޯރކްސްގެ 
 ههއ ސޫލެއް ކަނޑައެޅ ންهއަމަލ ކ ރާނެ

އަވަށ ގައި ގާއިމްކ ރާ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ލޭންޑްސްކޭްޕކ ރ މ ގެ   05هއައްޑޫސިޓީގެ  2020/63 18  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 
هههކޭިޕންގ މަސައްކަތައް ހ ށަހަޅާފައިވާތެރެއިން ހިތަދޫގެ ލޭންޑްސްهމަސައްކަތ ގެ

ބިޑް ކޮމެޓީގެ ނިންމ މާއިމެދ   هބިޑް ްޕރޮޯޕޒަލްތައް އިވެލ އޭޓް ކ ރ މަށް
 ކައ ންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމ މަށް 

އަވަށ ގައި ގާއިމްކ ރާ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ލޭންޑްސްކޭޕްކ ރ މ ގެ    05ههއައްޑޫސިޓީގެ  2020/64
މަރަދޫގެههމަސައްކަތ ގެ ހ ށަހަޅާފައިވާ ތެރެއިން  ލޭންޑްސްކޭިޕންގ މަސައްކަތައް  ههه 

ކ ރ މަށް އިވެލ އޭޓް  ްޕރޮޯޕޒަލްތައް  هބިޑް  ނިންމ މާއިމެދ  ه ކޮމެޓީގެ  ބިޑް 
 ކައ ންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމ މަށް 

އަވަށ ގައި ގާއިމްކ ރާ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ލޭންޑްސްކޭޕްކ ރ މ ގެ    05ههއައްޑޫސިޓީގެ  2020/65
ހ ށަހަޅާފައިވާ ތެރެއިههމަސައްކަތ ގެ މަސައްކަތައް  ލޭންޑްސްކޭިޕންގ  ފޭދޫގެ  هههން 

ކ ރ މަށް އިވެލ އޭޓް  ްޕރޮޯޕޒަލްތައް  هބިޑް  ކޮމެޓީގެ  ه ނިންމ މާއިމެދ  ބިޑް 
 ކައ ންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމ މަށް 

އަވަށ ގައި ގާއިމްކ ރާ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ލޭންޑްސްކޭޕްކ ރ މ ގެ    05ههއައްޑޫސިޓީގެ  2020/66
ހ ށަހަޅާފައިވާههމަސައްކަތ ގެ މަސައްކަތައް  ލޭންޑްސްކޭިޕންގ  ހ ޅ ދޫގެ  هههތެރެއިން 

އިވެލ އޭޓް   ްޕރޮޯޕޒަލްތައް  هކ ރ މަށްބިޑް  ނިންމ މާއިމެދ  ه ކޮމެޓީގެ  ބިޑް 



             ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރ    2020
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 ކައ ންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމ މަށް 

އަވަށ ގައި ގާއިމްކ ރާ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ލޭންޑްސްކޭޕްކ ރ މ ގެ    05ههއައްޑޫސިޓީގެ  2020/67
ހ ށަހަޅާފައިވާ ههސައްކަތ ގެމަ މަސައްކަތައް  ލޭންޑްސްކޭިޕންގ  މީދޫގެ  هههތެރެއިން 

ކ ރ މަށްބިޑް   އިވެލ އޭޓް  هްޕރޮޯޕޒަލްތައް  ނިންމ މާއިމެދ  ه ކޮމެޓީގެ  ބިޑް 
 ކައ ންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމ މަށް 

ކައ ންސިލް  هه2020  2020/68 އައްޑޫސިޓީ  ދ ވަހ ގެ  ހަމަސް  ފ ރަތަމަ  އަހަރ ގެ  ވަނަ 
 ގޮތ ގެ ތަފްސީލީ ރިޯޕޓް ފާސްކ ރ ން ههއި ދިޔަހިނގަ

ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ههއައްޑޫގައި  2020/69 ކ ރ މާއި  ދަފްތަރ   ބިދޭސީން  ކ ރާ  މަސައްކަތް 
 ކާޑެއް ހެއްދ ން 

މަރަދޫފޭދޫ އަވަށ  އޮފީހ ގެ ސެކިއ ރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް هއައްޑޫސިޓީ  2020/70 02  ޖަލްސާ   ކ އްލި 
 ކަތް މަސައްهހޯދ މ ގެ

ބަލަހައްޓައިދޭނެ  ހ ޅޫދޫގައި  ههއައްޑޫސިޓީ  2020/71 ސެކިއ ރިޓީ  އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްގެ 
 ހޯދ މ ގެ މަސައްކަތް هފަރާތެއް

ފޭދޫ އަވަށ  އޮފީހ ގެ ސެކިއ ރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދ މ ގެ  ههއައްޑޫސިޓީ  2020/72
 މަސައްކަތް

 ބިންހޯދ މަށް ޖަމިއްޔާއަކ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަފާ ާޕރކެއް ހަދަން ކާهމާމާ  2020/73 19  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 

 މީދޫ އަވަށ  އޮފީހ ގެ ސެކިއ ރިޓީ ބެލެހެއްޓ މ ގެ މަސައްކަތް هއައްޑޫސިޓީ  2020/74

هމިދޫ  2020/75 އިރ މަތީކޮޅ  ه މަގ   މަޖ ދ އްދީން  އެއަވަށ ގެ  ޖަމިއްޔާއިން  ههނަލަފެހި 

މަސައްކަތަށް  ތަރައްގީކޮސަރަހައްދ ގައި   ނ ނިމިހ ރި  މައިދާނ ގެ  ށްފައިވާ 
 ތަކެތި ހޯދ މ ގައި އެހީތެރިކަން ދެއްވ މަށް هބޭނ ންވާ

ފ އްޓަރ  ފަރާތް ސާފ ކ ރަމ ން ދިޔ މާއި ގ ޅިގެން ކައ ންސިލ ން އެހީއަށް ههމަރަދޫ  2020/76
 އެދި

ސަރަހައްދ ން  ههމަރަދޫ  2020/77 މަސައްބަނދަރ   ވަޑާމ ގެ  ބިން  ވޯރކްސޮްޕތަކާއި  ކަތަށް 
 ދޫކ ރ ން 



             ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރ    2020
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 އިން ދިރިއ ޅ މަށް ބިން ދޫކ ރ ން هފޭދޫ  2020/78

 ههއައ  ޤަބ ރ ސްތާނެއް ހެދ ންهފޭދޫގައި  2020/79

 އިން ދިރިއ ޅ މަށް ބިން ދޫކ ރ ންهހިތަދޫ  2020/80

ކޮމިއ ނިޓީ  ههހައި  2020/81 ބޭނ ންވާ އިމްެޕކްޓް  ހިންގ މަށް  ްޕރޮޖެކްޓްތައް  ههޑެވެލޮޕްމަންޓް 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސ ން

ގ ދަން  ههއައްޑޫ  2020/82 ހައ ސް  ވެއަރ  ބޭނ މަށް  ވިޔަފާރީގެ  ބަނދަރ ން  ސަރަހައްދީ 
 ههބިންދޫކ ރ ންهޤާއިމްކ ރ މަށް

ޓޯނަމަންޓްގައި ކްލަބް ރިވަރިން ބައިވެރިވެފައިވާތީ  ސްޓްރީޓް ސޮކަރ هޤައ މ   2020/83 20  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 
 ށް އެދި އެހީތެރިކަމަهކައ ންސިލްގެ

މެދ ވެރިކޮށް  ههއައްޑޫ  2020/84 ބޭންކް  އިސްލާމިކް  މޯލްޑިވްސް  އަށް  ކޯަޕރޭޓިވް  ީޕަޕލްސް 
ކައ ންސިލްގެ  هه150,000 ހޯދ މަށް  ފެސިލިޓީއެއް  އެލް.ސީ  ޑޮލަރ ގެ  ޔޫ.އެސް 

 އެދި هއެހީތެރިކަމަށް

ކަނههއައްޑޫ  2020/85 އިން  ކައ ންސިލް  ހ ސްވެފައިވާ  އިން  ކޯަޕރޭޓިވް  ޑައަޅާ ީޕަޕލްސް 
 ހަމަޖެއްސ މަށްهމެމްބަރ ން 02

ސަރަހައްދީ ބަނދަރ ން ވިޔަފާރީގެ ބޭނ މަށް ވެއަރ ހައ ސް ގ ދަން هއައްޑޫ  2020/86 21  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 
 ههފާސްކ ރ ންހޯދ މަށް ބިންދޫކ ރ މ ގެ އ ސޫލް هހަދަން ތަން

ނަންބަރ   ههއައްޑޫސިޓީ  2020/87 އިދާރާގެ    426-AB/2019/255(IUL)ކައ ންސިލްގެ 
ه/-426-AB(IUL)އަދި     29އަދި    2019ޖ ލައި    25)ه2019/306ه

ގ ޅިގެނ2019ްއޮގަސްޓް   އިއ ލާންތަކާއި  ه(  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި  ه އަވަށ ން 
ހަމަޖެހިފައިވާ   ފޯމްތައް ههގޯއްޗަށްބަންޑާރަ    50ދޫކ ރ މަށް  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އެދި 

 ން ކ ރ މަށް ލިސްޓް އިއ ލާهއިވެލ އޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދެވ ނ  ގޮތ ގެ ވަގ ތީ

ހ ޅ ދޫ ބީޗް އަދި މަރަދޫ އަވަށ ގެ ޓްވަރިޒަމް ޒޯންގެ އީ.އައި.އޭ هއައްޑޫސިޓީގެ  2020/88 22  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 
ނ ވާތީ، ސިންގަލްސޯސް ههހަވާލ ކ ރެވިފައިމަސައްކަތް ފަރާތަކާއި ههހެދ މ ގެ

 ހަވާލ ކ ރ މ ގައި ކައ ންސިލްއިންهްޕރޮކިއ މެންޓް އ ސޫލ ގެ ދަށ ން ފަރާތަކާއި
 ގޮތެއް ނިންމ ން 
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ههއަވަށ ގެ ރައްޔިތ ން ސާފ ކޮށް ބަލަހައްޓަމ ންގެންދާ ސަރަހައްދ  ކަމަށްވާ ههހިތަދޫ  2020/89

ކ ޒީން   ކަނބިހާ  އީކ އޭޓަރ  ސަރަހައްދަށް  އޮތް  އިރ މަތން  ރެސްޓޯރަންޓްގެ 
 ނަމ ން ނަންދިނ ނ ން هބީޗްގެ

هއާރލީ  2020/90 ކ  ه ޒ ވާނ ން  މީދޫ  އެކަޑަމީ  ފ ޓްބޯޅާ  ފ ޓްބޯޅަ  ޓަޗް  ގެންދާ  ރިއަށް 
 އެހީތެރިކަމެއް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އެދި هމ ބާރާތަށް މާލީ

ކައ ންސިލް  ސޭފް ހޯމް އަދި  ههއައްޑޫސިޓީގައި  2020/91 ގާއިމްކ ރ މ ގައި  އެލްޑަރލީ ހޯމް 
 ނިންމ މަށް هއިން ގޮތެއް

هއައްޑޫސިޓީ  2020/92 އަވަށ ގައިه މީދޫ  އަދި  هހ ޅ ދޫ  އިން    03ސެޓްފިކެޓް  "ه
ްޕރީސްކޫލް  "ههލެކްޓްރީޝަންއި ނަސްރިއްޔާ  ހ ޅ ދޫ  ކ ރިން  ހިންގ މަށް  ކޯސް 

 ގޮތެއް ނިންމ ން ދޫކ ރ މ ގައި ކައ ންސިލް އިން هހިންގި އިމާރާތް

 ههއަވަށ ން ބިން ކ އްޔަށް ދޫކ ރ ންهމަރަދޫފޭދޫ  2020/93 23  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 

 ههފަރެންސް ސިސްޓަމް ހޯދ ންކައ ންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޑިޖިޓަލް ކޮންهއައްޑޫސިޓީ  2020/94

ބޭނ ންތަކަށް ވިއްކާ  ަޕބްލިކް ވޯރކްސް އިން އާއްމ  ފަރާތްތަކަށް އެކިއެކި  ههއައްޑޫ  2020/95
އިން ههވެލި ކައ ންސިލް  މެދ   ދޫކ ރ މާއި  އ ޅަނދެއްގައި  ގެންނަ  އެފަރާތްތަކ ން 
 ނިންމ ން هގޮތެއް

ههL.60-CLA/CON-L/2020/495ههނަންބަރ   2020/96 މިއިދާރާ އާއި ههސްވ މ ންއެއްބަه
މީދޫ ހ ޅ ދޫ  ބިލްޑިން  އެސް.ޓީ.އޯ  هހަވާލ ކ ރެވިފައިވާ  މެދ   ه ބެލެހެއްޓ މާއި 

 ކައ ންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމ މަމަށް

އަވަށްތަކ ގެ މ ނިސިަޕލް އިންސްެޕކްޓަރ މަޤާމަށް މީހ ން ނެގ މަށް  هއައްޑޫސިޓީގެ  2020/97 24  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 
هތިލްކ ރ މާއި މަޤާމ ގެ ޝަރ ތ  އިސްލާހްކޮށް އަލ ންއިއ ލާންތައް ބާ هކ ރެވ ނ 

 އެމަގާމ ތަކަށް މީހ ން ނެގ މަށް އިއ ލާންކ ރ ން 

ނަންބަރ   ههއައްޑޫސިޓީ  2020/98 އިދާރާގެ    426-AB/2019/255(IUL)ކައ ންސިލްގެ 
ه/ -426-AB(IUL)އަދި   އަވަށ ން    306/ه2019ه ގ ޅިގެން  އިއ ލާންތަކާއި 

ދޫކ ރ  هމަށްދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި  އެދި    50ހަމަޖެހިފައިވާ  ه ގޯއްޗަށް  ބަންޑާރަ 
ފޯމްތައް ލިސްޓް  ههހ ށަހަޅާފައިވާ  ވަގ ތީ  ގޮތ ގެ  ދެވ ނ   ޕޮއިންޓް  އިވެލ އޭޓްކޮށް 

 އިއ ލާން ކ ރ މަށް 
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  426-AB/2019/264(IUL)ކައ ންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރ :  ههއައްޑޫސިޓީ  2020/99
ގ ޅިގެން ދޫކ ރ މަށްههއިއ ލާނާއި  އިން  ކަނޑައެޅީފައިވާ  މަރަދޫ  ގޯއްޗަށް    30 

ފޯމ ތައް އިވެލ އޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދިނ މަށްފަހ  ހ ށަހެޅ ނ   ههއެދިފައިވާ ފަރާތްތަކ ގެ
 ކައ ންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމ ން ههރިޯޕޓާއި މެދ 

  03ލޭޒާ މޮނޮކްރޯމް ްޕރިންޓަރ އަދި    10ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ههއައްޑޫސިޓީ  2020/100
 ههޓަރ ސަްޕލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދ ންްޕރިންهލޭޒާ ކަވަރ

މޯލްޑީވްސް ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާއި އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލާއެކ   هސަބާ  2020/101
އެއްބަސްވ ން ބާތިލްކޮށް   CA/AGR/2014/20-426ނަންބަރ : هވެވިފައިވާ

 އިމާރާތް ބެލެހެއްޓ މާއި މެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން هސ.ހިތަދޫ މާލިއްޔާ

هއިދާރާގެމި  2020/102 މެކޯ   AA/PRIV/2020/43-426ه އެގްރިމެންޓ ން  ނަންބަރ  
ގޭދޮށ  ވެވިފައިވާ  ههްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި  އެޅ މަށް  އެއްބަސްވ މާއި މަސްފެކްޓަރީ 
 ههނ ވާތީވެهއެއްގޮތަށް ބިންދައްކާފައިވާ

ންބަރ   އާއި ދެމެދ  ވެވިފައިވާ ނަ ههއައްޑޫ ފްރެޝް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މިއިދާރާ  2020/103
426-PD/S2/2013/72  ްއެއްބަސްވ ން ބާތިލްކ ރ ނ 

ނަސްރިއްޔާ ްޕރީސްކޫލް ހިންގ މަށް  ކްލާސްތައް ހިންގ މަށްޓަކައި ހ ޅ ދޫ  ههނާސަރީ  2020/104
 ބޭނ ންކ ރި އިމާރާތް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސ މަށް هކ ރިން

ههއިން ކ ލީ ބިމެއް ހޯދ މަށް ހ ށަހަޅާފައިވާީޕަޕލްސް ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީ هއައްޑޫ  2020/105 25  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 

 މައްސަލަ

هސަރ ކާރ ގެ  2020/106 އިމާރާތް  ބޯހިޔާވަހިކަމ ގެ  ه އައްޑޫސިޓީގައި  ދަށ ން  ްޕރޮގްރާމ ގެ 
 ފްލެޓްތަކ ގެ ސެކިއ ރިޓީ ބެލެހެއެއްޓ ން هކޮށްފައިވާ

ނަންބަރ    10ههއައްޑޫސިޓީ  2020/107 ކ ރެވ ނ   ދޫކ ރ މަށް  ކ އްޔަށް  ههބިން  -426(IUL)ه
AB/2020/32  ްބިޑ ތައ ހ ށަހަޅާފައިވާ  ގ ޅިގެން  هއިއ ލާނާއި  އިވެލ އޭޓް  ه

 هނިންމ ން هކ ރ މަށްފަހ  ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމ މަށް ކައ ންސިލްއިން ގޮތެއް

ގާއިމްކ ރ މަށް  ههމީދޫ  2020/108 މިއ ޒިއަމެއް  ސައިޓް  ކައިރީގައި  ގަބ ރ ސްތާނ   ކޯގަންނ  
هކޯގަންނ  ކައިه އެފަދަ  ރީގައި  ގަބ ރ ސްތާނ   ކޮށޫގައި  ދޮންރ އްވައ   އޮންނަ 
 ހެދ މަށް ބިމެއް ހަމޖެއްސ މަށްهމައ ރަޒެއް

 ހިއްކިބ މ ގެ އިރ  އ ތ ރ ގައިލާފައިވާ ހ ރަސް ތޮށި މަރާމާތ  ކ ރ ން هފޭދޫ  2020/109
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 ކ ރ ން ފާސް ވަނަ އަހަރ ގެ އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓް ه2020  2020/110 26  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 

  އެޑިވިޝަނ ގައި  ޤާއިމ ކޮށް  ޑިވިޝަނެއް  ސާރވިސް  މ ނިސިަޕލް  އައްޑޫސިޓީގައި  2020/111
  އަދާ  ވަޒީފާ   މަޤާމްތަކ ގައި  އ ފައްދައި  މަޤާމްތައް  ބޭނ ންވާ  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް

 ނިންމ ން ގޮތެއް ނެގ މ ގައި  މ ވައްޒަފ ން ކ ރާނެ

هފޭދޫއަވަށ ން  2020/112 ދިނ މަ  500ه ނަންބަރ :  ގޯތި  ކައ ންސިލްގެ  ނިންމަވާފައިވާ  ށް 
426-B(3)/2020/78ه ނ ވާތީ  ه ކަނޑައަޅާފައި  ސައިޒް  ގޯތި  ނިންމ މ ގައި 

 ސައިޒް ކަނޑައެޅ ން

ޗެމްޕިއަންޝިްޕ  ههއައްޑޫ  2020/113 މ ބާރާތް    02ފ ޓްބޯޅަ  އަހަރ     2020ވަނަ  ވަނަ 
 މ ން ކައ ންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންބޭއްވ މާއި މެދ   هޑިސެމްބަރ މަހ 

ފްލެޓް ސަރަހައްދ ގައި މިސްކިތެއް އެޅ މަށް ބިން ދޫކ ރ މ ގައި ގޮތެއް ههހިތަދޫ  2020/114
 ނިންމ ން

މާމެންދޫ ސަރަހައްދ ން ލިންކ ރޯޑްގެ ހ ޅަންގ ން ސޭފް ޒޯނަށް  هހިތަދޫ  2020/115
 އިންވަކިކޮށްދިނ މ ގެ މައްސަލަ ސަރަހައްދަށް އަރާ ގޯތިތަކ ގެ هކަނޑައެޅ ނ 

ގެސްޓް ހައ ސްތައް ހ ޅ ވ މާއި މެދ  ކައ ންސިލްއިން ގޮތެއް هއައްޑޫސިޓީގެ  2020/116 27  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 
 ނިންމ ން

هކައ ންސިލްގެ  2020/117 هނަންބަރ :ه ه هނިންމ މާއި  B(3)/2019/212-426ه ގ ޅިގެން  ه
ކޮންޓްރެކްޓްގެކޮންޓްރެކްޓް އ ސޫލ ން ނެގިފައިވާ   މ އްދަތ  އައ  ههމ ވައްޒަފ ންގެ 

 ގައި ކައ ންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމ ންކ ރ މ 

 ނިންމ ން ރިވިއ  ކ ރ ން B(3)/2020/113-426ނަންބަރ  هކައ ންސިލްގެ  2020/118

 ޝޮިޕންގ މޯލްއެއް އެޅ މަށް ބިމެއް ކަނޑައެޅ ން هއައްޑޫސިޓީގައި  2020/119

 ހިތަދޫ އަވަށ ގައި ލޯކަލް ބަނދަރެއް ތަރައްގީކ ރ ން هއައްޑޫސިޓީގެ  2020/120

ބިމަށް   50ހ ޅ ދޫ އަވަށ ން ދިރިއ ޅ މަށް ދޫކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  هއައްޑޫސިޓީ  2020/121
ހ ށަހަޅާފައިވާ ފޯރމްތަކ ގެ އިވެލ އޭޝަން މަރ ހަލާ ނިމިފައިވާގިތާއި هއެދި

ގޮތް އަލ ން  هههހ ށަހަޅާފައިވާ ޝަކ ވާތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޕޮއިންޓްދީފައިވާههގ ޅިގެން
 ނިންމ މަށް هއި ގޮތެއްމ ރާޖައ  ކ ރ މ ގަ



             ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރ    2020

 

 

 

 
 

52 52 

ههބަނދަރ ގައި ބަހައްޓާފައި ހ ރި އެލްބްލޮކްސް އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލްهހިތަދޫ  2020/122 28  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 

 ކައ ންސިލ ން ގޮތެއް ނިންމ މަށް އެއަރޯޕރޓަށް ދޫކ ރ މ ގައި 

هއައްޑޫ  2020/123 ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ه މެދ     02ފ ޓްބޯޅަ  ބޭއްވ މާއި  މ ބާރާތް  ވަނަ 
 ނިންމ މަށްهއ ންސިލ ން ގޮތެއްކަ

 އަވަށ ގެ ފ ޓ ބޯޅަ ދަނޑ ގެ ވަށާ ފާރ ރޭނ މާއި ފެންސް ގެހ މ ގެ މަސައްކަތް هފޭދޫ  2020/124

އިދާރާގެ  ސިޓީ  ههއައްޑޫ  2020/125 ރިޯޕރޓް    2019ކައ ންސިލްގެ  މާލީ  އަހަރ ގެ  ވަނަ 
 ފާސްކ ރ ން 

އަށް ބޯޓިންގ ހައ ސްއެއް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް هރޯވިންގ  2020/126
އެސޯސިއޭޝަންގެ ޙަރަކާތްތައް އިތ ރަށް ފ ޅާ ކ ރ މަށް ބިމެއް هއެޅ މަށާއި، 

 ހަމަޖެއްސ ން

އެކ އެޓޯރިއަލް ހޮސްިޕޓަލަށް ހިދ މަތް ހޯދ މަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް  هއައްޑޫ  2020/127
ތިބި    އިތ ރ  ހިދ މަތްތައް ޤާއިމ  ކޮށްދިނ މަށް ޝައ ޤ  ވެރިކަންهބޭނ ންވާ

މާކިޅީގެ ހ ޅަނގ  ދެކ ނ  ކަންމަތީގައި އައްސޭރި، ކަނބިހާ މަގ   هފަރާތްތަކަށް
 ދޫކ ރ ން ههގ ޅ ނ  ހިސާބ ން

ދަނޑ ވެރިކަމ ގެ ކޯސްތައް ހިންގ މަށް ޝައ ޤ ވާ އިންސްޓިޓިއ ޓެއް هއައްޑޫގައި  2020/128
 ބިމެއް ހަމަޖެއްސ ން هޤާއިމ ކ ރ މަށް

އްދ ން ޢާއްމ  ފަރާތްތަކަށް ބޭނ ންވާ ގޮތަށް ބޯހިޔަލެއް ބަނދަރ  ސަރަހަهމަރަދޫ  2020/129
 ރއްޔިތ ންގެ ފަރާތ ން އެދޭ މައްސަލަهޖެހ މަށް

މަސްވެރިން މަސްވެރިކަމަށް ނިކ މެ އ ޅެނިކޮށް ލާމ  އަތޮޅ  ކަނޑ ގެ  هއައްޑޫ  2020/130
 އައްޑޫ މަސްވެރިން ރަހީނ  ކ ރި މައްސަލަ هސަރަހައްދ ން

އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އިން އައްޑޫސިޓީގެ ފަޤީރ ންނަށް هމިނިސްޓްރީ  2020/131 29  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 
 ފޮނ ވާފައިވާ ކާޑ ބެހ މ ގައި ޢަމަލ  ކ ރާނެ ގޮތެއް ނިންމ ން هބެހ މަށް

އެކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްިޕޓަލ ގެ އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލ ން ބޭފ ޅަކ  އައްޔަން ههއައްޑޫ  2020/132
 ކ ރ ން 

އިދާރާގެ  ههއައްޑޫ  2020/133 ކައ ންސިލްގެ  ރިޯޕރޓް    2019ސިޓީ  މާލީ  އަހަރ ގެ  ވަނަ 
 ފާސްކ ރ ން 
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هކ ރިއަށް  2020/134 ކ އްޔަށް   2އޮތް  ه އިން  އައްޑޫސިޓީ  މ އްދަތަށް  ދ ވަހ ގެ  އަހަރ  
% އަގ  ހެޠޮ ކ ރ މ ގައި ކައ ންސިލ ން  25ބިންތަކ ގެ ކ ލިން  ههދޫކ ރެވިފައި ހ ރި
 ގޮތެއް ނިންމ ން 

ގ ޅިގެން ނެގޭ  ކ ލީ ބިންތަކ ން ނަގަމ ންއަންނަ ކ ލީގެ ފައިސާއާއި هޑޫސިޓީގެއައް  2020/135
ގެ ޙާލަތާއި ގ ޅިގެން މަޢާފް ކ ރ މ ގައި   19ފައިސާ ކޮވިޑް هޖޫރިމާނާ

 ނިންމ ން هކައ ންސިލ ން ގޮތެއް

 ހެއްދ މަށް  އަވަށްތަކ ގެ ލޭންޑް ސ ކޭޕްންގ އަށް ބޭނ ންވާ ގަސް ތަޢްهއައްޑޫގެ  2020/136 30  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 
 މ ވައްޒަފ ން ހޯދ ން ހެދ މާއި، ނާރސަރީ އަށް  هނާރސަރީ

هމަރަދޫ  2020/137 އިޢ ލާނ ގައި  ه ކ ރެވ ނ   ދޫކ ރ މަށް  ދޫކ ރ މަށް  ގޯތި  އަވަށ ން 
هބަޔާންކ ރެވިފައިވާ ގޮތ ގެ "هه ލިބޭ  هގޯތި  ރިއާޔަތްކޮށް    3"ه ޕޮއިންޓަށް  ވަނަ 

 އެއްމެ ބޮޑަށް ޖެހިފައިވާފަރާތަށް  ޙާލަތަށްބަލައި ބިމ ގެ މ ހިއްމ ކަންههދިރިއ ޅ މ ގެ 
 ރ މ ގައި ކައ ންސިލ ން ގޮތެއް ނިންމ ންދޫކ هބިން

ههހޯމް އެޅ މަށް ހިތަދޫން ދޫކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމ ގެ ސައިޒަށް ބަދަލ هސޭފް  2020/138 31  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 

 އަންނާތީ، ކައ ންސިލ ން ގޮތެއް ނިންމ ން

هޝަރ ޢީ   2020/139 ކައ ންސިލް  ކޯޓ ތަކ ގައި ه ސިޓީ  އައްޑޫ  ފަރާތްތައް    ތަމްސީލ ކ ރާނެ 
 ގ ޅޭ ޤަރާރ  ފާސްކ ރ މ ގެ މައްސަލަ هކަނޑައެޅ މާއި

އިންސްެޕކްޓަރ ންނަށް ފޯނ  އަދި ދަތ ރ  އެލަވަންސް ހަމަޖައްސަވައި  ههމ ނިސިަޕލް  2020/140
 އެދި هދެއްވ މަށް

 ކ ރ ން އްސަލަ ރިވިއ   ދިދަ ގަތ މ ގެ މަ 05ސިޓީ ސްކްއަރއަށް هއައްޑޫ  2020/141

އިޖްތިމާޢީ މަރ ކަޒ  ހިންގ މާއި ކައ ންސިލ ން ހަވާލ ވި އިރ   هމަރަދޫފޭދޫ  2020/142
 ހަލާކ ވެފައި ހ ރި ހަރ މ ދަލ ގެ ތަކެތި ނީލަން ކިޔ މ ގެ މައްސަލަهއެތަނ ގައި

  އެޯޕލޯ ހޯލްޑިންގ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ގ ދަނެއްގެ ގޮތ ގައިهކ ރިން  2020/143
ޢިމާރާތް ކޮމިއ ނިޓީ ސެންޓަރެއްގެ ގޮތ ގައި ބޭނ ން ކ ރ މަށް  ههބޭނ ންކ ރި
 ކައ ންސިލ ން ގޮތެއް ނިންމ ންهދޫކ ރ މ ގައި

އަތޮޅ  ދެކ ނ ބ ރީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ން އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލަށް ދެއްވި  هހ ވަދޫ  2020/144
 ގ ޅޭ ކ ރ މާ  ޤަބޫލ ކޮށް އެ އަތޮޅަށް ރަސްމީ ދަތ ރެއް  ههދަޢ ވަތ 
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ޓ އަރިޒަމް ޒޯންގެ ގޮތ ގައި ސަރ ކާރ ން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދ   هމަރަދޫ  2020/145 32  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 
އޮތް ދޯނި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއ މ ގެ މަސައްކަތް ކައ ންސިލ ން هތެރޭގައި
 ގެންދިއ ން ههކ ރިއަށް

هއައްޑޫސިޓީގެ  2020/146 ހ ޅ ދޫ  ه އަދި  ޤާއިމަރަދޫ  ގޭދޮށ   އަވަށ ގައި  ކ ރެވޭ  މ  
މަސައްކަތް هމަސްފެކްޓަރީގެ  ޓްރަސްޓް  ه އައްޑޫ  ފައިސާ  ބޭނ ންވާ  ހިންގ މަށް 

ދޫކ ރެވޭނެ ތެރެއިން  ކައ ންސިލ ން  ههފަންޑ ގެ  މެދ   ހަމަޖެއްސ މާއި  އިންތިޒާމް 
 ގޮތެއް ނިންމ ން 

ވޭޖް    2020ޑިސެމްބަރ   هه31  2020/147   ކޮންޓްރެކްޓްގެ މ އްދަތ އަށް ކޮންޓްރެކްޓް އަދި 
ކޮންޓްރެކްޓް ههހަމަވާ ކ ރެވ ނ   ބަދަލ   މިނިސްޓްރީން  ޔޫތް  ههމ ވައްޒަފ ންނާއި، 

ކޮންޓްރެކްޓްގެ މ އްދަތ  އިތ ރ  ކ ރ މާއި މެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން  މ ވައްޒަފ ންގެ 
. 

ނަންބަރ  ههއައްޑޫ  2020/148 ކޯޓ ގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ޤަޟިއްޔާ    S2C/2020/329އަތޮޅ  
 ފާސްކ ރާ މައްސަލަހ ށަހެޅ މަށް هއިސްތިއ ނާފަށް

هހިތަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް އާއި ދިމާލ ން އައްޑޫ ޝަމްސ އްދީނ  هއައްޑޫސިޓީ  2020/149

ގެ ސްޕީޑް   60KMބޮޑ ފަނޑިޔާރ ތަކ ރ ފާނ  މަގ ގައި ހަރ ކ ރެވިފައި ހ ރި 
ބަދަލ  ކ ރ މ ގައި ބޯޑ  އެ މަގ  ކަނބިހާ މަގާއި ގ ޅ ނ  ހިސާބަށް هސައިންގ

 ނިންމ ން. ގޮތެއް ههކައ ންސިލ ން

ކައ ންސިލްގެ އިދާރާގެ ހ ޅ ދޫ އަދި މީދޫ އަވަށ އޮފީހ ގެ  هއައްޑޫސިޓީ  2020/150
 ކޮމްޕިއ ޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް މ ވައްޒަފަކ  ހަމަޖެއްސ ންهމަސައްކަތަށް

 ފެންސް ޖެހ މ ގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލ ގެނައ ން. ފ ޓްބޯޅަ ދަނޑ ގެ ههފޭދޫ  2020/151 33  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 

 ޓޮޮޕގްރަފިކް ސާރވޭ ހެދ މ ގެ މަސައްކަތް هއައްޑޫގެ  2020/152

އައްޑޫސިޓީ  ههހ ވަދ   2020/153 އިން  އިދާރާ  ކައ ންސިލ ގެ  އަތޮޅ   ބ ރީގެ  އ ތ ރ   އަތޮޅ  
އަތޮޅަށް  ههކައ ންސިލަށް  އެ  ޤަބޫލ ކޮށް  ދަޢ ވަތ   ދަތ ރެއް  ދެއްވާފައިވާ  ރަސްމީ 
 ން.ކައ ންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމ ههކ ރ މާއި މެދ 

هއަވަށ ގައި ްޕރީ ސްކޫލެއް ހިންގ މަށް އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހ ށަހަޅާފައިވާهހ ޅ ދޫ  2020/154 34  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 

 މައްސަލަ
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هއައްޑޫސިޓީ  2020/155 ސޯލަރ  ه ތަކ ގައި  އޮފީސް  އިދާރާގެ  ެޕނަލް  ކައ ންސިލްގެ 
 ކައ ންސިލ ން ގޮތެއް ނިންމ ންهހަރ ކ ރ މ ގައި

ޢިމާރާތ ގެ  ههސިޓީގެއައްޑޫ  2020/156 އެކްސްޓަންޝަން  ސެންޓަރ ގެ  ހެލްތް  މީދޫ  ހ ޅ ދޫ 
 ނިންމ މ ގައި ކައ ންސިލ ން ގޮތެއް ނިންމ ން هފިނިޝިންގ މަސައްކަތް

ބާވެ  ههމީދޫ  2020/157 އޮފީހ ގައި  ނީލަން  އަވަށ   ނައްތާލ މަށާއި،  ތަކެތި  ހަލާކ ވެފައިހ ރި 
 ނިންމ ން  ޖެހޭ ތަކެތި ނީލަން ކިޔ މ ގައި ގޮތެއްهކިޔަން

ވަނަ އަހަރ ގެ    2019ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯަޕރޭޝަންގެ هއެސް.އެމް.އީ  2020/158
ކަނޑައެޅ މަށް ޖަލްސާގައި އައްޑޫސިޓީ ތަމްސީލ  ކ ރާނެ ފަރާތެއް  هއަހަރީ އާންމ 
 ކ ރ ން. هޤަރާރެއް ފާސް

އް އަލ ން  ކޯޓ ތަކ ގައި ކައ ންސިލް ތަމްސީލ  ކ ރާނެ ފަރާތްތަهޝަރ ޢީ   2020/159
 ކަނޑައެޅ ން 

އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމިޓީ އަލ ން އެކ ލަވާލ މ ގައި ކައ ންސިލ ން ގޮތެއް هކައ ންސިލް  2020/160 35  ޖަލްސާ   ރަސްމީ 
 ނިންމ ން

هރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ  2020/161 ނަންބަރ :  ه -1އޮފީހ ގެ 
CBOC(PAR)/138/2018/207   ެކައ ންސިލްގ ސިޓީ  އައްޑޫ  ههސިޓީން 

ދަށ ގައި  މެންޑޭޓަށް ބެލ މ ގެ  އިދާރާގެ  މި  ގ ޅިގެން  ބަދަލ ތަކާ  هގެނެސްފައިވާ 

ގޮތެއް  ههހ ރި އެއްގަމ  އ ޅަނދ  ބެލެހެއްޓ މ ގައި ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކ ރާނެ 

 ނިންމ ން

އިތ ރ   ههޤަވާޢިދާއި   2020/162 އިންސްޕެކްޓަރ ންނަށް  މ ނިސިަޕލް  މަތިން  ގޮތ ގެ  އެއްގޮތްވާ 
 ކައ ންސިލ ން ގޮތެއް ނިންމ ން   ދިނ މ ގައިههއެލަވަންސް

هއައްޑޫން  2020/163 ފާސްކ ރ މާމެދ  ه އ ސޫލ   ދޫކ ރ މ ގެ  ކ އްޔަށް  ބިން  ދަނޑ  
 ނިންމ ން هކައ ންސިލ ން ގޮތެއް

ههސ. ހިތަދޫ ޝަޒާ އަދި ސ. ހިތަދޫ ސެވެންސްޓަރ ގޯއްޗާއި ދެމެދ ގައިވާ  2020/164

ޑ ، މީހ ން ހިނގާ ބިނގާވެ  އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ނެތް ގޯޅިގަނ
ރަސްމީ މަގެއްގެ ގޮތ ގައި ހަމަޖެއްސ މަށާއި، އެ ގޯޅިގަނޑަށް ނަމެއް هއ ޅޭ

ފ ރަގަހ ން ދެކ ނަށް   އަދި އެ ގޯޅިން އިރަށް ގޮސް ހިރަ ސްކޫލްގެهދިނ މާއި، 
އަމީނީ މަގާއި ވީ ފަޅިން ދިގ  މަގެއް ހަމަޖައްސައި އެ މަގަށް  هގޮސް ޗާޓ ގައި

 ކައ ންސިލ ން ގޮތެއް ނިންމ ންههނަމެއް ދިނ މާމެދ 
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މެންޑޭޓަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާ ގ ޅިގެން ޔޫތ  މިނިސްޓްރީން هކައ ންސިލްގެ  2020/165
هކޮންޓްރެކްޓް މ ވައްޒަފ ންގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މ އްދަތ  ހަމަވެފައިވާތީ، هބަދަލ ވި

هކާއި، ބަދަލ ގައި އައްޑޫ ޔޫތ  ސެންޓަރ ތަކ ގައި މަސައްކަތް ކ ރާނެ މަޤާމ ތަ 

މ ސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އަދި އެ މަޤާމްތަކ ގެ ޝަރ ތ  ކަނޑައަޅ އްވައި  
 އެދި هދެއްވ ން

އެކި މަސައްކަތް ކ ރ މަށް ދޫކ ރެވިފައިވާ ކ ލީ ބިންތަކ ގެ  އެކި هއައްޑޫގައި  2020/166
ޤަވާއިދ ން މޮނިޓަރކޮށް ބެލ މާއި، އެއްބަސްވ މ ގައި ބަޔާންކ ރާ  هމަސައްކަތް

ކ ރަމ ންދޭތޯ ބެލ މާއި، ކ ލި ނ ދައްކައި ހ ރި ފަރާތްތަކ ގެ ކ ލި  ههގޮތަށް ޢަމަލ 
ههހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާދައްކަން ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކ ން ދައްކަންޖެهއެއްފަހަރާ

ههމަޢާފްކޮށްދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މަޢާފްކޮށް

ގޮތެއް  هه ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެދިނ މާއި، ކ ލި ބަލައިގަތ މ ގައި ކ އްޔާއި ޖޫރިމަނާ
 ހެދ ން 
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 ބައްދަލ ވ ންތައް   ބޭއްވ ނ  އެހެނިހެން 

    2020ޖެނ އަރީ     20 - އެތްލެޓިކްސް މީޓިންގ 

  އެތްލެޓިކްސް   އަދި  އެސޯސިއޭޝަނ ން  އެތްލެޓިކްސް  ޭބއްވ މަށް  މ ާބރާތް  އެތްލެޓިކްސް  ާބއްވާ  ގައި  އައްޑޫ  މިަބއްދަލ ވ މަކީ

 އައްޑޫ.  ަބއްދަލ ވ މެކެވެ  ޭބއްވ ނ   މަޝްވަރާކ ރެއްވ މަށް  އެކ   ޭބފ ޅ ންކައ ންސިލާއި  ކޮމިޓީގެ  ޒިންގއޯގަނައި  މ ާބރާތ ގެ

  އ ނދަގޫ   ސަަބބ ން  ނެތ މ ގެ  ގޭޓް  ގައި  އެންޓްރެންސް  މެއިން  ބޭނ ންކ ރާ  ނިކ ތ މަށް  ވަދެ  އާއްމ ން  ސްޓޭޑިއަމްގައި  ފ ޓްޯބޅަ

 ވާކަންވެސް  އ ނދަގޫ  ހަރަކާތްތެރިވާތީ  އާއްމ ން  ސަރަހައްދ ގައި  ޭބނ ންކ ރާ  އޮފިޝަލ ން  އަދި .  ކ ރެއްވިއެވެ  ފާހަކަ  ވާކަން

 މި .  ހަމަޖެހިފައެވެ  ވަނީ  ގެނެއ މަށް  އަށް  އައްޑޫ  އިން  މާލެ  އިކ އިޕްމަންޓްސް  ޭބނ ންވާ  އަށް  ޓިކްސްއެތްލެ.  ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ

  ތަކެތި   މި  ނިމ މ ން  މ ާބރާތް  ބެލެހެއްޓ މަށާއި  އެކ   މާއިރައްކާތެރިކަ  ފެށެންދެން  މ ާބރާތް  ހަވާލ ވެ  ކައ ންސިލ ން  ތަކެއްޗާއީ

 ފޮޓޯ .  ދެއްވ މަށް  ހައްދަވައި  ގޮތް  ދިއްލޭނެ  ސްޓޭޑިއަމް  ގ ޅިގެން  އާއި   މިނިސްޓްރީ.  އެދިފައިވެއެވެ  އެރ ވ މަށް  ބޯޓަށް

  އާއި   700-600  ާބރާތ ގައިމ .  ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ  ޭބނ ންވާނެކަން  ދިއްލަން  ވަރަށް  މަސައްކަތްކ ރެވޭ  ސިސްޓަމް  ފިނިޝިން

 ހަމަޖެއްސ މަށް  ކަންކަން  ދަތ ރ ފަތ ގެ  އެތެރޭގެ  ފަރާތްތަކަށް  ަބއިވެރިވާ  ޖަމިއްޔާތަކ ން  ކްލަްބ  އަދި  ކ ދިން  ަބއިވެރިވާ  ދެމެދ 

  މަށް ހަމަޖެއްސ   ގޮތް  ވެވޭނެ  ދަތ ރ ފަތ ރ   ޭބނ ންކޮށްގެން  ފާސްތައް  ދޫކ ރާ  އެސޯސިއޭޝަނ ން  އެތްލެޓިކްސް.  އެދިފައިވެއެވެ

 ބެލެހެއްޓ މަށް  ސެކިއ ރިޓީ  އަދި  ރެޑްކްރެސެންޓް  އަދި  ހޮސްޕިޓަލް  ހަމަޖެއްސ މަށް  ކަންކަން  ގެ   އެއިޑް   ފަސްޓް.  އެދިފައިވެއެވެ

  ސެޓަޕެއް   އޮފީސް   ޭބނ ންކ ރާ  މ ާބރާތ ގައިއަދި    ބޭނ ންކ ރ މަށް  ކެޑޭޓ ން  ސަރަހައްދ ގައި  ހިންގާ  މ ާބރާތް  އަދި  ޕޮލިސް

 10  ވަޑައިގަންނަވާ  މިކޮޅަށް  މާލެއިން  އަދި  ކ ދިން  ަބއިވެރިވާ  މ ާބރާތ ގައި  .ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ  އެދި  މަށްދެއްވ   ތައްޔާރ ކޮށް

 މ ާބރާތ ގައި  މި.  ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ  ގެންދާކަން  ކ ރިއަށް  ރާވައި  ކަންކަން  ހަމަޖެއްސ މ ގެ  އެކަމަޑޭޝަން  ޭބފ ޅ ންގެ

  މަސައްކަތްކ ރާ  އިދާރީ އޭގެތެރެއިން. އެދިފައިވެއެވެ ދެއްވ މަށް ސަވައިހަމަޖައް ންވޮލެންޓިއަރ  ވަރަކަށް 50 މަސައްކަތްކ ރާނެ

 .  ހިމެނެއެވެ ކ ދިން ވަރަކަށް 10

    2020ޖެނ އަރީ     20  ( ފޭދޫ )   ކޮމިއ ނިޓީ   ފ ޓްބޯޅަ   އައްޑޫ 

ތ ން ޭބއްވ ނ  ަބއްދަލ ވ މެކެވެ.  މަޝްވަރާކ ރ މ ގެ ގޮ  ދަތިތަކާއި  ދިމާވެފައިވާ  ދަނޑ ތަކަށް  ފ ޓްޯބޅަ  މި ަބއްދަލ ވ މަކީ ފޭދޫގެ

   .                                                                                                                         މަޝްވަރާކ ރެވިފައިވޭ  ގ ޅޭ  ދަތިތަކާއި  ޖާގައިގެ  ދަނޑ ތަކ ގެ  ފ ޓްޯބޅަ  ފޭދޫގެ   އެގޮތ ން

 ލައިޓްތައް   ހަލާކ ވެފައިވާކަމަށާއި  ޮބޑަށް  ވަރަށް  ތައް  ލައިޓް   ޖަހާފައިވާ  ދަނޑ ގަ  ފ ޓްޯބޅަ   ދޫގެފޭ  މިހާރ ގެ  އަދި
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 ޭބއްވ މަށް  މ ާބރާތެއް  ފ ޓްސަލް  އެދަނޑ ގައި  އާއި  ހަމަޖެހިދާނެތޯ  އިންތިޒާމެއް  މާލީ  ފަރާތ ން  ކައ ންސިލްގެ  މަރާމާތ ކ ރ މަށް

 ވިދާޅ ވެފައިވެއެވެ.  ވެސް ކަމެއްކަމ ގައި މ ހިންމ  ރަށްވަ މަރާމާތ ކ ރ މަކީ ލައިޓް ހަމަޖެހިފައިވާތީ

 
    2020ޖެނ އަރީ     26  -ސާރވިސް   ޕޮލިސް   މޯލްޑިވްސް 

ަބއްދަލ ވ މަކީ   ޑިވިޝަން މި  ޕޮލިސް  އައްޑޫސިޓީގެ 
ގ ޅިގެން ަބދަލ ވ މާއި  ކައ ންސިލާއި   ކޮމާންޑާރ 

ރައްޔިތ ންގެ މެކެވެ.  ަބއްދަލ ކ ރެއްވ  އައްޑޫސިޓީގެ 
މިހާރ ގެ  ރައްކާތެރިކަ ބެލެހެއްޓ މާއި  އަމާންކަން  މާއި 

ކައ ންސިލް  ގ ޅޭގޮތ ން  ގޮންޖެހ ންތަކާއި  ހ ރި  ހާލަތާއި 
 އާއި އެކ  މަޝްވަރާކ ރެވ ނެވެ. 

 

ފެބްރ އަރީ    02  -ހޮސްޕިޓަލް   އިކ އަޓޯރިއަލް   އައްޑޫ 
2020 

 އަޅ އްވަމ ންދާ  ގޮތ ން  ގ ޅޭ   އާއި  ކޮރޯނާވައިރަސް  ނޮވެލް
 އައްޑޫ  ގ ޅޭގޮތ ން  ޅ ތަކާއި ފިޔަވަ  ރައްކާތެރިކަމ ގެ
  ކައ ންސިލަށް  ފަރާތ ން  ހޮސްޕިޓަލްގެ  އިކ އަޓޯރިއަލް

ޭބއްވ ނ    މައ ލޫމާތ  ގޮތ ން  ހިއްސާކ ރެއްވ މ ގެ 
 ަބއްދަލ ވ މެކެވެ. 

 

 2020ފެބްރ އަރީ    08  -ހެރިޓޭޖް  އެންޑް   ކަލްޗަރ   އާޓްސް،   އޮފް   މިނިސްޓަރ 

  ހާއްސަ   ،ަބހ ރ ވަ  އައްޑޫގެ  ގޮތ ގައި  މައ ނަވީ  އަދި  ހ ރިކަމަށާއި  ތަންތަން  ގިނަ   މާއްދީތަރިކައިގެ  އައްޑޫގެ  މިަބއްދަލ ވ މ ގައި
 މިނިސްޓަރ   ކަންކަމަށް  ރައްކާތެރިކ ރަންޖެހޭ  މިއީ  ހިމެނޭކަމަށާއި  ތެރިކަން  މަސައްކަތް  އަދި  އާދަކާދަ  ހާއްސަ  ކ ޅިވަރ ،
  ދާކަމ ގެ   ގެއްލިގެން  ަބހ ރ ވަ  އައްޑޫގެ   ތެރެއިން  ކާއިގެތަރި  ސަޤާފަތާއި  އައްޑޫގެ.   ކ ރައްވާފައިވެއެވެފާހަގަ  މައ މޫނ   ޔ މްނާ

  ރަސްމީ   ތާރީޚް   އައްޑޫގެ  އަދި  ޭބނ ންތެރިކަމާއި  ސިޔާސަތެއްގެ  ަބހ ގެ  އަދި.  ފާހަގަކ ރެއްވެވިއެވެ  މޭޔަރ  ކަންޮބޑ ވ ން
 . ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ ވެސް ނ ވާކަމަށް ލިޔެފައި ސިފައެއްގައި
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 2020ރ އަރީ  ފެބް   11  -އެކަޑެމީ   ސްޕޯޓްސް   ޑީ ޓްރި 

 ެބޑްމިންޓަން  އަކީ  މިއެކަޑެމީ  އެގޮތ ން.  ކ ރެއްވިއެވެ  ހިއްސާ  މައ ލޫމާތ   ެބހޭ  އާއި  އެކަޑަމީ  ޑީޓްރި  މިަބއްދައްލ ވ މ ގައި

  ތަކ ގެ   ސްކޫލް  ފަރާތ ން  މިއެކަޑެމީގެ   އަދި.  ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ  ކަން   އަށް  އެކަޑަމީ   ކ ރާ  މަސައްކަތް  ކ ރިއެރ ވ މަށް  ކ ޅިވަރ 

.   ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ  ވެސް   ދެމ ންދާކަން  ތައް  ތަމްރީން  ފެންވަރަށް  ލެވެލް  އެކި  ބެޑްމިންޓަންގެ  ޓީޗަރ ންނަށް  އަދި  ރ ންދަރިވަ

  ފަރިތަކ ރ ންތައް  ކ ދިން  އެމ ާބރާތްތައް   ހަމަޖެހިފައިވ މ ން  ޭބއްވ މަށް   މ ާބރާތް  ެބޑްމިންޓަން  ސްކޫލް  އިންޓަރ  އައްޑޫސިޓީގައި

 .މަޝްވަރާކ ރެވ ނެވެ ންގ ޅިގެ އްސ މާއިހަމޖެ ތަނެއް ާބއްވާނެ

   2020ފެބްރ އަރީ    16  -ސާރވިސް   ޕޮލިސް   މޯލްޑިވްސް 

 ދިމާވަމ ންދާ   ދިނ މަށް  އެޚިދ މަތްތައް  ފާހަގަކޮށް  ހިދ މަތްތައް  ދެމ ންގެންދާ  ޕޮލިހ ން  އައްޑޫސިޓީގައި  މިަބއްދަލ ވ މ ގައި 

  މަގ    މެދ ވެރިވާ  އަރައިގަތ މަށް  ކ ށްތަކަށް  ޮބޑެތި  އިތ ރ ން  ގެއޭ  އަދި.  މަޝްވަރާކ ރެވ ނެވެ  ގ ޅިގެން  ގޮންޖެހ ންތަކާއި

   .ފާހަގަކ ރެވިގެން ދިޔައެވެ ަބއްދަލ ވ މ ގައިމި ވެސް ހޯދިފައިނ ވާކަމަށް

 2020ފެބްރ އަރީ    18  -ޔ ނިވާސިޓީ  ނޭޝަނަލް   މޯލްޑިވްސް 

 ާބޒާރާއި  ސިޓީ  އެގޮތ ން.  މަޝްވަރާކ ރެއްވިއެވެ  ގ ޅިގެން  މައްސަލަތަކާއި  ފާހަގަކ ރެވޭ  ާބޒާރ ގައި  ސިޓީ  މިަބއްދަލ ވ މ ގައި

 މިަބއްދަލ ވ މ ގައި  ކަމަށްވެސް  ގޮސްފައިނ ވާ  މަސައްކަތް  ގޮތަށްއްއެ  އާއި  ޕްލޭން  އެކ ލަވާލާފައިވާ  ގ ޅިގެން

 ،هކެފޭ،އޮފީސްތައް  އޭގެތެރޭގައި  ވެސް  ޚިދ މަތްތައް  އެހެނިހެން  އިތ ރ ން  ގެފިހާރަތަކ   އެގޮތ ން.  މަޝްވަރާކ ރެވ ނެވެ

  މިހާރ    ާބޒާރ ގައި  ސިޓީ  އަދި.  ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ  ޖެހޭނެކަމަށް  ހ ންނަން  ދެވެން  ާބޒާރ ން  ސިޓީ   އިންތިޒާމް  ކ ޅިވަރ ކ ޅެވޭނެ

 ދަނޑެއްގެ   ނަމޫނާ  ހައ ސް  ގްރީން  ބ ސްތާނ ގައި  ސިޓީ  އަދި .    ވިދާލ ވެފައިވޭ  ވެސް  ކަމަށް   ޑަމާކ   ޖާގަތައް  ވާހަދާފައި

  ބ ސްތާނ    ސިޓީ  ޭބނ މަކީ އަދި.  ކ ރެއްވިއެވެ  ފާހަގަ  ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް  ފެށ މަށް   ޕްރޮޖެކްޓް  ކަތ ގެމަސައް  ހެދ މ ގެ  ގޮތ ގައި

   .   ވިއެވެޅ ވިދާ ވެސް ބޭނ ންވާކަމަށް ގެންދިއ މަށް ކ ރިއަށް

 2020ފެބްރ އަރީ    20-  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ 

" ަބއްދަލ ވ މެކެވެ.ހިއްސާ  މައ ލޫމާތ   ޕްރޮޖެކްޓްގެ"   ރެސިލިއަންސް  ފޯރ  ޑްރޯންސްމިއީ  ޭބއްވ ނ   ގޮތ ން    ކ ރެއްވ މ ގެ 

 ވަރަށް  ހާސިލްކ ރ މަށް  ލަނޑ ދަނޑިތައް  17(  ޖީ.ޑީ.އެސް" )ގޯލްސް   ޑިވެޕްލޮމެންޓް  ސަސްޓެއިނަަބލް"     ޕީގެ.ޑީ.އެން.ޔޫ

  ވެއްޓަކަށްވެފައި  ދ ރަތީޤ   ނާޒ ކ   އަކީ  ދިވެހިރާއްޖެ  .ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ  ކަމަށް  މަސައްކަތްކ ރާ  ދެއްވައިގެން  އިސްކަމެއް  ޮބޑ 

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ވާތީ  ގައ މަކަށް  ކ ރަމ ންދާ  ތަކެއް  ތަޖ ރިާބ  ކަހަލަ  އެކި   ގޮތ ން  ސިޔާސީ  އަކީ   ދިވެހިރާއްޖޭ  މިހާރ   އަދި
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  ސަރ ކާރ ގެ   ރާތީމިކްދީ  އަދި  ތަކާއި  ަބދަލ   އަންނަ  މޫސ މަށް  އެގޮތ ން.  ވިދާޅ ވިއެވެ  ވެސް   ކަމަށް  ދެއްވާ   އިސްކަމެއް

 އަދި    އަންހެނ ން  ޒ ވާނ ންނާއި،  ބޭނ ންވަނީ  މިކަމ ގައި  އަދި   ކަމަށާއި  އަހައްމިއްޔަތެއްދެއްވާ  ޮބޑ   ވަރަށް  ތަކަށްއަސާސް

 . ފާހަގަކ ރެއްވެއެވެ ކަމަށްވެސް ގެންދިއ މަށް ކ ރިއަށް ހިމަނ އްވާގެން ފަރާތްތައް ޭބނ ންވާ ހާއްސައެހީއަށް

  ނޭޝަނަލް   އިޔާރ  ފައިވް  ޒީ "  ކައިރިން  ވަރަށް  އޮފީހާއި  ހޫރިއްޔާގެ ސ ލްޖ މްރައީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަހަރ   ފާއިތ ވި

 އަހައްމިއްޔަތެއް   ޮބޑ   ވަރަށް  ގާނޫންނަށް   ލާމަރ ކަޒީ  އަދި  ކަމަށާއި  މަސައްކަތްކޮއްފައިވާ  ގައި"  ޕްލޭން  ޑިވެލޮޕްމެންޓް

 ތަޖ ރިާބއަށް  މަސައްކަތ    ލިިބފައިވާ  ށާއި ކަމަ  އެނގިވައިވާ  ޤާނޫނ   ލާމަރ ކަޒީ   ޮބޑަށް  ވަރަށް  އަދި .  ވިދާޅ ވިއެވެ  ދެއްވާކަމަށް

                                                                                                       ކަމަށްވެސް މަޝްވަރާކ ރެވ ނެވެ. އ ފެދިގެންދާނެ ވަޒީފާތަކެއް ގިނަގ ނަ ޭބނ ންކޮށްގެން ވަސީލަތްތައް ގިނަ އައްޑޫގެ ަބލާއިރ 

 2020ފެބްރ އަރީ    24  -ޖަމިއްޔާތައް   ކ ޅިވަރ    ފޭދޫ 

ކ ޅިވަރ  ކ ރައްވައި    ހިއްސާ  ކައ ންސިލަރ  އައްޑޫސިޓީ  ފާހަގަކޮށް  ކަންޮބޑ ވ ންތައް  ހ ރި  ޖަމިއްޔާތަކ ގައި  މިަބއްދަލ ވ މަކީ 

 ކަންޮބޑ ވ ންތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ލިޭބނެ އަލިމަގެއް ހޯދ މ ގެ ގޮތ ން ނެވެ. 

 2020މާރިޗ     05  -އިންޑިއާ   އޮފް   ރިޕަބްލިކް   އޮފް   އެފެއަރޒް   އޮފް   މިނިސްޓްރީ   ޑިވިޝަން   ރީޖަން   ޝަން އޯ   އިންޑިއަން 

ގޮތ ންމިއީ    ގ ޅޭ  ތަކާއި  ޕްރޮޖެކްޓް  މިހާރ  ހިނގަމ ންދާ  ޭބއްވ ން އައްޑޫސިޓީގައި  އެކ   އާއި  ކައ ންސިލް  އައްޑޫ ސިޓީ   

 ަބއްދަލ ވ މެކެވެ. މަޝްވަރާ

 2020މާރިޗް    12  -މޯލްޑިވްސް   އޮފް   ން ކޮމިޝަ   ރައިޓްސް   ހިއ މަން 

  އަދި .  މަޝްވަރާކ ރައްވާފައިވެއެވެ  މިަބއްދަލ ވ ގައި  ގ ޅޭގޮތ ން  ޕްރޮގްރާމާއި   ރައިޓްސް  ހިއ މަން  އިންޓެގްރޭޓެޑް

 ތަކާއި ކަންތައް  ކ ރެވ ނ   ފާހަގަ  ަބއްދަލ ވ ންތަކ ގައި  ސިލްސިލާ  ޭބއްވި  އައްޑޫގައި  އެކޮމިޝަންގެ  ވަނީ  އިން  އެމް .ސީ.އާރް.އެޗް

 . އިވެއެވެހިއްސާކ ރައްވާފަ ކައ ންސިލަރ ކަންތައްތައް ކ ރ މަށްހ ށަހެޅިފައިވާ ރަނގަޅ  އެކަން

 2020މާރިޗް    15  -ކޮލެޖް   އައި . އެމް 

ސިޓީގައި އައްޑޫ  މަޝްވަރާ    ގ ޅޭގޮތ ން  ތައާރަފްކ ރ މާއި  ކޯސްތައް  ތަމްރީން  ގ ޅޭ  އިމާދަނޑ ވެރިކަ  މިއީ  ޭބއްވ ނ  

 ަބއްދަލ ވ މެކެވެ. 
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 2020އޮގަސްޓ     25  - ބައްދަލ ވ ން   ބޭއްވ ނ    އެކ    މެނޭޖްމެންޓްއާއި   ރިސޯޓް   ންގްރިއްލާ ޝަ

  މަޢ ލޫމާތ    އެކަމ ގެ  ގ ޅިގެން  ަބންދ ކ ރ މާއި  ވަގ ތީގޮތ ން  ރިސޯޓް  ޝަންގްރިއްލާ  ގ ޅިގެން  އާއި  ކޮވިޑް  މިަބއްދަލ ވ މަކީ

  ޑިރެކްޓަރ   އަދި  ރ  ޑިރެކްޓަ  މެނޭޖިންގ،ههމެނޭޖަރ  ރަލްޖެނެ  ޝަންޤްރިއްލާގެ .ަބއްދަލ ވ މެކެވެ  ޭބއްވި  ހިއްސާކ ރ މަށް

 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 2020ނޮވެންބަރ    10  –  ( އެޗް . އީ . އޭ )   ހޮސްޕިޓަލް   އެކ އެޓޯރިއަލް   އައްޑޫ 

ވ މަކީ  އެކ  ޭބއްވި މި ަބއްދަލ   ކައ ންސިލާ  ސިޓީ  އައްޑޫ  ޞާލިޙް  މ ޙައްމަދ .  ޑރ  އޮފިސަރ،  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  އޭ.އީއެޗް ގެ

އަދި    އެޗް.އީ.އޭ ަބއްދަލ ވ މެކެވެ.  ޭބއްވ ނ   މަޝްވަރާކ ރ މަށް  ގ ޅޭގޮތ ންނާއި  ރަގަޅ ކ ރ މާ  ފެންވަރ   ޚިދ މަތްތަކ ގެ  ގެ 

 މިަބއްދަލ ވ މ ގައި މިހާރ  ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ކައ ންސިލާއި ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

 2020ނޮވެންބަރ     16  –  ބައްދަލ ވ ން   ބޭއްވ ނ    ކ  އެ   އާއި  (ސީ . އާރް . އެމް )   ކްރެސެންޓް   ރެޑް  މޯލްޑިވިއަން

  ކ ރައްވަމ ން  މިހާރ   ކައ ންސިލ ން  ސިޓީ  އައްޑޫޭބއްވި މި ަބއްދަލ ވ މ ގައި    ސިޓީ ކައ ންސިލާއެކ   އައްޑޫއިން    ސީ.އާރް.އެމް

ކާމެދ  ގޮތްތަ  ފޯރ ކޮށްދެވޭނެ  އެހީތެރިކަން  ށްކްރެސެންޓަ  ރެޑް  މޯލްޑިވިއަން  މަސައްކަތްތަކ ގައި  ގެންދަވާ

 އިތ ރ ވ މާއި   މައްސަލަތައް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި  ވަނީ  ަބއްދަލ ކ ރެއްވ މ ގައި  މިއަދ ގެ  އިތ ރ ން  މީގެމަޝްވަރާކ ރެވިފައިވެއެވެ.  

  އެހީތެރިކަން  ނަފްސާނީ  ގޮތެއްގައި   އެކަށީގެންވާ  ފަރާތްތަކަށް  ވެފައިވާ  ޝިކާރައަކަށް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި  ގ ޅިގެން،

  ރެޑް   މޯލްޑިވިއަން  ަބއްދަލ ކ ރެއްވ މ ގައި  މި  މިއަދ ގެ.  މަޝްވަރާކ ރައްވައިފައެވެ  ތ ންވެސްގ ޅޭގޮ  ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި

  އެއްާބރ ލެއްވ ން   ދެއްވާ  މަސައްކަތަށް  ކ ރައްވާ   ޖަމިއްޔާއިން  އެ  ކައ ންސިލ ން  ސިޓީ  އައްޑޫ  ވަނީ  ކްރެސެންޓ ން

 . ދެއްވައިފައެވެ ލިޔ މެއްވެސް ހަނދާނީ  ޚާއްޞަ ގޮތ ން އަދާކ ރެއްވ މ ގެ ޝ ކ ރ  ފާހަގަކ ރައްވައި

 2020ނޮވެންބަރ     24  –  ބައްދަލ ވ ން   ބޭއްވ ނ    އެކ    އާއި   ކޮމްޕެނީ   ކޮންޓްރެކްޓިންގ   އެންޑް   ޓްރާންސްޕޯޓް   މޯލްޑިވްސް 

  ަބއްލަވާލެއްވ މަށް  މަސައްކަތްތައް  މަޝްރޫޢ ތަކ ގެ  ކ ރިއަށްގެންދާ  މިހާރ   އައްޑޫގައިއިން    ސީ .ސީ.ޓީ.އެމްމި ަބއްދަލ ވ މަކީ  

ކ ންފ ނީގެ    .ަބއްދަލ ކ ރެއްވ މެކެވެ  ޭބއްވެވި  ތެރެއިން  ދަތ ރ ފ ޅ ގެ  ގެންދަވާ  ކ ރައްވަމ ން   އޮފިސަރ   އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފްއެ 

 ކ ންފ ނީގެ  އެ  މަޝްރޫޢަކާއި،  ފަސް  ކ ރިޔަށްގެންދާ  ސީން. ސީ.ޓީ.އެމް  ސިޓީގައި  އައްޑޫ  ވަނީ  އާޒިމް  އާދަމް  އަލްފާޟިލް

މަޢ ލޫމާތ     މަޢ ލޫމާތ   ފަހ ގެ  އެންމެ  ގ ޅޭމަޝްރޫޢާ    ތިން   ގެ(އާރް.އެސް.ސީ)  ލިޓީރެސްޕޮންސިިބ  ސޯޝަލް  ކޯޕަރޭޓް

ދަރާއި ހ ޅ ދޫ ބަނދަރާއި މަރަދޫ ަބނދަރ  ހެދ މ ގެ ޕްރޮޖެކްޓް އަދި  ކައ ންސިލާއި ހިއްސާކ ރައްވާފައެވެ. އެގޮތ ން މީދޫ ަބނ
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ވަނަ އަހަރ ގެ ކ ރީކޮޅ ގައި މަސައްކަތް   2021އިވާކަމަށާއި  ހ ޅ ދޫ ަބހާއ އްދީން މަގ  ހެދ މ ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ޮބޑ ަބއި ނިމިފަ

ވިދާޅ ވެފައެވެ.  ނިންމާލެވޭނެކަ ވަނީ   މަރަދޫ  ގޮތ ގައި  މަޝްރޫޢެއްގެ  އާރް.އެސް.ސީ  ސީގެ.ސީ.ޓީ .އެމް  އިތ ރ ން  މީގެމަށް 

ޢ ލޫމާތ ވެސް މަ  މަޝްރޫޢ ގެ  ހެދ މ ގެ  ަބނދަރ   މިފްކޯ  ހ ޅ މީދޫމަސައްކަތާއި    ހެދ މ ގެ  ތޮށި  ޭބރ   ަބނދަރ ގެ

 ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

  25  -ބައްދަލ ވ ން    ބޭއްވ ނ   އެކ    އާއި   މެނޭޖްމަންޓ ން   ކެމްޕަސްގެ   ހިތަދޫ .  ސ   ޔ ނިވަރސިޓީގެ   ޤައ މީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 2020ނޮވެންބަރ   

ަބއްދަލ ވ މަކީ     ކެމްޕަސްގައި  އެ  ފަހ މީ  އިދ ހާމް   އަލްފާޟިލް  މެނޭޖަރ  އައ    ކެމްޕަސްގެ  ހިތަދޫ.  ސ  ޔޫގެ.އެން.އެމްމި 

މި   ކައ ންސިލާ  މަޢ ލޫމާތ   ގ ޅޭ  ޕްރޮގްރާމްތަކާ  ހ ރި  ރޭވިފައި  ކ ރިއަށް ަބއްދަލ ވ މެކެވެ.  ޭބއްވ ނ   ހިއްސާކ ރެއްވ މަށް 

  އެސެސްމަންޓެއް   ނީޑް  ޓްރެއިނިންގ  ގޮތ ން  ދެނެގަތ މ ގެ  ދާއިރާތައް  ޭބނ ންވާ  ތަމްރީނ   ޒ ވާނ ންނަށްަބއްދަލ ވ މ ގައި  

  ޭބނ ންވާ  ދަށްހިނ  މި  މ އައްސަސާތަކަށް  އެ  ަބއްދަލ ކޮށް،  މ އައްސަސާތަކާ   އެކިއެކި  ސިޓިގެ  އައްޑޫ  ންއިތ ރ   ހެދ މ ގެ

 ކ ރިއަށްގެންދިއ މާގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާކ ރެވިފައިވެއެވެ ކޯސްތައް ތަމްރީނ  މ އްދަތ ގެ ކ ރ  ދެނެގަނެ، ތަމްރީނ ތައް

 ހިތަދޫ.  ސ  ޔޫގެ.އެން.އެމް  ތެރޭގައި  މަހ ގެ  ޖޫން  އަހަރ ގެ  އަންނަ  ވަނީ   ފަހ މީ  އިދ ހާމް  އަލްފާޟިލް  ަބއްދަލ ވ މ ގައި  މި

  ނޫސްވެރިކަމ ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ހިއްސާކ ރައްވާފައެވެ. އެގޮތ ން    އައ ފެށ މަށް މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ    ކެމްޕަހ ގައި

  ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ   އައްޑޫގައި  ކަމާއި  ކ ރަމ ންދާ  މަސައްކަތް  ފެށ މަށް  ތެރޭގައި  މަހ ގެ  ޖަނަވަރީ  އަންނަ  ކޯސްތައް  ދާއިރާގެ

 މޭޔަރ،  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަމ ން ފާހަގަކ ރެއްވާފައި ވެއެވެ. މި ަބއްދަލ ވ މ ގައި  މ ހިންމ ކަން  ގެންދިއ މ ގެ  ކ ރިއަށް  ކޯސްތައް

  ދިރާސާކ ރ މ ގެ   ދާއިރާއިން  މާވެށީގެތި  ގ ޅިގެން،  ލިބ މާއި  ލަޤަބ   ރިޒާރވްގެ   ަބޔޮސްފިއަރ  ޔ ނެސްކޯ   ސިޓީއަށްވަނީ އައްޑޫ  

 ޮބޑ ކަން  ބޭނ ން  ދިރާސާ  ކ ރ މަށްޓަކައިވެސް  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ދެމެހެއްޓެނިވިމާއި  ކައިތ ރ ވެފައިވާ  މ ހިންމ ކަން

   ފާހަގަކ ރައްވާފައެވެ. 

 ސިޓީ  އެގޮތ ން.  އެވެމަޝްވަރާކ ރައްވައިފަ  ވަނީ  ގ ޅޭގޮތ ންވެސް  ބ ސްތާނާއި  ސިޓީ  ާބޒާރާއި،  ސިޓީ  ަބއްދަލ ވ މ ގައި  މި

  ކ ރ މ ގެ އިތ ރ   ަބރިއެއްވެސް  ފާޚާނާ  އިތ ރ ން  ޝޮޕެއްގެ  ކޮފީ  ފިހާރައާއި  ތިން  އިތ ރ   ގޮތ ން  ފ ޅާކ ރ މ ގެ  އިތ ރަށް  ާބޒާރ 

 .ވިދާޅ ވިއެވެ ފަހ މީ އިދ ހާމް އަލްފާޟިލް ކަމ ގައި ގެންދަވާ ކ ރައްވަމ ން މަސައްކަތް
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 2020ނޮވެންބަރ     26  -ބައްދަލ ވ ން    ބޭއްވ ނ    އެކ     އާއި   ސަރވިސް   ޕޮލިސް   ސް މޯލްޑިވް   ކައ ންސިލ ން   ސިޓީ   އްޑޫ އަ 

މަޝްވަރާކ ރ މަށް   ގ ޅޭގޮތ ން  ފެށ މާއި  މަސައްކަތް  އިންސްޕެކްޓަރ ންގެ  މ ނިސިޕަލް  ސިޓީގައި  އައްޑޫަބއްދަލ ވ މަކީ    މި

ަބއްދަލ ވ މެކެވެ.    މައްޗަށް   ކައ ންސިލްގެ  ދަށ ން   ތަކ ގެޤަވާއިދ   ޤާނޫނ ތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެގޮތ ންޭބއްވ ނ  

 ފ ލ ހ ންނާއި  އޮފީސްތަކާއި،  އަވަށ    ކައ ންސިލާއި،  ގ ޅޭގޮތ ންނާއި،  ޒިންމާތަކާ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި  ލާޒިމ ކ ރައްވާފައިވާ

 ވެއެވެ. ވަނީ މަޝްވަރާކ ރެވިފައި ގ ޅޭގޮތ ން ކ ރިއަށްގެންދިއ މާ މަސައްކަތް އިންސްޕެކްޓަރ ންގެ މ ނިސިޕަލް ގ ޅިގެން

 2020ޑިސެންބަރ     16  -ވަރކްސްއާއި އެކ  ބޭއްވ ނ  ބައްދަލ ވ ން    ޕަބްލިކް   ހިތަދޫ 

  ޭބއްވ ނ   ގޮތ ން  ހިއްސާކ ރ މ ގެ  ކައ ންސިލާއި   ކަންޮބޑ ވ ންތައް  ހ ރި  މ ވައްޒަފ ންގެ  ވަރކްސްގެ  ޕަްބލިކް  މިަބއްދަލ ވ މަކީ

 ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.  މ ވައްޒަފ ން އިސް  ގެވަރކްސް ޕަްބލިކް ހިތަދޫމި ަބއްދަލ ވ މ ގައި .  ަބއްދަލ ވ މެކެވެ

 2020ޑިސެންބަރ     21  -  ބައްދަލ ވ ން   ބޭއްވ ނ    ކ  އި އެ މެންބަރ ނާ   މޯލްޑިވްސްގެ   ދަ   އޮފް   ކޮމިޝަން   ރައިޓްސް   ހިއ މަން 

  އެ ވަޑައިގަތ މަށާއި، ރަފ ވެތަޢާ  މެންަބރ ން ކ ރައްވާފައިވާ ޢައްޔަނ   ދައ ރަށް ފަސްވަނަ އެމްގެ.ސީ.އާރް.އެޗް ަބއްދަލ ވ މަކީ މި

  ޙައްޤ ތައް   އިންސާނީ  ޙިއްޞާކ ރައްވައި،  ކައ ންސިލާ  މަސައްކަތްތައް   ގެންދަވާ  ކ ރައްވަމ ން  މިހާރ   ކޮމިޝަނ ން

 މަޝްވަރާކ ރެއްވ މ ގެ  ގޮތ ން  ެބހޭ  މަސައްކަތްތަކާ  ކ ރެވިދާނެ  ގ ޅިގެން  މ އައްސަސާ   ދެ  އެރ ވ މ ގައިކ ރި  ރައްކާތެރިކ ރ މާއި،

ަބއްދަލ ވ މ ގައި    ޭބއްވެވި  ންތ ގޮ މި    ތެރެއިން   ފަރާތްތަކ ގެ  ދ ވަސްވީ  އ މ ރ ން  ސިޓީގައި  އައްޑޫަބއްދަލ ވ މެކެވެ. 

 އެއް "  ހޯމް  އެލްޑަރލީ"  ޚާއްޞަކޮށްގެން   ފަރާތްތަކަށް  މަޙ ރޫމ ވެފައިވާ  ޙައްޤ ތަކ ން  އިންސާނީ   ފަދަ  ޯބހިޔާވަހިކަން

  ވަގ ތީ  ލިބެންދެން،  ހައްލެއް  ދާއިމީ  މައްސަލައަށް  މި  އިތ ރ ން  މީގެ  އްވާފައެވެ.މަޝްވަރާކ ރަ  ވަނީ  ގ ޅޭގޮތ ން  ޤާއިމ ކ ރ މާ

 .މަޝްވަރާކ ރައްވާފައިވެއެވެ ގ ޅޭގޮތ ންވެސް ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި ޚިދ މަތް ޤާއިމ ކޮށް މަރ ކަޒެއް އެފަދަ ގޮތ ން

 ފަރާތްތަކ ގެ   އެ  ފެންވަރ ގައި  ސިޓީ  ންނާއި،ގ ޅޭގޮތ   ކަށަވަރ ކ ރ މާ  ޙައްޤ ތައް  ިބދޭސީންގެ  ދިރިއ ޅޭ  ސިޓީގައި  އައްޑޫއަދި  

  ގ ޅޭގޮތ ން  މަސައްކަތްތަކާ  ކ ރެވިދާނެ   ކައ ންސިލަށް  ސިޓީ  ގ ޅިގެން  އިދާރާތަކާއި  ކަމާެބހޭ  ކ ރ މަށް  ކަށަވަރ   ޙައްޤ ތައް

 .ވަރާކ ރައްވާފައިވެއެވެމަޝް
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 2020ޑިސެންބަރ     28  –ދަލ ވ ން  ބައް   ބޭއްވ ނ    އެކ    އާއި    ކޮމިޓީ   ތަރިކަ   ތަރައްޤީއާއި   ޤައ މީ   މަޖިލީހ ގެ 

 ދަރިވަރ ންނަށް  ކިޔަވަމ ންދާ  އެކަޑަމީގައި   އެ   އަށާއި(  އޭ. އޭ.އޭ)  އެރޮނޯޓިކްސް  އޮފް  އެކެޑެމީ  އޭޝިއަން  މިަބއްދަލ ވ މަކީ

  އި މައްސަލާގަ   ހ ށަހަޅާފައިވާ  އަށް  ކޮމިޓީ  ތަރިކަ  ތަރައްޤީއާއި  ޤައ މީ  މަޖިލީހ ގެ  ގ ޅޭގޮތ ން  ދަތިތަކާއި  ދިމާވަމ ންދާ

 هللا،ޢަްބދ   އަހްމަދ   މެމްަބރ   ދާއިރާގެ  ާބރަށ ަބއްދަލ ވ މެކެވެ. މި ަބއްދަލ ވ މ ގައި    ޭބއްވ ނ   މަޝްވަރާކ ރ މަށް  ކައ ންސިލާއި

  ދާއިރާގެ   ތ ލ ސްދޫ  ޙަކީމް،  ޢަްބދ ލް  ޢަނީ  ޢަްބދ ލް  މެމްަބރ   ދާއިރާގެ  ކ ރެންދޫ  އަލީ،  ޔޫނ ސް  މެމްަބރ   ދާއިރާގެ  ހޮޅ ދޫ

 ނާޒިލް ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  އިްބރާހީމް މެމްަބރ  ދާއިރާގެ ދެކ ނ  ހިތަދޫ ނަސީމް އަދި އިްބރާހީމް މެމްަބރ 

 2020ޑިސެންބަރ     30  –މޯލްޑިވްސްއާއި އެކ  ބޭއްވ ނ  ބައްދަލ ވ ން    ޕީ . ޑީ . އެން . ޔޫ 

  އިން   މޯލްޑިވްސް  ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ  ގޮތ ން  ޅޭގ   މައްސަލަތަކާއި  އިޖްތިމާއީ  އެކިއެކި  ހ ރި  މ ޖްތަމަޢ ގައި  ރާއްޖޭގެ  މިަބއްދަލ ވ މަކީ

މި ަބއްދަލ ވ މ ގައި  .  ަބއްދަލ ވ މެކެވެ ޭބއްވ ނ  މަޝްވަރާކ ރ މަށް އެކ  ކައ ންސިލާއި ގ ޅޭގޮތ ން ދިރާސާއާއި ގެންދާ ކ ރިއަށް

  ޒާހިރ    މްއަޒީ  ޑޮކްޓަރ  ރިސަރޗަރ   އަދި  އާސިމް  ނަީބޙް  އޮފިސަރ  ޕްރޮގްރާމް  ރަޝީދާއި  ޔާސްމީން  މެނޭޖރ  ޕްރޮގްރާމް

 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 2020ޑިސެންބަރ     30  –އައިރަނާސް އާއި އެކ  ބޭއްވ ނ  ބައްދަލ ވ ން  

   ގ ޅޭގޮތ ން  އާއި  މެރަތަން  އައްޑޫ   ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެންދަން  ކ ރިއަށް  އިން  އައިރަނާސް  އަހަރ   ވަނަ  2021  މިަބއްދަލ ވ މަކީ

 .  ަބއްދަލ ވ މެކެވެ ޭބއްވ ނ  ގޮތ ން ގެހިއްސާކ ރ މ  މައ ލޫމާތ  ކައ ންސިލާއި

 2020ޑިސެންބަރ     31  –ކޮމިޓީ އާއި އެކ  ބޭއްވ ނ  ބައްދަލ ވ ން  އ.ތ.މ    ގަމ ،   ހައްދ ންމަތީ 

 ކ ރައްވާ   އަށް  އައްޑޫސިޓީ  އިން  ކޮމިޓީ  ކ ރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނ ންގެ  ގަމ ،  ހައްދ ންމަތީ  މިަބއްދަލ ވ މަކީ

 .  ަބއްދަލ ވ މެކެވެ ޭބއްވ ނ  ގ ޅިގެން ދަތ ރާއި ތަޖ ރިާބ
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 އަންހެނ ންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމެޓީ 

 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ ންގެ މަޢ ލޫމާތ  
 މަގާމ    ނަން  ސ.ނ. 
 ރައީސާ  އާއިޝަތ  ނަދާ  1
 ނައިބް ރައީސާ އާމިނަތ  ޝިހާބް  2
 މެމްބަރ ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާ  އާމިނަތ  ސަނާ 3
 މެމްބަރ މަރަދޫ ދާއިރާ  ޤް ޝަފ ޤާ ޝަފީ  4
 މެމްބަރ ފޭދޫ ދާއިރާ  ހައްވާ ޒާހިރާ  5
 މެމްބަރ ހ ޅ ދޫ ދާއިރާ  ޝާމާ އިބްރާހިމް  6
 މެމްބަރ މީދޫ ދާއިރާ  އާމިނަތ  ޚާލިސާ  7

 

 ކޮމެޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލ ތައް 
 ވެ. ކޮމެޓީއަށް އަށް ފާއިތ ވި ހަމަސްދ ވަހ ގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނ ވެއެ 

 ކޮމެޓީގެ ބައްދަލ ވ ންތައް 
ޙާޟިރ ވި   ބައްދަލ ވ މ ގެ ނަންބަރ  

މެންބަރ ންގެ  
 ޢަދަދ  

 ކޮމިޓީގެ ނިންމ ންތައް 

WDC(3)40/01/2020 

 2020ޖަނަވަރީ   05
07 

ވަނަ އަހަރ ގެ އެކްޝަން ްޕލޭން އަދި ބަޖެޓ  ހެދ މަށް    2020
 މަޝަވަރާ ކ ރެވ ނ  

WDC(3)41/02/2020 

 2020ޖަނަވަރީ   10
06 

ނަ އަހަރަށް ފާސްކ ރެވ ނ  ބަޖެޓް ްޕލޭން ކޮށް ކ ރިޔަށް  ވަ 2020
 ްޕރޮގްރާމްތައް ގެންދާނެ ގޮތެއް ނިންމ ން.

WDC(3)42/03/2020 

 2020ޖަނަވަރީ   15
07 

 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކ ރ ން.  2020

WDC(3)44/04/2020 

 2020ޖަނަވަރީ    18
07 

 ޖަނާއިޒ  ކޯސް ހިންގ މަށް މަޝްވަރާ ކ ރެވ ނ .  

WDC(3)45/05/2020 07   . ޖަނާއިޒ  ކޯސް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލ  ކ ރެވ ނ 
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 2020  ފެބްރ އަރީ   02

WDC(3)46/06/2020 

 2020  ފެބްރ އަރީ   05
05 

އަހަރ ގެ   2020އެފްއޭ އެމްގެ އިސްބޭފ ޅ ންނާ ބައްދަލ ކޮށް 
 އަންހެން ފ ޓ ބޯޅަ މ ބާރާތް މަޝަވަރާ ކ ރެވ ނ .  

WDC(3)47/07/2020 

 2020  ފެބްރ އަރީ  15
07 

ވަނަ އަހަރ ގެ އަންހެނ ންގެ ދ ވަސް ފާހަގަ ކ ރ މަށް    2020
 ކ ރާނެ ކަމެއް ނިންމ ން. 

WDC(3)48/08/2020 

 2020ފެބްރ އަރީ    18
 

 ކެންސަރޑޭ ފާހަގަ ކ ރަން ނިންމ ން. 

 

 ކޮމެޓީއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދ ގެ މަޢ ލޫމާތ  
ދ ވަހ ގ2020ެ  ހަމަސް  ފ ރަތަމަ  އަހަރ ގެ  އަދި    ވަނަ  ނ ވެއެވެ.  ކ ރެވިފައި  ޚަރަދެއް  ކޮމެޓީންއެއްވެސް  ތެރޭގައި 

ނ ވެއެވެ.   ލިިބފައި  ކޮމިޓީގެ  އާމްދަނީއެއްވެސް  ކ ރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނ ން  ވަނީ  ވެފައި    2020ސަަބަބކަށް 
ޅިގެން ލޮކްޑައ ން ކ ރެވ މާއި އެކ   އާއި ގ   19ކޮވިޑް  ރަށް ކަނޑައެޅ ނ  ަބޖެޓ  ހޯދަން ހ ށައަޅާފައި ނ ވާތީ އާއި  ވަނަ އަހަ

ކ ރަމ ން  އ ފެދިފައިވާ އެސްއެސްޑީ ޑެސްކ ގައި މަސައްކަތް  ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހ އްޓި މެމްަބރ ން އަވަށ  އޮފީސްތަކ ގައި 
 ގެންދާތީއެވެ. 
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 ނިންމ ން 
ހަމަސް ދ ވަހ ގެގެ  ވަނަ އަހަރ   2020 ކައ ންސިލ ން ކައ ންސިލް ހިއައްޑޫ ސިޓީ  ރިޕޯޓް    ފ ރަތަމަ  ނގި ގޮތާއި 

ސ ްބޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް هللا ހިންގި ޙަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްޞީލ  ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމ މ ގެ ހެޔޮ ތައ ފީޤ  ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި  
އެހީތެ ގޮތ ން  އިދާރީ  ގޮތ ންނާއި  ފަންނީ  އެކ ލަވައިލ މ ގައި  ރިޕޯޓް  މި  އެއަށްފަހ   ކ ރަމެވެ.  ވެދެއްވި  ޙަމްދާއި ޝ ކ ރ   ރި 

ޙަރަކާތްތައް އެ ކައ ންސިލްގެ  މި  ހަމައެއާއެކ   އަދި  ދަންނަވަމެވެ.  ޝ ކ ރ   ކަމާއެކ   އިޚްލާޞްތެރި  ފަރާތްތަކަށް  ންމެހައި 
ޝާމިލ ކ ރަމެވެ.   ޝ ކ ރ ގައި  މި  ވެސް  ފަރާތެއް  ހ ރިހައި  އެހީތެރިވެދެއްވި  ހިންގ މ ގައި  ކައ ންސިލް  هللا ވިލަރެސްކޮށް 

މި ވަތަޢާލާ  ދިސ ްބޙާނަހޫ  ލޮބ ވެތި  ޞ ލްޙަ    ފާގަތިކަމާއި  ފަހިކަމާއި  ތަރައްޤީއާއި  ސިޓީއަށް  އައްޑޫ  ޤައ މަށާއި  ވެހި 
 މަސަލަސްކަން ތާއަަބދ މެ މިންވަރ  ކ ރައްވާށިއެވެ. އާމީން !

 . العالمين رب لل  والحمد.  أجمعين صحبه و  وآله محمد على هللا وصلى

 1442   ޖ މާދަލްއާޚިރާ   07   
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