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މޭޔަރގެ ބަޔާން

g
ޙމްދާއި ،ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންވީގޮތުގެ
ވންތަ هللا سبحانه وتعالى އަށް ަ
ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތި ަ
ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން ،ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ مح ّمد صلّى هللا عليه وسلّم އަށް
ޞލަވާތާއި ،ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި،
ަ
ވން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ .މި
ޞަލާވާތާއި ،ސަލާމް ލެއް ު
މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
ޤނޫނުގެ
ލން ހިންގުމުގެ ާ
މިރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫ ު

 109ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އިން ހިންގި
ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓެވެ.
ކމުގެ ތެރެއިން ބައެއްކަންކަން
ށޓަކައި ،ކައުންސިލުން  2021ވަނަ އަހަރަށް ރާވާފައިވާ ކަން ަ
ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަ ް
ޤއުމުގައި އަޅާފައިވާ ސިއްޙީ
ގފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ކޮވިޑް  19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން މުޅި ަ
ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ހިނ ާ
ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއިއެކީ

 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ކުރިއަށް

ނުގެންދެވި މަޑު ޖައްސާލަން ޖެހުނެވެ.
ކޮވިޑް 19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އެލްޖީއޭ އާއި އެޗްޕީއޭ އިން ދެއްވި ލަފާގެމަތިން މި އިދާރާއިންވެސް
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ އަޅާފައެވެ .އަދި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގިނަ ސްޓާފުން ވަނީ އަވަށު އޮފީސް ތަކުގައި
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް ސާރވިސް ޑެސްކް ތަކުގައާއި އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި(އީއޯސީ) ،އައްޑޫސިޓީގެ
ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަމަލީގޮތުން ގިނަވަގުތު މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ .މުވައްޒަފުން ހިތްވަރާއި ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު
ހނު އުފަލާއިއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
އ ދެމިތިބިކަން ނު ަ
މަސައްކަތްކޮށް ،ސާބިތުކަންމަތީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގަ ި
މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި އަމާންވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ކުރަމުންދާ
މަސައްކަތުގައި އެ މުއައްސަސާއަށް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ކެނޑިނޭޅި ފޯރުކޮށްދެއްވައެވެ .ހަމައެއާއިއެކު ޤައުމީ އެކިއެކި
ތރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.
އިދާރާތަކުން އެދޭ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލުން އެއިދާރާތަކަށް އެހީ ެ
ގިނަ ދުވަސްތަކަށް މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންގެ ބައިނަލްއަޤްވަމީ ދަތުރުތައް އައްޑުއަށް ކުރަން
ފެށުމާއިއެކު އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަމަށާއި ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ވިޔަފާރި އާއި އެއާއި ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ވަނީ ދިރުން
ތއް ވަނީ ލިބެން ފަށާފައެވެ.
މންނަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ފައިދާ ަ
އަންނަން ފަށާފައެވެ .އަދި އާއް ު
 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ މަސައްކަތު ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ.
މި ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތަކާއި ފެންހިންދާ ނިޒާމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބިންހިއްކުން އަދި ހަމަ އެހެންމެ
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`
 1ތަޢާރަފް
ނބަރު  7/2010ގެ
ޤނޫނު ނަ ް
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާ
109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި
ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓެވެ.
ނ ނަންބަރު  7/2010ގެ
ޤނޫ ު
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާ
109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި
ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓެވެ.
ވ
މި ރިޕޯޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި ،ކައުންސިލްގެ އަމާޒާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައި ާ
ދ
ތއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .އަ ި
ށ ހިންގި ޙަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވުނު ޙަރަކާތް ަ
ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލު ވުމަ ް
ގ
ނހެނުން ެ
ނތަކާއި ،މާލީ ތަފްޞީލާއި ،އަ ް
މީގެ އިތުރަށް  2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމު ް
ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތް

ކުރާ

ކޮމެޓީގެ

ތަފްސީލާއި

ނސިލްގެ
ކައު ް

ހިންގުން

ދނާ
ހަރު ަ

ކުރުމުގެ

ގޮތުން

ނ
ކުރެވު ު

މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ވެސް ބަލާލެވިފައި ވާނެއެވެ.

 2އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު (ވިޝަން)
އޅެން ހިތްގައިމު ސިޓީ އެކެވެ.
ސަސްޓެއިނަބަލް އައްޑޫސިޓީ .އުފެއްދުންތެރި ،ފަންވަރުހުރި ،ދިރި ު

 3އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒު (މިޝަން)
ނށް ދިރިއުޅެން އެންމެ ކަމުދާ ސިޓީ އަށް އައްޑޫސިޓީ ހެދުމެވެ.
ނތެރި ،މީހުން ަ
އިލްމުވެރި ،ހުނަރުވެރި ،އުފެއްދު ް
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 4އައްޑޫ ސިޓީގެ ވަނަވަރު  /ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުމުގެ ޤާނޫނުގެ  61މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ލޯކަލް
ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން އައްޑޫ ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި،
ކަނޑައަޅާފައިފައިވަނީ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އސާސީގައި
ަ

ޤާނޫނު

ށ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަ ް
ސަރުކާރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އަތޮޅުކަމަށް

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
ޗާޓްގައި،

އައްޑޫ

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

ސަރަޙައްދެވެ.
އައްޑޫސިޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އވެ .ދޫންޏެއްގެ ސިފައިގައި
ރ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ެ
ތން ބަލާއި ު
ތންނާއި އާބާދީގެ ގޮ ު
އެންމެ ދެކުނުގައިވާ ،ބިމުގެ ގޮ ު
ރަށްތައް އެތުރިފައިވާ އައްޑޫސިޓީ އަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ކަންތައްތަކެއް އުފެދުމުގައި އެތަނަކަށް ލިބިފައިވާ ސިޓީ އެކެވެ.
ނވެސް
ނނާއި އާބާދީގެ ގޮތު ް
އންނަ އައްޑޫއަކީ ބިމުގެ ގޮތު ް
ނ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން ޮ
ދިވެހިރާއްޖެ އުފެދިފައިވާ ގޮތު ް
ރާއްޖޭގައި ދެވަނައަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީއެވެ .ޤުދުރަތީ ގޮތުންނާއި ސަޤާފީ ގޮތުން މުއްސަނދި ތަރިކައެއް ލިބިފައިވާ
ތހެޔޮ އެކުވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ތަނެކެވެ.
މިސިޓީ އަކީ އަމާން ހިތްފަސޭހަ ވެށްޓެއް އޮތް ،ހި ް
އައްޑޫގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކާއި ރީޖަނަލް ޕޯޓެއް ޤާއިމްވެފައި ވުމަކީ އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށް ހުޅުވިފައިވާ މައި
ރވެ ،ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް
އންވެސްޓަރުން އައްޑޫއާއި މެދު ހުރި ޝައުޤުވެރިކަން އިތު ު
ދޮރެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ި
ފަސޭހަކަމާއިއެކު ހިންގޭނެ މަގު ފަހިވެފައިވެއެވެ .އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި އެކުވެސް އައްޑޫ އަކީ
ކ
އެ ސިޓީގެ ޤުދުރަތީ ރީތިކަން އަދިވެސް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ .ފެހި ބޯ ގަސްތަކާއި ހިތްފަސޭހަ ގޮނޑުދޮށްތަކަ ީ
ށ ގޮސްހަދާ ތަންތަނެވެ .އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދިވެހި
އފާވެރި ވަޤުތުތައް ހޭދަކުރުމަ ް
އާއިލާތައް ހިތްހަމަޖައްސާލައި ު
އއް ގެންގުޅޭ ބައެކެވެ.
ބަހާއި ތަފާތު ،އަމިއްލަ ބަހުރުވަ ެ
އައްޑޫސިޓީގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ  6އަވަށެވެ .އެއީ ހިތަދޫ ،މަރަދޫ ،މަރަދޫފޭދޫ ،ފޭދޫ ،ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އެވެ.
ލ  34,782މީހުންނެވެ .މީގެތެރޭގައި
ޖުމްލަ އާބާދީގައި ހިމެނެނީ  16,897އަންހެނުންނާއި 17,885ފިރިހެނުންނާއެކު ޖުމް ަ
 18އަހަރުން ދަށުގެ  9,014ކުދިންނާއި  65އަހަރުންމަތީގެ  2,430މީހުން ހިމެނެއެވެ.
ގއި ކަމަށްވުމުން އިދާރީ ގޮތުން މި ސިޓީގެ ވެރި އަވަށަކީ
އައްޑޫ ސިޓީގެ އިދާރީ ގިނަ އޮފީސްތައް ޤާއިމުވެފައިވާނީ ހިތަދޫ ަ
ވ.
ހިތަދޫއެ ެ
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 5ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހިމެނެނީ ދެ ޑިވިޝަނާއި ހަ އަވަށު އޮފީހެވެ .އެއީ ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމެންޓް
ށ
ވށު އޮފީސް ،މަރަދޫ އަވަ ު
ޑިވިޝަނާއި ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސާވިސް ޑިވިޝަނުގެ އިތުރުން މީދޫ އަވަށު އޮފީސް ،ހިތަދޫ އަ ަ
އޮފީސް ،މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް ،ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް އަދި ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހެވެ.
ނ
ގ އިތުރުން ހިއުމަ ް
ނންސް ސެކްޝަން ެ
ޝނާއި ،ފައި ޭ
ނގައި ހިމެނެނީ އެޑްމިން ސެކް ަ
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމެންޓް ޑިވިޝަ ް
ލނިންގ ސެކްޝަނާއި ޕްރޮޖެކްޓްސް
ރިސޯސަސް ސެކްޝަނެވެ .ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސާވިސް ޑިވިޝަންގައި ހިމެނެނީ ޕް ޭ
އ
ސެކްޝަންގެ އިތުރުން ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަނެވެ .ކޮންމެ އަވަށު އޮފީހެއްވެސްވަނީ ދެސެކްޝަނަކަށް ބެހިފައެވެ .އެ ީ
ކޯޕަރޭޓް ސާވިސް ސެކްޝަނާއި ޖެނެރަލް ސާވިސް ސެކްޝަނެވެ.
ސިވިލސް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 5.1އައްޑޫ ސިޓީ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ ހަރަތުވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު އޮތީ ،މެއި
މަހުގެ  17ވަނަ ދުވަހު އެވެ .މި ދަރުބާރު އޮތީ އައްޑޫ ހައިސްކޫލް ގައެވެ .ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން
އ އޮތުމުން ހުވާ ކުރުމުގެ
ޑ ސިޓީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގަ ި
އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުންނާއި އައް ޫ
ދަރުބާރު ގެންދެވުނީ

އާއްމުން ނުވައްދައެވެ .މި ދަރުބާރު ހިނގަމުންދިޔަ ގޮތް

ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން

ލައިވްކުރެވުނެވެ.
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އައްޑޫގެ މޭޔަރު ކަމަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި އެމްޑީޕީގެ
މގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު،
ބވި މެމްބަރުންނާ އެކު ހުވާކުރު ު
ހ ު
ކެންޑިޑޭޓު އަލީ ނިޒާރާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އިންތި ާ
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކު އިންތިހާބުކުރީ މެންދުރު ފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ .ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް
އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތީ މުހައްމަދު ޝުއާއު އެވެ.

ފުރިހަމަ ނަން:

އަލީ ނިޒާރު

ދާއިރާ:

އައްޑޫ ސިޓީ

މަޤާމު:

މޭޔަރ

އެޑްރެސް:

ދ
ހތަ ޫ
އެމްޓޭޝަންި ،

ފޯން ނަންބަރ:

7775729

އީމެއިލް:

ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިރާ:

mayor@adducity.gov.mv

މުޙައްމަދު ޝުޢާއު
ހިތަދޫ މެދެވައު ދާއިރާ

މަޤާމު:

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

އެޑްރެސް:

ދ
ވައިލެޓްމާގެ،ހިތަ ޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7914567

އީމެއިލް:

mohamed.shuaau@adducity.gov.mv
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ފުރިހަމަ ނަން:

އަޙްމަދު ސައީދު

ދާއިރާ:

ކޑެ ދާއިރާ
ހިތަދޫ މޫލެ ެ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

ސްކައި،ހިތަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

9999907

އީމެއިލް:

ahmed.saeed@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

ޒ
އިބްރާހީމް ޝިނާ ް

ދާއިރާ:

ހިތަދޫ ކޮރޮވައު ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

ލިލީވިލާ ،ހިތަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7788783

އީމެއިލް:

ibrahim.shinaz@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

ޙުސައިން ޒަރީރު

ދާއިރާ:

ހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

ކައްބާބުގެ  ،ހިތަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7782787

އީމެއިލް:

hussain.zareer@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

މަރްޔަމް ސައީދާ

ދާއިރާ:

މތި ދާއިރާ
ހިތަދޫ ބޭރު ަ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

މުޝްތަރީގެ،ހިތަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7707193

އީމެއިލް:

mariyam.saeeda@adducity.gov.mv
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ފުރިހަމަ ނަން:

އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ދާއިރާ:

ނދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ މާމެ ް

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

ތދޫ
ލޫނާ،ހި ަ

ފޯން ނަންބަރ:

9662345

އީމެއިލް:

aminath.adhaala@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

އަޙްމަދު ނަދީރު

ދާއިރާ:

މަރަދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

ފަރިވާދީ،މަރަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

9944567

އީމެއިލް:

ahmed.nadhir@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

ޚާލިދާ މުޙައްމަދު

ދާއިރާ:

މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

އާރާމުގެ،މަރަދޫފޭދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7903885

އީމެއިލް:

khalidha.mohamed@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

އާމިނަތު ސަލްމާ

ދާއިރާ:

ފޭދޫ މަގުއްދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

ނާޒުކީއާގެ. ،ފޭދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7907959

އީމެއިލް:

aminath.salma@adducity.gov.mv
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ފުރިހަމަ ނަން:

މުޙައްމަދު ފައިސަލް

ދާއިރާ:

ފޭދޫ މާދެލަ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

ކޮޑަގެ،ފޭދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7788983

އީމެއިލް:

faisal@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

އާމިނަތު ސާލިހާ

ދާއިރާ:

މީދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

ރެސިޑެންސް ،މީދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7955750

އީމެއިލް:

aminath.saliha@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙުމާން

ދާއިރާ:

ހުޅުދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

ފުލިދޫގެ،ހުޅޫދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7610009

އީމެއިލް:

hussain.faizu@adducity.gov.mv
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 5.2ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
 .1ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށްތައް ހިންގައި ،ތަރައްޤީކޮށް،
ނ.
ތތައް ދިނު ް
ގތުގެމަތިން ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަ ް
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
 .2ސިޓީގައި ނުވަތަ ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ އަވަށު ބޯޑުން ،ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ތައްޔާރުކޮށް،
ނކޮށް ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސިޓީ
ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކުގެ މައްޗަށް ބި ާ
ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެކަށައަޅައި މުޅި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ތަރައްޤީގެ
ނ.
ތއްޔާރުކުރުމާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރު ް
މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި ބަޖެޓު ަ
 .3ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން
ގ
ތއް ހިނގާނުހިނ ާ
ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުމާއި ،ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ކައުންސިލްގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢު ަ
ދރީވެ ،އެމިނިސްޓްރީތަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް
ގޮތް ބެލުމުގައި އެހީތެރިވެދީ ،އެމިނިސްޓްރީތަކަށް ޖަވާބު ާ
ގަވާއިދުން ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން.
ލން.
ގތް ބެ ު
 .4އަވަށު އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެ އޮފީސްތައް ހިނގާނުހިނގާ ޮ
މސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ
އންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި ަ
 .5މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކަ ު
ތއް ހަދައި އެ
ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދު ަ
ނ.
ގަވާއިދުތައް ހިންގު ް
ރއި ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ސިޓީ
 .6މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާ ާ
ނ.
ކން ނިންމު ް
ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ ރަށްވެހިންގެ ނަމުގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަން ަ
ޢ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ،އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި
 .7އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާ ީ
ދ
ނގެ ދަށުން ހެ ޭ
ޤނޫ ު
ތތަކަށް މި ާ
ކތި އެހެން ފަރާ ް
ނ މިފަދަ ތަ ެ
ލމުގެ ދަށުގައި ހުން ަ
މިލްކުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެ ު
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން.
ނނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ
މށް ޤާ ޫ
ށ ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދު ަ
 .8ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަ ް
ގ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ
ސ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކު ެ
އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައި ާ
ޙައްޤުތަކާއިމަޞްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށް
ފަންޑު އުފެއްދުން.
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މށް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ
 .9ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދު ަ
ތެރޭގައިމުނިސިޕަލް ބޮންޑާއި ބިލާއި މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީ ފަދަ އެކިއެކި މާލީ ސެކިއުރިޓީތައް އެކަށައަޅައި،
އެފަދަ ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން.
 .10ކައުންސިލްގެ

މެންބަރުން

ދލުވާ
ބަ ަ

ޙާލަތްތަކުގައާއި

ކައުންސިލްގެ

ނަން

ބަދަލުވާ

ތކުގައި
ޙާލަތް ަ

ކުރީގެ

ނ.
ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ އުފުލު ް
ށން
މ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ވރިވެގެން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ި
ތތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތައް މެދު ެ
 .11ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަ ް
ހެދޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފީ ކަނޑައެޅުމާއި ފީނެގުން.
ކއި ،ޕާކު ފަދަ
ނސިލްގެ އުޅަނދުފަހަރާއި މަގުތަ ާ
ތނާއި ކައު ް
ދށުން ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަން ަ
 .12ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަ
ނ.
ދނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރު ް
ނށް ނަން ި
އާންމު ތަންތަ ަ
ނވުން.
ފ ު
ތއް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮ
 .13މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓު ަ
ނ.
 .14ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާލިބިގަތު ް
 .15ސިޓީގައި އަމާން އަދި ޞުލްޙަވެރި ވެށްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި އެންމެހައި
ކަންކަން ކުރުން.
ނނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް
ގން އެއްވެސް މީހަކު ޤާ ޫ
ތރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅި ެ
 .16ކައުންސިލުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ެ
ގ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން.
އކަމެއް ތަޙުޤީޤްކުރުމަށް ފުލުހުން ެ
ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ ެ
ކރުން.
 .17ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ު
 .18ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ހިންގުން.
ވސް ކަންކަން ކުރުން.
 .19ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫން ެ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވެފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ
ކށްދީ
ޞލަކުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހި ޮ
އ ޫ
ރތީ ،އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި ު
ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ،ދިމިޤް ާ
އިޤުތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ،އިޖުތިމާޢީގޮތުން އަދި ސަޤާފީގޮތުން ،ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު
މަތިކޮށްދީ ،ރައްޔިތުން ބާރުވެރި ކުރުވައި ،ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ގާތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ،
ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ.
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ
ސްޕީޑް ހަލުވިކޮށް ތަރައްޤީއަށް ކުރާ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ދައުރު އިތުރު ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި އައްޑޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޕްލޭންގައި ހިމެނޭކަންކަން ކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސައްކަތް ތިރީގައިވާގޮތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.
-1

ނ
މޭޔަރ އަލީ ނިޒާރު – ކައުންސިލްގެ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓު ް

-2

މއި ޓްރާންސްޕޯރޓް
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޝުޢާއު – ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓު ާ
އަދި ޕަބްލިކް ވޯރކްސްގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

-3

ޓން
ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ސައީދު – ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ މުނިސިޕަލް ސާރވިސް ކަންކަން ބެލެހެއް ު

-4

ދ
ލހެއްޓުމާއި ހިތަ ޫ
ޒ – ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ ކަންކަން ބެ ެ
ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝިނާ ް
ނ
ޓ ް
އަވަށު އޮފީހުގެ ލޭންޑް ،ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސޯޝަލް ހައުސިންގ ކަންކަން ބެލެހެއް ު

-5

ނ
އޓު ް
ކައުންސިލަރ މަރްޔަމް ސައީދާ  -ތިމާވެށީގެ ކަންކަން ބެލެހެ ް

-6

ހގެ ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ
އފީ ު
ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޒަރީރު – ޕްރޮޖެކްޓްސް ސެކްޝަންގެ ކަންކަމާއި ހިތަދޫ އަވަށު ޮ
ޓން
ނންގ ސެކްޝަންގެ ޓްވަރިޒަމާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއް ު
ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޕްލޭ ި

-7

ކައުންސިލަރ އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު – ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސް ޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތާއި
ނ
ޓ ް
ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސް ސެކްޝަންގެ ކަންކަން ބެލެހެއް ު

-8

ނ
ހއްޓު ް
ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ނާދިރު – މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސްގެ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެ ެ

-9

ނ
ކައުންސިލަރ ޚާލިދާ މުޙައްމަދު – މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސްގެ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓު ް

 -10ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސަލްމާ – ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސްގެ

ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސް ،މުނިސިޕަލް ސާރވިސް އަދި

ނ
ސޯޝަލް ސާރވިސް އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓް އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓު ް
 -11ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފައިސަލް – ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސްގެ

ލޭންޑް،

ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސޯޝަލް

ނ
ބލެހެއްޓު ް
ހައުސިންގ އަދި ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ެ
ނ
އޓު ް
 -12ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސާލިހާ – މީދޫ އަވަށު އޮފީސްގެ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެ ް
ނ
 -13ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙުމާން -ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސްގެ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓު ް

15

 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 6ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
ނ
އރު މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ  421މުވައްޒަފުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ ީ
ރ ނިމުނު ި
 2021ވަނަ އަހަ ު
148

އިދާރީ

މުވައްޒަފުންނާއި

113

މަސައްކަތު
މުވައްޒަފުންނެވެ .އަދި ހަމަ
މި

އެހެންމެ
ކޮންޓްރެކްޓް

އ
އިދާރާގަ ި
ނ
އުސޫލު ް
158

ގެންގުޅޭ
މުވައްޒަފުން

ހިމެނެއެވެ.

މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 05
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވިފައިވާއިރު  10މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވެއެވެ .އަދި މި އިދާރާގެ 02
މުވައްޒަފަކު ވަނީ އެހެން އޮފީސްތަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ.
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުސްވެފައި ވަނިކޮށް މި
ނސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
މަގާމަށް ވަނީ  26ޑިސެމްބަރ  2021ގައި މުހައްމަދު ޝުޖާއު އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ .ކައު ް
ރވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއެކު ،މާލީ ޒިންމާދާ ު
ވެސް އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތެވެ.
 6.1ވައްޒަފުން އެކުލެވިފައިވާގޮތް
 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފާސްކުރެވިފައިވާ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމްތަކަށް ބަލާއިރު
އމިވަނީއެވެ.
މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ދާއިމީ  261މުވައްޒަފުންގެ ރޭންކް ބެހިފައިވާގޮތް ތިރީގަ ި
ރޭންކް

އަދަދު

މުވައްޒަފުންގެ ރޭންކު ބެހިފައިވާގޮތް

)ZV7-1 (GRADE 1

1

ޑިރެކްޓަރ

EX1

8

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

MS3

20

ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

MS2

8

ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް

)CS9 (Grade 4

1

ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް

)CS9 (Grade 2

1

ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް

)CS7 (GRADE 1

1

ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

MS1

14

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

MS1

4

ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

GS4

18

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

GS4

1

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

GS3

38

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

GS3

6

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

GS2

26

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

GS1

1

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 3

SS3

3

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 2

SS2

20

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 1

SS1

90
261

ޖުމްލަ

 6.1.1ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާ ގޮތް
ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންޓްރެކްޓް  02މުވައްޒަފުން:
އޮފީސް/ސެކްޝަން

ރޭންކް

އަދަދު

ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް

MS1

1

ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޝަން

GS3

1

ރކްޓް  158މުވައްޒަފުން:
ކައުންސިލް ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންޓް ެ
މިސްކިތު މަސައްކަތު

އޮފީސް/ސެކްޝަން

މުނިސިޕަލް

އކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ
އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސަ ް

03

ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން

02

ކައުންސިލް ބިއުރޯ

01

އައި.ޓީ ޔުނިޓް

01

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ޑިވިޜަން

27

ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް( މުނިސިޕަލް ،25މިސްކިތު )08

25

08

މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް ( މުނިސިޕަލް ،25މިސްކިތު )08

25

08

17

 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް ( މުނިސިޕަލް ،12މިސްކިތު )08

12

08

ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް( މުނިސިޕަލް ،05މިސްކިތު )03

05

03

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް ( މުނިސިޕަލް ،08މިސްކިތު )07

08

07

މީދޫ އަވަށު އޮފީސް ( މުނިސިޕަލް ،05މިސްކިތު )09

05

09

ހިތަދޫ ޔޫތު ސެންޓަރ

09

މަރަދޫފޭދޫ ޔޫތު ސެންޓަރ

07

ގަން ޔޫތު ސެންޓަރ

05

ހުޅުދޫ ޔޫތު ސެންޓަރ

02

މަގު މަރާމާތުކުރާ ޔުނިޓް  /ހިތަދޫ ޕަބްލިކް ވޯރކްސް ސަރވިސަސް

02

ހ
ނ އޮފީހަށް ހާޟިރުވާންޖެ ޭ
ބލާލާއިރު  71%މުވައްޒަފުންވަ ީ
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީއަށް ަ
ދުވަސްތަކުގައި އޮފީހަށް ހާޟިރުވެފައެވެ .އަދިހަމަ އެހެންމެ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ޖުމްލަގޮތެއްގާ ރަނގަޅުކަން
ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

18

 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 6.1.2އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ

01ޖަނަވަރީ  2021އިން  16މޭއި  2021އަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯރޓް (ތިންވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން)

ދުވަހުގެ ޢަދަދު

ބާއްވަންޖެހޭ ރަސްމީ

ޢަދަދު

ބޭއްވުނު ރަސްމީ ޖަލްސާގެ

ޙާޟިރުވި ޖަލްސާގެ ޢަދަދު

ދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދު

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި

ދުވަހުގެ ޢަދަދު

އަހަރީ ޗުއްޓީނެގި

ކަރަންޓީން ޗުއްޓީ

6

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޙިޔާޟް

ކައުންސިލަރ

13

7

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ކައުންސިލަރ

14



ދުވަހުގެ ޢަދަދު

5

އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ކައުންސިލަރ

13

1

މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް ވަނީ  2021ފެބުރުވަރީ  08ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލަރ ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދީފައި

ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީނެ ި
ގ

12

41

ދުވަހުގެ ޢަދަދު

4

އަލްފާޟިލާ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ކައުންސިލަރ

90

1

41

ރަށުން ބޭރުގައި

3

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

ކައުންސިލަރ

14

ރަސްމީބޭނުމުގައި

2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޔަޞްރިފު

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

5

އެހެނިހެ ް
ނ

1

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު

މޭޔަރ

14

މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީނެ ި
ގ

ނ
ނަ ް

ޙާޟިރުނުވާ ދުވަހުގެ ޢަދަދު

#

މަޤާމު

1

1

 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

17މޭއި  2021އިން  31ޑިސެންބަރު  2021އަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯރޓް (ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން)

ދުވަހުގެ ޢަދަދު

ޙާޟިރުވާން ޖެހޭ ރަސްމީ

ޙާޟިރުވި ދުވަހުގެ ޢަދަދު

13

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސާލިހާ

ކައުންސިލަރ

31

29

ޙާޟިރުނުވާ ދުވަހުގެ ޢަދަދު

12

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ކައުންސިލަރ

31

31

ދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދު

11

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސަލްމާ

ކައުންސިލަރ

31

31

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި

10

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ކައުންސިލަރ

31

31

ދުވަހުގެ ޢަދަދު

9

އަލްފާޟިލާ ޚާލިދާ މުޙައްމަދު

ކައުންސިލަރ

31

29

އަހަރީ ޗުއްޓީނެގި

8

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާދިރު

ކައުންސިލަރ

31

31

ކަރަންޓީން ޗުއްޓީ

7

އަލްފާޟިލް އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ކައުންސިލަރ

31

30

ދުވަހުގެ ޢަދަދު

6

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒަރީރް

ކައުންސިލަރ

31

31

ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީނެ ި
ގ

5

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ސަޢީދާ

ކައުންސިލަރ

31

30

1
1

1

2

1

1

ދުވަހުގެ ޢަދަދު

4

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ކައުންސިލަރ

31

30

2

ރަށުން ބޭރުގައި

3

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަޢީދު

ކައުންސިލަރ

31

26

1

2

ރަސްމީބޭނުމުގައި

2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

31

30

1

1

އެހެނިހެ ް
ނ

1

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނިޒާރު

މޭޔަރ

31

29

1

މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީނެ ި
ގ

#

ނ
ނަ ް

މަޤާމު

 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 7ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު
ހަރަކާތް

Q

Q

Q

Q

1

2

3

4

ނަތީޖާ
ހާސިލްކުރެވުނު
މިންވަރު

ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން
ފަތުރުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރުން

   

60%

ކުލީ ބިން ދޫކުރުން

   

35%

ހިތަދޫ ފްލެޓްތައް ދޫކުރުން

   

90%

ހުޅުދޫ ފްލެޓްތައް ދޫކުރުން

   

65%

ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ބިން ދޫކުރުން

   

55%

ކައުންސިލްއިދާއާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކުރުން

   

100%

ޓޮޕޮގްރަފިކް ސަރވޭ

   

90%

 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން

   

100%

 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވައިޒް ކުރުން

   

100%

 

100%

  

100%

 2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުން
 2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރުގެ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުން
އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުން



   

100%

އަހަރީ ރިޕޯޓްތައް ހުށަހެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން (ފެބުރުވަރީ,ޖުލައި)

 

100%

އައްޑޫގެ ތަރައްޤީޢާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުން (ކޮންމެ 4

   

50%

މަހަކުން  1ބައްދަލުވުން)

ޕްރޮޖެކްޓް
އައްޑޫ ސިޓީ ސްކުއެއަރ އަށް ކަރަންޓުލުމުގެ މަސައްކަތް

   

100%

ސިޓީ ސްކުއަރގައި ލޭންޑްސް ކޭޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

  

100%

ސިޓީ ސްކުއަރގައި ލައިޓްޖެހުން

  

100%

ސިޓީ ސްކުއަރގައި ޖެހުމަށް ދިދަ ގަތުން

  

100%

ސިޓީ ސްކުއާރގެ މެއިންޓެނެންސް

  

50%

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ އަވަށު އާ ސަހަރާގެ އިންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އޮފީސް މަރާމާތުކުރުމުގެ

  

100%

   

100%

މަސައްކަތް
އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށުގައި ޕާރކް ސެޓްތައް ބެހެއްޓުން

 

100%
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ގައުކެނޑި ބްރިޖް ފެންސްގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް



50%

މަރަދޫ އަވަށުގައި މަސްމާރުކޭޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

   

20%

  

ފޭދޫ އަވަށުގައި ނެރުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ އަވަށުގައި ޓުއަރިޒަމް ޒޯން

   

100%
68%

ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށުގައި ޓުއަރިޒަމް ޒޯން

   

25%

ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ އަވަށުގައި ޓުއަރިޒަމް ޒޯން

   

49%

ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ޓުއަރިޒަމް ޒޯން

   

45%

ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫ ސިޓީގެ މީދޫ އަވަށުގައި ޓުއަރިޒަމް ޒޯން

   

95%

ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށުގައި ގޭދޮށުމަސްޕްލާންޓެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

   

20%

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ އަވަށުގައި ގޭދޮށުމަސްޕްލާންޓެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

   

10%

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ގޭދޮށުމަސްޕްލާންޓެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

  

20%

  

75%

އަލަށް މިނިސްޓްރީއިން ދެއްވާ ޕާކްތައް އިންސްޓޯލްކުރުން



100%   

ސިޓީ ބާޒާރު މަރާމާތު ކުރުން (ކޮންޓިނުއޭޝާން)



100%   

ފޭދޫ އަވަށު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

   

100%

ސ.މީދޫ މިސްކިތްތައް ރަމަޟާންމަހަށް މަރާމާތުކުރުން

   

100%

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޖަންކްޝަން ސާފު ކުރުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

އައްޑޫ ސިޓީ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ނާރސަރީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް



ނ
ކރު ް
ކސްކެވޭޓަރ ހަޔަރ ު
ކރުމަށް އެ ް
ގތައް ސާފު ު
ދގެ މަ ު
އ ު
ސރަހަ ް
ނދޫ ަ
މާމެ ް

   

ނ
ތކެތި ހޯދު ް
ނވާ ަ
މއި ބޭނު ް
ހއްޓު ާ
ތއް ބެލެ ެ
މސައްކަތް ަ
ނގެ ަ
ޑވިޝަ ް
މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ި



100%   
50%

100%   

ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން
އައްޑޫގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުން

   

100%

ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް ހުއްޓާލުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 

60%

ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް ހުއްޓާލުން އަމަލީ ގޮތުން ހިންގުން

 

80%

ވާ މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 

35%



25%

ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ދޭ އެހީ

 

100%

އަލްޓަނޭޓިވް ލާނިންގް ޕްރޮގްރާމް (އެމް.އާރު.ސީ އާއި އެކު ވެފައިވާ އެގްރިމެންޓްގެ

 

0%

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުން
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
ދަށުން)

 

އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2020-ބޭއްވުމަށް

100%

އައްޑޫ މެރަތަން އިންތިޒާމްކުރުން

 

10%

އައްޑޫ ޤުރްއާން މުބާރާތް

 

0%

ކައުންސިލް ބިއުރޯ



ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ގދ.އަތޮޅަށް ކުރާ ތަޖުރިބާ ދަތުރު

100%

އައި.ޓީ
ނެޓްވޯރޖް ޓޫލް ކިޓްހޯދުން

  

20%

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން

  

35%

އައި.ޓީ .އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން

  

30%

މީޓިންގ ރޫމަށް ބޭނުންވާ ކޮމެރާތައް ހޯދުން

  

50%

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ޓީވީ ހޯދުން

  

100%

އެޗް އާރު ޕޭރޯލް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ  ,ރެވެނިއު މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ

  

80%

އީ.ސާވިސް ޕޯޓާލް (ހަވާލުކުރެވިފައި)

  

60%

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ އައު ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުން

  

100%

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ކުލަ ޕްރިންޓަރ ހޯދުން

  

100%

އިދާރީ ސެކްޝަން
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް

 

100%

އޮފީސްތަކުގެ ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

 

100%

އޮފީސް ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި

 

50%

އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ދޮރުފޮތި އަދި ދިދަ ހޯދުން

 

50%

އޮފީސްތަކާއި މަގުބައްތީގެ އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު

 

50%

 

60%

 

80%

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް ،އޭސީ ހޯދުން



70%

ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ

 

30%

ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން

 

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ

އެޗް.އާރު ސެކްޝަން
ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުންނަށް ޓީ ޝާޓާއި ބިބް ހޯދުން
ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވޭ ސެޝަން ( 2ސެޝަން)

 
 

50%
80%

 4ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޙާބުވާ ކައުސިލްގެ އޮރިއެންޓޭޝަން

 

100%

އެމް.އެސް ރޭންކް އިން ފެށީގެން މަތީގެ ހުރޮހާ މުވައްޒަފުނަށް ހިންގޭ ސެޝަން

 

100%
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
(ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ ގޮތް)
އެމްޕްލޯއީ އޮފްދި މަންތް (މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުން /ރިޓަޔަރވި މުވައްޒަފުން)
އެޗް.އާރު އޮޑިޓް ކުރުން (އަވަށުއޮފީސްތަކުގެ)

 

0%



100%

 2020ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން

  

100%

އަހަރީ ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރުން

  

100%

ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓަށް ފޮނުވުން

  

100%

2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ޚަރަދު ,ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ބާކީ ،އާމްދަނީ

  

100%

އިން ބަޖެޓަށް ވެއްދުނު ފައިސާގެ ބާކީ އަދި ޙަރަކާތްތަކުގެ ޚަރަދާއި އެކިފަރާތްތަކަށް
ދެވުނު އެހީގެ ތަފްޞީލް ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން
ބަޖެޓްގެ ކޭޝްފްލޯ ހުށަހެޅުން

  

100%

ޚަރަދު ރިޕޯޓް ،އާމްދަނީ ރިޕޯޓް،ލިބޭ ފައިސާގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އޮފީހަށް

  

100%

ފޮނުވުން
ކައުންސިލްގެ ޑިސެމްބަރ 2020ގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ނިންމުން

  

100%

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރެޖިސްޓަރ އަޕްޑޭޓްކޮށް ރިވިއުކުރުން

  

100%

ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް އައްޑޫ

  

100%

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އެލްޖީއޭގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއު ކުރުން
ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓް އޮފީހަށް ފޮނުވުން

  

100%

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ

  

100%

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އައްޑޫސިޓީ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް

  

100%

 2020ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން

  

100%

 2020ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ތަފސީލް ނިންމުން

  

100%

އަހަރީ ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރުން

  

100%

ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓަށް ފޮނުވުން

  

100%

ކައުންސިލްގެ ޑިސެމްބަރ 2020ގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ނިންމުން

  

100%

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރެޖިސްޓަރ އަޕްޑޭޓްކޮށް ރިވިއުކުރުން

  

100%

މިޑް-އިޔާރ ރިވިއު (ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް)

  

100%

ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރައިސަލް ނިންމުން  2021 /ވަނަ އަހަރުގެ ޓާރގެޓް 2020

  

80%

ކަނޑައެޅުން
ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް
ހިތަދޫ އޮފީހުގެ  2ފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުން
މާމެންދޫގައި އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގެ  12މަގުހެދުން

 

50%

  

25%

24

 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 

10%

ހިތަދޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްކުރާ ކުނިތައް އުކުން (ޕިކަޕް ފީ)

  

100%

ހިތަދޫ މުނިސިޕަލް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

  

90%

ހިތަދޫ ފްލެޓްތައް މަރާމާތުކުރުން

  

90%

ހިތަދޫ  -ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް މަރާމާތުކުރުން

  

0%

ބައްތި ހޮޅިދަނޑި ޖެހުން



05%

އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގަޔާއި ބައްތި ނެތް މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުން



05%

ހިތަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާށް މެޑިކަލް ސަޕްލައިސް ހޯދުން



100%

ހިތަދޫ  -ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން



90%

ހިތަދޫ  -ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި



80%

ހިތަދޫ -ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓާންމެންޓް ބޭއްވުން (ޖަނަވަރީ

  

10%

ހިތަދޫ -އައްޑޫސިޓީ އެއިޓް ބޯލް ޕޫލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބޭއްވުން

  

100%

ހިތަދޫ  -ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމެންޓް ބޭއްވުން

  

100%

ހިތަދޫ -ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް "އައްޑޫ ޔޫތް އޮޕެންސް  "2021ބޭއްވުން

   

100%

މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ހިތަދޫ  -އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 'ފާސްޓް މައިޑްސް" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ    

0%

ޗެސް މުބަރާތް ބޭއްވުން
ހިތަދޫގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން



އާއި ގުޅިގެން އަންހެނުން ފުޓްސެލް ލެވެލް  1ގެ ރެފްރީ ކޯސް ހިންގުން FAM

   

0%

ޕާކްތަކާއި ފިނިމައިޒާންތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން



0%

ސ.ހިތަދޫ މިސްކިތްތައް ރަމަޟާންމަހަށް މަރާމާތުކުރުން

  

0%

އަލަށް މިނިސްޓްރީއިން ދެއްވާ ޕާކްތައް އިންސްޓޯލްކުރުން

   

0%

ހިތަދޫ  10 -ބޯލް ޕޫލް ޗެލެންޖް ބޭއްވުން

   

0%

ޖަނާޒާގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުން

   

0%

100%

މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް
މަރަދޫ އޮފީހުގެ އެތެރޭގައި ހުރި ލައިޓްތައް ލެޑް ލައިޓަށް ބަދަލުކުރުން

  

50%

މަރަދޫ ބަނދަރު ބޯޑުޖެހުމާއި ޑަސްޓްބިން ބެހެއްޓުން

 

50%

މަރަދޫ ބޮޑުގެގެ މަރާމާތުކުރުން

  

30%

މުނިސިޕަލް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް



60%

މަރަދޫ ފުޓްބޯޅާ ދަނޑުތައް މަރާމާތުކޮށް ކުލަލުން

  

46%

މިސްކިތްތައް ރަމަޟާންމަހަށް މަރާމާތުކުރުން

  

25%

މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް
މަރަދޫފޭދޫ  -މަގު ބައްތި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ( 115ލައިޓް)

 

70%

25

 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
މަރަދޫފޭދޫ  -އޮފީހުގެ ވޯކްވޭ މަރާމާތުކުރުން

  

20%

ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން

  

70%

މުނިސިޕަލް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް



70%

މަރަދޫފޭދޫ  -އިޖުތިމާޢި މަރުކަޒުގެ ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން



40%

  

40%

މަރަދޫފޭދޫ  -މަރަދޫފޭދޫ އިޖްތިމާއީ މަރްކަޒްގެ ބެޑްމިންޓަން އޯޕަން މުބާރާތް

  

40%

މަރަދޫފޭދޫ  -ކުޑަ ކުދިންގެ ޕާކް ބެލެހެއްޓުން

  

50%

މިސްކިތްތައް ރަމަޟާންމަހަށް މަރާމާތުކުރުން

  

33%

( ހުދު ކުލަ )Wމަރަދޫފޭދޫ -ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް ލެޑްލައިޓް 400

ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް
ފޭދޫ  -މުނިސިޕަލް ސާރވިސްއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް

 

100%

މުނިސިޕަލް ސާރވިސް ވެހިކަލްތަކަށް ތެޔޮ އެޅުން



100%

އޮފީހުގެ ވެހިކަލްތައް ސާރވިސް ،މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން



100%

މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން



50%

ފޭދޫ ސްވިމިން ޕްލެޓްފޯމް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 

100%

ފޭދޫ  -ކުޑަ ކުދިންގެ ޕާރކް މަރާމާތު ކުރުން

 

0%

ސ.ފޭދޫ މިސްކިތްތައް ރަމަޟާންމަހަށް މަރާމާތުކުރުން



100%

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުން

  

100%

މިދޫ  -ބައޮސްފެއަރ ރިޒާރވާގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން

 

30%

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުން

 

100%

އެކި އެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބާތު ފާހަގަ ކުރާ ހަރަދު

 

100%

މީދޫ އަވަށު އޮފީސް
މީދޫ  -މައިޒާންތަކާއި ޕާރކުތައް މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

 

90%

ހޯދުން
ސައިކޮޓަރިއެއް ހެދުން

  

0%

މީދޫ ކޯގަންނު ގބުރުސްތާނު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

 

100%

އޮފީހުގެ ސީލިންއެކި ތަންތަނުން ފެންފައިބާ ހަލާކުވެ ރަތްވެފައިވާތީ ސީލިންގ

  

45%

ބަދަލުކުރުމާއި ފާރުން ކުލަފައިބާފައި ހުރިތަންތަން ރަނގަޅުކޮށް މަރާމާތުކުރުން
ބައޮސްފެއަރ ރިޒާރވާގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން

  

70%

މަގުމަތީ ބައްތި މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

  

70%

މީދޫ ފުޓްސަލަ ކާރޕެޓް ދަނޑުގެ ވަށާހުރި ފެންސް ތައް މަރާމާތުކުރުން

 

80%

މިސްކިތްތައް ރަމަޟާންމަހަށް މަރާމާތުކުރުން

  

65%

އަވަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ރައްޔިތުންގެ ހަމަޖެހުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން

  

70%
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ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން ( 12
) ބައްދަލުވުން
ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް
މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން



10%

ހުޅުދޫ  -މަގުމަތީ ބައްތި މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

 

50%

އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގަޔާއި ބައްތި ނެތް މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުން



05%

ހުޅުދޫ  -މުނިސިޕަލް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން



60%

މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން



80%

ހުޅުދޫ -އޮފީހުގެ ގުދަން މަރާމާތުކުރުން

  

0%

ނެރުބައްތި މަރާމާތުކުރުމުއި ނެރުބައްތި ޖެހުން

  

0%

ހުޅުދޫ  -އަލަށް ގޯތި ދޫކުރާ ސަރަޙައްދުގައި މަގު ހެދުން

  

0%

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރު ސާމާނު ހޯދުން

  

0%

ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް އިންތިޒާމްކުރުން

  

0%

ހުޅުދޫ  /މީދޫ ސްވިމިން ޕްލެޓްފޯމް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

  

0%

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ
  

0%

ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ފަހާ ކޮމްޕެނީއެއް އުފެއްދުން



0%

ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ޕެކޭޖިންގް ސެންޓަރެއް ހެދުން



0%

ގެވެށި އަނިޔާ (ޑޮމެސްޓިކް ވައިލެންސް) ގޭތެރެއާއި އަދި ގެއިން ބޭރުގައި



50%

ޕާކުތައް ރިނޮވޭޓް ކޮށް ކުއްޔައް ދިނުން ( ހިތަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު)

އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ފުރއްސާރަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ރަށުފެންވަރުގަޔާއި
ގައުމީ ފެނވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރުން
އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް  -ހަދިޔާ ބަދަލުކުރުން  -ޖުލައި 20



100%

ލޮކްޑައުން އެއްގައިތިބެގެން ވިޔަފާރިއެއް ފަށާނެގޮތާއި ހިނގަމުންދާ



100%

ވިޔަފާރިތަކަށްލިބިގެން ދިޔަ ހީނަރުކަން ހައްލުކުރުމަށް އޮންލައިން ސެޝަން ތަކެއް
ނަގައިދިނުން
އަންހެނުންނަށް ކައުންސެލިން /މެންޓަލްހެލްތް ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރި ކުރުމާއި



100%

ތަމްރީނުކުރުން
ލޮކްޑައުން އެއްގައިތިބެގެން ވިޔަފާރިއެއް ފަށާނެގޮތާއި ހިނގަމުންދާ



100%

ވިޔަފާރިތަކަށްލިބިގެން ދިޔަ ހީނަރުކަން ހައްލުކުރުމަށް އޮންލައިން ސެޝަން ތަކެއް
ނަގައިދިނުން
އަންހެނުންނަށް ކައުންސެލިން /މެންޓަލްހެލްތް ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރި ކުރުމާއި



100%

ތަމްރީނުކުރުން
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ޒުވާނުންގެ ދުވަސް  -ޔޫތް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ހަރަކަތްތައް



0%

ހިންގުން  -އޮގަސްޓް 12
ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް  -ސިޔާސީ ކަންކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން



0%

 ސެޕްޓެމްބަރ 15އޯޒޯން ދުވަސް  -ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  -ސެޕްޓެމްބަރ 16



100%

ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް  -ޕެކިން ސެންޓާ ހުޅުވުން  -ސެޕްޓެމްބަރ 27



0%

ގޭގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު ސާމާނު މަރާމާތުކުރުމަށް އަންހެނުންނަށް ދަސްކޮށްދޭ

  

0%

ބޭސިކް ކޯސް
އެމް އެން ޔޫ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިނގިރޭސި ކޯސް
ފުރާވަރު ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދީނީ މައުލޫމާތު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި

  

100%

  

0%

ހިއްސާކުރެވޭނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާހިންގުން
ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް  -މަލާފަތް ދިނުން  -އޮކްޓޯބަރ 05

 

100%

ޤައުމީދުވަސް  -އުވިގެންދާ ކުޅިވަރު ކުރުން  -އޮކްޓޯބަރ 07

  

0%

މެންޓަލް ހެލްތް ޑޭ  -އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް  -އޮކްޓޯބަރ 10



100%

ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް  -ސްޓޯލް،ފުޑް ފެއަރ ،މިއުޒިކް  -އޮކްޓޯބަރ 16



0%

މޫދު ކަސްރަތު އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުން

 

0%

ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް  -ދުވުން  -ނޮވެމްބަރ 19

 

0%

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވާ ދުވަސް  -އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް -

 

50%

ނޮވެމްބަރ 25
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް  -ސެން ކުލާހާއި ގުޅިގެން



0%

ހަވީރެއްބޭއްވުން  -ޑިސެމްބަރ 03
މަސްވެރިންގެ ދުވަސް  -މަސްރޭސް ބޭއްވުން  -ޑިސެމްބަރ 10



20%

ފަނުން ތަކެތި ހެދުމުގެ ކޯސް



100%

އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ދުވަސް  -ޑިސެމްބަރ 10



0%

ތަޖުރިބަ ދަތުރު



100%
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 7.1ޙާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްސީލް
ހަތަރު

އައްޑޫސިޓީގެ

ހޮވިވަޑައިގެންނެވި

ވަނަ

ސިޓީ

އިންތިޚާބީ

ކައުންސިލަށް

ކައުންސިލަރުންނާއި

ތިންވަނަ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ތަޢާރަފްވުމުގެ
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން
މިބައްދަލުވުމަކީ ދައުރު ހަމަވާ ކައުންސިލާއި އަލަށް
ވ
އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެ ި
ތަޢާރަފްވުމާއި

ކައުންސިލުން
އ
ތ ް
ބައްދަލުވުން ަ

ކައުންސިލްގެ

ކުރިއަށްދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ
 17މެއި  2021ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

ޖަލްސާ

ހުވައިކުރުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު

ބޭއްވުނު

މިޖަލްސާގައި

އައްޑޫސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވެއެވެ .މި
ޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާޤުން އައްޑޫސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ
މޭޔަރ

ނ
ހޮވިފައިވަ ީ

ކަމަށް

މަޤާމަށް

ޝުޢާއުއެވެ.

މި

ކައުންސިލްގެ

މެމްބަރުންގެ

އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު

އިންތިޚާބުކުރެވިފައި
މެދުގައި

ބޭއްވުނު

ވަނީ
ރ
ސިއް ު

ވޯޓަކުންނެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް
2021ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަނީ އެކި އެކި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައެވެ .އޭގެ
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ :


ޝޭޕިންގ އޭން އެތިކަލް ވަރކް ޕްލޭސް ކަލްޗަރ  -ފޭސް 1

އަކީ މި އިދާރާގެ  112މުވައްޒަފުންނާ އެކު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައި އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  05ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމް އެކެވެ.
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ހައި -ބްރިޑް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އަކީ މި އަހަރުގެ އެކި އެކި ދުވަސްތަކުގައި  136މުވައްޒަފުންނާ އެކު
ނލައިންކޮށް ކުރިއަށް
ނށް ޚާއްސަކޮށް ސީ.އެސް.ޓީ.އައި އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އޮ ް
ހުރިހާ ރޭންކެއްގެ މުވައްޒަފުން ަ
ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް އެކެވެ.



ސިޓީ  - 4.0ޓްރާންސްފޯމިންގ ސިޓީސް ފޯ އަ ޑިޖިޓަލް ވޯރލްޑް ގައި މި އިދާރާގެ  01ވުވައްޒަފަކު ވަނީ
ޝއަން ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.ޓީ.ސީ.ޕީ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް
ބައިވެރި ވެފައެވެ .މިއީ މެލޭ ި
ނންނެކެވެ.
ގެންދިޔަ ހަތަރު ދުވަހުގެ ޓްރެއި ި



ނވި ކައުންސިލް
ނ ެ
ކައުންސިލަރުންގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް މިއީ  4ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބު ވެވަޑައިގެ ް
ނކެވެ.
ބއްވުނު  02ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިން ެ
މެމްބަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޭ



މާލިއްޔަތު

ގަވާއިދަށް

އަހުލުވެރިކުރުން

މިއީ

ކައުންސިލަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެލް.ޖީ.އޭ
އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 01
ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގގައި ވަނީ  13މުވައްޒަފުން
ބައިވެރި ވެފައެވެ.


އީ  -ޕާރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި އީ -
ކރިއަށް ގެންދިޔަ
ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް އަކީ ސީ.އެސް.ޓީ.އައި އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް ު
ޓްރެއިންނަގައި މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ.

އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކުރުން
ކައުންސިލްގެ އެޗް.އާރުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ އެޗް.އާރް
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ބަލައި ،އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް  2021ޖަނަވަރީ  11އިން 25ގެ ނިޔަލަށް
އެޗް.އާރު އޮޑިޓެއް ކުރެވުނެވެ.
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އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2020
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2020މުބާރާތް ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިވަނީ  23ޖަނަވަރީ  2021އިން  20މާރިޗު
 2021އަށް އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ .މި
ކ
ވފައިވެއެވެ .އެ ޓީމްތަކަ ީ
މުބާރާތުގައި  08ޓީމް ބައިވެރި ެ
ހ
އެފްސީ ބޭރުމަތި ،އެފްސީ އަފިރިން ،އެފްސީ ޒެފިޔާ ،ފާ ި
ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ،ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ،މަރަދޫ އެފްސީ،
މެދުވަލު އެފްސީ އެވެ .މި މުބާރާތުގެ ޕްރިންޓިންގް ޕާޓްނަރަކީ ކޮންޓްރޯލް ޕީ އަދި މުބާރާތުގެ އޮފިޝިއަލް މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ
ހގެ ހަވީރު  16:00ގައެވެ.
އައްޑޫލައިވްއެވެ .މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ކުޅެފައިވަނީ  23ޖަނަވަރީ  2021ވަނަ ދުވަ ު
ގ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކުޅެފައިވަނީ އެފްސީ ބޭރުމަތި އާއި އެފްސީ އަފިރިންނެވެ .މުބާރާތު ެ
މޔަރ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤްގެ
ގ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޭ
މބާރާތު ެ
ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤްއެވެު .
ބރާހިމް ނާޒިލް ،ކައުންސިލަރުން ،އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ
އިތުރުން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އި ް
އިސްވެރިން ،ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ 23 .ޖަނަވަރީ  2021އިން 04
ފެބްރުއަރީ  2021ގެ ނިޔަލަށް  12މެޗް ކުޅެފައިވެއެވެ .ސެމީ ފައިނަލް މެޗު ކުޅެފައިވަނީ  06ފެބްރުއަރީ  2021ގައެވެ.
އޑޫސިޓީ އިން  02މީހަކު
އފްސީއެވެ .ކޮވިޑް  19އަށް އަ ް
ސެމީ ފައިނަލްގައި ކުޅެފައިވަނީ އެފްސީ ބޭރުމަތި އާއި މެދުވަލު ެ
ގޅިގެން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ  2020ގެ
ތށް ގެނައުމާއި ު
ޕޮޒިޓިވް ވުމުން އައްޑޫސިޓީ މޮނިޓަރިންގްގެ ހާލަ ަ
މެޗުތައް  06ފެބްރުއަރީ  2021އިން ފެށިގެން ފަސްކުރެވިފައިވެއެވެ .ކޮވިޑް  19ގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ އާއްމު ހާލަތަށް
ރުޖޫޢަވުމާއި ގުޅިގެން  17މާޗް  2021ގައި ސެމީ ފައިނަލް  02-ގެ މެޗު ކުޅެފައިވެއެވެ .ސެމީ ފައިނަލް  02ގައި
ކުޅެފައިވަނީ ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އާއި ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ .މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު  20މާޗް  2021ގައި އައްޑޫ
ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅެފައިވެއެވެ .ފައިނަލް މެޗުގައި ކުޅެފައިވަނީ މެދުވަލު އެފްސީ އާއި ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ޓީމުންނެވެ.
ގ
ދ ސްޕޯޓްސް ޓީމެވެ .މުބާރާތު ެ
އައްޑޫފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2020މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ ފޭ ޫ
ލ
ނމެ މި މުބާރާތަށް ޖުމް ަ
ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް  20,000ރުފިޔާ (ވިހިހާސް ރުފިޔާ) ދެވިފައިވެއެވެ .އަދި ހަމަ އެހެ ް
 195,150.00ރުފިޔާ ހަރަދުވެފައެވެ.
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 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރުން
 07ޖެނުއަރީ  2021ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުން ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
ނ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން
ރވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ނނުގެ  96ވަނަ މާއްދާގެ ބަޔާން ކު ެ
އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ

އަރަނި

ބަޖަޓެއްކަމަށާއި،

ވނަ
ަ

2021

އައްޑޫސިޓީ

އަހަރުގެ

ކައުންސިލްގެ

މުޅި

ޖުމްލަ

 136,554,544.00ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ނިންމުން
ޝން ،އަދި ސިޓީގެ ވަނަވަރުގެ
 2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިފޯޓްގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވިޝަން ،މި ަ
އިތުރުން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި ޙާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާ އާއި ކާމިޔާބީތައް
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އިދާރީ ހިންގުމުގައި ދިމާވި ބައެއް
ގޮންޖެހުންތައްވެސް

އލިއަޅުވައިލެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި މި ރިޕޯޓް ވަނީ  20ޖެނުއަރީ  2021ވަނަ ދުވަހު އެލް.ޖީ
މނައި ަ
ހި ަ

ވ.
އަށް ފޮނުވާފައެ ެ
އައްޑޫގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުން
އައްޑޫސިޓީގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އަކީ

ޑވްސް ރެޑްކްރެސެންޓާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު 14
މޯލް ި

ޑިސެންބަރު  2020ގައި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފެށުނު މަސައްކަތެކެވެ .ޑިޒާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ތައްޔާރުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓުންނެވެ .މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓުން ޑްރާފްޓް
ތައްޔާރުކުރުމަށް

އަވަށު

އޮފީސްތަކާއި،

ކައުންސިލާއި،

މުއައްސަސާތަކާއި،

މަދަނީ

ޖަމްއިއްޔާތަކާއި

އާންމުންނާއި

ބައްދަލުކުރުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާދެވިފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އަވަށު އޮފީސްތަކުން އެއްކުރުމަށް
ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ހިއްސާކޮށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އައްޑޫސިޓީގައި ހިމެނޭ  06އަވަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ
ކޮމިޓީ އަދި ސިޓީ ލެވެލް ޑިޒާސްޓަރ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ އަވަށު އާ ސަހަރާގެ އިންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް
މި މަސައްކަތަކީ  29މޭ  2021އިން  13ޖޫން  2021އަށް އާރް.އެސް.އެސް.އެން.އެސް ރިއަސް އިންވެސްޓްމަންޓާއި
ހަވާލުކުރެވިގެން

ކުރެވުނު

މަސައްކަތެކެވެ.

މަސައްކަތުގެ

މުއްދަތަކީ

13

ދުވަހެވެ.

މި

މަމަސަކަތަށް

ޖުމްލަ

230,784.00ރ .ޚަރަދު ވެފައިވެއެވެ.
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އޮފީސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަށް މަސައްކަތްކުރާނެ އިދާރީ އޮފީހެއް ހުރުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުކަމުން
ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވި އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ވަނީ
ކޮށްފައެވެ .މި މަސައްކަތަކީ  28މާރިޗު  2021އިން  30މޭ  2021އަށް މެކްސްޓަރ މޯލްޑިވްސް އާއި  35ދުވަހުގެ
އ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.
ނ އެތަނުގަ ި
ރވުނު މަސައްކަތެކެވެ .މިމަސައްކަތް ނިމި މިހާރު ވަ ީ
މުއްދަތަށް ހަވާލުކުރެވިގެން ކު ެ
މިމަސައްކަތަށް

 386,384.62ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.

ސިޓީ ސްކުއެއަރ އަށް ކަރަންޓުލުމުގެ މަސައްކަތް
ގ
އައްޑޫ ސިޓީ ސްކުއެއަރ އަށް ކަރަންޓުގުޅައި ދިއްލުމު ެ
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ  474މީޓަރު mm16ގެ 4
ފނަކަ ކޯރޕަރޭޝަނާއި އެކު
ކޯކޭބަލް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ެ
ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކުރެވުނެވެ .މިމަސައްކަތް
ޖުމްލަ އަގަކީ 198,463.80ރ އެވެ .ސިޓީ ސްކުއަރ
ޑ
ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮ ު
އަހައްމިއްޔަތެއް

ދެއްވައިގެން

ކުރިއަށް

ނ
ވ ު
ގެންދެ ު

އ
ހރި މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެ ް
މަޝްރޫޢެކެވެ .މިތަނުގެ ކުރަން ު
ނިމިފައިވެއެވެ .ނުނިމި ހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓް ވިޔުގަޔާއި ގުޅުމާއި ދިއްލުން އަދި ފައުންޓެއިން އެއް
ކތި ގެނައުމުގައި ދަތިތަކެއް
ބެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ .ކޮވިޑް  19ގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައިވުމުން ތަ ެ
ހުރުމާއިއެކު ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް

ނިންމުގައި ލަސްކަމެއް އައިސްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ސިޓީ ސްކުއެއަރ

ފެހިކުރުމާއި ލޭންޑްސްކޭޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިވަގުތުވެސް ކުރިއަށް
ދެއެވެ.
އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށުގައި ޕާރކް ސެޓްތައް ބެހެއްޓުން
މިއީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ދޫކުރެވުނު ޕާރކްސެޓް
ނ ޕާރކްސެޓް
ގ  3އަވަށަކަށް ދޫކުރެވު ު
ތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީ ެ
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

ތަކުގެ ތެރެއިން މަރަދޫ އަވަށުގައި  07ޖޫން  2021ވަނަ ދުވަހު ވަނީ

އެން.ޖޭ އިންވެސްޓްމަޓާއި ހަވާލުކުރެވިގެން

ކުރިއަށް ޕާކްސެޓް ބަހައްޓާފައެވެ .މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ  14ދުވަހެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ
179,318.00ރ އެވެ.
ހިތަދޫ އަވަށުގައި ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އިންޑީއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭއެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ
މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ
ދަށުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް
ނ
ކ ވެވުނު އެއްބަސްވުން ވަ ީ
ފާއިތުވެފައިވާތީ އެފަރާތާއި އެ ު
ދ މި
ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ .އަ ި
ފަހަރަށް

ނ
މަސައްކަތަށް  02ވަ ަ

 23އޮކްޓޯބަރ  2021ގައި އިޢުލާން ކުރެވި

 09ނޮވެންބަރު  2021ވަނަ ދުވަހު ބިޑް ބަލައިގަނެ
މިހާރު ވަނީ ބިޑު ކާމިޔާބުކުރި ސީ ބޮޓްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް އާއި މަސައްކަތް ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 5,800,000.00ރ އެވެ.
މަރަދޫ އަދި ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މަރަދޫ ގެ މަސްޕްލާންޓަގެ މަސައްކަތުގެ ޑިޒައިން ނިންމައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ .ޕްރޮސެސިންގ
ޕްލާންޓަށް އޯޑާރ ކުރެވިފައި ވާއިރު ހުޅުދޫގެ ޕްލާންޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދެއެވެ .މި ދެ މަސްޕްލާންޓުގެ
މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  6,000,000.00ރ އެވެ.
ހުޅުމީދޫ ހެލްތްސެންޓަރު އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް
ނ ކުރެވި  2020ޑިސެންބަރު  27ވަނަ ދުވަހު 3,053,563.20ރ އަށް އެއްބަސްވުމުގައި
މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިޢުލާ ް
ސޮއި ކުރެވުނެވެ .މި މަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި މިއިދާރާއާއި ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގެ ދަށުން ވެވުނު
އެއްބަސްވުމަކަށް ވާތީ  ،މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރީން މިނިސްޓްރީއާއި އެއްބަސްވުން އަދި މަސައްކަތާއި
ނ ސެޝަންގައި މައުލޫމާތު
ޝ ް
ނ ޖެހެއެވެ .ބިޑު އިންފޮމޭ ަ
ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑްތަކާއި ދެވުނު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަ ް
ނ
ފ ހެލްތުން އަންގަވައިގެ ް
ށ ފާހަގަވެގެން މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ތމުގައި ފުށުއެރުންތައް ހުރިކަމަ ް
ދިނުމުގައި އަދި ބިޑް ބަލައިގަ ު
ނކުރެވިފައެވެ.
ލން ވަނީ މިމަސައްކަތަށް އިއުލާ ް
ށފަހު އަ ު
މިއިޢުލާން ބާތިލްކުރުމަ ް
އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށުގައި ޓުއަރިޒަމް ޒޯން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ރ އިޢުލާން ކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.
މި މަސައްކަތަކީ އިންޑިއާގެ ހިލޭއެހީގެދަށުން  2020ވަނަ އަހަ ު
މަސައްކަތް ކުރުމަށް އައިރިން އެންޓަރ ޕްރައިޒެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކު  10އޮގަސްޓް  2020ވަނަ ދުވަހު ވަނީ
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އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައެވެ 2021 .ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި

ސައިޓް ގައި ކާރބްސްޓޯން

ޖައްސައި ގްރައުންޑް ލެވެލްކޮށް ބައުންޑަރީ ވަކިކޮށް ސައީޓްގައި ގަސްއިންދާފައިވެއެވެ .މި މަސައްކަތުގެ  15%ވަނީ
ނިމިފައިއެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 3,900,00.00ރުފިޔާއެވެ.
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ އަވަށުގައި ޓުއަރިޒަމް ޒޯން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޖހިފައިވާ ހިތަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖީ.ކޭ
އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ތަރައްޤީ ކުރަން ހަމަ ެ
ޕްރައިވެޓް

ޑިވޮލޮޕްމަންޓްސް

ލިމިޓެޑް

އެކީ

އާއި

ކައުންސިލްއިން  10އޮގަސްޓް  2020ގައި ވަނީ ސޮއި
ހިތަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ ލޭންޑް

ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ސްކޭޕިންގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރު ވަނީ
ތ
 27ޑިސެމްބަރ  2020ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަ ް
ފަށާފައެވެ .އަދި ލޭންޑްސްކޭޕިން ޑިޒައިންގައި ވާގޮތަށް
މަގުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި އެވެ .މި މަސައްކަތުގެ
ށ
ޖުމްލަ އަގަކީ  6,973,742.00ރުފިޔާއެވެ .މިހާތަނަ ް
ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ކޭބަލް ޖަންކްޝަން ވަޅުލައި ،ކާބްސްޓޯން ޖަހާ ،ޕޭވްމަންޓް ބޮލޮކްސް އަޅާ  ،ކޭބަލް
ޓންގ ޕައިޕް ވަޅުލާފައި އަދި
ޖަންކްޝަން ކަނެކް ި

މސައްކަތުގެ  55ޕަސެންޓް
އޓް ބުޑުއަޅާ ވަނީ ނިމިފައެވެަ .
ސްޓްރީޓް ލަ ި

ނވާ ކަރަންޓް ލުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލާއި ފެނަކައާއި ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ
ވަނީ ނިމިފައެވެ .ތަނަށް ބޭނު ް
މންނެވެ.
ދަށުން ދަނީ ހިނގަ ު
އައްޑޫ ސިޓީގެ މީދޫ އަވަށުގައި ޓުއަރިޒަމް ޒޯން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މި މަސައްކަތަކީ އިންޑިއާގެ ހިލޭއެހީގެދަށުން 2020
ވަނަ އަހަރު އިޢުލާން ކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ
މަސައްކަތް

މަސައްކަތެކެވެ.

ކުރުމަށް

ނޫރައްދީން

އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެކު  10އޮގަސްޓް  2020ވަނަ
ދުވަހު

ވަނީ

އ
އެއްބަސްވުމުގަ ި

ސޮއި

ކުރެވިފައެވެ.

 2021ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި
ށ
ރ ތައް ފާހަގަ ކުރުމަ ް
ސައިޓް ގެ މަގުތައް ބައުންޑް ީ
މަސައްކަތާއި ސައިޓްގެ އީ.އައި.އޭގެ މަސައްކަތާއި ،
ކާރބް

ސްޓޯން

ޕޭވްމަންޓްގައި

ގާ

ޖެއްސުމުގެ
އެތުރުމުގެ

މަސައްކަތް
މަސައްކަތާއި

ނިމި
،

ސްޓްރީޓްލައިޓް އަދި ގާރޑެންލައިޓްތައް ވެސް ޖަހުމުގެ
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މަސައްކަތާއި ކޭބަލް ޖަންކްޝަންތައް ބެހެއްޓުމުގެ

މަސައްކަތާއި ކަރަންޓުލުމަށް ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތާއި އަދި

ބެންޗްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި ގަސްއިންދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްނިމިފައި ވެއެވެ .ސައިޓްގައި ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތްތަކުގެ
ތެރޭގައި ބީޗް އި.އައި.އޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ބީޗް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށްދެއެވެ .އިލެކްޓްރިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް
ނިންމުމަށް ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ މީގެ އިތުރުން ޒޯންގައި ހިމެނޭ  16ގެސްޓްހައުސް ޕްލޮޓްގެ ތެރެއިން  04ޕްލޮޓް
ވަނީ އެވޯޑް ކުރެވިފައި ބާކީހުރި  12ޕްލޮޓް ޑިސެމްބަރ މަހު ތެރޭ އިއުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
މިދޫ ޒޯންގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ މަސައްކަތުގެ  95%ނިމިފައިވާއިރު މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ
މަސައްކަތާއި ފައިނަލް ފިނިޝިންގ ގެ މަސައްކަތެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ  3,513,464.34ރުފިޔާއެވެ.
އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ އަވަށުގައި ޓުއަރިޒަމް ޒޯން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ރ އިޢުލާން ކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.
މި މަސައްކަތަކީ އިންޑިއާގެ ހިލޭއެހީގެދަށުން  2020ވަނަ އަހަ ު
މަސައްކަތް ކުރުމަށް އައިރިން އެންޓަރ ޕްރައިޒެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކު  10އޮގަސްޓް  2020ވަނަ ދުވަހު ވަނީ
ކގެ ތެރޭގައި ޑްރެއިނޭޖް
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައެވެ 2021.ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްގެންދެވުނު މަސައްކަތްތަ ު
މސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވޭ ،އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް
މއި ކާރބްސްޓޯން ޖެހުމުގެ ަ
ޖަންކްޝަން އިންސްޓޯލް ކުރު ާ
ސައިޓްގައި ގަސް އިންދުމާއި،

ލމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވޭ .ބީޗް ހަޓްތައް
ކޭބަލް ޖަންކްޝަންތައް ވަޅު ު

އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ވޯކްވޭ ގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ފެށިފައި .މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ  45%މަސައްކަތް
މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ  5,618,000.00ރުފިޔާއެވެ .ތަނަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް ލުމުގެ
ނނެވެ.
މަސައްކަތް ކައުންސިލާއި ފެނަކައާއި ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަނީ ހިނގަމު ް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ޓުއަރިޒަމް ޒޯން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ރ އިޢުލާން ކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.
މި މަސައްކަތަކީ އިންޑިއާގެ ހިލޭއެހީގެދަށުން  2020ވަނަ އަހަ ު
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނޫރައްދީން އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެކު  10އޮގަސްޓް  2020ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި
ކުރެވިފައެވެ 2021 .ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު
މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކާރބްސްޓޯރން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
ކޭބަލް

ކުރިއަށްދޭ.

ޖަންކްޝަން

ޕްރީކާސްޓްކޮށް،

އޓްގައި ގަސްއިންދައި ވިނަ
ޕޭވްމަންޓް ބްލޮކް އަޅައި ،ސަ ި
އ ވަކިކޮށްފައިވޭ .ސްޓްރީޓް
ލޓްތަ ް
އިންދުން ކުރިއަށް ދޭ .ޕް ޮ
ލައިޓް އަދި ގާޑަން ލައިޓް ބުޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށްދޭ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ

ނިމިފައިވެއެވެ.

މި

45

އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ

ޖުމްލަ

މަސައްކަތް
އަގަކީ

 3,706,841.20ރުފިޔާއެވެ.
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މަރަދޫފޭދޫ ސަހަރާ އިންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް
މި މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ޕަބްލިކް ވޯރކްސް މުވައްޒަފުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތެއް .ސަހަރާގެ ފާރު ރާނާ
ނިންމާފައިއެވެ.
މީދޫ އަވަށުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މީދޫ އަވަށު ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނޫރައްދީން އިންވެސްޓމަންޓާއި އެކު  21އޮކްޓޯބަރު 2021
ވަނަދުވަހު ހަވާލުކުރެވިފައިއެވެ .މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ  40ދުވަހެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ

 1,393,012.25ރުފިޔާއެވެ.
މަރަދޫފޭދޫގައި އިންޑޯރ ވޮލީކޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އިންޑޯރ ވޮލީކޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހައިޑްރޯ މޯލްޑިވްސް އާއި

 18ނޮވެމްބަރު

 2021ވަނަދުވަހު ހަވާލުކުރެވިފައިއެވެ .މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ  132ދުވަހެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ
 3,984,362.98ރުފިޔާއެވެ.
މަރަދޫގައި މަސްމާރުކޭޓެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މަރަދޫ ގައި މަސްމާރުކޭޓެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ،ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ
މަސައްކަތެކެވެ.

މިމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި  16ޑިސެމްބަރ  2021ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސޮއި ކުރެވިފައިއެވެ.

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ  155ދުވަހެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ

3,250,863.39

ރުފިޔާއެވެ .މިމަސައްކަތުގެ

ބިޑު ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި މަސައްކަތުގެ ސައިޓު ހަވާލުކުރީ  26ޑިސެމްބަރު  2021ވަނަ ދުވަހު އެވެ.
ފޭދޫ އަވަށު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް
ނބަރ  19ވަނަ ދުވަހު ހައިޑްރޯ މޯލްޑިވްސް އައި އެކު އެއްބަސްވުމުގެ ދާށުން ކުރިއަށް
މި މަސައްކަތަކީ  2020ނޮވެ ް
ގެންދެވުނު

ނ  19އެޕްރީލް  2021އަށް ނިމިފައެވެ .މި
ރ  2020އި ް
ވންބަ ު
މ މަސައްކަތް ވަނީ  24ނޮ ެ
މަސައްކަތެކެވެި .

މ  26ޑިސެމްބަރު 2021
މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 1,209,369.10ރ އެވެ .މަސައްކަތުގެ ރިޓެންޝަން މުއްދަތު ނި ި
ލށް ފައިސާ ދޫކުރެވިފައެވެ.
ވަނަ ދުވަހުވަނީ ބި ަ
ފޭދޫ ޗަކަ ބިމަށް ފަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
ސފާރ ކޮށްގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ .އަމަލީ މަސަކަތް
މި މަސައްކަތަކީ އެލް.ޖީ.އޭ އިން ކައުންސިލަށް ބަޖެޓް ޓްރާން ް
ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 1,700,000.00ރ އެވެ.
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ހިތަދޫ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރުން
ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިތަދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ  264ފްލެޓުގެ ތެރެއިން ކުރިން ވިއްކާ
ހއުސިންގ ސްކީމްގެދަށުން ކުރިންވެސް ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ލޓެވެ .އެހެންނަމަވެސް ސޯޝަލް ަ
އޓީ  32ފް ެ
ގޮތަށް ބެހެ ް
ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް މި  32ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ ރައްޔިތުންނާއި
ހިތަދުއަށް

ދިރިއުޅުން

ބޭނުންވާ

ކރަން
ބަދަލު ު

މަރަދޫ،

ށވެ .އެގޮތުން މިހާރު ބާކީ
މަރަދޫފޭދޫ ،ފޭދޫ ރައްޔިތުންނަ ެ
ހުރި  32ފްލެޓަށް އިއުލާންކޮށް މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވަނީ
 835ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ
މިފަރާތްތަކުގެ

ފޯރމްތައް

އިވެލުއޭޓް

ހ
ކުރުމަށްފަ ު

ހ
ލސްޓް އާންމު ކުރުމަށްފަ ު
މާރކްސްދީ ވަގުތީ ނަތީޖާގެ ި
ޕްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.
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ޑިސެމްބަރ

2019

ގައި

ވަނީ

އެންމެފުރަތަމަ

ކން ދޫކޮށްފައިވާ
ރތްތަ ު
ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ ފަ ާ
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ނ ކުރުމުން އެ ފްލެޓްތަކަށް ވަނީ  732ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާފައެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ
ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިއުލާ ް
ނނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.
މިފަރާތްތަކުގެ ފޯރމްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު މާރކްސްދީ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމަށް އަ ް
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ
ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ގައި 1000
ރުއް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހް ކުރައްވައި
ކުރިއަށް ގެންގޮސް ފައެވެ .އެގޮތުން މަރަދޫ ،މަރަދޫފޭދޫ،
ފޭދޫ ،ހިތަދޫ ނޭޗަރ ޕާރކް ،ހުޅުދޫ ،މީދޫ އަދި އަލަށް
އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޕްލިސް އެކެޑެމީގައި ވަނީ ގިނަ
އަދަދަކަށް ރުއް އިންދާފައެވެ.
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ފްލެޓު ސަރަޙައްދުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރުން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓުތައް
ށދިނުމުގެ ގޮތުން 31
ޢތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް ފަސޭހަކޮ ް
ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ރަމަޟާން މަހު ޖަމާ ަ
ނގާ އަޅުއްވައި އަމަލީ
މާރިޗް  2021ގައި އައްޑޫސިޓީ މޭޔަރ ،އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤްވަނީ ވަގުތީ މިސްކިތުގެ ބި ް
މސައްކަތް ކުރައްވާ ދެ
މަސައްކަތް ފައްޓަވާ ދެއްވާފައެވެ .މި މިސްކިތަކީ ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ،ހިލޭ ސާބަހަށް ަ
މސްކިތެކެވެ.
ޖަމިއްޔާ ކަމަށްވާ ނޫރުލް އިސްލާމާއި ،ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާގެ ދީލަތި އެހީގެ ދަށުން ބިނާކުރެވޭ ި
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އައްޑޫ ސިޓީން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރުމަށް  31ކުލީ ބިން ހަވާލުކޮށްފި
އައްޑޫސިޓީގައި  28މާރިޗް  2021ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމީޔާތެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި
ށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުލީ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން 31 ،ބިމެއް ބިޑް ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފަރާތްތަކާ
ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ތަރައްޤީ ކުރުމަ ް
ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ .އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯންގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބިޑް
ނ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނު ،މިނިސްޓަރ އޮފް
ބންތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައި ވަ ީ
ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށްި ،
ޓޫރިޒަމް ،ޑރ .ޢަބްދުﷲ މައުސޫމް އެވެ .މިގޮތުން މިއަދު ހަވާލުކުރި ކުލީ ބިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހިތަދޫ ޓުރިޒަމް
ޒޯންގެ ހަތް ބިމަކާއި ،މަރަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯނުން އެއް ބިމާއި ،ފޭދޫން  12ބިން އަދި ހުޅުދޫ އިން ނުވަ ބިމަކާއި މީދޫ
ޓޫރިޒަމް ޒޯނުން ދެ ބިމެކެވެ .މި ކުލީ ބިންތަކުގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއެކު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި
ވަނީ މި މާރިޗު މަހުގެ  14އަދި  15ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އައްޑޫ ސިޓީން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ
ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖުމުލަ  93ބިމެކެވެ .މީގެ ތެރެއިން މިހާރު  31ކުލީ ބިމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި
ގ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ
ލން ހުށަހެޅުއްވުމު ެ
ވލުކޮށްފައިވާއިރު ،ބާކީ ހުރި  62ބިމަށް ބީ ަ
ނތައް މިއަދު ހަ ާ
ފަރާތްތަކާ ބި ް
ހުޅުވާލައިފައެވެ.
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގެ ޔޫތް ސެންޓަރުގެ ފެންސް މަރާމާތު ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް
ގ
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގެ ޔޫތް ސެންޓަރުގެ ފެންސް މަރާމާތު ކުރުމު ެ
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޔޫތް ސެންޓަރާއި ޕަބްލިކް
ވޯރކްސް ސާރވިސް މުވައްޒަފުން ގުޅިގެންނެވެ.
މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު މަގުތަކުގައި ހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު މަގުތަކުގައި ހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ
އސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ހޮޅި އަޅައިގެން ފެން ބޭރުކުރެވޭ
ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ .މަރަދޫފޭދޫ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވާ މަ ް
އވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އިންނެވެ .މި މަސައްކަތައް
ގޮތަށް ކުރެވުނު މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހޮޅި ހަދިޔާކޮށްފަ ި
150،000.00ރ ހަދަރުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލިންކް ރޯޑް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫސިޓީގެ ތާރު މަގުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ބޮޑެތި ވަޅުގަނޑުތައް ހެދިފައިވާތީ މި ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި މަސައްކަތައް 000.00،550ރ ޚަރަދު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
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 7.2އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަން
ހިތަދޫ ފްލެޓް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުން
ނ
އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ފްލެޓް ސަރަހައްދަކީ އަލަށް ގި ަ
އާއިލާތަކެއް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ސަރަހައްދެކެވެ .މި
ސަރަހައްދުގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ލެވެލްކޮށް ،ފްލެޓް
ދުއްވޭގޮތަށް

ވަށައިގެން

އެސަރަހައްދުގައިހުރި

އައު

މަގެއްހަދާ،

ގައުފުނިތަކާއި

ކުނިނަގައި

ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕަބްލިކް ވޯރކްސް އިން
ޓ
ލ ް
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ފް ެ
ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ އައުޓްޑޯ
ޕާކްސެޓް

އިންސްޓޯލް

ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ވަނީ

ނިމިފައެވެ.
ފޭދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ރޮސްޓަރަމް ހެދުން
އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ރޮސްޓަރަމް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިން މަސައްކަތުގެ
ކޮންޓްރެކްޓަރ ހައިޑްރޯ މޯލްޑިވްސް އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ހަވާލުކުރައްވާފައި އަދި މިމަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ
އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވާމަންޓް އިން  4.3މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން  130ދުވަސް
ކރެވިގެން ކުރިޔަށް ގެންދަވާ މަޝްރޫއެކެވެ.
ތެރޭ ނިންމުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ު
ފޭދޫ މާމަ ކާފަ ޕާރކް
ކާފަ

ޕާކްގެ

އަމަލީމަސައްކަތް

ފެށުމަށް

ނ
ވ ު
ބޭއް ު

ރަސްމިއްޔާތު ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޝުއާއު
ޝަރަފްވެރި

ކޮއްދެއްވައިވެއެވެ.

މިޕާކަކީ

އުމުރުން

ލ
ސކޮށްގެން ބީ.އެމް.އެ ް
ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންނަށް ޙާއް ަ
ކޮމިއުނިޓީ

ފަންޑުގެ

ދަށުން

ސްކީމްގެ

ރައީސާ

ޝިމްލާ އަޙްމަދު އާއި ސްކީމް ޖަމިއްޔާ ގުޅިގެން
ހެދުމަށް ނިންމައިފައިވާ ޕާކެކެވެ.
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އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ސްރީލަންކަން އެއާރ ލައިންގެ ދަތުރުތައް ފެއްޓުން
ކޮވިޑް

އާއި

19

ގުޅިގެން

މުއްދަތަކަށް

ދިގު

ނ
މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ސްރީލަންކަން އެއާރލައިނު ް
އައްޑޫސިޓީގެ
ޝެޑިއުލް

ގަން

ޓނޭޝަނަލް
އިން ަ

ށ
އެއާޕޯޓަ ް

އަލުން

ށފައެވެ.
ފަ ާ

ނ
ވަ ީ

ދަތުރުތައް

ނ
ތށް ޝެޑިއުލް ކޮށްގެ ް
ޓ އަޅާގޮ ަ
ހަފްތާއަކު އެއް ފްލައި ް
ފަށާފައިވާއިރު

ދަތުރުތައް

ނ
ބަލައިގެ ް

ޑިމާންޑަށް

ށ
ދަތުރުތައް އިތުރު ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަ ް
ސްރީލަންކަން

އެއާލައިންގެ

މެނޭޖަރ(މޯލްޑިވްސް)

ފައުޒަން

ކަންޓްރީ
ނ
ވ ީ
ަ

ފަރީދު

ވިދާޅުވެފައެވެ.
ބެޓަރީ އެނާރޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުން
އައްޑޫ ސިޓީގައި ބެޓަރީ އެނާރޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރެވޭ ޕްރޮޖެކްޓު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އައްޑޫ
ސިޓީގެ ކައުންސިލަރ އަދާލާ ރަޝީދު ،ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ސައީދާ ،ކައުންސިލަރ ޚާލިދާ މުހައްމަދު ،އަދި
ނފައެވެ.
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސަލްމާ ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަގެ ް
ރ-ޑީސަލް ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް އަކުން ލިބެންޖެހޭ ނަފާ އިތުރުކޮށްދީ ,އައްޑޫގެ
މިސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ސޯލާރ-ޕީވީ-ބެޓަ ީ
ޓ
ކަރަންޓުގެ ނިޒާމަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ .އަދި މިއީ ރާއްޖޭގެ އިންޖީނުގެއެއްގައި މިހާތަނަށް ބެހެއް ޭ
ވ.
އެންމެ ބޮޑު ބެޓަރީ ޕްވަރ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ކަން ކައުންސިލުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެ ެ
އެކްސެލަރޭޓިން

ރިނިއުވަބަލް

އިންޓަގްރޭޝަން

އެނާރޖީ

އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ “އެރައިޒް” މަޝްރޫޢުގެ
ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމްކުރާ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ
އުފައްދާ

ނިޒާމާއި

ގުޅޭ

ގޮތުން

މީގެ

ކުރިން

ނ
ވަ ީ

ޓ
ސާވޭއެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ ،އެންވަޔަރަންމަން ް
މިނިސްޓްރީން

ބުނީ

މިއީ

ވޯލްޑް

ބޭންކް

އާއި

އެ

މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
އިއާދަކުރެނިވި ހަކައިތައިގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމާއި،
ބެޓަރީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމާއި ރަށުގެ ކަރަންޓު ވިއުގަރ ގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ
މަޝްރޫއެއްކަމަށެވެ.
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ހިތަދޫ ފްލެޓްގައި ވަގުތީ މިސްކަތެއް އެޅުން
އައްޑޫ

ހިތަދޫގައި

ސިޓީ

ބިނާކުރާ

އިސްނަގައިގެން

އަމިއްލަ

ނ
ފަރާތަކު ް

މަސްޖިދުލް

ނ
ވާލިދައި ި

މިސްކިތުގެ ބިންގާ މޭޔަރ އަޅުއްވާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ސައުތް ޕާމް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސްގެ ސީނިއާރ
މެނޭޖްމަންޓާއި ބައްދަލްކުރުން
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ސައުތް ޕާމް ރިސޯޓް
މޯލްޑިވްސްގެ ސީނިއާރ މެނޭޖްމަންޓާއި ބައްދަލްކޮށް
ތއް
ނބޮޑުވުން ަ
ކަ ް

އެބޭފުޅުންގެ

އަޑުއައްސަވާ،

ކައުންސިލާއި ރީސޯޓާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި
އިތުރު ގިނަގުނަ އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި
އވާފައެވެ.
ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރަ ް
އޭ.އީ.އެޗް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސަރަހައްދުން ނެގި ގޯތިތަކަށް
ބަދަލު ދިނުން
އޭ.އީ.އެޗް

ހޮސްޕިޓަލްގެ

އިރުމަތީ
އެހެން

ހުޅަނގުފަރާތުން

އާއްމު

އާއްމުވެގެންވާ

ކއި
މަންފާއަށްޓަ ަ

އ
ފަރާތާ ި
އ
ނތަކަށާ ި
ބޭނު ް
ނ
ކައުންސިލު ް

ގ ބަދަލުގައި ،ކުރިން
ނިންމައިގެން ނެގުނު ގޯތިތަކު ެ
ހޮސްޕިޓަލް

އެޅުމަށް

ކަނޑައެޅުނު

ސަރަހައްދުން

ގޯތިތައް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ވަނީ
ހފައިވާ ގޯތިތައް ހަވާލުކުރައްވަން ފައްޓަވާފައެވެ.
މށް ހަމަޖެ ި
ފަށައި ބަދަލުގައިދިނު ަ

ލިންކް ރޯޑް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ލިންކް ރޯޑްގެ ތާރުގަނޑު ހަލާކުވެ ބޮޑެތި ވަޅުގަނޑުތައް ހެދިފައިވާތީ މި ތާރު މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވެއެވެ .މި މަސައްކަތައް 550،000.00ރ ހަރަދު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
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އައްޑޫ ސިޓީގެ ކިނބިވައު ސާފުކުރުން
ށ
ހިތަދޫ ބޭރުމަތީ ސަރަޙައްދުގެ "ކިނބިވައު" ތިމާވެއްޓަ ް
އ
ގތުގަ ި
ލބޭގޮތަށް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ
ގެއްލުން ނު ި
ނ
ބެލެހެއްޓޭ ެ

އިންތިޒާމް

ނިންމުމާއި

ގުޅިގެން

މޖެއްސުމަށް
ހަ ަ

ކައުންސިލުން

ސަރަހައްދު

ސާފުކުރުމުގެ

މި

މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ
ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހާއި މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ގެ ބެލުމުގެ
ދަށުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ނޭޗަރ ޕާކް
ނ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ނޭޗަރ ޕާކް ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލު ް
ނ
ވަނީ  05ޖޫން  2021ގައި ހަވާލުވެފައެވެ .އެހެންކަމު ް
އަލުން ހުޅުވަން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ކައުންސިލުން ދަނީ
ނ
ތ ް
މުނިސިޕަލްގެ ޓީމާއި ގުޅިގެން ފައްޓަވާފައެވެ .މިގޮ ު
ނޭޗަރޕާކް ސާފުކޮށް ،ރީތިކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ނޭޗަރ
މގެ މަސައްކަތްވެސް ދަނީ
ޕާކް ބަގީތައް މަރާމާތު ކުރު ު
ހަލުވިކަމާއި އެކު ކުރެވެމުން ނެވެ.

ސިޓި ބާޒާރުގެ ފިހާރަ ހަވާލުކުރުން
އެމް.އެން.ޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަސް ގެ ފަރާތުން ސިޓީ
ބާޒާރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އިމާރާތް ކުރެވުނު
ރަސްމީކޮށް

ފިހާރަތައް
ހަވާލުކޮށްފައެވެ.
އަލަށް

އެގޮތުން

ކައުންސިލް

އާއި

ކައުންސިލާ

ވަނީ

ހުސްވެފައިވާ

ގޮޅިތަކާއި

ހަވާލުކުރި

ގޮޅިތަކަށް

ކައުންސިލް އިން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ .ހަމަ އެހެންމެ
ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ވަނީ
ށ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފޯރމްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު
މިކަމަށް ލިބިފައެވެ .ގޮޅިތަކަ ް
ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޖެޓްސްކީ ޓުއާރ 2021
ލޑިވްސް ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަނާއި އައްޑޫ ސިޓީ
ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މޯ ް
ނ ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއި
ކައުންސިލް އާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ "މޯލްޑިވްސް ޖެޓްސްކީ ޓުއާރ  "2021ވަ ީ
ނ މޭޔަރ ،ޑެފިއުޓީ މޭޔަރ އަދި
ނިންމާލާފައެވެ .އެގޮތު ް
ބައެއް ކައުންސިލަރުން ވަނީ

ހުޅުދޫއިން މި ޓްއަރ

މ
ގައި ބައިވެރިވެ ޖެޓްސްކީގައި އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫއަށް ި
ޓްއަރ ނިންމުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރި ވެފައެވެ.
ޔ
މިއީ އައްޑޫ ސިޓީ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ލިބިގެން ދި ަ
ފުރުސަތަކެވެ

އައްޑޫ ކޮމިއުނިޓީ ފާމް
"އައްޑޫ ކޮމިއުނިޓީ ފާމް" ޕްރޮޖެކެޓަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ،އެމް.އެން.ޔޫ ،އޭ.ޕީ.ސީ އަދި އައްޑޫ އަންހެނުންގެ
ނ
ނދާ މަޝްރޫއެކެވެ .މިޕްރޮޖެކްޓް ފަށައިގަނެވުމުން ،ގި ަ
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެ ް
ލބިގެންދާނެއެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަނީ ގައުމީ
ދަނޑުވެރިން ތަމްރީން ކުރެވި ،ދަނޑުވެރިކަމުގެ ނަފާ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ި
ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައެވެ .އައްޑޫ ކޮމިއުނިޓީ ފާމިންގ ޕްރޮޖެކްޓަކީ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި
ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ (ޔޫއެން އެސްޑީޖީގެ) ތެރެއިން ދެ ލަނޑުދަނޑިއެއް ޙާޞިލްކުރުމުގެ ގޮތުން ގްލޯބަލް
ހންގުމަށް ރާވާފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ .މިގޮތުން މި މަޝްރޫޢަށް ޖެފް
ޖފް)ގެ އެހީގެ ދަށުން ި
އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ ( ެ
ރ ިފ ާ
އިން  697،284.00ދިވެހި ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ،އޭ.ޕީ.ސީން ި 686.00،201،1ދ ެވ ިހ ު
ޔ
ައ ިދ ެއ ްމ.އެން.ޔޫ އިން  1،446.000.00ދިވެހި
މ
ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .އަދި ި
މަޝްރޫޢަށް
100،000.00

އައްޑޫ
ދިވެހި

ސިޓީ

ކައުންސިލުން

ރފިޔާ
ު

އައްޑޫ

އަދި

ނ
އށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ ް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ
 244،000.00ދިވެހި ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާނެ ކަމަށް
އަންދާޒާކޮށްފައި ވެއެވެ.
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 8އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިން  2021ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ޚާއްސަ މަސައްކަތްތައް
އައްޑޫ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ
ގން ފަށާފައިވަނީ 18
ކޮވިޑް  19އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ އުފެދިގެން ހިން ަ
އެޕްރީލް

2020

ވަނަ

ވހުއެވެ.
ދު ަ

އައްޑޫ

އެމަރޖެންސީ

އޮޕަރޭޝަންސް

ސެންޓަރ

އުފެދިފައިވަނީ

ނނަވާ
މިދަ ް

މުވައްސަސާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
-

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

-

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް

-

އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

-

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

-

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

 2021ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ  04ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުމީދޫ އިން ސާމްޕަލްއެއް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން
އެއަވަށް މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތަށް ގެނެވިފައި ވެއެވެ .އަދި ފެބްރުއަރީ  06ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތައް
މފައިވަނީ  13މާރިޗު  2021ގައެވެ.
ޅމީދޫގެ މޮނިޓަރިން މިޙާލަތު ނި ި
މޮނިޓަރިންގއަށް ގެނެވުނެވެ .ހު ު
 29އޭޕްރިލް  2021ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫއިން ސާމްޕަލްއެއް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުމީދޫ ވަނީ
ހ
ވނަ ދުވަ ު
އދި ޖޫން ަ 30
ނ 2021ގައެވެަ .
ވނީ  19ޖޫ ް
އވެ .އަދި މިޙާލަތު އުވާލެވިފައި ަ
ށ ގެނެވިފަ ެ
މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތަ ް
އައްޑޫސިޓީގެ

ރންގއަށް ގެނެވުނެވެ .އަދިވެސް
ގޅިފައިވާ ރަށްތައް މޮނިޓަ ި
ފޭދޫއިން ސާމްޕަލްއެއް ފައސިވުމާއި ގުޅިގެން ު

ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތު އުވާލެވިފައި ނުވެއެވެ.
އައްޑޫ ސިޓީގައި މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތު އިޢުލާން ކުރެވުމާއި ގުޅިގެން ،އައްޑޫ އީ.އޯ.ސީގެ މަސައްކަތް ވަނީ
ފެށިފައެވެ .އެގޮތުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީ އުޞޫލުން މަސައްކަތަށް ނެރެ ،ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދެމުން ދެއެވެ.

އީ.އޯ.ސީގެ ދައުރު
ނ ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ
މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތުގައިވާ ތަންތަން ކަށަވަރުކޮށް އެތަންތަނު ް
މަސައްކަތް އެސް.އެސް.ޑީ މެދުވެރިކޮށް ކުރުން.
-

ގ މަޢުލޫމާތު އެސް.އެސް.ޑީ ތަކާއި ޙިއްސާކޮށް ،ކަރަންޓީން ވުމުގެ ކަންކަން
ކަރަންޓީންވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކު ެ
ހަމަޖެއްސުން.

-

ގލް ޑޮކިއުމެންޓްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން.
ކށް ބޭނުންވާ ލީ ަ
ތތަ ަ
ކަރަންޓީންގައި ތިއްބަވާ ފަރާ ް

-

ކން އެދިލައްވާ ޒަރޫރީ ކަންކަން އެސް.އެސް.ޑީ މެދުވެރިކޮށް ކުރުވުން.
ކަރަންޓީނުގައި ތިއްބަވާ ފަރާތަ ު
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-

އައްޑޫސިޓީއަށް ދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއާއި
ގުޅިގެން ކުރުން.

-

ސާމްޕަލް ނަތީޖާ ލިބުމުން އެސް.އެސް.ޑީ މެދުވެރިކޮށް ކަރަންޓީންގައި ތިއްބަވާ ފަރާތައް ދޫކުރުން.

-

ތރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން.
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ހުއްދަނެތި ދަ ު

-

ހޯމްކަރަންޓީން އުސޫލާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން.

-

ނ.
ނ ް
ފުރަބަންދު ޙާލަތުގައި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަތުރު ހުއްދަ ދި ު

-

ނމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ޓާސްކްފޯސް އިން ނިންމަވާ ނި ް

އައްޑޫސިޓީގެ އެސް.އެސް.ޑީ ތަކުގެ ދައުރު
-

ރމުގެ މަސައްކަތް
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އައްޑޫސިޓީއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތައް ހޯމް ކަރަންޓީން ކު ު
ކުރުން.

-

ނމުގެ މަސައްކަތް
ވނަ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުއްދަދި ު
ދތަކަށް ު
ރ އަދި އަންނަ އުޅަނ ު
އައްޑޫސިޓީގެ ބަނދަރުތަކުން ފު ާ
ކުރުން.

-

ތތަކުން ކަރަންޓީންވުމަށް އެދި ހާލުބެލުން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެދޭ ތަންތަނަކީ
ކަރަންޓީނަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާ ް
ޔން ފުރިހަމަކޮށް
ކށަވަރުކުރުން .އަދި އެފަރާތްތަކަގެ ލިޔެކި ު
ތ ބަލައި ަ
ތންތަން ޯ
ކށޭނެ ަ
ކަރަންޓީން ވުމަށް އެ ަ
އސްޓް އެޕްރޫވްކުރުން.
އން ފޮނުވާފައިވާ ރިކު ެ
ހާލުބެލުން ި

-

ގއި ކަރަންޓީން ނޯޓިސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
ތންތަނު ަ
ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަ ަ

-

ގ ބޭސް ސިޓީއަށް ބޭސް ނަގައިދިނުމާއި ދިމާވާ އެކިކަހަލަ ސިއްޙީ ކަންތައްތަކުގައި
ތތަކު ެ
ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ ފަރާ ް
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

-

ނ އެހީތެރިކަން
އހެނިހެ ް
އށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ެ
އކަތްތަކުގެ އިތުރުން އީ.އޯ.ސީ ަ
މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސަ ް
ފޯރުކޮށްދިނުން.

އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ދައުރު
-

ތތަކުގެ ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ނަތީޖާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ދަނީ ކަރަންޓީންކުރެވޭ ފަރާ ް
މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ.

-

ލތު ބެލެހެއްޓުމާއި އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ
ކަރަންޓީން ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މުއްދަތު ނިމެންދެން ޞިއްޙީ ހާ ަ
މގައި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެއްވައެވެ.
މަތިން ކަރަންޓީން އިން ދޫކުރު ު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ދައުރު
-

ކރުމުގެ މަސައްކަތް
އ މޮނިޓަރކުރުމާއި ހުއްދަ ދޫ ު
ދތުރުތަ ް
އނެއް އަވަށަށް ކުރެވޭ ަ
އައްޑޫސިޓީގެ އެއް އަވަށުން ަ
ނ
ބެލެހެއްޓު ް

-

ކަރަންޓީން އުޞޫލާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން.
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މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ދައުރު
ގ
ހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމު ެ
ގން އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ީ
މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓް އިން ވަނީ ކޮވިޑް  19އާއި ގުޅި ެ
އވެ .އެގޮތުން ދިވެހި ރެޑް
ކށްދީފަ ެ
މަސައްކަތުގައި އައްޑޫ އީއޯސީ އަދި އެސް.އެސް.ޑީ އަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރު ޮ
ކްރެސެންޓްއިން

އ
ބިދޭސީންނާ ި

ގުޅިގެން

ކުރަންޖެހުނު

މަސައްކަތްތަކާއި،

ބޭނުން

ފއިވާ
ޖެހި ަ

ފަރާތްތަކަށް

ތ
ތަކެ ި

ފއިވެއެވެ.
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އީ.އޯ.ސީގެ ހިންގުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ަ

 9އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިން  2021ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ހަރަކާތްތައް
ށ ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ
 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގުމަ ް
ނ
ލތާއި ގުޅިގެން ދައުލަތު ް
ދމާވެފައިވާ އިޤުތިސާދީ ދަތި ހާ ަ
ގންދެވިއެވެ .ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ި
ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ކުރިޔަށް ނު ެ
ފކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ވަރަށް
ދެއްވާފައިވާ ހިލޭ އެހީގެ ގްރާންޓްގެ ބޮޑުބައެއް އުނިކުރުމާއި އަދި ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަ ާ
ށ
ބޮޑަށް ދަށްވެގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން  2021ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވި ގިނަ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުމަ ް
ނ
ގ ު
ސ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ހިން ު
ކައުންސިލުން ނިންމައި ،އެހަރަކާތްތަކަށް ބަޖެޓް ކުރެވުނު ފައި ާ
އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށެވެ.
ހުޅުމީދޫ ހެލްތްސެންޓަރު އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް
ނ ކުރެވި  2020ޑިސެންބަރު  27ވަނަ ދުވަހު 3,053,563.20ރ އަށް އެއްބަސްވުމުގައި
މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިޢުލާ ް
އއި މިއިދާރާއާއި ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގެ ދަށުން ވެވުނު
ސޮއި ކުރެވުނެވެ .މި މަސައްކަތަކީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީ ާ
ނ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތެކެވެ .މިމަސައްކަތް ބިޑު އުސޫލުގެ
ނސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށު ް
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކައު ް
ވނިކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ބަޔަކު ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކަކާ ގުޅިގެން
ށފައި ަ
ތެރެއިން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮ ް
ނ އެންގެވުމާއި
މނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ް
ލމަށް ހުޅުވާލުމަށް ި
ނ ބީ ަ
ށ އަލު ް
ބސްވުން ބާޠިލްކޮ ް
އ ަ
މށްފަހު އެ ް
އެކަންކަން ބެލު ަ
ގުޅިގެން މަސައްކަތް މަޑުޖެހުނީއެވެ.
ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް
އ
ފދޫ ބަނދަރު ބޯޑުޖެހުމާ ި
ދންޭ ،
ނނަގޮތަށް ހެ ު
ށ ފެން ނުވަ ް
ފޭދޫ އޮފީހުގެ އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުން ،ފޭދޫ އޮފީހުގެ ގޯތިތެރެއަ ް
ޑަސްޓްބިން ބެހެއްޓުން ،ބައްތި ހޮޅިދަނޑި ޖެހުން ،އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގަޔާއި ބައްތި ނެތް މަގުތަކުގައި ބައްތި
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ޖެހުން ،ގަން  -ގާރޑެން ލައިޓްސް ބަދަލު ކުރުމަށް ،ގަން  -ވޮލީކޯޓް މަރާމާތުކުރުމަށް މިކަންކަމަކީ  2021ވަނަ އަހަރު
ބން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު
މވެސް ބަޖެޓް ނެތުމުގެ ސަބަ ު
ރވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަކަށް ވީނަ ަ
އަވަށު އޮފީހުން ހިންގުމަށް ާ
ނގެންދެވިފައެވެ.
މަސައްކަތް ތަކަވެވެ .މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ވެހިކަލް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރައަށް ު
ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް
އަލަށް މިނިސްޓްރީއިން ދެއްވާ ޕާކްތައް އިންސްޓޯލްކުރުން ،އައުޓްޑޯރ ޖިމްސެޓް މަރާމާތު ކުރުން ،ހިތަދޫގެ ޕާކްތައް
ނ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް
ޓ ް
ހށް މަރާމާތުކުރުން ،ބެޑްމިން ަ
ތދޫ މިސްކިތްތައް ރަމަޟާންމަ ަ
މަރާމާތުކޮށް ކުލަލުން ،ސ.ހި ަ
މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ބެޑްމިންޓަން އަމްޕަޔަރުންގެ ކޯސް ހިންގުން ،ހިތަދޫ  -އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި
'ފާސްޓް މައިޑްސް" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ޗެސް މުބަރާތް ބޭއްވުން ،ހިތަދޫ  -ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް މަރާމާތުކުރުން FAM ،އާއި
ގ މަސައްކަތް ކުރުން އަދި
ހންގުން ،ޖަނާޒާގެ މަރާމާތުކުރުމު ެ
ގުޅިގެން އަންހެނުން ފުޓްސެލް ލެވެލް  1ގެ ރެފްރީ ކޯސް ި
ވ
ހން ހިންގުމަށް ރާވާފައި ާ
ހިތަދޫ  10 -ބޯލް ޕޫލް ޗެލެންޖް ބޭއްވުން މިކަންކަމަކީ  2021ވަނަ އަހަރު އަވަށު އޮފީ ު
ހަރަކާތްތަކަކަށް ވީނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު މަސައްކަތް ތަކަވެވެ.
މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް
މަރަދޫ ސްވިމިން ޕްލެޓްފޯމް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ،މަރަދޫ އޮފީހުގެ ފުރާޅުން ހަލާކުވެފައިވާ ބައި މަރާމާތުކުރުން  ،މަރަދޫ
އޮފީހުގެ ސެކިޔުރިޓީ ޕޯސްޓް މަރާމާތުކުރުން މިކަންކަމަކީ  2021ވަނަ އަހަރު އަވަށު އޮފީހުން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ
ކވެވެ .މަދިރި މަދުކުރުމުގެ
ނ މަސައްކަތް ތަ ަ
ށ ނުގެންދެވު ު
ނ ކުރިއަ ް
ގ ސަބަބު ް
ޖޓް ނެތުމު ެ
ހަރަކާތްތަކަކަށް ވީނަމަވެސް ބަ ެ
ފއެވެ.
ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ވެހިކަލް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރައަށް ނުގެންދެވި ަ
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ހިތަދޫ އޮފީހުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގުޅުން (ޕިޓްތަކުން ޕޮޓާއި ހަމައަށް)
ގތަކާއި
ކރިއަށް ގެންދާނެ ޮ
ވފައި ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް  2022ވަނަ އަހަރު މި މަސައްކަތް ު
މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެ ި
މެދު

ދ  2022ވަނަ އަހަރު ކުރީ ކޮޅު މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ފެނަކައާއި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަން .އަ ި

ވމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ފނަކަ އަށް ފޮނު ު
ކޝަން ފޯމް ެ
އދި މި ޚިދުމަތައް އެދި އެޕްލި ޭ
ފހަގަކޮށްލަންަ .
ގެންދެވޭނެކަން ާ
ގެންދެވޭނެ.

ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް ހުއްޓާލުން އަމަލީ ގޮތުން ހިންގުން
ނދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
ނ ކުރަމު ް
އޓާލުމަށް ކައުންސިލު ް
އައްޑޫސިޓީގައި ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހު ް
"މައިބޭގްސް" ނަމުގައި ފޮތިކޮތަޅު ތަޢާރަފް ކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކްއާރޓަރ ގައި ކައުންސިލުން ވަނީ
ނރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން
މޅިރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ކުއްލި ު
ނނަމަވެސް ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން ު
ނިންމަވާފައެވެ .އެހެ ް
ވނީ
ވންދެން މި ހަރަކާތް ަ
ތށް ރުޖޫޢު ަ
ގނެވި ޢާންމު ޙާލަ ަ
ކޮށްފައިވާތީ ،ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުން އަރައި ަ
ފަސްކުރެވިފައެވެ.

ވާ މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
މި މަސައްކަތް ވަނީ ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މުޅިރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކުރުމާއި ގުޅިގެން
ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.
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 09އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރެއްވި ދަތުރުތައް
މޭޔަރ

އަށް

ހުވަދޫ

ކުރެއްވި

ދަތުރު–

ރަސްމީ

12

އޮގަސްޓް 2021އިން  15އޮގަސްޓް 2021
ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ  04އަތޮޅަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުގައި

ޑރ .އަބްދުﷲ މައުސޫމް

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަލީ
ނިޒާރު

ހުވަދޫ

އަތޮޅަށް

ދަތުރުފުޅާ

ގުޅި

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި

ދެކުނުގެ

ވަޑައިގެން
4

މިނިސްޓަރ
މިނިސްޓަރ

އަތޮޅުގައި

ގެ
ގެ

ފަތުރުވެރިކަން

ކުރިއެރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތިނަދޫ ދަތުރު

–  09ސެޕްޓެމްބަރ 2021

އިން 12

ސެޕްޓެމްބަރ 2021
އބާދީއަށް  50އަހަރު ފުރޭ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ތިނަދޫގެ ދެވަނަ ާ
ނދޫ
ދއަތޮޅު ދެކުނު ބުރީ ތި ަ
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ހުވަ ު
ކައުންސިލުން ލިބިލެއްވި ދައުވަތު ގަބޫލުކުރައްވާ ކައުންސިލުން
ރގައި މޭޔަރ އަލީ ނިޒާރު،
ކުރެއްވި ދަތުރެކެވެ .މި ދަތު ު
ކައުންސިލަރ

ޙުސައިން

ފައިޒުއްރަޙުމާން،

ކައުންސިލަރ

މަރިޔަމް ސަޢީދާ ،ބައިވެރިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.

ކްރޮސް ރޯޑް މޯލްޑިވްސްގެ ދަ އިކޯ އޯގަނައިޒޭޝަން ގެ ކްރިއޭޓް އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވުން –  14އޮކްޓޯބަރ  2021އިން
 18އޮކްޓޯބަރ 2021
ކްރޮސް ރޯޑް މޯލްޑިވްސްގެ ދަ އިކޯ އޯގަނައިޒޭޝަން ގެ ކްރިއޭޓް އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވަތު ލިބިފައިވާތީވެ،
ކްރޮސް ރޯޑަށް މޭޔަރ އަލީ ނިޒާރު އާއި ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝިނާޒް ވަނީ ދަތުރެއް ކުރައްވާ އެ އިވެންޓްގައި
ބައިވެރިވަޑައިގެންފައއެވެ.
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ކައުންސިލުން މާލެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރު  14 -ނޮވެމްބަރ  2021އިން  17ނޮވެމްބަރ 2021
ގ
ޝވަރާކޮށް ،ހައްލު ހޯދުމު ެ
ށ އެކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން މަ ް
ގއި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮ ް
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމު ަ
ގޮތުން،
އިދާރާތަކުގެ

ސަރުކާރުގެ

އެކި

އިސްވެރިންގެ

މިނިސްޓްރީ
އިތުރުން

ތަކާއި

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ އައްޑޫސިޓީ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެމްބަރުންނާއި
ނ
ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ކައުންސިލު ް
މާލެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ މި ދަތުރަކީ ކާމިޔާބީތަކެއް
ހާސިލްކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ .މި ދަތުރުގައި މޭޔަރ އަލީ
ނިޒާރު،

ޑެޕިއުޓީ

މޭޔަރ

މުޙައްމަދު

ޝުޢާޢު،

ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙުމާން ،ކައުންސިލަރ ހުސައިން ޒަރީރު ،ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ޢަދާލާ ރަޝީދު،
ޞލިޙާ ،ކައުންސިލަރ ޚާލިދާ
ާ
ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ،ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ނާދިރު ،ކައުންސިލަރ އާމިނަތު
މުޙައްމަދު ،ކައުންސިލަރ މަރްޔަމް ސަޢީދާ ،ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސަލްމާ ،ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަދި ވަގުތީ އެސްޖީ
މުޙައްމަދު ހަލީމް ،ބައިވެރިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ .މި ދަތުރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ،ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ،މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް،
ކ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،މިނިސްޓްރީ
މލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމި ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެ ި
ތ ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
ހއުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ،ވިލާ ކޮލެޖް އަދި ހެލް ް
ނންގަ ،
އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭ ި
ލބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް
ގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް މި ތަންތަނުން ރައްޔިތުންނަށް ި
ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އައްޑޫގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން އާއި ގުޅިގެން
މ ފަރާތްތަކާއި ކުރެވުނު
ި
މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެކު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.
މަޝްވަރާތަކާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އާރަށުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ .އަދި މީގެ
އިތުރުން ސްރީލަންކަން އެމްބަސީ އަދި ޕާކިސްތާން އެމްބަސީއަށް ޒިޔާރަށްކޮށް ހައި ކޮމިޝަނަރ އާއި ބައްދަލުކުރެވުނެވެ .މި
ދަތުރުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫސިޓީ ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސެސް އަދި އައްޑޫ
އވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލާމަސީލު ޒުވާނާ ކޭމްޕްގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ބޭ ް
ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
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އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުން  02-ޑިސެމްބަރ 2021
މ
ޓ ކޮރެޑިޓިންގ މެކޭނިޒަ ް
ޖަޕަނީޒް ފަންޑް ފޮރ ޖޮއިން ް
ނ އައްޑޫސިޓީ
(ޖޭ.އެފް.ސީ.އެމް) ގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށު ް
ޖ
ށފައިވާ ބެޓެރީ އެނަރ ީ
ހިތަދޫ އިންޖީނުގޭގައި ޤާއިމުކޮ ް
ސިސްޓަމް

ސްޓޯރޭޖް

ފާހަގަކުރެއްވުމަށް

ބޭނުންކުރަން
ވ
ބާއް ާ

ނ
ފށު ް
ެ

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
މިބައްދަލުވުގައި
ކައުންސިލަރ

ނ
ވަ ީ

ވވަޑައިގެންފައި
ބައިވަރި ެ

އާމިނަތު ޢަދާލާ ރަޝީދު ،ކައުންސިލަރ

މަރިޔަމް ސަޢީދާ ،ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސަލްމާ އަދި ކައުންސިލަރ ޚާލިދާ މުޙައްމަދުއެވެ.
އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ދެވަނަ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުން14 -
ޑިސެމްބަރ 2021
އެސް.އެމް.އީ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ފައިނޭންސް

ކޯޕަރޭޝަންގެ

ދެވަނަ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް
ތަމްސީލްކުރުމަށްޓަކައި
ބޭއްވުމަށް

14

ހަމަޖެހިފައިވާ

ޑިސެމްބަރ
އދަލުވުމުގައި
ބަ ް

2021

ގައި

ކައުންސިލަރ

އާމިނަތު ސަލްމާ ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައި ގެންފައެވެ.
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 10އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 28 -އޮކްޓޯބަރ
2021
އ
އައްޑޫއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރު :މިބައްދަލުވުމުގަ ި
ކައުންސިލަރުން

ވަނީ

އައްޑޫ

ސިޓީ

ށ
ކައުންސިލަ ް

އ
މގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަ ް
ރައްޔިތުންނަށް ޙިދުމަތް ދިނު ު
ނައިބް ރައީސް އާއި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ގ.ދ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން 31 -އޮކްޓޯބަރ
2021
މިބައްދަލުވުމަކީ ގ.ދ .އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އައްޑޫ ސިޓީ
ވނު
ހ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއް ު
ކައުންސިލްގެ ގުޅުން ބަދަ ި
ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ވމުގައި ކުރީގެ ކައުންސިލްގެ
މި ބައްދަލު ު

ތ
ގ ް
ނތައްތައް ތަންފީޒް ކުރާނެ ޮ
ނިންމުންތައް ބައްލަވާ އެކަ ް
ނިންމަވާފައި ވެއެވެ .އަދި އަންނަ އަހަރުގެ މަހާސިންތާ
ހުވަދު އަތުޅުގައި ބޭއްވުމަށް ވެސް ވަނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި
ނިންމަވާފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސަދަން ޑިވިޝަންގެ އާ
އިންޗާޖުން 16 -އޮގަސްޓް 2021
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް
ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ
އާ

އިންޗާޖުން

އައްޑޫ

ސިޓީ

ކައުންސިލަރުންނާއި

ތަޢާރަފްވަފައި ވެއެވެ.
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ކެނޭޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނަރ 25 -އޮކްޓޯބަރ 2021
އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ ދެއްވި ޚާއްސަ ދަޢުވަތަކަށްކެނޭޑިއަން
ހައި

ކޮމިޝަނަރ

ވަނީ

ޒިޔާރަތް

އައްޑޫސިޓީއަށް

ކުރައްވާފައެވެ.

ޑރ .ޑެވިޑް ބްރިއުސްޓަރ 02 -ސެޕްޓެމްބަރ 2021
ރާއްޖެއައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ ޑރ .ޑެވިޑް
ބްރިއުސްޓަރ

މެމްބަރުންނާއި

ކައުންސިލް

ދ
މިއަ ު

ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .މިއީ އައްޑޫސިޓީގެ ލޯކަލް ސީ
ޓްރާންސްޕޯޓާއި

ކަނޑުމަތީގައި

ދިމާވާ

ހާދިސާތަކާއި

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ޕާކިސްތާން ހައި ކޮމިޝަން 26 -އޮގަސްޓް 2021
އައްޑޫސިޓީގެ

މޭޔަރ

ދެއްވި

ޚާއްސަ

ދަޢުވަތަކަށް

ށ
ޕާކިސްތާން ހައިކޮމިޝަނަރގެ ދެކަނބަލުން އައްޑޫއަ ް
ވަޑައިގެން

މިއަދު

ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލާއި
މި

ބައްދަލުވުމުގައި

އެކު
އައްޑޫ

ސިޓީ ގެ ތަރައްގީ އާއި ގުޅޭ އެކިއެކި ކަންކަމާއި
ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.
ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޭޖެންސީ ފޮރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީ) ގެ ޑެޕިއުޓީ މިޝަން ޑިރެކްޓަރ
މިސް ޑެބްރާ މޮސެލް 10 -އޮގަސްޓް 2021
ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޭޖެންސީ ފޮރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީ) ގެ ޑެޕިއުޓީ މިޝަން ޑިރެކްޓަރ
މިސް ޑެބްރާ މޮސެލް އާއި އެޖެންސީގެ ވަފުދު މިއަދު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫގައި
ކމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ .އަދި އައްޑޫ ނާސަރީ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި
ތަރައްޤީއަށް ކުރެވިދާނެ ކަން ަ
ޕްރޮޕޯސަލެއް ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީ އަށް އެރުއްވިއެވެ.
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މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ 10 -އޮގަސްޓް 2021
ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޭޖެންސީ ފޮރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީ) ގެ ޑެޕިއުޓީ މިޝަން ޑިރެކްޓަރ
މިސް ޑެބްރާ މޮސެލް އާއި އެޖެންސީގެ ވަފުދު މިއަދު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫގައި
ކމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ .އަދި އައްޑޫ ނާސަރީ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި
ތަރައްޤީއަށް ކުރެވިދާނެ ކަން ަ
ޕްރޮޕޯސަލެއް ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީ އަށް އެރުއްވިއެވެ.

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

ރާއްޖެއަށް
ހިންގަމުންދާ

ޕްރޮޖެކްޓްސް

ގްރާންޓް
ކުރިއަށް

ދަށުން

ގެ
ދާ

ގޮތް

ބެއްލެވުމެވެ .މޭޔަރ އަދި ކައުންސިލަރުން ވަނީ
އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނަރ އާއި އެކު އައްޑޫ
އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށާއި ހިތަދޫ އާއި ފޭދޫ ގެ
ކރައްވާފައެވެ .މީގެ
ޓޫރިޒަމް ޒޯން އަށް ޒިޔާރަތް ު
އިތުރުން ހުޅުދޫގެ ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ އަށާއި
މީދޫގެ

ޓޫރިޒަމް

ޒޯން

އށްވެސް
ަ

ޒިޔާރަތް

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

55

 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 11ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު
މާލީ ޚުލާސާ
2021ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލްއިން ފާސްކުރި ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ އަކީ  131,623,529ރުފިޔާ އެވެ .އެއީ ދައުލަތުގެ ބްލޮކް
ގްރާންޓް އިން  59,375,505އާއި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިން  34,389,012ރުފިޔާ އެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ ޢާންމު
ކށް ޖުމްލަ  37,859,012ރުފިޔާ އެވެ ( .ޓްރަސްޓް ފަންޑް/ތިން ވަނަ ފަރާތުގެ
ބހޭ އެކައުންޓްތަ ަ
ބަޖެޓާއި ނު ެ
ށ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ )
ފައިސާ/އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ ް
ނޓްއަށް  ( 13,136,803ތޭރަ މިލިއަން އެއްލައްކަ ތިރީސް
ބރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ގްރާ ް
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެން ަ
ހަހާސް އަށްސަތޭކަ ތިން ރުފިޔާ ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ .އެހެން ކަމުން އަހަރުގެ
އން ފަސްލައްކަ ބާރަހާސް ތިންސަތޭކަ އަށް
ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ރިވައިޒްޑް ގްރާންޓަކީ  ( 72,512,308ހަތްދިހަ ދެމިލި ަ
ރުފިޔާ ) އެވެ.
2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އަށް ލަފާކުރީ  ( 34,389,012ތިރީސް ހަތަރު މިލިއަން ތިންލައްކަ އަށްޑިހަ
ނުވަހާސް ބާރަ ރުފިޔާ ) އެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ
 ( 14,078,307ސާދަ މިލިއަން ހަތްދިހަ އަށްހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތް ރުފިޔާ ) އެވެ.
0202ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި:
ފަންޑް

 2021އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި

 2021އަށް ލަފާކުރި ޚަރަދު

 ( J-GoMބްލޮކް ގްރާންޓް )

59,375,505

59,375,505

 ( J-LCLކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ )

34,389,012

34,389,012

 ( T-LCLކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް )

3,057,343

1,800,000

 ( L-CTPFތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ )

37,865,000

32,933,985

 ( L-CWDFއ.ތ.މ.ކ)

3,125,027

3,125,027

137,811,887

131,623,529
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ފަންޑް

2021

އަށް

ލިބުނު  2021އަށް ޚަރަދު

(2020ވަނަ އަހަރުގެ ބާކީ

ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް
ބާކީ

ހިމަނައިގެން)
 ( J-GoMބްލޮކް ގްރާންޓް )

72,211,258

66,593,383

5,918,924

 ( J-LCLކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ )

15,710,244

13,536,803

2,173,441

 ( T-LCLކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް )

5,696,987

79,587

5,617,400

 ( L-CTPFތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ )

29,973,422

18,314,667

11,357,707

 ( L-CWDFއ.ތ.މ.ކ)

4,125,027

1,009,771

3,115,256

127,716,938

99,534,211

28,182,727

 11.1ކައުންސިލުގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު
ލތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވައިދާއި ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމް
 2021ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރެވުނީ ދައު ަ
ނމަވާފައިވާ ގޮތަށް އަހަރީ
އާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުން ނި ް
ނ ދިއުމާއެކު
މދުން ލިބެމު ް
މަސައްކަތު ތާވަލާއި އެއްގޮތަށެވެ .ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ މުޅި އަހަރަށް ލަފާކުރި ޢަދަދަށް ވުރެ ަ
ނސިލުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި
ނ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކައު ް
ގ ސަބަބު ް
ށ ބޮޑަށް ދަތިވުމު ެ
ކައުންސިލްގެ ކޭޝްފްލޯ ވަރަ ް
ކރެވެއެވެ.
ބޮޑެތި ދަތިތައް ހުރިކަން ފާހަގަ ު
އާމްދަނީގެ ތަފްސީލް

0202

އާމްދަނީ

13,374,392

ރިޒާވް

703,915

ނެޓް އާމްދަނީ

14,078,307
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0202

އަށް

ކަނޑައެޅި 0202

އަށް ބަޖެޓް އަށް 0202

ގެ

ޑިސެންބަރުގެ

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

ބަޖެޓު

ލިބުނު

ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

96,373,029

97,929,231

90,285,907

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

35,250,500

14,144,038

9,248,304

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

131,623,529

112,073,269

99,534,211

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
2021ޑިސެންބަރުގެ

ތަފްޞީލް

2021އަށް ކަނޑައެޅި

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

47,071,228

49,741,360

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ހިނގާ ޚަރަދު

1,846,719

1,682,230

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

290,000

300,176

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

6,430,954

3,680,652

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

24,079,532

27,180,213

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

215,000

-

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

150,000

24,774

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

12,049,569

4,364,068

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

4,240,027

3,312,434

ޖުމްލަ

96,373,029

90,285,907

ނިޔަލަށް

ޚަރަދު
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ކެޕިޓަލް ޚަރަދު:
2021ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް

ތަފްޞީލް

2021އަށް ކަނޑައެޅި

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު

32,000,000

7,987,810

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

3,250,500

1,260,494

ޖުމްލަ

35,250,500

9,248,304

ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު
2021ޑިސެންބަރުގެ

ތަފްޞީލް

2021އަށް ކަނޑައެޅި

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އުޖޫރަ

33,176,472

32,711,618

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސާއި އިނާޔަތްތައް

19,743,734

17,029,742

ޖުމްލަ

52,920,206

49,741,360

ނިޔަލަށް

ޚަރަދު

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

ތަފްސީލް

އަދަދު

1

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

2,242,519

2

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

147,993

3

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

2,632,902

4

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

4,245,729
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5

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

24,774

6

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

2,960,767

7

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

21,625

8

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

1,260,494

ޖުމްލަ

13,536,803

 11.3ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިން ހިންގުނު މުހިންމު ޙަރަކާތްތަކުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލްތައް:
ޙަރަކާތް

ޚަރަދު

އައްޑު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިޔަންޝިޕް 0909

237,232

ދ
ޤރުޢާން މުބާރާތަށް ހިނގި ޚަރަ ު
އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު ޤައުމީ ު

40,941

ސިޓީ ސްކްއެރ

483,983

އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައާއި އައްޑޫ ގެ މަގު ބައްތި ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުމަށް

750,176

އައްޑޫގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

315,925

ނ
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ހިންގު ް

100,570

އައްޑޫގެ ވެލިމަގުތައް މަރާމާތުކުރުން

1,877,464

ޓން
މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއް ު

913,206
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 11.4އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް
 0202ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ތަފްސީލް

އަދަދު

އަހަރުތެރޭގައި ފަންޑަށް ލިބުނު އާމްދަނީ

4,457,006

ޖުމްލަ

4,457,006

 0202ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް

ހިނގި ޖުމްލަ ޚަރަދު

އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް

79,586

ޖުމްލަ

79,586
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 13އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން  2021ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް
 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން  03ވަނަ ދައުރުގެ  14ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައި މި
 17މެއި

ނންމާފައެވެ .އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
ޖަލްސާތަކުން  91ނިންމުން ި

 2021ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .ހުވައިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ބޭއްވުނު  15ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި އައްޑޫސިޓީގެ
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުން ވަނީ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް 44
ސލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ
ހންކަމުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުން ި
ރަސްމީ ޖަލްސާ އާއި  05ކުއްލި ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވެއެވެ .އެ ެ
ކމާ ގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވާފައެވެ.
މން ނިންމާ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެ ަ
ޖަލްސާތަކުން ވަނީ  157ނިން ު

 13.1ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް
ބައްދަލުވުމުގެ

ނިންމުން

ޙާޟިރުވި

ރ
ނަންބަ ު

ރ
ނަންބަ ު

ޢަދަދު

އ
ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަ ް

2021ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް
 01ރަސްމީ ޖަލްސާ

2021/01

06

 02ރަސްމީ ޖަލްސާ

2021/02

05

2021/03

05

 2021ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީ:
136,554,544.00ރުފިޔާ

ކަމުގައި

ކަނޑައަޅައި

2021

ޓ
ބަޖެ ް

ފާސްކުރެވުނެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އިން ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރސް ޚިދުމަތް އައްޑޫގައި ޤާއިމު ކުރުމާއި ގުޅޭ
އޮފް

މެމޮރަންޑަމް

އަންޑަސްޓޭންޑިން

ގައި

ސޮއި

ކުރުމުގައި

ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން
"އެރައިސް "މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި
ކރުމަށް
ގާއިމު ކުރެވޭ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމް ގާއިމު ު
ސޯލަރ ޕެނަލް ޖެހުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް
ނ
ނިންމު ް

.
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2021/04

05

2021/05

05

2021/06

05

2021/07

05

2021/08

05

2021/09

4

2021/10

4

ނ
ށ ކުރެވު ު
އައްޑޫގެ  05އަވަށުގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުން ބިން ދޫކުރުމަ ް
އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް
ނ ގޮތެއް
ލ ް
ނންމި ނިންމުމާމެދު ކައުންސި ު
ޓން ި
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމި ީ
ނިންމުން .
ދތުރާއި
އޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި ަ
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް އަ ް
ގުޅޭ "ދަތުރު ރިޕޯރޓް" ހުށަހެޅުން.
އައްޑޫސިޓީން

ސިޔާސީ

ބިން

ޕާޓީތަކަށް

ދޫކުރުމާއި

ނ
ގުޅޭގޮތު ް

ނ
ނިންމާފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަމްބަރު  02/2011ނިންމު ް
އިޞްލާޙް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އިޖުތިމާޢީ

މަރުކަޒުތަކުގައި

މިހާރުތިބި

ޓ
ކންޓްރެކް ް
ޮ

ވޭޖް

އަދި

އސަލައަށް
ވތީ މަ ް
ކންޓްރެކްޓް ހަމަވެފައި ާ
ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ޮ
ގޮތެއް ނިންމުން .
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

SC-A/80/2020

ނަމްބަރު

ޤަޟިއްޔާގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތެއް
ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.
 03ރަސްމީ ޖަލްސާ

އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް

ހޮސްޕިޓަލުން

ހިންގުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ

ޓްރައޭޖް

ޕްރޮގްރާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ވޮލަންޓިއަރުންނަށް އެލަވަންސެއް ހަމަޖެއްސުން
ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮފީހުގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ފާރުގައިވާ
ކެނޑުންތައް

މަރާމާތުކޮށް

ކުލަލުމުގެ

މަސައްކަތަށް

ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް

އިވެލުއޭޓްކޮށް ،ބިޑް ކޮމެޓީއިން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް
ނިންމުން.
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2021/11

4

2021/12

4

2021/13

4

2021/14

4

2021/15

4

2021/16

4

2021/17

5

2021/18

5

އ
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެ ް
މަސައްކަތަށް

ހޯދުމުގެ

ހޅުނު
ހުށަ ެ

ބިޑްތައް

އިވެލުއޭޓްކޮށް،

ބިޑް

ކޮމިޓީއިން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ށ
އްޑޫސިޓީގެ ގައުކެނޑި ބްރިޖުގެ ފެންސުގައި ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތަ ް
މމާމެދު
ނން ު
ނންމި ި
އން ި
ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ،ބިޑް ކޮމެޓީ ި
ނ
ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމު ް
ޓ-ޝާރޓް އަދި
ބނުންވާ ީ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޭ
ބިބް

ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ

މަސައްކަތަށް

ހުށަހެޅުނު

ބޑްތައް
ި

ނސިލުން
ނ ނިންމި ނިންމުމާމެދު ކައު ް
އިވެލުއޭޓްކޮށް ،ބިޑް ކޮމިޓީއި ް
ނ
ގޮތެއް ނިންމު ް
އައްޑޫސިޓީގެ ސިޓީ ސްކްއަރއަށް ބޭނުންވާ ލައިޓްސް އަދި ކޭބަލް ހޯދުމުގެ
މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ،ބިޑް ކޮމިޓީއިން ނިންމި
ނިންމުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

ގ
 2020ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކު ެ
ތަފްޞީލު ރިޕޯޓު ފާސްކުރުން
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި މޯލްޑީވްސް އިސްލާމިކް ބޭޏްކް
ހިތަދޫ ބްރާންޗްގައި ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ކައުންސިލްއިން ގަރާރެއް
ފާސްކުރުން

 04ރަސްމީ ޖަލްސާ

ނ
ނ އޮން ަ
ނނަ ް
ހުޅުދޫ "ލައިނޫފަރުމާގެ" ވާރިސުންގެ ފަރާތުން އެގެއަށް ވަ ް
ގޯޅީގައި ދޮރެއް ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަ
ހުޅުދޫ "ލައިނޫފަރުމާގެ" ވާރިސުންގެ ފަރާތުން އެގެއަށް ވަންނަން
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2021/19

5

2021/20

5

2021/21

5

2021/22

5

2021/23

5

2021/24

4

2021/25

4

ޑްރަގް ރިހަބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ ބިމުން ބައެއް ،ކުރިން ދަނޑުވެރިކަމަށް
ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ ހުޅުދޫ ހެޕީޑްރީމް ،ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުއަށް އެބިމުގެ ބަދަލުގައި
ގޮވާން ކުރުމަށް ބިމެއް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

އވުމަށް އެދި މިސްޓީކް އިވެންޓްސް އިން
ހިތަދޫގައި މަގުމަތީ ބާޒާރެއް ބޭ ް
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ނ
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ( )MDPއަށް ފޭދޫ އަވަށު ް
ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ޢިމާރާތާއި އެތަނުގައި ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތް

އަގުކޮށް

އަގު

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ކޮމިޓީއިން

ރިޕޯޓް

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
ލ ބިމުގެ
އައިޝަތު ނަޖުމާ އެމޭޒަން /ސ.ހިތަދޫ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކު ީ
ށ
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަ ް
މށް އެދި ހު ަ
ޖުރިމަނާ ފައިސާ މާފުކޮށްދިނު ަ
ށ
ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަ ް
 05ރަސްމީ ޖަލްސާ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ މީދޫ އިންޖީނުގޭ އަޅާ ބިން ކަނޑައެޅުމުގައި
ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން
ށ
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަ ް
ނޓް
އެންޓަރޓެއިންމަ ް

ސެންޓަރ

އެޅުމަށް

ބިން

ކަނޑައެޅުމުގައި

ނ
ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމު ް
ށ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ އަވަށް ތަކުގެ ރައްޔިތުންނަ ް
ޓ-ޕާޕަސް
މަލް ި

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް

ސެންޓަރ

ށ
އެޅުމަ ް

ބިން

ނ
ކަނޑައެޅުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމު ް
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2021/26

4

2021/27

4

2021/28

4

2021/29

4

2021/30

4

2021/31

5

2021/32

5

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އިދާރާގެ އަވަށު އޮފީސް ތަކުގައި
މފައިވާ
ސޯލަރ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ހަރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ނިން ާ
ރމުގައި
ނަމްބަރު  B (3)/2020/155-426ނިންމުން ރިވިއު ކު ު
ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން
ކށް ކިޔާ
ތގައި އޮންނަ "ސަވާހިލި" ނަމަ ަ
އައްޑޫސިޓީގެ ފަޅު ރަށެއްގެ ގޮ ު
ކރެވޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނަޑައެޅުމުގައި
ރަށް ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ު
ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން
ކައުންސިލްގެ

ސެކްރެޓަރީ

ޖެނަރަލްގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

ނ
ޙަވާލުކުރާ ެ

މުވައްޒަފަކު ކަނޑައެޅުން.
މިއިދާރާގެ
މުރާޖަޢާކޮށް،

ބޭންކް
ބޭންކް

އެކައުންޓް
އެކައުންޓް

ތަކުގައި
ތަކުގައި

ސޮއިކުރާ
ސޮއިކުރާ

އ
ފަރާތްތަ ް
ނ
ބޭފުޅު ް

ކަނޑައެޅުން.
ކފޫޓުގެ
އައްޑޫސިޓީގައި އެލްޑަރލީ ހޯމްއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް 30000އަ ަ
ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެނޑަރ ފެމިލީ
އެންޑް ސޯޝަލްސަރވިސަސް އިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
 6ރަސްމީ ޖަލްސާ

ތ
އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަ ު
ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫގައި ތަރުކާރީއާއި މޭވޭގެ
ބާވަތްތައް ރައްކާކުރުމަށް ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމަށް ބިމެއް
ހަމަޖެއްސުން
ނ ގޮތެއް
ދ ކައުންސިލު ް
ށ ހުށަހަޅާ ބިމާމެ ު
މ ް
މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހެދު ަ
ނިންމުން
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2021/33

5

2021/34

5

2021/35

5

2021/36

5

2021/37

5

2021/38

5

2021/39

5

2021/41

5

ނ
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލައްހައްޓައިދޭ ެ
ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ހރުމުދާ
މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި ބައެއް ަ
ހށަހަޅާ
ތއް ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދި ު
ނީލަންކިޔުމުގެ މައްސަލައަށް ގޮ ެ
މައްސަލަ.
ވ ތަކެތި
ޒގައި ހުރި ގިނަދުވަސްވެފައި ާ
މަރަދޫފޭދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަ ު
ނީލަންކިޔުމުގެ މައްސަލަ
އައްޑޫ ހައިސްކޫލްގައި ދަނާލެއް އެޅުމަށް ސްކޫލް ގޯއްޗަށް ބިން އިތުރު
ކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން
ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދާ ގަޑިއާއި ސްކޫލް ނިމޭ ގަޑީގައި
ފޭދޫ ސްކޫލްގެ މަގު ބަންދު ކުރުން.
އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށުގައި ފެނައިކައިގެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް
އެޅުމަށް ބިމެއް ހަމަޖެއްސުން
އޑޫސިޓީ
 25ޖަނަވަރީ  2021އިން  31ޖަނަވަރީ  2021އަށް އަ ް
ކައުންސިލް
ކުރެއްވި

އިދާރާގެ ޓީމެއް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނީބުރީގެ

ށ
ރަށްތަކަ ް

އަތޮޅުގެ

އެކިއެކި

ތަޖުރިބާ

ދަތުރުގައި،

ގދ.

ގ
ނ ތަކުގައި ފާހަ ަ
މުއައްސަސާތަކާއެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވު ް
އ
ނދިއުމުގައި ކައުންސިލަށް ފެންނަ ގޮތެ ް
ކުރެވުނު ކަންކަން ކުރިއަށް ގެ ް
ނިންމުން.
 7ރަސްމީ ޖަލްސާ

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ އަވަށުގެ މީހުން ވަޅުލާ ސަހަރާ ފުރިފައިވާތީ ފޭދޫ
އަވަށުގައި މީހުން ވަޅުލުމަށް ސަހަރާ އެއް ހެދުން.
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2021/42

5

2021/43

5

2021/44

5

2021/45

4

2021/46

4

2021/47

4

2021/48

4

2021/49

4

2021/50

4

ކ ހުރި
ޓތެރެއިން ބާ ީ
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ  48ފްލެ ް
ފްލެޓްތައް ދޫކުރާނެ ކެޓަގަރީތައް ކަނޑައެޅުން.
މީދޫ

އަވަށުގެ

25

އަހަރުން

މަތީގެ

އަންހެން

ށ
ލންނަ ް
ކަނބަ ު

ދ
ހާއްސަކުރެވިގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތަޢް އެހީތެރިކަމަށް އެ ި
ސ.ހުޅުދޫ އަޅިފަށުވިގެ މަރްޔަމް މަނިކެ ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ
ހންގެ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް
އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީ ު
ދ
ދިނުމަށް އެ ި
 8ރަސްމީ ޖަލްސާ

ދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ތަކުގައި ސޮއި ކުރާ ފަރާތްތައް މުރާޖަޢާ
ބފުޅުން ކަނޑައެޅުން.
ކުރުމަށްފަހު ،އަލުން ޭ
ނސިލްގެ
ށ ކައު ް
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް ހިމެނޭ ގޮތަ ް
އިދާރާގެ ގޯއްޗާއި ޢިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް
ގ
އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތު ެ
ސްކޯޕް

ބަދަލުވުމުގެ

ސަބަބުން

އެއްބަސްވުމަށް

ބަދަލު

ގެނައުމުގެ

މަސައްކަތް
ތ
މަރަދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ މަސައްކަތުގެ މުއްދަ ު
އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ތ
ފޭދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ މަސައްކަތުގެ މުއްދަ ު
އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 9ރަސްމީ ޖަލްސާ

ގ
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އަވަށުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކު ެ
ފައިނަލް ލިސްޓް ކައުންސިލުން އެންޑޯޒް ކުރުން
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2021/51

4

2021/52

4

2021/53

4

2021/54

4

2021/55

4

2021/56

4

2021/57

4

2021/58

4

އައި.އާރު .ޤުރުއާން ކްލާހާއި ދާރުއްނޫރު ޤުރުއާން ކްލާސް ހިނގުމަށް
ބިން ކަނޑައެޅުން .
ށ
ސްޓޯމް ވޯޓަރ ޑްރައިނޭޖް ނެޓްވޯރކް ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަ ް
މުވައްޒަފުން ހޯދުން
އައްޑޫސިޓީ

ކައުންސިލް

އިދާރާއަށް

ބޭނުންވާ

15

މޕިއުޓަރ
ކޮ ް

ސިސްޓަމް އަދި  10ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އޮފީސް
ތއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް.
ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާ ެ
އައްޑޫސިޓީ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

އޭސީތައް

މަރާމާތުކޮށް

އ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
މެއިންޓެނެންސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެ ް
އައްޑޫސިޓީގެ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ޑިވިޝަނުގެ ކާސްޓިންގޔާޑްގެ
ފރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައި ދޭނެ ަ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ  13ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައި
ނ
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު ް
ސީވޯޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ޑައިވް
ށ
ޓޫރިސްޓް ބީޗް އެންޑް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް ޕްރޮޖެކްޓަ ް
ދ
މށް އެ ި
 35އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 30000އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހޯދު ަ
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.
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2021/59

4

ޓ
ތދޫ ފްލެ ް
ޖަމްޢިއްޔަތުލް ޢުލަމާ އާއި ނޫރުލް އިސްލާމް ގުޅިގެން ހި ަ
ސަރަޙައްދުގައި  300މީހުންގެ ވަގުތީ މިސްކިތެއް ބިނާ ކުރުމަށް
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.

2021/60

 10ރަސްމީ ޖަލްސާ

2021/61

4

4

ހިތަދޫ ފްލެޓް ސަރަޙައްދުގައި މުއާޞަލާތީ އެންޓަނާއެއް ޖެހުމަށް ބިން
ހަމަޖެއްސުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
އަމިއްލަ

ފަރާތަކުން

އައްޑޫސިޓީ

ހުޅުދޫ

އަވަށުގައި

ޒަމާނީ

ފެންވަރުގެ

މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
2021/62

4

ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް ހުޅުދޫ މީދޫ
ދަށުގައި

ހުރި

ކޮންޓެއިނަރ

ހުޅުދޫ

މީދޫ

ސައިޓްގެ ބެލުމުގެ
ޕޮލިސް

ށ
ސްޓޭޝަނަ ް

ވން އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދެއް ު
2021/63

4

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯރޓް
ފާސްކުރުން .
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2021/64

3

އައި.އާރު .ޤުރުއާން ކްލާހާއި ދާރުއްނޫރު ޤުރުއާން ކްލާސް ހިނގުމަށް
ނމާފައިވާ
ނ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނި ް
ހށަހެޅު ު
ބިން ކަނޑައެޅުމަށް ު
ނ ރިވިއު
ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު B (3)/2021/51-426 :ނިންމުމ ް
ކުރުން

2021/65

3

ހންޑްގެ
ޓނުގެ ސެކަންޑް ޭ
ނވަތަ ަ 2.0
ށ ު 1.5
މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހަ ް
ޑީސަލް ޕިކަޕެއް ހޯދުން

2021/66

3

ށޓަކައި އުފެއްދެވި ކޮމިޓީ
ކންކަން ބެލުމަ ް
ކައުންސިލްގެ ކުލީ ބިމާބެހޭ ަ
ދާއިމީ ކުރުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

2021/67

3

އައްޑޫސިޓީގައި އިތުރު ދެ ސަރަހައްދެއް ފަތުރުވެރިކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގައި ހިމެނުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅުން
2021/68

3

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށުގައި ޝޮޕިންގ މޯލްއެއް އަޅަން ކައުންސިލުން
ނިންމާފައިވާ ބިމުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ހިތަދޫގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ
ސަނީ އެންޓަރ ޕްރައިސަސް އިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

2021/69
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2021/70

2021/71

2021/72

3

3

3

3

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށުގައި ސްކޭޓް ޕާރކެއް ތަރައްޤީކުރުން

އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްގައި ޕާރކްސެޓް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ހިތަދޫގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓް ތަކުގެ މެއިންޓެނެންސް ބެލެހެއްޓުން

ސ.މަރަދޫ މަސްޖިދުއް ޝާފީ ގެ ނަން މަސްޖިދުލް މުފީދުގެ ނަމަށް
ބަދަލު ކުރުން.

 13ރަސްމީ ޖަލްސާ

2021/73

ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު61/2021/)3( B-426:

ނިންމުމުން ސ.ހުޅުދޫގައި

ޒަމާނީ މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ދޫކުރެވުނު ބިމުގެ ހުޅަނގު ފަރާތަށް ބިން އިތުރު
ކުރުން
2021/74

އައްޑޫސިޓީގައި ކްރޫސް ޓާރމިނަލް އާއި މެރީނާއެއް ޤާއިމުކުރާނެ ސަރަޙައްދު
ކަނޑައެޅުން

2021/75

ހިތަދޫ

އަވަށުގެ

ނިންމާފައިވާ

ފްލެޓްތަކުގެ

މެއިންޓެނެންސް

ކައުންސިލްގެ

ބެލެހެއްޓުމާއި

ނަންބަރުB-426:

ގުޅޭގޮތުން

(61/2021/)3

ނިންމުމުގައި ބަޔާން ކުރާ ސްކިލްޑް ލޭބަރ އަދި ސްޕަރވައިޒަރ

މަޤާމްގެ

މުސާރަ އަދި ޝަރުޠު ކަނޑައެޅުން
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2021/76

އ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެ ޕާޓީ ތަކުގެ އޮފީހާއި ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަ ް
ދނުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ި
އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީއަށް އައްޑޫސިޓީ
ހުޅުދޫ އަވަށުން ބިން ކަނޑައެޅުން

2021/77

ނ
ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތީ ގޮތު ް
ޙަވާލުކުރާނެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައެޅުން ،

2021/78

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން
އެކުލަވާލުން
އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ އަވަށު ސަހަރާގެ ވަށާ ފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ

2021/79

ފަރާތެއް ހޯދުން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ

2021/80

ޓީޝާޓް ހަމަޖެއްސުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން
ހިތަދޫ އަވަށުގައި އަލަށް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ މަސްޖިދުލް މަންނާނު އަދި

2021/81

މަސްޖިދުލް އިނާބާއަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތު މުވައްޒަފުން
ނެގުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ފާސްކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މަޤާމްތަކުގެ

2021/82

ތެރެއިން އެސް.އެސް 2 .ޑްރައިވަރ މަޤާމް ޖީ.އެސް 3.ގެ އިލެކްޓްރީޝަނެއްގެ
މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރުން
2021/83

 14ރަސްމީ ޖަލްސާ

2021/84

ކަބިހާ ބީޗް ބެލެހެއްޓުން ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރުން

4

އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މސައްކަތް
ަ

ކުރާ

ކޮމިޓީގެ

ޢމާރާތުގެ
ި

ވޭރިއޭޝަން މަސައްކަތް
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2021/85

4

އައްޑޫ ޓޮޕޮގްރަފިކް ސާރވޭހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް

2021/86

4

އެޗް.އާރު.މެނޭޖްމަންޓް

ސޮފްޓްވެއަރ

ސަޕްލައި

ކޮށްދޭނެ

ފަރާތެއް

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
2021/87

2021/88

4

4

އީދިގަލި ދަނޑުގެޓާފް އެޅުމުގެ އިތުރު މަސައްކަތް

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

2021/89

4

ސިޓީ ސްކްއަރ އަށް ދާއިމީ ކަރަންޓް ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޭބަލް ހޯދުމުގެ
މަސައްކަތް.

2021/90

4

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ބަނދަރުން ވެއަރ ހައުސް އަށް ބިން ކުއްޔަށް
ދޫކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ

2021/91

4

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް އަލުން މެމްބަރުން ހަމަޖެއްސުމާއި ،ކައުންސިލްގެ
ޕްރޮކިއުމެންޓް އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނައުން

2021ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް
 15ރަސްމީ ޖަލްސާ

2021/01

13

ބ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އިންތިޚާ ު
ކުރުން

 01ވަނަ ކުއްލި

2021/02

12

ޖަލްސާ

 16ރަސްމީ ޖަލްސާ

ނ
ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތީ ގޮތު ް
ޙަވާލުކުރާނެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައެޅުން

2021/03

12

ތލުމާއި
އ ާ
ހރި ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ނަ ް
މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ު
މން
މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިން ު
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2021/04

12

2021/05

12

2021/06

12

2021/07

12

2021/08

12

2021/09

12

2021/10

12

2021/11

12

އ މެދު
މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ހުރި ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ނައްތާލުމާ ި
ނ
ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމު ް
ތ
ސ.ހުޅުދޫ ހިރަން ،މުޙައްމަދު ދީދީ އަށް އޮޑިހަރުގެއެއް އެޅުމަށް ވަގު ީ
ގ
ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ މިބިމު ެ
ށ
ދނުމަ ް
މުއްދަތު  18މަހަށް އިތުރުކޮށް ި
ފމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް އިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރެ ،
އެދިލައްވައިގެން ،ސޭފް ހޯމް އެޅުމަށް ހިތަދޫ އަވަށުން ދޫކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ

ސައިޒް

ބިމުގެ

ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް

ނ
މނިސްޓްރީއި ް
އެ ި

އެދިލައްވާފައިވާ މައްސަލަ
އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއަށް އޮބްޒާރވަރެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަރަކު
އައްޔަން ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ އިދާރާގެ އާންމު ކޮމެޓީގެ
އުސޫލު ފާސްކުރުން
 17ރަސްމީ ޖަލްސާ

ރގްރާމް
ވށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޕް ޮ
އައްޑޫސިޓީ ގައި ދުނިޔޭގެ ތިމާ ެ
ނ
ތަކެއް ރާވައި ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމު ް
އައްޑޫސިޓީގެ ސަސްޓެއިނަބްލް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އަދި
ލ
ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަ ު
ގެނައުމުގައި ގޮތެއް ނިންމުން.
އައްޑޫސިޓީގެ

މީދޫ

އަވަށު

ފުޓްސަލް

ދަނޑެއް

ޤާއިމު

ކުރުމުގެ

ދމުގެ މަސައްކަތް.
މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯ ު
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ނ ކުރެވި
ޢމަލު ކުރަން ފަށާއިރު އިޢުލާ ް
އާ ރެކްރޫޓްމެންޓް އުޞޫލަށް ަ

2021/12

12

2021/14

12

2021/15

12

2021/16

12

2021/17

12

2021/18

12

ހުޅުދޫއަވަށުގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި ބިމެއް ކަނޑައެޅުން.

2021/19

12

މަރަދޫފޭދޫ ޤަބުރުސްތާނުގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައި ހުރި މަރާމާތު

2021/20

12

ނ
އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް މަޤާމްތަކުގެ ތެރެއި ް
ވަޒީފާ

ހަމަޖެއްސުމުގެ

ކަންކަން

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް

ވ
ބޭނުން ާ

މަޤާމްތައް ކަނޑައެޅުން
މީދޫ

އަވަށު އޮފީހުގެ މުނިސިޕަލް އިންސްޕެކްޓަރ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު

އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން މަޤާމަށް އިޢުލާނު ކުރުން.
ޠ
ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ މުނިސިޕަލް އިންސްޕެކްޓަރ މަޤާމުގެ ޝަރު ު
ނ
އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން މަޤާމަށް އިޢުލާނު ކުރު ް
އައްޑޫސިޓީގެ

ލޭންޑް

އެންޑް

ޓްރާންސްޕޯރޓް

ކޮމިޓީގެ

އުޞޫލު

ފާސްކުރުން
ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރި ކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހުޅުދޫ އަވަށުގައި
ށ
ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ  48ފްލެޓްގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މީހުންނަ ް
ދޫ ނުކުރެވި ހުރި ޕްލެޓް ތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން
ނމުން
ހުޅުވައި ލުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނި ް

މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ކައުންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމުން
އ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ގޮތުގަ ި
ގ ނަން
 7ކޮމިޓީ އުފެއްދައި ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ލިސްޓަށް  7ކޮމިޓީ ެ
އިތުރު ކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން
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 18ރަސްމީ ޖަލްސާ

2021/21

12

2021/22

12

2021/23

11

2021/24

12

2021/25

12

2021/26

12

2021/27

12

ނލަމުގައި ނުވިކި
މީދޫ ރަށްވެހިގޭގައި ހުރި ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމަށްފަހު ީ
ނސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުރި ތަކެތި ނައްތާލުމުގައި ކައު ް
މުނިސިޕަލް
ކޮންޓްރެކްޓްގެ
ޑިވިޝަނުގެ

ސަރވިސް

ނަގާފައިވަ

ޑިވިޝަނަށް

ގ
މުވައްޒަފުން ެ

ރ ކުރުމާއި ،މުނިސިޕަލް ސަރވިސް
މުއްދަތު އިތު ު
ހުސްވެފައިވާ

މަޤާމްތަކަށް

ކޮންޓްރެކްޓް

ނ
މުވައްޒަފު ް

ނެގުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
 19ރަސްމީ ޖަލްސާ

ށ
މތަކަ ް
މި އިދާރާގެ މީޑިއާ އެންޑް އައި.ޓީ ޔުނިޓްގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާ ު
ދާއިމީ

މުވައްޒަފުން

ހަމަޖެހެންދެން،

ކައުންސިލްގެ

ށ
ޓރެކްޓަ ް
ކޮން ް

މުވައްޒަފުން ނެގުމާއި ،މިޔުނިޓަށް އެމް.އެސް  3ގެ ކޮންޓްރެކްޓް
ނ
މުވައްޒަފެއް ނެގުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމު ް
އޓުން  1އަހަރު ދުވަހުގެ
އޤީކޮށް ބެލެހެ ް
މީދޫ ސޯޝަލް ސެންޓަރ ތަރަ ް
ކރުން
މުއްދަތަށް ލޮތާރި ކްލަބާ ޙަވާލު ު
ނ
ހިތަދޫ ބޭރުމަތީ ސަރަޙައްދުގެ "ކިނބިވައު" ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލު ް
ތށް
ނުލިބޭގޮ ަ

ތަރައްޤީކޮށް

ދެމެހެއްޓެނިވި

ގޮތުގައި

ހއްޓޭނެ
ބެލެ ެ

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ށ
މތަކަ ް
މި އިދާރާގެ މީޑިއާ އެންޑް އައި.ޓީ ޔުނިޓްގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާ ު
ދާއިމީ

މުވައްޒަފުން

ހަމަޖެހެންދެން،

ކައުންސިލްގެ

ށ
ޓރެކްޓަ ް
ކޮން ް

މުވައްޒަފުން ނެގުމާއި ،މިޔުނިޓަށް އެމް.އެސް  3ގެ ކޮންޓްރެކްޓް
ނ
މުވައްޒަފެއް ނެގުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމު ް
އޓުން  1އަހަރު ދުވަހުގެ
އޤީކޮށް ބެލެހެ ް
މީދޫ ސޯޝަލް ސެންޓަރ ތަރަ ް
ކރުން
މުއްދަތަށް ލޮތާރި ކްލަބާ ޙަވާލު ު
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2021/28

12

2021/29

12

2021/30

12

2021/31

12

މލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެ ި
އެދިލައްވައިގެން ،ސޭފް ހޯމް އެޅުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ

ސައިޒް

ބިމުގެ

ދކުރުމަށް
ހިތަދޫ އަވަށުން ޫ

ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް

ނ
މނިސްޓްރީއި ް
އެ ި

އެދިލައްވާފައިވާ މައްސަލަ
ކރި ބޮޑު
ސ.ފޭދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި ތޮށި ލުމަށް ބޭނުން ު
ނ
ހިލަ ތަކުގެ ތެރެއިން ބާކީ ހުރި ހިލަ ސިއެރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަ ް
މން.
ކޮމްޕެނީ އިން އަނބުރާ ނެގުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިން ު
ނަމުގައި

ދއްލުމަށް " ވެށެ ދިއްލުން "
އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގެ މަގުތައް ި

ޚާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ގޮތަށް އައްޑޫގެ މަގުތައް ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި (ބްރޭކްވޯޓަރ ވޯލް) ގެ ޑިޒައިނާ
ގުޅޭގޮތުން

ރައްޔިތުންގެ

ކަންބޮޑުވުންތަކަށް

ކައުންސިލުން

ގޮތެއް

ނިންމުން
ވ
މަޝްވަރާ ޖަލްސާއެއް އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފައި ނު ޭ

 20ރަސްމީ ޖަލްސާ
 21ރަސްމީ ޖަލްސާ

2021/32

12

2021/33

12

2021/34

12

ސ.ފޭދޫ ކިއުޕިޑް ކިޔާ ގޯއްޗާއި ސ.ފޭދޫ އިނގުރުމާގެ ކިޔާ ގޯތީގައި
މީހުން ވަޅުލެވިފައިވާ މަހާނަތައް ކޮނެ ނަގައި ސާފުކުރުން
ހުޅުދޫ

އަވަށު

އޮފީހުގެ

އެކްސްޓެންޝަން

މަސައްކަތް

ކުރިއަށް

ނ
ގެންދިއުމުގައި ގޮތެއް ނިންންމު ް
ޤާނޫނު

ނބަރު
ނަ ް

7/2010

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިދާރީ

ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް  8ވަނަ އިސްލާޙް
ގެނައުމުގެ

ޤާނޫނުގެ

70

ވނަ
ަ

މާއްދާއާއި،

ގަވާއިދު

ނންބަރު
ަ
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R-49/2021

ލޯކަލް

(ކައުންސިލްތަކުން

ނ
ކންފު ި
ު

އޮތޯރިޓީ

ކއެކު ވިޔަފާރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ) ގެ
އުފެއްދުމާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަ ާ
ނ
މށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލު ް
 1ވަނަ ބާބުގައިވާ ކަންކަ ަ
ދމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.
ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއް ު
2021/35

12

އައްޑޫސިޓީގެ ކޮންމެ އަވަށެއްގައި "އަވަށި މަޝްވަރާ ކޮމިޓީ" ގެ
ނ
ނަމުގައި ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުމާއި މެދު ކައުންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމު ް

 22ރަސްމީ ޖަލްސާ

2021/36

2021/37

2021/38

2021/39

2021/40

2021/41

2021/42

2021/43

12

އައްޑޫސިޓީގައި

ފެނާއި

ކަރަންޓާއި

ނަރުދަމާގެ

ފޯރުކޮށް

ޚިދުމަތް

ނ
ދިނުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމު ް
11

އައްޑޫސިޓީ

އަވަށި

ކައުންސިލްގެ

މަޝްވަރާ

ލ
އުޞޫ ު

ކޮމިޓީގެ

ފާސްކުރުން
10

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުލީ ބިންތަކުގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމާއި ކުލި
ރިވިއުކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލު ފާސްކުރުން

06

ނ
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭ ެ
ނ
ފަރާތެއް ހޯދު ް

09

އައްޑޫ

ސިޓީ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

ވެހިކަލްތައް

މަރާމާތުކޮށް

ސާރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
12

ސިޓީ ސްކެއަރ އަށް ބޭނުންވާ ދިދަ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

12

ނެގުމުގައި

އުޞޫލުން

ކޮންޓްރެކްޓް

ލކްރިލޭޝަން
ބ ި
ޕަ ް

އޮފިސަރެއް

ނ
ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމު ް
12

ދިރާގުން

27

މީޓަރުގެ

ޓަވަރެއް

ޖެހުމަށް

ބޭނުންވާތީ

އައްޑޫ
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އެކުއެޓޯރިއަލް

ހޮސްޕިޓަލް

ސަރަޙައްދުން

ގ
x2020ފޫޓު ެ

ބިން

ނ
ހަމަޖެއްސުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމު ް

2021/44

 02ވަނަ ކުއްލި

2021/45

12

މީދޫ އޮފީހުގެ މީޓިންގ ރޫމެއް ނެތުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލު
ނ
ކުރުމަށް މީޓިންގ ރޫމެއް ހެދުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމު ް

12

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ސަރަހައްދުގައި ތިބި ގޯތި ނެގުމާއި ގުޅޭ

ޖަލްސާ

ނންމާފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
ކައުންސިލް ނަންބަރު ި 038
2021/46

ކުލީ ބިންތަކުގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމާއި ކުލި ރިވިއުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލް
އިސްލާހްކުރުން
ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހާއި މިސްކިތްތަކުގައި ގެންގުޅެ ގިނަ ދުވަސްވެ

 23ރަސްމީ ޖަލްސާ
2021/47

ތ
ލން ކިޔުމާއި ބައުވެ ހަލާކުވެފައި ހުރި ތަކެ ި
ހަލާކުވެފައިވާތަކެތި ނީ ަ
ނ
ނައްތާލު ް
ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގައިވާ  03ވެހިކަލްތައް އެކި އެކި މައްސަލަތައް

2021/48

ގނަ ދުވަސްވެފައިވާތީ އެ ވެހިކަލްތައް
ި
ދިމާވެގެން ބޭނުންނުކުރެވި
ށ
ނސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަ ް
ބނުންވާތީ ކައު ް
ނީލަންކިއުމަށް ޭ
ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރި ކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ސ.ހިތަދޫގައި
ށ
ޓގެ ތެރެއިން ބާކީ ހުރި  28ފްލެޓަ ް
ޢިމަރާތް ކޮށްފައިވާ  264ފްލެ ް

2021/49

ތގެ ވަގުތީ ލިސްޓް
އންޓް ލިބިފައިވާގޮ ު
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށްޕޮ ި
ނ
އާންމުކުރުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމު ް
މޯލްޑިވްސް ފޮލިސް ސަރވިސް އަށް ސ.ފޭދޫ އިން ދޫކުރާގޮތަށް

2021/50

އދިފައިވާ
ޓރީ ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން ެ
ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުގެ ރަޖިސް ް
މައްސަލަ

80
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އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ހިއްކި ބިމުގެ  02ސަރަހައްދެއްގައި
2021/51

ނގުމާއި
ށ ކުލި ެ
ޓރަކްޝަންގެ ހިލަތަކަ ް
ބެހެއްޓިފައިވާ ސިއެރާ ކޮންސް ް
މވުމަށް
މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިން ެ
ތމަ ހަމަސްދުވަހު އައްޑޫސިޓީ
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ ަ

2021/52

ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަ ު
އައްޑޫ

ސިޓީން

ކުއްޔަށް

ދކޮށްފައިވާ
ޫ

ނތަކުން
ބި ް

ލ
ކު ި

ނުދެއްކުމާއި ،ބައެއް ބިންތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ
އާއި
2021/53

އެއްބަސްވުމުގެ

ދަށުން

ނތަކުގައި
ބި ް

ހަވާލުކޮށްފައިވާ

އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ނުގެންދާތި،
ކުލީ

ގ
ބިންތަކު ެ

އެއްބަސްވުމާ

ގުޅޭ

އ
މައްސަލަތަ ް

މިފަދަ

އސަލަ
ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ މަ ް
 24ރަސްމީ ޖަލްސާ

އައްޑޫސިޓީ
2021/54

ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫސިޓީ

2021/55

ކައުންސިލް

އިދާރާއަށް

09

ސާފެސް

ޕްރޯ

ޤާނޫނީ

ކައުންސިލަށް

ލަފާ

އަދި

ލ
ލީގަ ް

ކޮންސަލްޓެންސީ ހޯދުމަށް ރިޓޭއިނާ ބޭސިސް އަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ
ނ
ފަރާތެއް ހޯދު ް
ށ
ލޭންޑް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމިޓީގެ  02ވަނަ ބައްދަލުވުމަ ް

2021/56

އ މެދު
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ނިންމެވި ނިންމުންތަކާ ި
ދއްވުމަށް
ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމަދައި ެ
ހިތަދޫއިން

2021/57

ދިރިއުޅުމަށް

ބިން

ދޫކުރުމާއި

ގުޅޭގޮތުން

ނ
ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމު ް

81
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އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބިމެއް ހޯދުމަށް އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް
2021/58

އިން ހުޅަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
އައްޑޫސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުން ގެސްޓް ހައުސް އަދި ސިޓީ
އ
ބން ކުއްޔަދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ި
ހޮޓާ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ި

2021/59

ބންތައް
ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ޓޫރިޒަމް ި
މއި މެދު
ނންމު ާ
ވނު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ި
އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް އެކުލަވާލެ ު
ށ
ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަ ް
އައްޑޫސިޓީގައި ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް

2021/60

ދިނުމުގެ

ގޮތުން

ޓ
ސި ީ

ކައުންސިލް

ވަކި

އިދާރާގައި

އ
ޔުނިޓެ ް

ޤާއިމުކުރުން
އައްޑޫސިޓީ
2021/61

 25ރަސްމީ ޖަލްސާ

ޔޫތް

ށ
ސެންޓަރަ ް

ކޮންޓްރެކްޓް

ނ
ޞލު ް
އު ޫ

ށ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ނެގުމަ ް
އައްޑޫސިޓީ

2021/63

ހުރި

ނ
ހސްތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނު ް
ކައުންސިލް ބެލުމުގެ ދަށުގައި ު
މަރަދޫފޭދޫ

2021/62

މީދޫގައި

އެސްޓީއޯ

އިމާރާތުގައި

ހުރި

މަރަދޫފޭދޫ

އަވަށު

އޮފީހުގެ

ޓ
ސެކިއުރި ީ

ގ މަސައްކަތް
ރތެއް ހޯދުމު ެ
ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަ ާ
އާންމު މައިދާންތަކާއި މަގުމަތީގައި ކާނާ ވިއްކާ ތަންތަނާއި

2021/64

ތަކެއްޗާއި އުޅަނދުތަކުން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ" އުސޫލު
ފާސްކުރުމަށް

 26ރަސްމީ ޖަލްސާ

2021/65

 2021ވަނަ އަހަރުގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން

82
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ފޯސައިޓް ސާރވޭޔާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކު ވެވޭ
2021/66

އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމާއި މެދު ކައުންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް
ދ
ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯތިތަކާއިމެ ު

2021/67

ށ
ގޮތެއް ނިންމުމަ ް
ހިތަދޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހުޅަނގުން މިސްކިތެއް

2021/68

 27ރަސްމީ ޖަލްސާ

އެޅުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ވިޒިޓަރސް ސެންޓަރ ސާފުކޮށް،

2021/69

ޓއިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ޢިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައް ަ
އައްޑޫސިޓީގެ ސަސްޓެއިނަބަލް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން

2021/70

އަދި ލޭނޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމަށް
ތ
ބަދަލުގެނައުމުގެ މަސައްކަ ް
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ

2021/71

ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫ ޓޮޕޮގްރަފިކް ސާރވޭ ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު

2021/72

އިރުތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް

2021/73

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ގ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދަށް ގެނެވުނު  4ވަނަ އިސްލާޙު ެ

2021/74

ތކާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި
ދަށުން ކައުންސިލްގެ ކުލީބިން ަ
އޅުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލް
ލުއި ދެވޭނެ ކަންކަން ކަނޑަ ެ

83
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ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އައްޑޫސިޓީ
ސަރަހައްދުގައި
2021/75

ބަނދަރު

ސާފުކޮށް

ކަރަންޓާއި ފެނުގެ

އޓުމާއި
ބެލެހެ ް

މ
ި

ޚިދުމަތް ޤާއިމުކޮށް މިޚިދުމަތް

މށް ހާބަރ އިންސްޕެކްޓަރުން އަދި ހާބަރ
އިންސްޕެކްޓްކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
ށހަޅާ މައްސަލަ
މާސްޓަރ މަޤާމް އުފެއްދުމަށް ހު ަ

 03ވަނަ ކުއްލި

2021/76

ޖަލްސާ

އައްޑޫސިޓީ
B(4)/2021/045

ކައުންސިލްގެ
އިން

އިދާރާގެ

ނިންމާފައިވާ

ނަންބަރު

ނިންމުން

-426

މުރާޖަޢާ

ކޮށް

ދެއްވުމަށް އެދި
އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ޑިޒައިންކޮށް އަޅައި

 28ރަސްމީ ޖަލްސާ
2021/77

އަދި އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ

ބތިލް
ާ

އެއްބަސްވުން

ކރުމުގެ
ު

މަސައްކަތް
ހިތަދޫ
2021/78

ގުލްބަކާގެ

ދ
އަހުމަ ު

އަލީ

އަށް

މިސްކިތެއް

ނންބަރ
ސމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ަ
އިމާރާތްކުރުމަށް ބިން ހަމަޖެއް ު
އސުމަށް
މން މުރާޖަޢާކޮށް ބިން ހަމަޖެ ް
 B(4)/2021/068-426ނިން ު
ދިވެހިރާއްޖާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު

2021/79

SC-/2020

އ
A/80ޤަޟިއްޔާގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރާނެ ފަރާތެ ް
ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ނ
ނތަކު ް
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކުލީ ބި ް

2021/80

ނ
ނސިލު ް
ކުލި ރިވިއު ކުރުމާއި ގުޅޭ އުސޫލް ގެ ބަދަލުގައި ކައު ް
ގަވާއިދެއްގެ ގޮތުގައި އާއްމުކުރުން

2021/81

ގަމުގެ

އިޖްތިމާއި

މަރުކަޒާއި

ފޭދޫ

އަވަށުއޮފީހުގައި
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ނ
ލން ކިއު ް
ހުރިބައުތަކެތި ނީ ަ
އައްޑޫސިޓީ ސިޓީ ސްކުއަރގެ ސެކިއުރިޓީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި
2021/82

އސުމަށް
ނތިޒާމް ހަމަޖެ ް
ބެލެހެއްޓޭނެ އި ް
ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ޕޯޓްގެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ

2021/83

ނ
ބިން ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގައި ހިމެނު ް
ކައުންސިލް އިން ގަނެފައިވާ އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވްގެ ހިއްސާ

 29ރަސްމީ ޖަލްސާ
20%
2021/84

ލޯކަލް

އިންސައްތައަށް ދަށްކުރުމަށް

ގަވަރމަންޓް

އޮތޯރިޓީއިން

ލަފާދީފައިވާތީ އެގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ހިއްސާ ދަށްކުރުމާމެދު ކައުންސިލުން
ގޮތެއް ކަނޑަޅުމަށާއި އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ
ޢާންމު ޖަލްސާގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން.
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ފެރީ ޓާމިނަލް އެޅުމަށް ހިތަދޫ ބަނދަރު ބިމެއް

2021/85

2021/86

ހަމަޖެއްސުން.
އައްޑޫސިޓީގައި ފުޓްބޯލް ސްކޫލެއް ހެދުމަށް ބިން ހަމަޖެއްސުން
މާލެ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީ އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ދެމެދު
ބސްވުމާއި
ވެފައިވާ ނަންބަރ ( AGR)426-CA/PRIV/2020/04އެއް ަ

2021/87

އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ވެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އާއި ގުޅޭގޮތުން
ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލަ
މޯލްޑިވްސް

 30ރަސްމީ ޖަލްސާ
2021/88

ބޭންކްގެ

އިސްލާމިކް

އޭ.ޓީ.އެމް

ކިއޮކްސް

ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިތަދޫ އާއި މީދޫ ނުވަތަ ހުޅުދޫ އަވަށުން ބިން ކުއްޔަށް
ހޯދުމަށް އެބޭންކުން
އައްޑޫސިޓީގައި

2021/89

ކްރޫސް

ޓަރމިނަލް

އާއި

މެރީނާއެއް ޤާއިމު

ކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން
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ހިތަދޫ
2021/90

ފެހެލެ

ކިޅި

ތަރައްޤީ

ކުރުމުގެ

ޕްރޮޖެކްޓް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށުގައި ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް ހެދުމަށް ބިން

2021/91

ދޫކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން
 08އޮގަސްޓް  2021ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާ އެކު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫގެ ސިއްޙީ ކަންކަމުގައި ހުރި

2021/92

ދަތި އުނދަގޫތައް އެމަނިކުފާނުގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެންދިއުމުން ،އެކަންކަން
ޙައްލު

ކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ފެންނަ ގޮތް އެމަނިކުފާނަށް

ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް އެދި ވަޑައިގެންފައިވާ މައްސަލަ
 04ވަނަ ކުއްލި

2021/93

ޖަލްސާ

އައްޑޫސިޓީގެ

އަވަށް

ތަކުގައި

ރައްޔިތުންގެ

ސަލާމަތާއި

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ނުވާތީ އާއި އަމަން އަމާންކަން ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ

އައްޑޫ

 31ރަސްމީ ޖަލްސާ

ސިޓީ

ޓޫރިޒަމް

ޒޯން

ތަކުން

ޓޫރިޒަމާ

ގުޅުންހުރި

ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
2021/94

ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީން ނިންމި
ނިންމުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން
އެރައިޒް

2021/95

ޕްރޮޖެކްޓްގެ

ދަށުން

ސޯލަރ

ޕެނަލް

ހަރުކުރުމަށް

ކައުންސިލުން ބިން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން
އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުދޫ މީދޫގައި ޓްރާންސްފޯމަރ އެއް ބެހެއްޓުމަށް

2021/96

 2020ފޫޓަށް ވުރެ ކުޑަނޫން ބިމެއް ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

2021/97

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކައުންސިލްގެ
ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންނަށް އެކި އެކި ސްކީމް/ލޯން ތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުން.
 32ރަސްމީ ޖަލްސާ

އައްޑޫގެ ބަނދަރުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން

2021/98

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ގަނެފައިވާ އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ގެ
 51އިންސައްތަޙިއްސާ  20އިންސައްތައަށް ދަށް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން
2021/99

ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން  31އިން ސައްތަ ޙިއްސާއާއި މެދު ގޮތެއް
ކަނޑައެޅުން.
އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ރަހުނު

2021/100

ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
މީދޫ

2021/101

ސޯޝަލް

ތަރައްޤީ

ޔުނައިޓެޑްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން
އައްޑޫސިޓީ

 33ރަސްމީ ޖަލްސާ
2021/102

ސެންޓަރ

ކުރުމަށް

މީދޫ

މުލިމަތި

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައި ހުރި

ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެކި ސަބަބު ތަކާހުރެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވެހިކަލްތައް
ނީލަން ކިޔުމާއި ،ނައްތާލުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ޕިކްނިކް ދިއުމަށާއި ،ރައްޔިތުން ހިތްފަސޭހަކޮށްލުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ

2021/103

ހިތަދޫ އަވަށުގެ ދެ ސަރަޙައްދެއް

ސާފުކޮށް އެތަންތަނަކީ ރައްޔިތުން

ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ތަންތަންކަމުގައި ހެދުން.
 34ރަސްމީ ޖަލްސާ

ދައުލަތުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން މީދޫގައި މިއަހަރު ބިނާ ކުރުމަށް
2021/104

ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބިން ހަމަޖެއްސުން
މާސްޓަރކާޑް

އާއި

އައްޑޫސިޓީ

ކައުންސިލާއި

ދެމެދު

ވެވޭ

އެއްބަސްވުމާއި ،އަދި ދަ އިކޯ އޯގަނައިޒޭޝަންއާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި
2021/105

ދެމެދު

ވެވޭ

އެއްބަސްވުމުގައި

ސޮއިކުރުމާއިމެދު

ކައުންސިލުން

ގޮތެއް

ކަނޑައެޅުން.
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
އައްޑޫސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ
2021/106

ނަމުގައި ހިތަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ކައުންސިލުން
ގޮތެއް ނިންމުން
އޮފީސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް މަރަދޫފޭދޫ އިން ފެނަކައަށް ދޫކުރުމަށް

2021/107

ހަމަޖައްސާފައިވާ ބިން ކުލި ނުނަގާގޮތަށް އެކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްދެއްވުމަށް
ފެނަކައިން އެދޭ މައްސަލަ
ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ  34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އައްޑޫ

2021/108

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވުން
އިންޑީއާގެ ގްރާންޓްގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާއިމު ކުރާ

2021/109

ގެދޮށު މަސްޕްލާންޓް މަޝްރޫޢަށް ބިން ހަމަޖެއްސުން
ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ބޮމާ ފަންނު މައިޒާން ތަރައްޤީކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ

2021/110

ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުން
އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯރކް މަޝްރޫޢު

 35ރަސްމީ ޖަލްސާ
2021/111

ފެރީ ގިމަތައަށް ބިން ކަނޑައެޅުމާއި ،ފެރީ ލަފާ ފުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު
ކަނޑައެޅުން
ހުޅުދޫގައި ހުރި ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމާއިގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

2021/112

ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން
އައްޑޫ

2021/113

އިދާރާއިން

ފޯރުކޮށްދެވޭ

ސިޓީ

ގައި

ކައުންސިލްގެ

ޓްރާންސްޕޯޓް ގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ ދުއްވުމުގެ އަމަލީ

އިމްތިހާން

ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ
ޑްރައިވިންގ ޓްރެކެއް އެޅުމަށް ބިން ހަމަޖެއްސުން.

 36ރަސްމީ ޖަލްސާ

2021/114

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
ހިންގާ ކޮމޓީ އެކުލަވާލުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން
ފޭދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯން ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ އާއި ގުޅިގެން ޓުއަރިޒަމް
2021/115

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް
ނިންމުން.
އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށުގައި ދައުލަތުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން

2021/116

މިއަހަރު ބިނާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބިން
ހަމަޖެއްސުން.
އައްޑޫސިޓީގެ

2021/117

މަރަދޫ،

މަރަދޫ

ފޭދޫ

އަދި

ފޭދޫ

އަވަށުގައި

ޕަބްލިކްވާރކްސްގެ ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ
އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

 37ރަސްމީ ޖަލްސާ

ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ހިތަދޫ ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްކުރުމަށް
2021/118

ހުރި ދަތިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
ފޭދޫ ޔޫތް ކޮމިއުނިޓީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން  18ޑިސެމްބަރ
 2021އިން  25ޑިސެމްބަރ  2021ބޭއްވުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ "އައްޑޫ

2021/119

އިންޓަރ-އޮފީސް ބޭޑްމިންޓަން ޗެލެންގް  "2021މުބާރާތަށް މާލީ އެހީތެރިކަން
ހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު ގެ ފަރާތުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން
ހިންގާ " ލާމަސީލް ޒުވާނާ ކޭމްޕް"

2021/120

ކަނޑައަޅާ

މެދު

މަސަކަތްކުރުމާއި

ހިންގުމުގައި ޕާރޓްނަރ އެއްގެ ގޮތުގައި
ހެދުމަށް

ނިންމާފައިވާ

ފަހުމުނާމާގެ

ޑްރާފްޓާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް
2021/121

ނިންމާފައިވާ

ހޮސްޕިޓަލް (އޭ.އީ.އެޗް) ސަރަހައްދުން ބަދަލުކުރުމަށް

ގޯތިތަކުގެ

ވެރިފަރާތްތަކާ

މަޝްވަރާކުރަމުން

ގެންދާތީ،

ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރެވޭއިރު އާއްމުވެގެންވާ މަންފާއަށްޓަކައި ކައުންސިލަށް
ނެގޭ ގޯތިތަކުގައި ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންކަން ކަނޑައަޅައި ،އިތުރަށް
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއަށް ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރާނެ
2021/122

ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލައަށް ގޮތެއް
ނިންމުން.

 38ރަސްމީ ޖަލްސާ

އައްޑޫސިޓީ
2021/123

ހުޅުމީދޫގައި

ސްޓޭޝަނެއް ބެހެއްޓުމަށް

ލިފްޓިންގ

ބިމެއް ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
މަރަދޫ މަސްމާރުކޭޓު އެޅުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމުގައި ކައުންސިލުން

2021/124

ގޮތެއް ނިންމުން.
އައްޑޫސިޓީ ލިންކް ރޯޑުގައި ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން ކަސްރަތު ކުރުމާއި

2021/125

ދުވުން ފަދަ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި
ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން،
ފޭދޫ ޔޫތް ކޮމިއުނިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  2021ޑިސެމްބަރ 18
އިން  25އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ އޮފީސް

2021/126

ބެޑްމިންޓަން

ޗެލެންޖް

2021

މުބާރާތަށް

ކައުންސިލުން

އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ހިތަދޫ

 39ރަސްމީ ޖަލްސާ
2021/127

މާމެންދޫ

އިރުމަތިން

އަލަށް

ގޯތި

ހަވާލު

ކުރުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކާއި ،އޮޑައްސަލުގެ ޑެއިޒީމަގުގެ އުތުރުން
އޮތް މަގަށް ނަން ކިޔުން
ފޭދޫ ޔޫތުކޮމިއުނިޓީން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  05ޑިސެމްބަރ
 2021ގައި  10ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

2021/128

އިންޓަރ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް  2021މުބާރާތުގައި އައްޑޫސިޓީ
ކައުސިލްގެ ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުމުގައި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
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 40ރަސްމީ ޖަލްސާ

ދައުރުގެ

ވަނަ

BR(3)2020/81-426

ނަމްބަރު

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ނެގިފައިވާ ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ
2021/129

ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ  2ޕްރޮޖެކްގެ މެނޭޖަރުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތު
ހަމަވެފައިވާތީ ލަފައަކަށް އެދި
އައްޑޫ ފްރެޝް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މިއިދާރާއާއި ދެމެދު ވެފައިވާ
ނަމްބަރު

2021/130

އެއްބަސްވުމާއި

ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީ

މިހާތަނަށް

ކައުންސިލަށް

ދައްކަންޖެހޭ ކުލީ ފައިސާ އާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
ހޯދުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

2021/131

ރިއަލް

އައްޑޫސިޓީ

ހަންކެޑެ

ގައި

މޯލްޑިވްސް

ފަންޑް

މެނޭޖްމަންޓް

ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުމަށް

އެސްޓޭޓް

ކޯޕަރޭޝަނަށް

ކުއްޔަށް

ދިނުމާމެދު

ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި ޔުޓިލިޓީޒްއާއި،
ޓެލެފޯނާއި އިންޓަރނެޓާއި ކޭބަލްޓީވީފަދަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާއިމުކުރާ
2021/132

ވިއުގަ ތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް މަގާއި ޕަބްލިކް އޭރިއާ އަދި ޕާކްފަދަ
ތަންތަނުގައި ކުލި ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން
އައްޑޫސިޓީ

 41ރަސްމީ ޖަލްސާ
2021/133

ކައުންސިލަރުންނަށް

ކައުންސިލްގެ

ހިންގާ

މަސައްކަތްކުރެވޭނެ

ޤަވާއިދާއި

ގޮތް

އެއްގޮތަށް

ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އުފައްދާ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުންޏަށް
ޑިރެކްޓަރުންނާއި ޗެއަރޕާސަން އަދި ސެކްރެޓަރީ އައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުމާއި
2021/134

ގުޅޭ

އުޞޫލް

އާއްމު

ކޮމިޓީއިން

ހުށަހެޅި

އިސްލާހުތަކާއި

އެއްގޮތަށް

ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ކައުންސިލްތަކުގެ
2021/135

ކުރަންޖެހޭ

މެދުގައި ،އިޖުތިމާއީ

ގޮތުންނާއި

އިޤްތިޞާދީ

ގޮތުން

މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވާ ،ގުޅުން ބަދަހި

ކުރުމަށް ،މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ވެވޭ
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ،ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި
2021/136

ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް
ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ރަހުނު ކުރުމާއި

2021/137

 05ވަނަ ކުއްލި

2021/138

އައްޑޫ ސިޓީކައުންސިލްގެ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މާޤާމަށް

މީހަކު

އައްޔަންކުރުން

ޖަލްސާ
 42ރަސްމީ ޖަލްސާ

ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޓްރާސްފޯމަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ބިމެއް
2021/139

ހޯދުމަށް އެދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ދެވަނަ

2021/140

އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް
ކަނޑައެޅުން
ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓް އަދި ވޭޖް
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2021/141

ކޮންޓްރެކްޓް މަޤާމުތަކަށް ނެގިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތާއި
ގުޅޭގޮތުން ލަފައަކަށް އެދި
ހުޅުދޫމީދޫ ހެލްތް ސެންޓަރގެ އެކްސްޓެންޝަން ޕްކޮޖެކްޓްގެ

2021/142

ފިނިޝިންގ

އިޢުލާންކޮށް

މަސައްކަތް

ޙަވާލުކުރުމުގެ

ބަޔަކާއި

މަރުހަލާ

ހުއްޓިފައިވާތީ އެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
މޯލްޑިވްސް
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2021/143

ކުއަރޓަރޒް

އަޅަން

ޕޮލިސް
ފޭދޫ

ސަރވިސްގެ
ލިންކް

ސަދަން

ރޯޑްކައިރިން

ބިން

ރީޖަނަލް

ހެޑް

ކަނޑައެޅުމަށް

ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ބާޠިލުކޮށް ،މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ

ސަދަން

ރީޖަނަލް

ހެޑް

ކުއަރޓަރޒް

އެޅުމަށް
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ފޭދޫއަވަށުން  35,000އަކަފޫޓުގެ ބިން ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ސ.ހިތަދޫ ބްރާންޗްގެ ދެކުނުން ދެބުރިއަށް ކޮށްފައިވާ
2021/144

ޢިމާރާތް ހުސްކުރުމަށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަރާތަށް
އެންގި ،އެތަން

ހުސްކުރެވިފައި

ނުވާތީ

އެއިމާރާތް

ހުސްކުރުމާއި

މެދު

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށެހެޅޭ މައްސަލަ
ތ
ގ ޢިމާރާ ް
ކރިން ކެފޭ ހިން ި
ޅގައި ު
ކ ު
ގ އުތުރު ޮ
ގ ޕާކް ެ
ކދިން ެ
ތދޫ ކުޑަ ު
ޑސިޓީ ހި ަ
އައް ޫ

2021/145

އ
ސކޮށްފަ ި
ތން ހު ް
ވސް އެ ަ
މން ެ
ނގު ު
ދ ފަރާތަށް އެ ް
މން ާ
ކރަ ު
މރާތް ބޭނުން ު
ރމަށް ޢި ާ
ހުސްކު ު
އ
ދ ގޮތެ ް
މ ު
މއި ެ
ހޅު ާ
މއްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށެ ެ
އގުޅޭ ަ
ރމާ ި
މރާތް ހުސްކު ު
އއި ާ
ނުވާތީ ެ
އސަލަ
މމަށް ހުށަހަޅާ މަ ް
ނިން ު

2021/146

2021/147
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2021/148

ނ
އށް ބި ް
ތދޫ އިން ފެނަކަ ަ
އައްޑޫސިޓީގެ ސެންޓްރަލް ޕަވަރ ސްޓޭޝަން ހަދަން ހި ަ
ލ
އސަ ަ
ހޅާ މަ ް
ސމަށް ހުށަ ަ
ޖއް ު
ހަމަ ެ
ޑސިޓީ
އައް ޫ

މީދޫ

ނގެ
އންޖީ ު
ި

ރމުގެ
މރާތްކު ު
އ ާ
ި

މސައްކަތް
ަ

ފެށޭނެ

މ
އންތިޒާ ް
ި

ސމަށް
ޖއް ު
ހމަ ެ
ކައުންސިލުން ަ
މތިލުމަށް
ވހުރި ޕްލޮޓްތަކަށް ކުރި ަ
ވޑް ނުކުރެ ި
ގއި އެ ޯ
ޒމް ޒޯންތަކު ަ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރި ަ
ލ
މއްސަ ަ
ހޅާ ަ
މމަށް ހުށަ ަ
ރމަށް ނިން ު
އިޢުލާންކު ު
ވ 264
އ ާ
ފ ި
ގއި ޢިމާރާތްކޮށް ަ
ދ ަ
މގެ ދަށުން ހިތަ ޫ
ގރާ ް
ރ ް
ކމުގެ ޕް ޮ
ޔވަހި ަ
ރގެ ބޯހި ާ
ސަރުކާ ު

2021/149

ރމާތުކޮށް
މ ާ
ތއް ަ
އމާރާތް ަ
އވާ  48ފްލެޓްގެ އެއްމެދު ި
ފ ި
އމާރާތްކޮށް ަ
ދގައި ި
ފްލެޓާއި ހުޅު ޫ
ލ
މއްސަ ަ
މގެ ަ
ކރު ު
މއްދަތު އިތުރު ު
މގެ ު
ސވު ު
އބަ ް
އ ް
މގެ ެ
ބެލެހެއްޓު ު
ވ
އ ާ
ހޅާފަ ި
ހށަ ަ
އރް.ސީ.އެމް އިން ު
ހދުމަށް އެޗްާ .
ބމެއް ޯ
ށ ި
އޅުމަ ް
ތއް ެ
މރާ ެ
އޮފީސް އި ާ

2021/150

ދ
މށް އެ ި
ދ ަ
މއް ހޯ ު
ށން ބި ެ
ވއި ހިތަދޫ އަވަ ު
ދއް ަ
ވއުކޮށް ެ
ލން ރި ި
އސަލަ ކައުންސި ު
މަ ް
އސަލަ
މ ް
ފއިވާ ަ
ހުށަހަޅާ ަ
އދަތު
ދ މު ް
ނތަކާއި އަ ި
ވ ބި ް
ފއި ާ
ހމަވެ ަ
އދަތު ަ
އން މު ް
ތރެ ި
ކގެ ެ
ގ ކުލީ ބިންތަ ު
ޑސިޓީ ެ
އައް ޫ

2021/151

އ
ގ ި
ރމު ަ
އއުކު ު
މއްދަތު ަ
ވންތަކުގެ ު
ބސް ު
ގ އެއް ަ
ކ ެ
އވާ ބިންތަ ު
ހޅާފަ ި
ކރުމަށް ހުށަ ަ
އިތުރު ު
ދ
ވން އެ ި
އ ު
ވއި ދެ ް
އދަ ަ
ލއް ހޯ ް
އސަލައަށް ޙައް ެ
މ ް
މގެ ަ
ކރު ު
ރވިއު ު
އވާ ކުލި ި
މވެފަ ި
ދި ާ
އސަލަ
މ ް
ފއިވާ ަ
ހުށަހަޅާ ަ
ކައުންސިލުން

2021/152

އެކިއެކި

ކއި
ފނިތަ ާ
ކުން ު

ޝންތަކަށް
ކޯޕަރޭ ަ

ބިން

ސއި
ޖއް ަ
މ ަ
ހަ ަ

ގ
ނޖެހޭ ކުލީ ބިންތަކު ެ
ބން ހަވާލުކޮށް އެކުލަވާލަ ް
ގން ި
ގޅި ެ
ކއި ު
ނމުންތަ ާ
ފއިވާ ނި ް
ނިންމާ ަ
ނ އެދި
ވ ް
ދއް ު
ވއި ެ
މ ަ
ތއް ނިން ަ
އދި ކުއްޔާއި މެދު ގޮ ެ
އދަތާއި ަ
ކގެ މު ް
ސވުންތަ ު
އބަ ް
އެ ް
ލ
މއްސަ ަ
ހުށަހަޅާ ަ
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2021/153

2021/154

ގއި
ޑސިޓީ ަ
އައް ޫ

ނގާ
ހި ް

ގާޑިޔާ

ޔފާރިތަކުގެ
ވި ަ

ގޑިޔާ
ާ

ކޮންސެޕްޓް

ށ
އގޮތަކަ ް
އެ ް

ލ
މއްސަ ަ
ރމަށް ހުށަހަޅާ ަ
ޅއި ކޮންސެޕްޓް ފާސްކު ު
އ ަ
ކަނޑަ ަ
ނ
ތ ލިބޭ ެ
ޢމާރާ ް
ނގި ި
ދ ސްކޫލް ހި ް
ތކަށް ހުޅު ޫ
ބނުން ަ
ފހުގެ އެކި ޭ
އވަށު އޮ ީ
ހުޅުދޫ ަ
އސަލަ
މ ް
ހޅާ ަ
އސުމަށް ހުށަ ަ
މޖެ ް
ޒމް ހަ ަ
އިންތި ާ
ފށި ކިޅި
ހޅުދޫ މާ ި
ގއިވާ ު
މ ަ
އއެއް ކަ ު
ވގެ ކޯ އޭރި ާ
ރޒަރ ް
ފއަރ ި
ނސްކޯ ބަޔޮސް ި
އައްޑޫ ޔު ެ

2021/155

ދރާތަކަށް
އ ާ
މއިބެހޭ ި
ގ ކަ ާ
ކރު ެ
ތ އެކަން ސަރު ާ
ނދާ ީ
ރމު ް
ވރަށް ބޮޑަށް ގި ަ
ދ ަ
ހއް ު
ސަރަ ަ
ޅ
ރމަށް ހުށަހަ ާ
ސއްކަތްކު ު
ހދުމަށް މަ ަ
ސ ޙައްލެއް ޯ
އވަ ް
ނސް ަ
ކމަށް ގެ ެ
ޅއި ސަމާލު ަ
ހުށަހަ ަ
އސަލަ
މަ ް

ދ
ވއި ު
މގެ ޤަ ާ
ކރު ު
ހން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫ ު
ހނި ެ
ނމަށް ނޫން އެ ެ
ޅމުގެ ބޭ ު
ރއު ު
ދި ި
ދގެ (ހ)
އ ާ
ދގެ  8ވަނަ މާ ް
ވއި ު
ގ މަތިން އެ ޤަ ާ
ވގޮތު ެ
ތ ާ
އގޮ ް
( ) R-69/2018އާއި އެ ް
އ
ތ ް
ދމަތް ަ
އމު ޚި ު
ދންޖެހޭ އާ ް
ތންނަށް ފޯރުކޮށް ޭ
ނންތަކަށް ނުވަތަ ރައްޔި ު
އވާ ބޭ ު
ގަ ި

2021/156

ދ
ފރުކޮށް ޭ
ދމަތް ޯ
ސގެ ޚި ު
ދރާތަކާއި ،ޔޫޓިލިޓީ ް
ތގެ އި ާ
ނމަށްޓަކައި ދައުލަ ު
ފޯރުކޮށްދި ު
ރގެ
ސަރުކާ ު

ނތަކާއި،
ކުންފު ި

ތކާއި،
ބޭންކު ަ

ރގެ
ސރުކާ ު
ަ

ށ
ހޮސްޕިޓަލްތަކަ ް

ރ
ދޫކު ާ

ތ
އދަ ު
މގެ މު ް
ސވު ު
އބަ ް
މއްދަތު އަދި އެ ް
ރވޭ ު
ގއި ބިން ދޫކު ެ
ވންތަކު ަ
ބސް ު
އއް ަ
ކގެ ެ
ބިންތަ ު
ލ
އސަ ަ
ޅމަށް ހުށަހަޅާ މަ ް
ޑއެ ު
ނގޮތް ކަނ ަ
ކރާ ެ
ގއި އަމަލު ު
މ ަ
އޅު ު
ކަނޑަ ެ

ދ
އ ު
ވ ި
ރމުގެ ގަ ާ
ހން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކު ު
ނމަށް ނޫން އެހެނި ެ
ޅމުގެ ބޭ ު
ރއު ު
ދި ި
މ
ވ އާއް ު
އ ާ
ރގަ ި
ބ ު
ދގެ (ހ) ގެ  7ވަނަ ނަން ަ
އ ާ
( )R-69/2018ގެ  8ވަނަ މާ ް
އގޮތަށް)
ރމާ އެ ް
ގއިވާ މާނަކު ު
ގ (ށ) ަ
އދާ ެ
ނ މާ ް
ދގެ  23ވަ ަ
އ ު
ގވާ ި
ދމަތްތަކަށް (އެ ަ
ޚި ު

2021/157

ނގެ
އންޖީ ު
އވާ ި
ގ ި
ތއް ކަމު ަ
ޚދުމަތް ަ
ދ އަސާސީ ި
ށ ޭ
ތންނަށް ފޯރުކޮ ް
ރން ރައްޔި ު
ސަރުކާ ު
އ
މށާއިެ ،
ދނު ަ
ފރުކޮށް ި
ތއް ޯ
ޚދުމަތް ަ
މގެ ި
ދ ާ
ކއި އަދި ނަރު ަ
ތަކާއި ،ފެން ޕްލާންޓް ތަ ާ
ގ
ދއުލަތު ެ
ދއިން ަ
އވާ ފަ ަ
ރގަ ި
ދގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަ ު
އދުގެ  8ވަނަ މާއް ާ
ވ ި
ގަ ާ
ނ
ބންތަކު ް
އންސިލުން ދޫކުރާ ި
ށ އައްޑޫ ސިޓީކަ ު
ރގެ ކުންފުނިތަކަ ް
ސރުކާ ު
ަ
ދރާތަކާއި
އި ާ
ލ
އސަ ަ
ހޅާ މަ ް
އސުމަށް ހުށަ ަ
ޖ ް
ތށް ހަމަ ެ
ކުލި ނުނަގާގޮ ަ
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 14އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
 14.1ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު
 3ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން
ސ.ނ.

ނ
ނަ ް

މަގާމު

1

ދ
އާއިޝަތު ނަ ާ

ރައީސާ

2

ބ
އާމިނަތު ޝިހާ ު

ނައިބް ރައީސާ

3

ޝާމާ އިބްރާހީމް

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

4

އާމިނަތު ޙާލިސާ

މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

5

ހައްވާ ޒާހިރާ

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

6

ހައްވާ ސަނާ

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

 14.2ކޮމެޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
ޖލްސާ ބާއްވައި
 17މޭއި  2021ވީ އަންގާރަ ދުވަހުވަނީ  04ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންގެ ފުރަތަމަ ަ
އައްޑޫސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސާ އަދި ނައިބު ރައީސާ
ހޮއްވަވާފައެވެ.
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 4ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން
ނަން

މަގާމު

ސ.ނ.
1

ނުސްރަތު ރަޝީދު

ރައީސާ

2

ނައުމާ އަބްދުﷲ

ނައިބް ރައީސާ

3

ދ
އާއިޝަތު ނަ ާ

ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

4

ނ
ފާތިމަތު ހީ ާ

ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

5

ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް

ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

6

އަނޫޝާ މުފީދު

ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

7

މަރްޔަމް ނަސީރާ

ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

8

ހައްވާ ޒާހިރާ

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

9

ސަލްމާނާ މޫސާ

މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

10

އާއިޝަތު ދުސޫމާ

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފުރިހަމަ ނަން:

ނުސްރަތު ރަޝީދު

ދާއިރާ:

މަރަދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ރައީސާ

ފޯން ނަންބަރ:

9843282

އީމެއިލް:

nusrath.rasheed@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

ނައުމާ އަބްދުﷲ

ދާއިރާ:

މީދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ނައިބް ރައީސާ

ފޯން ނަންބަރ:

7782671

އީމެއިލް:

nauma.abdulla@adducity.gov.mv
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ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިރާ:

ދ
އާއިޝަތު ނަ ާ
ހިތަދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

މެމްބަރު

ފޯން ނަންބަރ:

7896014

އީމެއިލް:

aishath.nadha@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

ނ
ފާތިމަތު ހީ ާ

ދާއިރާ:

ހިތަދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

މެމްބަރު

ފޯން ނަންބަރ:

7888161

އީމެއިލް:

fathmath.heena@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް

ދާއިރާ:

ރ
ހިތަދޫ ދާއި ާ

މަޤާމު:

މެމްބަރު

ފޯން ނަންބަރ:

7916427

އީމެއިލް:

khadheeja.ibrahim@adducity.gov.mv
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ފުރިހަމަ ނަން:

އަނޫޝާ މުފީދު

ދާއިރާ:

ރ
ހިތަދޫ ދާއި ާ

މަޤާމު:

މެމްބަރު

ފޯން ނަންބަރ:

9992415

އީމެއިލް:

anoosha.mufeed@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

މަރްޔަމް ނަސީރާ

ދާއިރާ:

ހިތަދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

މެމްބަރު

ފޯން ނަންބަރ:

9983099

އީމެއިލް:

mariyam@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

ހައްވާ ޒާހިރާ

ދާއިރާ:

ފޭދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

މެމްބަރު

ފޯން ނަންބަރ:

7981833

އީމެއިލް:

hawwa.zahira@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

ސަލްމާނާ މޫސާ

ދާއިރާ:

މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

މެމްބަރު

ފޯން ނަންބަރ:

9668729

އީމެއިލް:

salmana.moosa@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

އާއިޝަތު ދުސޫމާ

ދާއިރާ:

ހުޅުދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

މެމްބަރު

ފޯން ނަންބަރ:

7913072

އީމެއިލް:

aishath.dhusooma@adducity.gov.mv
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 15ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
 3ވަނަ ދައުރު
 6މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީ އިން މަރަދޫ މެމްބަރު ޝަފްޤާ ޝަފީޤުވަނީ ޖެނުއަރީ  2021ގައި ކޮމިޓީއިން
އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ .ނަމަވެސް މިއީ އާދައުރުގެ އިންތިޚާބީ މަރުޙަލާ ކަމަށްވުމާއެކު މި މަޤާމަށް އިތުރު ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން
ކުރައްވާފައެއްނުވެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު

ޙާޟިރުވި

ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް

މެންބަރުން
ގެ ޢަދަދު
 3ވަނަދައުރުގެ 51

5

 09ޖެނުއަރީ2021

މެމްބަރު ޝަފްގާ ޝަފީގް ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުނުވާތީ މެމްބަރުން މަޝްވަރާކޮށް
ނ
ގޮތް ނިންމު ް
ނ
ޖެނުއަރީ ،ފެބްރުއަރީ ،މާރޗް ގައި ހިންގާނެ ހަރަކާތްތަށް ރާވައި ނިންމު ް
ނ
އެޕީސީ ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިންމު ް

 3ވަނަދައުރުގެ 52

5

 07މާރޗް 2021

ނ
ހންގާނެ ހަރަކާތްތަށް ރާވައި ގޮތް ނިންމު ް
އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުގެން ި
އ މަޝްވަރާކޮށް
ވލުކުރެވިފައިވާ ހަރަކާތްތަށް ބަލަ ި
މާރޗް މަހު ދެން ހިންގަން ތާ ަ
ނ
ގޮތް ނިންމު ް

 3ވަނަދައުރުގެ 53
 16މާރޗް 2021
 3ވަނަދައުރުގެ  09ވަނަ ކުއްލި
ބައްދަލުވުން
 24މާރޗް 2021

5

ތ
ޝވަރާކޮށް ގޮ ް
މޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމާބެހެ މަ ް
ހންގަނ ހަ ަ
ރަމަޟާން މަހު ި
ނ
ނިންމު ް
ކޮމިޓިއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ތެރެއިން
ސރު ޕްރޮގްރާމް
ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަފް ީ
އމަށް ފާސްކޮށް
ނޫރުލް އިސްލާމް ޖަމިއްޔާ އާއި އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެނދި ު
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އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތް

ކުރާ

ކޮމިޓީއިން

ޕާކިސްތާނު ހައިކޮމިޝަނަރަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ނިންމުން.

ނ ޕްލޭން އާއި
އެމް.އާރ.ސީގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުން ،ކޮމެޓީގެ އެކްޝަ ް
ނ
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރު ް

ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ޕެކޭޖް ސެންޓަރ އެއް ގާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން
މަޝްވަރާކުރުން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އޮފީސް އިމާރާތް ސާފުކުރުމަށް
ނިންމުން

އށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯޑިންގް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ
ނ
ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ނިންމު ް
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް
ނ
ކުރުމަށް ނިންމު ް
މސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން ފަންތޮށި ކޯސް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަ
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ނ
މ ް
ހިންގުމަށް ނިން ު
ސއްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާގެ ތިނަދޫ އަށް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ަ
ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުގެ ޓިކެޓް އަދި ހަދިޔާގެ ނިންމުން
މސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން އައްޑޫގެ އެކި
ަ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
ނ
މ ް
ސަރަހައްދު ތަކުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމަށް ނިން ު
އކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އޮފީސް އިމާރާތް ސާފުކުރި
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް
ދުވަހުގައި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހައްވާ ޒާހިރާ ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ،ކޮމިޓީގެ
މށް ނިންމުން.
ބަޖެޓުން ދިނު ަ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން އޯޒޯން ދުވަހާއި ގުޅިގެން
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އށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ

ށ
ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާއަ ް

ނ
 ،ތާންގީތަކުގެ ބުޑުއެޅުމަށް  50ސިމެންތި ބަސްތާ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ނިންމު ް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ނަމަށް ހިތަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުން
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ކުރުމަށް ނިންމުން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އަށް ފައިސާ ދެއްކި ކަމުގެ
ތައްގަނޑެއް ގަތުމަށް ނިންމުން
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ވުމުގެ އުސޫލު
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ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތް

ކުރާ

ކޮމިޓީ

އިން

ޖެޓްސްކީ

ޓުއާގެ

ބައިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން ޖަޒީރާ މަސްރޭހުގައި
ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން މެންޓަލް ހެލްތް ޑޭ ފާހަގަ
ކުރުމަށް ނިންމުން
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ރާވާފައިވާ އެއް ޕްރޮޖެކްޓް ކަމުގައިވާ ޕެކޭޖިންގް ސެންޓަރަށް ކޮންސަލްޓެންސީ
މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ މީހަކު ހޯދުމަށް ނިންމުން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުން ވާއްވާނެ
ގަޑި ނިންމުން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން އައްޑޫއަށް ފަޚުރުވެރި ވަނަ
ހޯދައިދިން ބޭފުޅުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުން

 04ވަނަ ދައުރުގެ 33
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ނ
އީޓުކުރި ކޮމިއުނިޓީ ޝޮޕަށް މަސައްކަތްތެރިން ހޯދުމަށް ނިންމު ް

 06އޮކްޓޯބަރ 2021

ޑ
ސއްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން މެންޓަލް ހެލްތް ޭ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ަ
ނ
ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމު ް
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ގެންދިޔަ އިނގިރޭސި ކޮސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސައި ކަނޑައެޅުން
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ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމުން

 04ވަނަ ދައުރުގެ  06ވަނަ
ކުއްލި ބައްދަލުވުން

ޖަނާޒާ ކޯސްނިމި ޓެސްޓް ބާއްވާނެ ގޮތާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން
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ކުއްލި ބައްދަލުވުން
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ  3ވަނަ ދައުރުން ކުރިއަށް
ގެންދިޔަ ޖަނާޒާ ކޯހުގެ ޓެސްޓް ނެގުމަށް ނިންމުން

މސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޕޯސްޓަރު
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަ
މުބާރާތުގެ ޖަޖު ކުރުމާއި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން
ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމް އާއި ގުޅޭގޮތުން ޔޫތު ސެންޓަރ އެކު
ނ
ބައްދަލުވު ް

ސއްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހުވަދުއަތޮޅު
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ަ
ނ
ލކުރުމަށް ނިންމު ް
ދެކުނުބުރި ކައުންސިލާއި ބައްދަ ު
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09
 30އޮކްޓޯބަރ 2021

ށ
ށ ގެންދިއުމަ ް
ސއްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން ކުރިއަ ް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ަ
ނ
އދޭނެ ފަރާތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމު ް
ރާވާފައިވާ ފަންތޮށިކޯސް ހިންގަ ި

 04ވަނަ ދައުރުގެ 40
10
 10ނޮވެމްބަރ 2021
 04ވަނަ ދައުރުގެ 41

ނށް ކުރާ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި މެދު
އަންހެނުން ަ
މަޝްވަރާކުރުން

10
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
 22ނޮވެމްބަރ 2021

ތށި ކޯހާއި
އެމް.އެން.ޔޫ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް މަޝްވަރާކުރުން ،ފަން ޮ
ނ
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރު ް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން އައްޑޫއަށް ރީތި ނަން
ހޯދައިދިން ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށްނިންމުން

 04ވަނަ ދައުރުގެ 42
10
 23ނޮވެމްބަރ 2021

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވާ ދުވަސް
ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމުން

 04ވަނަ ދައުރުގެ 43
10
 25ނޮވެމްބަރ 2021

އށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވާ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ
ނ
ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޓީޝާޓް ހެދުމަށް ނިންމު ް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައި ދާނެ

 04ވަނަ ދައުރުގެ 44
10
 01ޑިސެމްބަރ 2021

ނ
ތަނެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމު ް
އކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންވެންޓްރީ ނެގުމަށް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް
ނ
ނިންމު ް
އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތް

ކުރާ

ކޮމިޓީއިން

ހިތަދޫ

ކ
ޓްރެ ް

ނ
ސާފުކުރުމަށް ނިންމު ް

 04ވަން ދައުރުގެ 45
10
 09ޑިސެމްބަރ 2021

ސއްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން  2022ވަނަ އަހަރުގެ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ަ
ހއް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުން
އެކްޝަން ޕްލޭން ހެދުމަށް ދުވަ ެ

 04ވަނަ ދައުރުގެ 46

10

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓާއި މެދު
ގޮތެއް ނިންމުން
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
 11ޑިސެމްބަރ 2021

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން ހއ .އަދި ހދ .އަތޮޅަށް
ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ ބަޖެޓް ފާސް ކުރުން

 04ވަނަ ދައުރުގެ 47
10

ނ
ލީގަލް ޓީމް އާއި އެކު ބޭއްވުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވު ް

 16ޑިސެމްބަރު 2021
 04ވަނަ ދައުރުގެ 48
09
 20ޑިސެމްބަރު 2021
 04ވަނަ ދައުރުގެ 49
10

ޓގައި
ފޮލިހާ ގުޅިގެން ހިތަދޫ ޓްރެކް ސާފުކޮށް ހަރަކާތުގެ ބަޖެޓް ކޮމް ީ
މަޝްވަރާކުރުން

ކޮމެޓީގެ ހަރަދުގެ ތަފްސީލް އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 26ޑިސެމްބަރ 2021

 16ކޮމެޓީއިން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް
 2021ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީ އިން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި ކޮމެޓީއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުހިއްމު
ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް:
 3ވަނަ ދައުރު
ކތެވެ .އެއީ ޖަނާޒާ ކޯހާއި ރަމަޟާން މަހު 'ނޫރު'
 3ވަނަ ދައުރުން  2021ވަނަ އަހަރު ހިންގާފައި ވަނީ  2ހަރަ ާ
ނޒާ ކޯހުގެ ޓެސްޓް ހެދުމާއި
ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ތަފްސީރު ޕްރޮގްރާމެވެ .ތަފްސީރު ޕްރޮގްރާމް ނިމިފައި ވީނަމަވެސް ޖަ ާ
ސެޓްފިކެޓް ދިނުން ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން ވަނީ ފަސް ކުރެވިފައެވެ .އަދި  4ވަނ ދައުރުން މި މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ
ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވުމަށް ވަނީ ހުށައެޅުއްވިފައެވެ .ކޮމިޓީއިން ވަނީ އޭފްސީ ކަޕްގެ ރިފްރެޝްމެންޓް ހަމަޖައްސައި
ދެއްވާފައެވެ .އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ،އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އާއެކު  3ވަނަ
ޕރޮޖެކްޓްގައި ޕާރޓްނަރެއްގެ
ދައުރުގެ ކޮމީޓީއިން ޖެނުއަރީ  2021ގައިވާނީ އައްޑޫކޮމިއުނިޓީ ފާރމް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ް
ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ .އަދި މި

ޕްރޮޖެކްޓް އޭ.ޕީ.ސީ އާ ގުޅިގެން  4ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޓީވެސް

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ.
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 4ވަނަ ދައުރު
ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން ހުވާ ކުރެވިގެން ދިޔައީ މޭ  17ވަނަ ދުވަހުގައެވެ .އަދި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ
ނ
ތހާބު ވެފައިވަ ީ
ޖަލްސާ ބޭއްވި ރައީސާ އަދި ނައިބްރައީސާ ވަނީ ހޮވިފައެވެ .ކޮމިޓީގެ ރައީސާ އަކަށް އިން ި

މަރަދޫ

ދ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނަޢުމާ
ނ މީ ޫ
ހބު ވެފައި ވަ ީ
ބ ރައީސާ އަކަށް އިންތި ާ
ރޝީދެވެ .އަދި ނައި ް
ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނުސްރަތު ަ
އަބްދުﷲއެވެ.


ކޮމިޓީއިން ވަނީ ތިމާވެށި ދުވަހުގައި ކައުންސިލުން ހިންގި  100000ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ކައުންސިލާއި

އެކު ބައިވެރިވެފައެވެ .އަދި ޖޫން  10ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޓީއިން ވަނީ ކޮވިޑް  19އަށް އައްޑޫސިޓީ ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި
ކުރުމަށް ،އައްޑޫ ބަހުން ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓަރާއި ވީޑިއޯ ހިމަނައިގެން

ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕެއިނެއް ކުރިއަށް

ގެންގޮސްފައެވެ.


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

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


ށ އައްޑޫސިޓީގެ  225ގެއަކަށް ޢީދު ހަދިޔާ ދެވިފައިވެއެވެ( .ހިތަދޫ 100ގެ ،މަރަދޫ 25ގެ،
އަޟްހާ ޢީދާއި ދިމާކޮ ް

އކަށް
މ ގެ ަ
ދ 25ގެ) .ހަދިޔާ ގެ ގޮތުގައި ކޮން ެ
ދ 25ގެ ،ހުޅުދޫ 25ގެ ،މީ ޫ
މަރަދޫފޭދޫ 25ގެ ،ފޭ ޫ

ޓ
ލ ބާސްމަ ީ
 1ކި ޯ

ހަނޑޫ ޕެކެޓް1200 ،ގ ކުކުޅު 1 ،ދަޅު ފްރުޓް ކޮކްޓެއިލް 1 ،ދަޅު ގެރިކިރު ވަނި ދެވިފައެވެ .އަދި މި ތަކެތި
ދެވިފައިވަނީ ކޮމިޓީގެ ލޯގޯ ޖެހި ފޮތި ރީޔޫސަބަލް ކޮތަޅެއްގައެވެ.


ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން

އައްޑޫސިޓީގެ

9

ސްކޫލަކަށް މަލާފަތަކާއި އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ފިލާއެއް

އެރުވިފައިވެއެވެ ( .ހިތަދޫ ސްކޫލް ،ނޫރާނީ ސްކޫލް ،ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ،އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް ،މަރަދޫ ސްކޫލް،
އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް ،މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް ،ފޭދޫ ސްކޫލް ،ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާ)


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

މިސެޝަނުގައި ގެވެށި އަނިޔާ އަކީ ކޮބައިކަމާއި ،އަނިޔާގެ ބާވަތްތަކާއި ،މައްސަލަތަށް ރިޕޯޓް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު
ނށް ސުވާލު ކުރެވޭގޮތަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
ދެވިފައިވެއެވެ .އަދި ބައިވެރިން ަ
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އޯޒޯން ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޕޯސްޓަރު ހެދުހުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި މުބާރތް ބަހާލެވިފައިވަނީ 7

އަހަރާއި  13އަހަރާއި ދެމެދުގެ

ކންމެ އުމުރުފުރާއަކުން އެންމެ މޮޅު  5ދަރިވަރުން ވަނަ
 4އުމުރު ފުރާއަކަށެވެޮ .

ލިބިފައިވެއެވެ .މި މުބާރާތުގައި  75ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.


ޓ ލާފައިވާ ކުދިން
ހދިފައިވެއެވެ .އެއީ ސްކޫލް ހުއް ާ
ނގް ޕްރޮގްރާމަށް އަށް ކުދިން ޯ
ނ ް
އެމްއާރުސީ އަލްޓަނޭޓިވް ލާ ި

ކއި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .ކޮމިޓީއިން  05ކުދިން މި
އަލުން މުޖުތަމައަށް ގެނައުމަޓަ ަ
ޕްރޮގްރާމަށް ހޯދައިދެވިފައިވެއެވެ.
އ
ނނާ ި
ރން ހޯދައި އެބޭފުޅު ް
އީޓުކުރު މެދުވެރިކޮށް އެބޭފުޅުންގެ ކޮމިއުނިޓީ ޝޮޕް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތްތެ ި
ގުޅުވައިދެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ރަށެއްގައި މަސައްކަތްރިން އެއްތަނަކަށް ގެނެސް އީޓުކުރީގެ
ހއްސާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތތެރިންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތަށް ި
ބޭފުޅުން ގެ ފަރާތުން މަސައްކަ ް


ސއްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އާއި އެމް.އެން.ޔޫ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ކޯސް ކުރިއަށް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ަ

ވސް ވަރަކަށް އިނގިރޭސި ނެގޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ކޯހެކެވެ .މި ކޯހުގައި 30
ގެންދެވިފައިވެއެވެ .މިއީ އެއް ެ
ވރިން ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިވޭ.
ބައިވެރިން ބައިވެރިވެ  22ބައި ެ


މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބިޒްނަސް ސެންޓާއާއި ގުޅިގެން ބިޒްނަސް އެވެއަރނެސް ވޯކްޝޮޕެއްކުރިއަށް

ގެންދެވިފައި ވެއެވެ .އެއީ ހިތަދޫ އެއްސެޝަން ،މަރަދޫ،މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ އެއްސެޝަން އަދި ހުޅުމީދޫ އެއްސެޝަނެވެ.
މި ސެޝަންތަކުގައި  62ބައިވެރިން ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ.


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

ބައިވެރިން ބައިވެރި ވެފައި ވެއެވެ .މި ކޯސް

ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  4ކުލާހަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ .އެއީ ހިތަދޫ އެއް

ކުލާސް ،މަރަދޫ ،މަރަދޫފޭދޫ އެއްކުލާސް ،ފޭދޫ އެއްކުލާސް އަދި ހުޅުމީދޫ އެއްކުލާހެވެ.


އައްޑޫއަށް ރީތި ނަން ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރެވިފައިވެއެވެ،

ފަޚުރުވެރި ވަނަ ހޯދައި ދިން

އެތްލެޓިކްސް އިން އައްޑޫ އަށް

ދ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ޚިދުމަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ސ .މީދޫ
ޢާއިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން ،އަ ި

އަހުމީމާ ލުތުފީ އަދި ބެޑްމިންޓންގެ ދާއިރާއިން އިން ޚިދުމަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ހައްވާ ރާމިޒާ އަށް ޝީލްޑު އެރުވުމު ގެ
އިތުރުން  2421ވަނަ ޤައުމީ އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތުން ވަނަ ހޯދާފައިވާ  9ކުދިންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ސެޓްފިކެޓް
ދެވިފައިވެއެވެ.
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ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ،އޭޕީސީ ކޮމިއުނިޓީ ފާމް ޕްރޮޖެކްޓަށް 15

ސ
އ އެ  3ގްރީން ހައުސް ގެ ތެރެއިން  1ގްރީން ހައު ް
އޮގަސްޓް  2021ވަނަ ދުވަހު  242093.73ރުފިޔާ ދިނުމަށާ ި
ކޮމިޓިއަށް ލިބޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.



އައްޑޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވެމްކޯއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ

މގެ ހަރަކާތަށް  2ފަރާތުގެ މެދުގައި އެމް.އޯޔޫ އެއް ވަނީ
ނިންމާފައެވެ .އެގޮތުން  50ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމާއި ބޯޑު ޖެހު ު
ޑްރާފްޓްކުރެވިފައެވެ.


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

ފކެޓް ދެވިފައިވެއެވެ .އަދި
ދ ސެޓް ި
ކޓް ވަޏީ ދެވިފައެވެ .އެގޮތުން  56ބައިވެރިންނަށް ހުއް ަ
ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ސެޓްފި ެ
ނ ދެވިފައި ވެއެވެ.
ދނީ ލިޔު ް
ކމިޓިގެ ފަރާތުން ހަނ ާ
ބައިވެރިވި  60ބައިވެރިންނަށް ޮ


އ
ފހިކޮށްދޭ  2ކަމެ ް
ހދޭނެ މަގު ަ
ނށް އާމްދަނީ ޯ
ލން ަ
އންހެން ކަނބަ ު
އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ގޭގައި ތިބެގެން ަ

ކަމުގައިވާ ފެހުން އަދި އައްޑޫގެ އުފެއްދުން ފެންވަރު ރަގަޅު ޕެކިންގް ގައި މުޅިރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕެކިންގް
ސެންޓަރެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަށް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.


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

ނ
މސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ ތަކާއި ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ގި ަ
އ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަ
ރަށްރަށުގެ މަސައްކަތްތެރިންނާ ި
އ ވެއެވެ.
ކަންކަން ތަޖުރިބާ ބަދަލުކުރެވިފަ ި


ކޮމިޓީގެ

ފަރާތުން

ޖަޒީރާ

މސްރޭހުގައި
ަ

ބައިވެރިވުމުގެ

ގޮތުން

ގ
ބައިވެރިން ެ

ރ
މެންދު ު

ކެއުން

ނ
ވަ ީ

ހަމަޖައްސާފައެވެ.


ޖެޓްސްކީ

ޓުއާގެ

ބައިވެރިންނަށް

މަރުހަބާ

ދިނުމުގެ

ކަންތައްތައް

ކުރިއަށް

ގެންގޮސްފައިވަނީ

ކޮމިޓީގެ

ފއިވާ ހަރަކާތެކެވެ.
މެމްބަރުންނެވެ .މިއީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ަ


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



ޕޮލިހާއި ގުޅިގެން ހިތަދޫ ޓްރެކް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ.



ހިތަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ރިނޮވޭޓް ކުރުމަށް ވަނީ ޕްލޭން ކުރެވިފައެވެ.
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 16.1ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު
ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު ( 2021ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ – ޑިސެމްބަރ)
ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ

އާމްދަނީ

 2020 -ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ގްރާންޓް

1,000,000

 2021 -ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ގްރާޏްޓް

3,125,027

ޖުމްލަ އާމްދަނީ

4,125,027

ޚަރަދު
 2021ވަނަ އަހަރު  3ވަނަ ދައުރުން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު
ކޮމިޓީގެ އެޑްމިން ހޫނާ ރަމީޒް ގެ މުސާރަ

)(7,619.28

މެމްބަރުންގެ އެލަވަންސް

)(49,300.00

ތަފްސީރު ޕްރޮގްރާމް،ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ރިފްރެޝްމެންޓް ،ޖަނަޒާ ކޯހުގެ ފައިސާ

)(100,258.50

 2021ވަނަ އަހަރު  4ވަނަ ދައުރުން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު
ކޮމިޓީގެ އޮފީސް އިމާރާތަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު

)(392224.00

މެމްބަރުންގެ އެލަވަންސް އަދި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

)(228755.00

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށް

)(5491.00

އަޟްހާ އީދު ހަދިޔާ

)(27503.39

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް  9މަލާފަތް އެރުވުން

)(22395.00

ބިޒްނަސް އެވެއަނެސް ސެޝަން

)(19405.00

އިނގިރޭސި ކޯސް

)(3904.00
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
ޖަނާޒާ ކޯސް

)(7490.00

އޯޒޯން ދުވަސް -ޕޯސްޓަރު ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް

)(27858.00

ފަންތޮށި ކޯސް

)(100.00

ޕާކިސްތާނު ހައި ކޮމިޝަނަރާއި ބައްދަލުކުރުން

)(1902.94

ރައީސާ ހުވަދޫ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުގެ ޓިކެޓް އަދި ހަދިޔާ

)(3244.00

މަރަދޫފޭދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން

)(1200.00

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރި ކައުންސިލަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

)(2580.00

ޖަޒީރާ މަސްރޭހުގެ ބައިވެރިވުން

)(1040.00

ސަޤާފީ މަސައްކަތްތަށް ދިރުވައި އާލާ ކުރުމަށް ބޮޑުބެރު ގަތުން

)(10000.00

ޖުމްލަ ޚަރަދު

)(912,270.11

ބާކީ

3,212,756.89

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


ޓ
 1ފައިލް ކެބިނެ ް



 2އޮފީސް މޭޒު



 2އޮފީސް ގޮނޑި



 2ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް



 1ހަރުގަނޑު



 2ބޮޑުބެރު
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 2021ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 18ނިންމުން
 2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތާއި ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ
މގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު
ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމު ު
ކުރަމެވެ .އެއަށްފަހު މި ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުމުގައި ފަންނީ ގޮތުންނާއި އިދާރީ ގޮތުން އެހީތެރި ވެދެއްވި އެންމެހައި
ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު މި ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް
ލ
ރވެދެއްވި ހުރިހައި ފަރާތެއް ވެސް މި ޝުކުރުގައި ޝާމިލުކުރަމެވެ .ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާ ާ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އެހީތެ ި
މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ޤައުމަށާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ތަރައްޤީއާއި ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ތާއަބަދުމެ
މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ .އާމީން !

وصلى هللا على دمحم وآله و صحبه أجمعين  .والحمد هلل رب العالمين .
 18ޖުމާދަލްއައްވަލު 1443
 20ޖެނުއަރީ 2022
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