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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ  1

 

 ޭމޔަރގެ ބަޔާން 

އަޅުގަނޑުމެން   وتعالى سبحانه هللاނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ               އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

 وسلّم عليه هللا صلّى محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިާބ    ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ލުންނާއި، އާއަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަިބއްޔާގެ އިތުރު  

 މިތުރު ޞަޙާީބން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

 މާއްދާގެ )ހ( ވަނަ  109ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    މިރިޕޯޓަކީ            

 ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ވަނަ އަހަރު 2022ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލިޔެ

 ރިޕޯޓެވެ.

މަސައްކަތް   ގިނަގުނަފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ ލާަބޔާއި މަންފާއަށްޓަކައި،   ވަނަ އަހަރުގެ  2022          

ރައްޔިތުން ޭބނުންވާ އުންމީދުތައް ހާސިލްކޮށްދެވޭނެ  އެންމެޮބޑު އަޒުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންކަން ރާވާ    ކައުންސިލްގެކޮށް  

ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ    ށް ޚިދުމަތް ދިނުމެވެ.ވީހާވެސް ގާތުން ރައްޔިތުންނަގޮތަށް  

އައްޑޫ ސިޓީގެ   އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ގޮންޖެހުމަކަށްވީ  އެވެ.ނިންމާފަރޭވިފައިވާ ގޮތަށް    ވަނީ  ަބއެއްކަންކަން

ޕްލޭން ހެދުމުގެ އަމަލީ   މަށް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމު  02ށައި،  ފަ  ވަނަ ދުވަހު  23ޖަނަވަރީ    2022 މަސައްކަތް  ބިނާވެށި 

ގިނަކަންތައް   ނުކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ރޭވު  ނުވުގެ ސަަބުބންނިމިފައިކަނޑައެޅުނު ތާރީހަށް މަސައްކަތް  ،  ކޮށްމަސައްކަތް

 ދިމާވުމެވެ.ހުރަސްތަކާ  ދިއުމުގައިކުރިއަށް ގެން

 ތައް އައްޑުއަށް ކުރަން ފެށުމާއިއެކު އެއަރލައިންގެ ަބއިނަލްއަޤްވަމީ ދަތުރު   މަންތާވަނަ ދުވަހު    24ފެްބރުއަރީ    2022            

 ންނަން ފަށާފައެވެ. ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ވިޔަފާރި އާއި އެއާއި ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ވަނީ ދިރުން އަށާއި  އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަމަ

ގެ އިގްތިސާދީ އައްޑޫ ސިޓީ  އިތުރު އެއާރލައިނެއް އައުމަކީ  ވެ.ފަށާފައެއަދި އާއްމުންނަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ފައިދާތައް ވަނީ ލިެބން  

 ނެ ފުރުސަތެއް ކަމުގައި ެބލެވެއެވެ.ލިިބގެންދާހަރަކާތުގެ ދުވެލި ާބރުކުރުމަށް ރައްޔިތުން 
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3                                                                   އިދާރާ ލް ކައުންސި ސިޓީއައްޑޫ

 

 ތަޢާރަފު  

ވަނަ މާއްދާގެ  110  ގ2010/7ެމި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާެބހޭ ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ލިޔެވުނު   ގޮތުގެމަތީން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އަހަރު  2022ގައި  ދުވަހުގެ  ވަނަ  ހަމަސް  ކައުންސިލު  ފުރަތަމަ  ހިންގި   ންއައްޑޫ ސިޓީ 

 .ރިޕޯޓެވެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ

އި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އަމާޒާ  މި ރިޕޯޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ      

ވަނަ އަހަރަގެ   2022ޙާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްސީލާއި  މަޢުލޫމާތާއި، ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލު ވުމަށް ހިންގި ޙަރަކާތްތަކާއި،  

ދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި ކައުންސިލުން ޖުންމަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެން

ވަނަ   2022މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާާބއި     06އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި އާއި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  

ދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުންތަކާއި އަންހެނުންގެ އަހަރުގެ މަސައްކަތް ތާވަލުގައި ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި ފުރަތަމަ ހަމަސް

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެތީގެ ތަފްސީލް 

 ( ވިޝަން )  ތަޞައްވަރު   ކައުންސިލްގެ   އައްޑޫސިޓީ 

 ވެކެލް އައްޑޫސިޓީ. އުފެއްދުންތެރި، ފަންވަރުހުރި، ދިރިއުޅެން ހިތްގައިމު ސިޓީ އެސަސްޓެއިނަަބ

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒު )މިޝަން( 

 ހުނަރުވެރި، އުފެއްދުންތެރި، މީހުންނަށް ދިރިއުޅެން އެންމެ ކަމުދާ ސިޓީ އަށް އައްޑޫސިޓީ ހެދުމެވެ. ، އިލްމުވެރި
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 އައްޑޫ ސިޓީގެ ވަަނވަރު

 އްޑޫސިޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައިވާ، ިބމުގެ ގޮތުންނާއި އާާބދީގެ ގޮތުން ަބލާއިރު ދެވަނައަށް އެންމެ ޮބޑު ސިޓީއެވެ. އަ

ހެކްޓަރ ހުރެއެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ރީތިފަޅެއް   540އައްޑޫސިޓީގެ ރަށްރަށުތެރެއިން އެންމެ ިބން ޮބޑު ރަށްކަމުގައިވާ ހިތަދޫގެ ޮބޑުމިނުގައި  

މުޅި  ފަރަކީ  އުތުރުގައިވާ  ހުޅަނގު  ހިތަދޫގެ  ރަށެކެވެ.  ޒީނަތްތެރިފެވައިވާ  މަލަމަތި  ރަށުގެ  ރީތިކަމުން  ގުދުރަތީ  ހިތަދޫއަކީ  އޮންނަ 

އަވަށް ކަމުގައިވާ    6މިސިޓީގައި އާާބދުވެ މީހުން ދިރިއުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިސްަބތުންވެސް އެންމެ ދިރުން މުއްސަނދި އެއް ފަރެވެ.

އިތުރުހިތަދޫ،   ގަމާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގޮތުގައި  ރަށެއްގެ  ސިނާޢީ  ހިމެނޭއިރު  މީދޫ  އަދި  ހުޅުދޫ  ފޭދޫ،  މަރަދޫފޭދޫ،   މަރަދޫ، 

ފަޅުރަށްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. ޤުދުރަތީ ގޮތުންނާއި ސަޤާފީ ގޮތުން މުއްސަނދި ތަރިކައެއް ލިިބފައިވާ މިސިޓީ އަކީ އަމާން ހިތްފަސޭހަ 

  . އެކުވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ތަނެކެވެވެށްޓެއް އޮތް، ހިތްހެޔޮ

ޮބޑުމިނުގައި   ހިމަނައިގެން ސިޓީގެ  ފަޅުރަށްތައް  ރަށްތަކާއި  އަވަށްތަކާއި ސިނާޢީ  އާާބދުވެ   1454މިސިޓީގެ  ހުންނައިރު،  ހެކުޓަރު 

ޖު  802ބޭނުންކުރެވެމުންދަނީ   ިބމެވެ.  ހިމެނެނީ  ހެކްޓަރުގެ  އާާބދީގައި  ފިރިހެނުންނާއެކު 17,885އަންހެނުންނާއި    16,897މްލަ 

 މީހުން ހިމެނެއެވެ.2,430 އަހަރުންމަތީގެ    65ކުދިންނާއި    9,014އަހަރުން ދަށުގެ    18މީހުންނެވެ. މީގެތެރޭގައި   34,782  ޖުމްލަ

އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ     ހުރެއެވެ.މިސްކިތް  64އައްޑޫސިޓީގައި ޖުމްލަ  ގޭިބސީގައެވެ.    4785ދަނީ،    މިއާާބދީ ދިރިއުޅެމުން

ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަނީ އިމާރާތްކުރުމުގެ   ަބޔަކުިބދޭސީން މިސިޓީގައި ދިރިއުޅެމުން ދާއިރު މީގެތެރެއިން ގިނަ  ގިނަ އަދަދެއްގެ  

 . އެވެދާއިރާއާއި، ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި ސިއްހީ ދާއިރާގަ
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   އައްޑޫ ސިޓީ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް  

 ނިޒާރު އަލީ ފުރިހަމަ ނަން:  

    އައްޑޫ ސިޓީ       ދާއިރާ: 

  މޭޔަރ   މަޤާމު: 

 އެމްޓޭޝަން،ހިތަދޫ  އެޑްރެސް:   

 7775729 ފޯން ނަންަބރ: 

 mayor@adducity.gov.mv      އީމެއިލް:

 

 ޝުޢާއު  މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ ނަން:  

  ހިތަދޫ މެދެވައު ދާއިރާ      ދާއިރާ: 

މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  މަޤާމު:   

 ވައިލެޓްމާގެ،ހިތަދޫ      އެޑްރެސް:

 7914567 ފޯން ނަންަބރ: 

 mohamed.shuaau@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ސައީދު  އަޙްމަދު ފުރިހަމަ ނަން:  

 ހިތަދޫ މޫލެކެޑެ ދާއިރާ        ދާއިރާ: 

ކައުންސިލަރ  މަޤާމު:   

  ސްކައި،ހިތަދޫ     އެޑްރެސް:

 9999907 ނަންަބރ: ފޯން 

 ahmed.saeed@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ޝިނާޒް އިްބރާހީމް ފުރިހަމަ ނަން:  

 ހިތަދޫ ކޮރޮވައު ދާއިރާ       ދާއިރާ: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

   ހިތަދޫ ލިލީވިލާ،     އެޑްރެސް:  

 7788783 ފޯން ނަންަބރ: 

 ibrahim.shinaz@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:
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 ޒަރީރު  ޙުސައިން ފުރިހަމަ ނަން:  

 ހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

  ހިތަދޫ ، ކައްާބުބގެ     އެޑްރެސް:  

 7782787 ފޯން ނަންަބރ: 

 hussain.zareer@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ސައީދާ  މަރްޔަމް ފުރިހަމަ ނަން:  

 ހިތަދޫ ޭބރުމަތި ދާއިރާ       ދާއިރާ: 

ކައުންސިލަރ  މަޤާމު:   

   މުޝްތަރީގެ،ހިތަދޫ     އެޑްރެސް:

 7707193 ފޯން ނަންަބރ: 

 mariyam.saeeda@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ރަޝީދު އަދަލާ އާމިނަތު ފުރިހަމަ ނަން:  

 ހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 

  ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

  ލޫނާ،ހިތަދޫ     އެޑްރެސް:

 9662345 ފޯން ނަންަބރ: 

 އީމެއިލް:

 aminath.adhaala@adducity.gov.mv 
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 ނަދީރު އަޙްމަދު ފުރިހަމަ ނަން:  

 މަރަދޫ ދާއިރާ        ދާއިރާ: 

ކައުންސިލަރ  މަޤާމު:   

  ވާދީ،މަރަދޫފަރި     އެޑްރެސް:

 9944567 ފޯން ނަންަބރ: 

 ahmed.nadhir@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 މުޙައްމަދު  ޚާލިދާ ފުރިހަމަ ނަން:  

 މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

  އާރާމުގެ،މަރަދޫފޭދޫ     އެޑްރެސް:

 7903885 ފޯން ނަންަބރ: 

 khalidha.mohamed@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ސަލްމާ އާމިނަތު ފުރިހަމަ ނަން:  

 ފޭދޫ މަގުއްދޫ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 

ކައުންސިލަރ  މަޤާމު:   

   ފޭދޫ. ނާޒުކީއާގެ،     އެޑްރެސް:

 7907959 ފޯން ނަންަބރ: 

 aminath.salma@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ފައިސަލް  މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ ނަން:  

 ފޭދޫ މާދެލަ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 

ކައުންސިލަރ  މަޤާމު:   

  ކޮޑަގެ،ފޭދޫ     އެޑްރެސް:

 7788983 ފޯން ނަންަބރ: 

 faisal@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:
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 ސާލިހާ އާމިނަތު ފުރިހަމަ ނަން:  

 މީދޫ ދާއިރާ        ދާއިރާ: 

ކައުންސިލަރ  މަޤާމު:   

   މީދޫ ރެސިޑެންސް،     އެޑްރެސް:

 7955750 ފޯން ނަންަބރ: 

 aminath.saliha@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ފައިޒުއްރަޙުމާން ޙުސައިން ފުރިހަމަ ނަން:  

 ހުޅުދޫ ދާއިރާ        ދާއިރާ: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

  ފުލިދޫގެ،ހުޅޫދޫ     އެޑްރެސް:  

 7610009 ފޯން ނަންަބރ: 

 hussain.faizu@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށްތައް ހިންގައި، ތަރައްޤީކޮށް، މި   .1

 .ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުންޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ސިޓީގައި ނުވަތަ ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ އަވަށު ޯބޑުން، ރައްޔިތުންގެ ަބއިވެރިވުމާއެކު ތައްޔާރުކޮށް، ސިޓީ  .2

ސިލްގެ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކުގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް، ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީން ސިޓީ ކައުން

މަޝްވަރާގެ މަތިން އެކަށައަޅައި މުޅި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި 

 .ަބޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުން

ރާވައި ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓް .3 އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް  ރީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލަފަޔާއި ތަރައްޤީގެ 

މަޝްވަރާ ދިނުމާއި، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ކައުންސިލްގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ެބލުމުގައި  

 .ށަހެޅުންއެހީތެރިވެދީ، އެމިނިސްޓްރީތަކަށް ޖަވާުބދާރީވެ، އެމިނިސްޓްރީތަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯޓު ހު

 .އަވަށު އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެ އޮފީސްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ެބލުން .4

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިިބދީފައިވާ ާބރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތު  .5

 .ވާޖިުބ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި އެ ގަވާއިދުތައް ހިންގުން އެކަށައެޅުމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 



                                       ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް   2220

 

9                                                                   އިދާރާ ލް ކައުންސި ސިޓީއައްޑޫ

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިިބދީފައިވާ ާބރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ   .6

 .ދާއިރާގެ ރަށްވެހިންގެ ނަމުގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުން 

އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޭބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި، އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި  .7

ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި އެހެން ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  

 .ންކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނު

މާލީ  .8 ތެރޭގައި  ޙުދޫދުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  ޙަރަކާތްތައް  ތަރައްޤީގެ 

މާލީ  އެކިއެކި  ކައުންސިލްގެ  ގޮތުގައި  ޙިމާޔަތެއްގެ  ދަރަނިތަކުގެ  އެފަދަ  ނެގުމާއި  ފައިސާ  ދަރަންޏަށް  އިދާރާތަކުން 

މިލް  ފަންޑު ޙައްޤުތަކާއިމަޞްލަޙަތުތަކާއި  ކަންކަމަށް  އެކި  ތަފާތު  ހުށަހެޅުމާއި  ފަރާތްތަކަށް  ދޫކުރާ  ދަރަނި  ކިއްޔާތުތައް 

 .އުފެއްދުން

ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައިމުނިސިޕަލް   .9

އެކިއެކި މާލީ ސެކިއުރިޓީތައް އެކަށައަޅައި، އެފަދަ ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް ޮބންޑާއި ިބލާއި މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީ ފަދަ  

 .އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން

ކައުންސިލުން  .10 ކުރީގެ  ޙާލަތްތަކުގައި  ަބދަލުވާ  ކައުންސިލްގެ ނަން  ޙާލަތްތަކުގައާއި  ަބދަލުވާ  މެންަބރުން  ކައުންސިލްގެ 

 .އުފުލުންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ 

ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތައް މެދުވެރިވެގެން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ   .11

 .ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފީ ކަނޑައެޅުމާއި ފީނެގުން

ހަރާއި މަގުތަކާއި، ޕާކު ފަދަ އާންމު  ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަންތަނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަނދުފަ .12

 .ތަންތަނަށް ނަންދިނުމާއި ނަން ަބދަލުކުރުން

 .މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން .13

 .ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާލިިބގަތުން  .14

ރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން  ސިޓީގައި އަމާން އަދި ޞުލްޙަވެރި ވެށްޓެއް ޤާއިމުކު .15

 .ކުރުން

ކައުންސިލުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް   .16

 .އެދުން ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙުޤީޤްކުރުމަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް

 .ކައުންސިލަށް ނިސްަބތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ބޭނުންކުރުން .17

 .ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ހިންގުން .18

 .ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ކަންކަން ކުރުން .19

ކައުންސިލަރުންގެ ފަދައިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ރައްޔިތުންގެ   ލާމަރުކަޒީ  އައްޑޫސިޓީގެ  ވެފައިވަނީ  މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް 

އަދި ޖަވާުބދާރީވަނިވި އުޞޫލަކުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ އިޤުތިޞާދީ ގޮތުންނާއި،  ، ކަންކަން، ދިމިޤްރާތީ 

އަދި   ދިރިއުޅޭ  ސައިޖުތިމާޢީގޮތުން  މަތިކޮށްދީޤާފީގޮތުން، ސިޓީގައި  ފެންވަރު  ދިރިއުޅުމުގެ  ާބރުވެރި   ރައްޔިތުން، ރައްޔިތުންގެ 
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ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ގާތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިޭބނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ، ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި އަމާން ވެއްޓެއް  ، ކުރުވައި

  ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

ދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ސްޕީޑް ހަލުވިކޮށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އި

ން  ތަރައްޤީއަށް ކުރާ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ދައުރު އިތުރު ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި އައްޑޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގައި ހިމެނޭކަންކަ

  ގައި މަސައްކަތް ތިރީގައިވާގޮތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.މެދުގެ ރުންކައުންސިލަކުރުމަށް 

 ކައުންސިލްގެ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  – އަލީ ނިޒާރު  ރމޭޔަ -1

ޓްރާންސްޕޯރޓް ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި    –ޝުޢާއު    މުޙައްމަދުޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ   -2

             އަދި ޕަްބލިކް ވޯރސްގެ ކަންކަން  ބެލެހެއްޓުން

 ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން މުނިސިޕަލް ސާރވިސް ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ – ސައީދު  އަޙްމަދު ކައުންސިލަރ -3

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ހިތަދޫ އަވަށު    –ޝިނާޒް    އިްބރާހީމް  ކައުންސިލަރ -4

 ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސޯޝަލް ހައުސިންގ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން  ،ލޭންޑްއޮފީހުގެ 

 ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން  ތިމާވެށީގެ -ސައީދާ  މަރްޔަމް ކައުންސިލަރ -5

ކަންކަން   ސެކްޝަންގެ ކަންކަމާއި ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ  ޕްރޮޖެކްޓްސް   – ޒަރީރު    ޙުސައިން  ކައުންސިލަރ -6

 ބެލެހެއްޓުން 

ޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތާއި ހިތަދޫ   ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސްކައުންސިލް އިދާރާގެ    –ރަޝީދު    އަދަލާ  އާމިނަތު  ކައުންސިލަރ -7

 ލެހެއްޓުން ކަންކަން ެބސެކްޝަންގެ  ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސްއަވަށު އޮފީހުގެ  

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސްގެ –  ރުނާދި އަޙްމަދު ކައުންސިލަރ -8

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން   މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސްގެ –  މުޙައްމަދު ޚާލިދާ ކައުންސިލަރ -9

ސޯޝަލް  އަދި    މުނިސިޕަލް ސާރވިސް  ،ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސް    އޮފީސްގެ  ފޭދޫ އަވަށު  –  ސަލްމާ  އާމިނަތު  ކައުންސިލަރ -10

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ސާރވިސް އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓް
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  ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސޯޝަލް ހައުސިންގ    ،ލޭންޑް    އޮފީސްގެ  ފޭދޫ އަވަށު  –  ފައިސަލް  މުޙައްމަދު   ކައުންސިލަރ -11

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން އަދި ޕްރޮޖެކްޓްސް 

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  މީދޫ އަވަށު އޮފީސްގެ – ސާލިހާ އާމިނަތު ކައުންސިލަރ -12

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް -ފައިޒުއްރަޙުމާން ޙުސައިން ކައުންސިލަރ -13

 ކައުްނސިލް އިދާރާގެ ުމވައްޒަފުން 

މުވައްޒަފުންނެވެ. މީގެ   425  ންނަނީނިމުނު އިރު މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަ  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްއަހަރު  ނަވަ  2022

މުވައްޒަފަކު    03އޭގެ އިތުރުން މި އިދާރާގެ    ވެ.ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންނެ  156  ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާއި  269  ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

 06މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވިފައިވާއިރު    01މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި    ށް ަބދަލުކުރެވިފައެވެ.އެހެން އޮފީސްތަކަވަނީ  

 މުވައްޒަފަކު ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވެއެވެ

 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު   

ޑިވިޝަނާއި  މެނޭޖްމެންޓް  ކޯޕަރޭޓް  އެއީ  އޮފީހެވެ.  އަވަށު  ހަ  ޑިވިޝަނާއި  ދެ  ހިމެނެނީ  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  އައްޑޫސިޓީ 

ސް ޑިވިޝަނުގެ އިތުރުން މީދޫ އަވަށު އޮފީސް، ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް، މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް، މަރަދޫފޭދޫ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސާވި

 .އަވަށު އޮފީސް، ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް އަދި ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހެވެ

 އަދަދު  ރޭންކް  މުވައްޒަފުންގެ ރޭންކް ބެހިފައިވާގޮތް 

 ZV7-1 (GRADE 1) 1 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

 EX1 8 ޑިރެކްޓަރ 

 MS3 22 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 

 MS2 7 2ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

 CS9 (Grade 4) 1 ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް 

 CS9 (Grade 2) 1 ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް 
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ހިމެނެނީ  ޑިވިޝަންގައި  މެނޭޖްމެންޓް  ކޯޕަރޭޓް 

ފައިނޭންސް  ސެކްޝަނާއި،  އެޑްމިން 

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސާވިސް ޑިވިޝަންގައި ހިމެނެނީ ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަނާއި  ސެކްޝަންގެ އިތުރުން ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނެވެ.  

ޕްރޮޖެކްޓްސް ސެކްޝަންގެ އިތުރުން ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަނެވެ. ކޮންމެ އަވަށު އޮފީހެއްވެސްވަނީ ދެސެކްޝަނަކަށް ބެހިފައެވެ. 

 . އެއީ ކޯޕަރޭޓް ސާވިސް ސެކްޝަނާއި ޖެނެރަލް ސާވިސް ސެކްޝަނެވެ

 .  ކޮމިޝަނުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެސިވިލސް ސާވިސް 

 

 

 CS7 (Grade 1) 1 ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް 

 MS1 14 1ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

 MS1 3 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

 GS4 16 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ  

 2ގްރޭޑް  

GS4 2 

 GS3 41 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ  

 1ގްރޭޑް  

GS3 5 

 GS2 26 2އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

 GS1 1 1އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

 SS3 1 3ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް  

 SS2 22 2ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް  

 SS1 97 1ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް  



 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ  13

 



 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ  14

 

 ިމްނވަރު  ޙަިޞލްކުރެވުނު  ަނތީާޖ

 ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު   2022

ނަތީޖާ  

ހާސިލްކުރެވުނު  

 މިންވަރު 

ޙަރަކާތް  

ހިންގުމަށް  

ރޭވިފައިވާ  

 މުއްދަތު 
 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

Q2 Q1 

 ސެކްޝަން   އެޗް.އާރު 

100%  ✓    ްމުވައްޒަފުން ބެލެހެއްޓުނ 

100%   ާ( ސެޝަން 2) ސެޝަން  ޭބއްވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހުރިހ 

100% 

  
 ސެޝަން ހިންގޭ މުވައްޒަފުނަށް ހުރިހާ މަތީގެ ފެށީގެން އިން ރޭންކް އެސް.އެމް

 ( ގޮތް ހިމެނޭ ކައުންސިލަރުން)

90% 

  
 އަހަރުގެ ވަނަ 2022/  ނިންމުން އެޕްރައިސަލް އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 ކަނޑައެޅުން ޓާރގެޓް

 ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން 

50%   ްޓޫރިޒަމގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބިން ދޫކުރުން  ލޯކަލ 

100%   2022  ްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުނ 

100%   2021  ްވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޯޕޓް ތައްޔާރުކުރުނ 

25%   ްބެލެހެއްޓުން  ނަގާ ހިސާުބ ތަފާސ 

50%    ްއައްޑޫ ސިޓީގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނ 



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

15 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

0%   ްއެކުލަވާލުން  ޕްލޭން ިބނާވެށި ޕްލޭނާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާަބނ 

100%  ✓  ީ( ފެުބރުވަރީ) ޭބއްވުން ަބއްދަލުވުން ރައްޔިތުންގެ ހުށަހެޅުމަށް ރިޕޯޓްތައް އަހަރ 

 ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން 

38%   ްިބނާކުރުން  އިމާރާތް އެކްސްޓެންޝަން އިދާރާ ކައުންސިލ 

100%   PWS ެ(ކޮންޓިނުއޭޝަން) ކޮށްދިނުން ސަޕްލައި  ޕާޓްސް ސްޕެއަރ ލޮރީގ 

60%   ( ކޮންޓިނުއޭޝަނ) ރީލޮކޭޝަން ޔާޑް ކާސްޓިންގ 

20%   ްހޯދުން ތަކެތި ޭބނުންވާ އަށް މެއިންޓަނަންސް ސިސްޓަމް ޑްރެއިނޭޖ 

40%   ާކާސްޓްކުރުން މަތި ޖަންކްޝަން އަވަށެއްގެ ހުރިހ 

90%   ޫޖެހުން  މޫޓް 10 - ގެ ބަނދަރުގައިފޭދ  

2%   ްޓްރެކްއެޅުން ޑްރަވިންގ 

5%   ޫހެދުން ނާރސަރީ ގަސްއިންދުމަށް ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ސިޓީ އައްޑ 

2%   ޫ(ކޮނެޓިނުއޭޝަން) ކުރުން ޤާއިމް މަސްޕްލާންޓެއް ގޭދޮށު އަވަށުގައި ހިތަދ 

30%   ޫ(ކޮނެޓިނުއޭޝަން) ކުރުން ޤާއިމް މަސްޕްލާންޓެއް ގޭދޮށު އަވަށުގައި މަރަދ 

35%   ި( ކޮނެޓިނުއޭޝަން) ޤާއިމްކުރުން ގޭދޮށުމަސްޕްލާންޓެއް ހުޅުދޫއަވަށުގައ 

45%   ިތަރައްޤީކުރުން މަރުކޭޓެއް މަސް މަރަދޫގައ 

98%   ޫލޭންޑްސްކޭޕްކުރުން  އަދި ިބލްޑް ،ޑޒައިން ޒޯންއެއް ޓޫރިޒަމް އަވަށުގައި ހިތަދ 

40%   ޫލޭންޑްސްކޭޕްކުރުން  އަދި ިބލްޑް ،ޑޒައިން ޒޯންއެއް ޓޫރިޒަމް އަވަށުގައި މަރަދ 

98%   ޫލޭންޑްސްކޭޕްކުރުން އަދި ިބލްޑް ،ޑޒައިން ޒޯންއެއް ޓޫރިޒަމް އަވަށުގައި ފޭދ 

100%   ޫލޭންޑްސްކޭޕްކުރުން  އަދި ިބލްޑް ،ޑޒައިން ޒޯންއެއް ޓޫރިޒަމް އަވަށުގައި ހުޅުދ 



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

16 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

100%   ޫލޭންޑްސްކޭޕްކުރުން އަދި ިބލްޑް ،ޑޒައިން ޒޯންއެއް ޓޫރިޒަމް އަވަށުގައި މީދ 

2%   ްތަރައްޤީކުރުން ފެސިލިޓީއެއް  ކަރަންޓީން ރީޖަނަލ 

20%   ޫއެކްސްޓެންޝަން  ސެންޓަރ ހެލްތް ހުޅުމީދ 

100%   ޫ( ޓިފައިވާތީއްވެ ފާރު މިހާރުގެ) ރޭނުން އިންފާރު ސަހަރާގެ އަވަށު މަރަދޫފޭދ 

100%    ިކުރުން އިންސްޓޯލް ޕާރކްސެޓްތައް ދެއްވާ މިނިސްޓްރީއިން ހިތަދޫ އަވަށުގައ  

100%   ޫެބހެއްޓުމަށް  އާސެޓްތައް މަރާމާތުކޮށްކްރޕާ ރަށުކޮޅުއަވަށު  މަރަދ 

50%   ީމެނިންޓެނަންސް ސްކުއެއަރ ސިޓ 

60%   ޫއެޅުން ފަސް ިބމަށް ޗަކަ ފޭދ 

25%   ޫޓާފްއެޅުން ދަނޑުގައި ރަސްމީ ހިތަދ 

10%   ޫއެޅުން ޓާފް ދަނޑުގައި ވެންޮބޅަފިށި މަރަދ 

100%   ޫ( ކޮންޓިނުއޭޝަން) ތަރައްޤީކުރުން ދަނޑު ފުޓްސަލް އަވަށު މީދ 

10%   ޫތަރައްޤީކުރުން އެއް ކޮމްޕްލެކްސް ސްޕޯޓްސް އަވަށުގައި ފޭދ 

2%   ޫކޮމްޕްލެކްސް ވޮލީ އިންޑޯ މަރަދޫފޭދ 

10%   ޫޕްރޮގްރާމް  ކުރުމުގެ ތަރައްޤީ  ކޯޓް ވޮލީ އައުޓްޓޯ - މަރަދޫފޭދ 

 ސޯޝަލް ސާރވިސް ސެކްޝަން  

98%   ްފިތުރު ޒަކާތ 

15%   ިހިންގުން ޕްރޮގްރާމް  މަދުކުރުމުގެ މަދިރ  

90% 

 
 ޑީގެ.އެސް.އެސް އަވަށްތަކުގެ އަދި ސެންޓަރ  އޮޕްރޭޝަން އެމަޖަންސީ އައްޑޫ 

 ހިންގުމަށް މަސައްކަތް
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17 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

10%   ާކުރުން އިންތިޒާމް ކަންކަން ޖަނާޒާގެ މީހުންގެ ނިޔާވ 

98%   ާއެހީ ދޭ ޖަމާއަތްތަކަށް ޖަމްއިއްޔ 

98%   ްއެހީ ދެވޭ ސްކޫލްތަކަށ 

0%   ޫ2022 މެރެތަން އައްޑ 

98%   ެހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ތާޒާކުރުމުގެ އިމާމުން މިސްކިތްތަކުގ 

50%   ިޕްރޮގްރާމް  ދަރުސް  ޚާއްސަކުރާ  ދުވަހަށް އަހަރު މުޅ 

 އަވަށު އޮފީސް ހިތަދޫ  

 ެބލެހެއްޓުން  ފްލެޓް ހިތަދޫ  ✓  ✓ 95%

 ކުރުން އެކްސްޓަންޝަން އަދި ރެނޮވޭޝަން ޢިމާރާތް އޮފީހުގެ  ✓  ✓ 1%

 ގަތުން  ތަކެތި ބޭނުންވާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ސަރވޭގެ  ✓  ✓ 20%

 ސިސްޓަމް  ކޮމްޕިއުޓަރައިޒް ޭބނުންވާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ސަރވޭ  ✓  ✓ 0%

 ޕޯސްޓްބަނދަރު   ✓  ✓ 0%

 ހެދުން ޯބޑްތައް ސައިން ަބހައްޓާ މަގުމަތީގައި   ✓ 100%

 ހެދުން އެއް ޒޯން ޕާރކިން  - ލްސްކޫ ޝަރަފުއްދީން   ✓ 10%

 ށް ބެލެހެއްޓުމަ ދިއްލައި މަރާމާތުކޮށް ވިއުގަ މަގުަބއްތި   ✓ 80%

 ހަރުކުރުން ތައްޔާރުކޮށް ޕްލޭޓް  ނަމްަބރ ވިއުގަ މަގުަބއްތި  ✓  ✓ 45%

 ހޯދުމަށް  ތަކެތި ބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް މުނިސިޕަލް  ✓  ✓ 80%

 (ފީ  ޕިކަޕް) އުކުން ކުނިތައް އެއްކުރާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އެކި ހިތަދޫގެ   ✓ 60%

 މެޝިން ކޮށާ ވިނަ ނުވަތަ ޓްރަކް ކަޓިން ގްރާސް 1   ✓ 20%
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ވަށިތަކުގައި  ހުރި މަގުތަކުގައި) ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ ހިތަދޫ  ✓  ✓ 50%

 (ގަސްޖެހުން ކުލަލުމާއި

 ސްކޫލްއެއް ހުރިހާ އައްޑޫގެ މުނާސަަބތުގައި ދުވަހުގެ ތިމާވެށީގެ ދުނިޔޭގެ   ✓ 0%

 ހިންގުން އެއް ޕްރޮގްރާމް އިންދުމުގެ ގަސް ގުޅިގެން

 ހިތަދޫ  - ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް  މަދުކުރުމުގެ މަދިރި  ✓  ✓ 20%

 ޑީގެ.އެސް.އެސް އަވަށްތަކުގެ އަދި ސެންޓަރ  އޮޕްރޭޝަން އެމަޖަންސީ އައްޑޫ  ✓  ✓ 100%

 ހިންގުމަށް މަސައްކަތް

 ކުރުން އިންތިޒާމް ކަންކަން ޖަނާޒާގެ މީހުންގެ ނިޔާވާ  ✓  ✓ 10%

 އިތުރުކުރުން  ހޭލުންތެރިކަން މެދުވެރިކޮށް  މީސްމީޑިޔާ - ހިތަދޫ  ✓  ✓ 10%

 ހިތަދޫ - ކުރުން އިންސްޓޯލް ޕާރކްސެޓްތައް ދެއްވާ މިނިސްޓްރީއިން  ✓  ✓ 100%

 މަސައްކަތް މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްލެޓްފޯމްތައް ސްވިމިންގ  ✓  ✓ 40%

 ތަކެތި  ޭބނުންވާ ކުޅުމަށް ކުޅިވަރު ސެންޓަރުގެ ޔޫތް  ✓  ✓ 30%

އާއި މަރުކަޒު   ތަކެތި ޭބނުންވާ ލިޔެކިއުމަށް މަރުކަޒުގެ ޒުވާނުންގެ -  ހިތަދޫ  ✓  ✓ 55%

 ފޮޅާ ސާފުކުރާ ސާމާނާއި ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން  

 ޓާފްއެޅުން ދަނޑުގައި ރަސްމީ ހިތަދޫ  ✓  ✓ 10%

 ( އެޕްރީލް) ޭބއްވުން ޓާންމެންޓް ޓެނިސް ޓޭަބލް -ހިތަދޫ   ✓ 100%

 ޭބއްވުން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޕޫލް  ޯބލް އެއިޓް އައްޑޫސިޓީ -ހިތަދޫ   ✓ 50%

 ކުރުން މަރާމާތުތައް ކުރަންހުރިމާއި ބެލެހެއްޓު  ސާފުކޮށް މިސްކިތްތައް   ✓ 50%

 މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް 

 ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް ޤާއިމްކޮށް ވިއުގަ މަގުަބއްތި ދިއްލައި މަގުތައް   ✓ 11.48%
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ހުރިހާ ަބހައްޓާއި ޑަސްޓްބިންތައް މަގުތަކުގައި އަދި ަބނދަރު ތަންތަނާއި އާއްމު   ✓ 4.67%

 ބެލެހެއްޓުން  ސާފުކޮށް އަވަށްތައް

 ކުލަލުން މަރާމާތުކުރުމާއި ޮބޑުގެ - މަރަދޫ   ✓ 50%

 ފާހަގަކުރުން މުނާސަުބތައް ދުވަސްތަކާއި   ✓ 5%

 ކުރުން މަރާމާތުތައް ކުރަންހުރި މިސްކިތްތަކުގައި   ✓ 100%

 މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް 

 މަރާމާތުކުރުން އިމާރާތްތައް އޮފީސް  ✓  ✓ 47%

 ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް ޤާއިމްކޮށް ވިއުގަ މަގުަބއްތި ދިއްލައި މަގުތައް  ✓  ✓ 9%

 ހުރިހާ ަބހައްޓާއި ޑަސްޓްބިންތައް މަގުތަކުގައި އަދި ަބނދަރު ތަންތަނާއި އާއްމު  ✓  ✓ 100%

 ބެލެހެއްޓުން  ސާފުކޮށް އަވަށްތައް

 ހިންގުން  މަރުކަޒުތައް ޒުވާނުންގެ   ✓ 16%

 ހޯދުން  ސާމާނު ކުޅިވަރު ބޭނުންވާ މަރުކަޒުތަކަށް ޒުވާނުންގެ   ✓ 100%

 ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް މަރުކަޒުތައް އިޖުތިމާޢީ   ✓ 21%

 ކުރުން މަރާމާތުތައް ކުރަންހުރިމާއި ބެލެހެއްޓު  ސާފުކޮށް މިސްކިތްތައް   ✓ 100%

 ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް  

100%  
 

  މީހުންގެ ޭބނުންވާ އެހީއަށްހާއްސަ  -ފާހަގަކުރުން މުނާސަބަތުތައް ދުވަސްތަކާއި

 ފާހނަގކުރުން ދުވަސް

50%   ިހިންގުން  ޕްރޮގްރާމް  މަދުކުރުމުގެ މަދިރ 

100%   ިބެލެހެއްޓުން  ސާފުކޮށް މައިޒާންތައް އާންމު ޕާކްތަކާއި މަގުތަކާއ 

100%   ެ( ކަންކަން ކަށުކަމާކެމީގެ) އިންތިޒާމްކުރުން ކަންކަން ޖަނާޒާގ 
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

50%   ްކުރުމަށް މަރާމާތު ދަނޑު ފުޓްސަލ 

100%   ޫބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް ޕްލެޓްފޯމް ސްވިމިން ފޭދ 

100%   ްބެލެހެއްޓުން ސާފުކޮށް މިސްކިތްތައ 

100%  

 

 ކުރުން މަރާމާތުތައް ކުރަންހުރި މިސްކިތްތަކުގައި

 

 މީދޫ އަވަށު އޮފީސް 

50%   ޫހޯދުން   ތަކެތި ޭބނުންވާ މަރާމާތުކުރުމަށް ަބއްތި މަގުމަތީ - މީދ 

22%   ޫޖެހުން  މަގުަބއްތި މީދ 

100%   ޫލުން ކަރަންޓު ބަނދަރުގައި - މިދ 

53% 
  

  ބޭނުންކުރާ  ބެލެހެއްޓުމަށް ސާފުކޮށް މަގުތައް  ޕާރކުތައް މައިޒާންތަކާއި - މީދޫ

 ޕެޓްރޯލް އަޅާ މެޝިންތަކަށް

80%   ިމަރާމާތުކުރުން ގާޑަން އިކޯ  މަތިކިޅ 

65%   ޫމަރާމާތުކުރުން ޤަުބރުސްތާނު ކޯގަންނު މީދ 

30%   ްހެދުން  މަގުތައް ވަންނަ ޞަރަޙައްދުތަކަށް ކުރާ ދަނޑުވެރިކަނ 

95%   ޫ( ކޮންޓިނުއޭޝަން) ތަރައްޤީކުރުން ދަނޑު ފުޓްސަލް އަވަށު މީދ 

70%   ިކުރުން މަރާމާތުތައް ކުރަންހުރި މިސްކިތްތަކުގައ 

 ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް 

0%    ު3222  ފަރާތުން ދެކުނު އޮފީހުގެއަވަށx  ްއިތުރުކުރުނ 
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

0% 
  

 ޚިދުމަތް ޔުޓިލިޓީސް ސަރަހައްދުތަކަށް ދޫކުރެވޭ ގޯތި އަލަށް އަވަށު އޮފީހުން

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

80%   ޫމެއިންޓަނަންސްކުރުން  ނިޒާމު  ހިންދާ ފެން މަގުތަކުގެ ގެހުޅުދ 

70%   ުމަސައްކަތް މަރާމާތުކުރުމުގެ ަބއްތި މަގ 

0% 
  

 ޓްރެއިނިންގ ޢަމަލީ ދަސްކުރުމުގެ ދުއްވަން އުޅަނދު އެއްގަމު

 ތަރައްޤީކުރުން ސަރަހައްދެއް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ

28%   ްހޯދުން ސާމާނު ބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް މުނިސިޕަލ 

80%   ިބެލެހެއްޓުން  ސާފުކޮށް މައިޒާންތައް އާންމު ޕާކްތަކާއި މަގުތަކާއ 

0%   ުެބހެއްޓުން  ޑަސްޓްބިންތައް މަގުތަކުގައި އަދި ަބނދަރު ތަންތަނާއި އާއްމ 

0%   ޫމަސައްކަތަށް މުނިސިޕަލް - ޓަނުގެ 1.5 - ޕިކަޕް - ހުޅުދ     

0%   ޫމަސައްކަތަށް މުނިސިޕަލް - 5 - މެޝިން ވިނަކޮށާ - ހުޅުދ     

30%   ޫޒީނަތްތެރިކުރުން ސާފުކުރުމާއި އިންދުމާއި ގަސް ފެހިކުރުމަށް ހުޅުދ 

20%   ެބެލެހެއްޓުން  ސާފުކޮށް ގޮނޑުދޮށް ހޭޅިފަށާއި ރަށުގ 

0% 
 

  ޕްރޮގްރާމް ކުރުމުގެ ހޭލުންތެރި މީހުން މަދުކުރުމަށް ކުނި ގޮތުގައި ރައްކާތެރި 

 ހިންގުން 

0%   ޫބެލެހެއްޓުން  ހިމާޔަތްކޮށް ސަރަހައްދު  ޮބޑުވަޅު މާފިށި ހުޅުދ 

50% 
 

 ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ސަޤާފީ އަދި ތާރީޚީ 

 ހިންގުން  ރާވާ މުާބރާތްތައް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި

0%  
 

  އަގުގައި ހެޔޮ އެކު ފަސޭހަކަމާއި އާލާކޮށްގެން ދިރުވައި އެންމަސް

 . ފަހިކޮށްދިނުން ލިބޭނެގޮތް މަސްވެރިންނަށް



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

22 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 

0%  

 

 މަސްވެރިންގެ  -ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމުތައް ފަސޭހަވާނެގޮތަށް  މަސްވެރިންނަށް

 ސާފުކޮއް ސަރަޙައްދު ބަންނަ މަސްދޯނިފަހަރު ،ތަރައްގީކުރުން މައިޒާން

  ލިެބނޭ ކަރަންޓް ބޯފެނާއި މަސްވެރިންނަށް ަބނދަރުގައި އާ އަދި  ބެލެހެއްޓުން

 ހެދުން  ގޮތް

0%  

 

  -ފަހިކުރުން މަގު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ދަނޑުިބމުގައި ދޫކުރުމާއި ދަނޑުިބން

 ފެނާއި  ދަނޑުވެރިންނަށް އަދި  ހެދުން މަގުތަށް  ސަރަހައްދުގެ ދަނޑުިބން

 ހެދުން  ގޮތް ލިޭބނެ ކަރަންޓް

0%  
 

 ފައިސާ ވަގުތުން މެދުވެރިކޮށް ކޯޕަރޭޓިވް ފުޅާކުރުމަށް އެގްރިވިޔަފާރި  އައްޑޫގައި

 . ފަހިކޮށްދިނުން ވިކޭނެމަގު ފެހިކާނާ  އުފައްދާ ދަނޑުތަކުން ލިޭބގޮތަށް

30%  
 

  ޙާއްސަ ނައްތާލުމަށް މަދިރި ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ަބލިތަކަށް ޖެހޭ މަދިރިން

 ހިންގުން  ކެމްފޭން

13%   ްހުއްޓުވުން ކުރުމާއި ކޮންޓްރޯލް ފެތުރުން 19 ކޮވިޑ 

0%   ްހިންގުން  ޕްރޮގްރާމް  ޕްރިވެންޝަން ކްރައިމ 

0%    ްހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް ސަލާމަތްކުރުމުގެ މުޖުތަމަޢު މަސްތުވާތަކެތިނ 

43%   ެހިންގުން  މަރުކަޒުތައް ޒުވާނުންގ 

30%   ެހޯދުން  ސާމާނު ކުޅިވަރު ބޭނުންވާ މަރުކަޒުތަކަށް ޒުވާނުންގ 

24%   ީބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް މަރުކަޒުތައް އިޖުތިމާޢ 

25%   ްބެލެހެއްޓުން ސާފުކޮށް މިސްކިތްތައ 

80%   ޫކުރުން މަރާމާތުތައް މިސްކިތުގެ އަވަށުގެ ހުޅުދ 

90%   ިގުޅުން ނަރުދަމާ ފެނާއި މިސްކިތްތަކުގައ 



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

23 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ޙާިޞލްކުރެވުުނ ަނތީާޖގެ ތަފްީޞލް 

 ބެލެހެއްޓުން މުވައްޒަފުން   •

މުވައްޒަފުންނެވެ. މީގެ   425  ންނަނީނިމުނު އިރު މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަ  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްއަހަރު  ވަނަ  2022 

ހިމެނެނީ މުވައްޒަފުންނާއި  269  ތެރޭގައި  މުވައްޒަފުންނެ  156  ދާއިމީ   މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  ވެ.ކޮންޓްރެކްޓް 

ފެންވަރާއި އެކިއެކި ހުނަރުތައް އިތުރުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ގުޅުން ަބދަހި ކުރުމަށްޓަކައި    މަސައްކަތުގެ

ތަމްރީންތަކާއި    މިއިދާރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް އެކި ތަމްރީންތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި މިއިދާރާއިން ހިންގި

 އެކިގޮތްގޮތުން މިއިދާރާއަށް ލިުބނު ތަމްރީން ފުރުސަތުތައް ހިމެނެއެވެ. 

 

 

 

 ( ސެޝަން   2)   ސެޝަން   ބޭއްވޭ   މުވައްޒަފުންނަށް   ހުރިހާ  •

ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ  އިން  ޔުނިވާސިޓީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޭބސިކް   އޮޓޯކެޑް  ހިންގެވި  ކޮއްގެން  ހާއްސަ  މުވައްޒަފުންނަށް 

 20ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް ވަނީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  

އައްޑޫސިޓީ  މިއީ  ގެންގޮސްފައެވެ.  ކުރިއަށް  އެކު  މުވައްޒަފުންނާ 

އާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް  ޔުނިވާސިޓީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އި 

އިތުރުކޮށް،   ހުނަރު  މުވައްޒަފުންގެ  ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ 



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

24 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ރައްޔިތުންނަށްދެވޭ ހިދުމަތްތައް އަވަސްކޮށް، ފުރިހަމަ ހިދުމަތްތަކެއް ދިނުނުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ކޯހެކެވެ. 

 

 ( ތްގޮ   ހިމެނޭ   ކައުންސިލަރުން )   ސެޝަން   ހިންގޭ   މުވައްޒަފުނަށް   ހުރިހާ   މަތީގެ   ން ފެށީގެ   އިން   ރޭންކް   އެސް . އެމް  •

ޓްރެއިނިންގ    ކަސްޓަމަރ   އެންޑް  ކޮމިއުނިކޭޝަން  އިފެކްޓިވް- ވަނީ    01ކެއަރގެ  މުއްދަތައް    މުވައްޒަފުންނާއެކު   50ދުވަހުގެ 

 ގެންގޮސްފައެވެ.  ކުރިއަށް

 05ޓްރެއިނިންގ ވަނީ    2  ފޭސް  -  ޕްރޮގްރާމް  އިންޑަކްޝަން-

މުއްދަތަށް   ސިވިލް  23ދުވަހުގެ  އެކު   މުވައްޒަފުންނާ 

  ކުރިއަށް   އިންސްޓިޓިއުޓުން  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް

 ގެންގޮސްފައެވެ.

 އިންތިޒާމުކޮށްގެން  އިން  ކޯޕަރޭޝަން  ސެންޓަރ  ިބޒްނަސް-

މުއްދަތަށް    02 ވަނީ    04ދުވަހުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް 

ވޯރކްޝޮޕް ވަނީ ކުރިއަށް   ޓޭޝަންކޮންސަލް  ސްޓޭކްހޯލްޑަރ

 ގެންގޮސްފައެވެ.

ވަނީ    ގުޅިގެން  އާ  ޓްރެއިނަރސް  މަރސްޓަރ  ފެލްކަން  އަމާޒުކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  ރޭންކުގެ  މަތީ  ފެށިގެން  އިން  2  އެސް.އެމް-

މުއްދަތަށް    01 ލީޑަރޝިޕް  26ދުވަހުގެ  ވަނީ  ކުރިއަށް    އެންޑް   މުވައްޒަފުންނަށް   ޕްރޮގްރާމެއް  ޓްރެއިނިންގ  މެނޭޖްމަންޓް 

 ގެންގޮސްފައެވެ.

ޕްރޮކިއުމަންޓް  މެނޭޖްމަންޓް  ިބލް  އަހުލުވެރިކުރުމާއި  ގަވާއިދަށް  މާލިއްޔަތު-   ރިޕޯޓިންގ   ފައިނޭންޝިއަލް  އެންޑް  ސޮފްޓްވެއަރ، 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް    01ޓްރެއިނިންގ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ    މޮޑިއުލް   ޓްރެއިނިންގ އަދި ވިޔަ

 .މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ

 



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

25 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2022 •

ޭބއްވުން ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ   2022ޖެނުއަރީ    10 ވަނަ ދުވަހު 

އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޖަލްސާއިން 

ޤާނޫނުގެ   ގޮތުގެ   96ހިންގުމުގެ  ކުރެވިފައިވާ  ަބޔާން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މަތިން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އަރަނި 

ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުޅި   2022  ަބޖަޓެއްކަމަށާއި، 

 . ރުފިޔާގެ ަބޖެޓް ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ 220،855،238ޖުމްލަ 

 

 

 ޓޫރިޒަމގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބިން ދޫކުރުން  ލޯކަލް  •

ރަ ގޮތުގައި  ޒޯންގެ  ޓޫރިޒަމް  ސިޓީގައި  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢީއައްޑޫ 

ހޮޓާ ސަކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީ  އަދި  ގެސްޓްހައުސް  ރަހައްދުތަކުން 

ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމައި، އެކަމަށް 

ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ޮބޑު ތަރުހީެބއް ވަނީ 

، ފޭދޫ އިން 06ހިތަދޫ އިން  ގައި ވަނީ    2022މާރިޗު    13.  ލިިބފައެވެ

އިން  02 ހުޅުދޫ  އިން  09،  މީދޫ  މި    10،  ކުރެވި  އިއުލާން  ިބން 

ިބޑް ޕްރޮޕޯޒަލް ލާފައެވެ. އަދިި  49ބިންތަކަށް ވަނީ އެކި ފަރާތްތަކުން 

ދަނީ  މަސައްކަތް  އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ  ޕްރޮޕޯޒަލްތައް  މި  މިހާރު 

  ކުރެވެމުންނެވެ.
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 ތައްޔާރުކުރުން ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   2021 •

އިތުރުން    2021 ވަނަވަރުގެ  ސިޓީގެ  އަދި  މިޝަން،  ވިޝަން،  ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ  ރިފޯޓްގައި  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މެ  ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި ޙާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާ އާއި ކާމިޔާީބތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ހަމައެހެން

ހިމަނައި ކައު ގޮންޖެހުންތައްވެސް   ަބއެއް  ދިމާވި  ހިންގުމުގައި  އިދާރީ  މަޢުލޫމާތުތަކާއި  ގުޅޭ  ހިންގުމާއި  އިދާރީ  ންސިލްގެ 

 ވަނަ ދުވަހު އެލް.ޖީ އަށް ފޮނުވާފައެވެ.  2022ޖެނުއަރީ   20އަލިއަޅުވައިލެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް ވަނީ 

 

 ބެލެހެއްޓުން   ނަގާ   ހިސާބު   ތަފާސް  •

.  ކުރެވުނު  މަސައްކަތް  ފޮނުވައި  ގައި  ފެްބރުވަރީ  މުވައްސަސާތަކަށް  އެކިއެކި   އޮފީސްތަކާއި  އަވަށު  ހޯދުމަށް  ހިސާުބތައް  ތަފާސް

 . ލިިބފައިނުވޭ މަޢުލޫމާތު މުވައްސަސާތަކުން ގިނަ. ލިިބފައި މައުލޫމާތު  މުވައްސަސާތަކުން  ަބއެއް އޮފީސްތަކުންނާއި އަވަށު

 

 ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން އައްޑޫ ސިޓީގެ   •

އަހަރު ދުވަހަށް ވިސްނައިގެން ހެދިފައިވާ ޕްލޭނެއް ކަމަށާއި މި ޕްލޭނުގެ މަޤްޞަދަކީ މިހާރު    20ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭނަކީ   

 އެގްސިސްޓިން  މައްޗަށް  މެޕްތަކުގެ  ސަރވޭ  އަދި ޓޮޕޮގްރަފިމް  އަދި މުސްތަޤްަބލުގައިވެސް އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގައި ިބމުގެ ބޭނުން ހިފުން

  ލޭންޑް   ނިންމައި  ކޮށް  މަސައްކަތް  ލުމުގެ  އެކުލަވާ  ރިޕޯޓް  ނިމި  ތައްޔާރުކޮށް  މެޕްތައް  ޔޫޒް  ލޭންޑް  ޕްރޮޕޯސްޑް  އަދި  ޔޫޒް  ލޭންޑް

   އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން ނެވެ. ފޮނުވަން އެޕްރޫވްކުރުމަށް އޮތޯރިޓީއިން ސަރވޭ
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   ބޭއްވުން   ބައްދަލުވުން   ރައްޔިތުންގެ   ހުށަހެޅުމަށް   ރިޕޯޓްތައް   އަހަރީ  •

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފެުބރުވަރީ    110މިަބއްދަލުވުމަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤަނޫނުގެ  

ަބއްދަލުވުމެކެވެ.   ާބއްވަންޖެހޭ  ތެރޭގައި   2022މަހުގެ 

ގެ ރައްޔިތުންއަދި މޭ މަހުގައި ހުރިހާ އަވަށެއްގައި    މާރިޗު

ާބއްވައި   މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ.  ަބއްދަލުވުން 

ހިންގުނު   2021މިަބއްދަލުވުމުގައި   އަހަރު  ވަނަ 

ހުށަހަޅައި   ރިޕޯޓު  އަހަރަށް   2022ހަރަކާތްތަކުގެ    ވަނަ 

މަޢުލޫމާތު   ހަރަކާތްތަކުގެ  ރޭވިފައިވާ  ހިންގުމަށް 

ޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދަވައި އަދި ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް  ރައް

 ޖަވާުބދެވުނެވެ.  

 

 ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން 

 ބިނާކުރުން   އިމާރާތް   އެކްސްޓެންޝަން   އިދާރާ   ކައުންސިލް  •

 2022  މާރިޗު  08  އެކު  އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ނޫރައްދީން  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް   މި

 އަގަކީ  މަސައްކަތުގެ.  ކުރެވިފައިވެއެވެ  ސޮއި   ވަނީ  ދުވަހު  ވަނަ

  ސައިޓުގައި .  ދުވަހެވެ  90  މުއްދަތަކީ  މަސައްކަތުގެ  އަދި  ރ2,489,036.88

 މަސައްކަތުގެ  ރޭނުމުގެ  ކުރިއަށްދާއިރު މިހާރު  ފެށިގެން   އަމަލީގޮތުން  މަސައްކަތް

 ވަނީ ނިމިފައެވެ. މަސައްކަތް %38
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• PWS   ެ( ކޮންޓިނުއޭޝަން )   ކޮށްދިނުން   ސަޕްލައި   ޕާޓްސް   ސްޕެއަރ   ލޮރީގ 

  އެއްަބސްވުމުގައި   މަސައްކަތުގެ  ވަނީ  އެކު  ލިމިޓެޑްއާއި  ޕްރައިވެޓް  މިއާފް   ދުވަހު  ވަނަ  2021  އޮކްޓޯަބރ  10  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި

  މަސައްކަތްނިމި.  ދުވަހެވެ  45  މުއްދަތަކީ  މަސައްކަތުގެ.  ރ  182,261.70  އަގަކީ  މަސައްކަތުގެ.  ކުރެވިފައެވެ  ސޮއި

ވަނީ  ބިލަށް  ކުރުމަށްފަހު  ޗެކް  ތަކެތި  މި  އަދި.  ހަވާލުކޮށްފައެވެ  ރޓްސްތައްޕާ   ސްޕެއަރ  ކޮންޓްރެކްޓަރވަނީ  ފައިސާވެސް 

 .ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ

 މަސައްކަތް   މަރާމާތުކުރުމުގެ   ފުރާޅު   ސެންޓަރ   ޔޫތް   ގަމުގެ  •

  ހުށަހެޅުނު   އިޢުލާނަށް   މަސައްކަތުގެ،    މަރާމާތުކުރުމުގެ  ފުރާޅު  މި  ހަލާކުވެފައިވާތީ  ފުރާޅު  ސެންޓަރުގެ  ޔޫތް  ގަމު  ސިޓި  އައްޑޫ

  13  އަށް  ރ97,999.23  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  20އެކު  އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ޖޭ.ނިމިއެން  މަރުހަލާ  ކުރުމުގެ  އިވެލުއޭޓް  ިބޑްތައް

 ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. ސައިޓް ދުވަހު ވަނަ 2022 ޖޫން 15 ސޮއިކުރެވި އެއްަބސްވުމުގައި 2022 ޖޫން

 ޖެހުން   މޫޓް   10  -   ފޭދޫގެ ބަނދަރުގައި  •

  ިބޒްނަސް  ފަޒާ  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މޭ   30  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި 

  ސޮއި   އެއްަބސްވުމުގައި  މަސައްކަތުގެ  ވަނީ   އެކު  އިންވެސްޓްމަންޓާއި

 މުއްދަތަކީ  މަސައްކަތުގެ .  ރ  133,33.00  އަގަކީ   މަސައްކަތުގެ.  ކުރެވިފައެވެ

 ވަނަ  2022  ޖޫން  21  ކޮންޓްރެކްޓަރވަނީ  މަސައްކަތްނިމި.  ދުވަހެވެ  17

 ކުރެވުނު   އިންސްޕެކްޓް  މަސައްކަތް.  ކޮށްފައެވެ  މެއިލް  ސެކްޝަނަށް  ދުވަހު

 ފާހަގަ   ހިލާފަށްކަން  މައުލޫމާތާއި  ދެވިފައިވާ  ސްފައިވަނީމަސައްކަތްކޮ  އިރު

  އެންގިފައިވެއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން މަސައްކަތް ވެފައިވާތީ

 ތަރައްޤީކުރުން   މަރުކޭޓެއް   މަސް   މަރަދޫގައި  •

. ކުރެވިފައިވެއެވެ  ސޮއި  ވަނީ  ދުވަހު   ވަނަ  2021  ޑިސެމްަބރު  26  އެކު  ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި  ޝާއިމް  އަލްޔާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި

 ކޮންޓްރެކްޓަރާއި   ސައިޓް  މަސައްކަތުގެ.  ދުވަހެވެ  155  މުއްދަތަކީ  މަސައްކަތުގެ  އަދި  ރ3,250,863.39  އަގަކީ  މަސައްކަތުގެ

 . ދުވަހުއެވެ ވަނަ 2021 ޑިސެމްަބރު 26 ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 

 މަސައްކަތް   ކުރުމުގެ   ތަރައްޤީ   ދަނޑު   ފުޓްސަލް   ކަސަބާ  •

 ިބޑް  ނިމި  އިވެލުއޭޝަން  މިހާރުވަނީ  ިބޑްތައް  ހުށަހެޅުނު  އިޢުލާނަށް  ކުރެވުނު  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ކޮށްދޭނެ  ތަރައްޤީ  ދަނޑު  ކަސަާބ

 އެވެ. ރ200،000.00 އަގަކީ މަސައްކަތުގެމި  .މަރުހަލާގައެވެ ކޮމިޓީގެ

 ލޭންޑްސްކޭޕްކުރުން   އަދި   ބިލްޑް   ، ޑޒައިން   ޒޯންއެއް   ޓޫރިޒަމް   އަވަށުގައި   ހިތަދޫ  •

 އާއި   ޑިވެލޮޕްމަންޓްސް  ކޭ.ޖީ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް.  މަސައްކަތެކެވެ  ކުރިއަށްގެންދެވުނު  ދަށުން  އެހީގެ   ގްރާންޓް  އިންޑިއަން  މިއީ

 ކުރެވިގެން  ސޮއި  އެއްަބސްވުމުގައި  މުއްދަތައް  ދުވަހުގެ  150  އަށް  ރ6,973,742.63  އަހަރު  ވަނަ  2020  އޮގަސްޓް  10  އެކު

  ކުރިއަށްދަނީ   މިހާރު.  ނިމިފައެވެ  މިހާރުވަނީ  މަސައްކަތް  96%  ގެ  ލޭންޑްސްކޭޕިންގ.  ކަތެކެވެމަސައް  ކުރިއަށްގެންދެވުނު

 .ތެވެމަސައްކަ ކަރަންޓުލުމުގެ ދަށުން ގެ ކޮމްޕޯނެންޓް އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން މަސައްކަތާއި ކުރުމުގެ އިންސްޕެކްޓް

 ލޭންޑްސްކޭޕްކުރުން   އަދި   ބިލްޑް   ، ޒައިން ޑި   ޒޯންއެއް   ޓޫރިޒަމް   އަވަށުގައި   ފޭދޫ  •

  އިންވެސްޓްމަންޓާއި   އައިރިން  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް.  މަސައްކަތެކެވެ  ކުރިއަށްގެންދެވުނު  ދަށުން  އެހީގެ  ގްރާންޓް  އިންޑިއަން  މިއީ

  ކުރެވިގެން   ސޮއި  އެއްަބސްވުމުގައި  މުއްދަތައް  ދުވަހުގެ  70  އަށް  ރ5,618,000.00  އަހަރު  ވަނަ  2020  އޮގަސްޓް  10  އެކު

  ސައިޓް   ކުރިއަށްދަނީ  މިހާރު.  ނިމިފައެވެ   މިހާރުވަނީ  މަސައްކަތް  96%  ގެ   ލޭންޑްސްކޭޕިންގ.  މަސައްކަތެކެވެ  ކުރިއަށްގެންދެވުނު

 .މަސައްކަތެވެ ކަރަންޓުލުމުގެ ދަށުން ގެ ންޓްކޮމްޕޯނެ އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން މަސައްކަތާއި ކުރުމުގެ އިންސްޕެކްޓް

 

 ލޭންޑްސްކޭޕްކުރުން   އަދި   ބިލްޑް   ، ޑޒައިން   ޒޯންއެއް   ޓޫރިޒަމް  އަވަށުގައި   ހުޅުދޫ  •

 އަގަކީ   މަސައްކަތުގެ  މި  ހެދުނު  އެއްަބސްވުން  ދުވަހު  ވަނަ  2020  އޮގަސްޓް  10  އެކު  އިންވެސްޓްމަންޓާއި   ނޫރައްދީން

  ކުރުމުގެ   ލޭންޑްސްކެޕް  ޒޯން  ޓޫރިޒަމް  އަވަށު  ހުޅުދޫ.  ދުވަހެވެ  45  މުއްދަތަކީ  އެއްަބސްވުމުގެ  އަދި.  އެވެ  ރ3,706,841.20

 .މަސައްކަތެވެ ކަރަންޓުލުމުގެ ދަށުން ގެ ކޮމްޕޯނެންޓް ރިފިކޭޝަންއިލެކްޓް. ނިމިފައި މުޅިން މަސައްކަތް
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ލޭންޑްސްކޭޕްކުރުން   އަދި   ބިލްޑް   ، ޑޒައިން   ޒޯންއެއް   ޓޫރިޒަމް   އަވަށުގައި   މީދޫ  •

 ވަނަ   2020  އޮގަސްޓް  10  އެކު  އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ނޫރައްދީން

 އަގަކީ  މަސައްކަތުގެ  މި  ހެދުނު   އެއްަބސްވުން  ދުވަހު

 45  މުއްދަތަކީ  އެއްަބސްވުމުގެ  އަދި.  އެވެ  ރ3,513,464.34

 ކުރުމުގެ   ލޭންޑްސްކެޕް  ޒޯން  ޓޫރިޒަމް  އަވަށު  ހުޅުދޫ.  ދުވަހެވެ

 ދަނީ   ކުރިއަށް   މިހާރު  ނިމިފައި   މުޅިން  މަސައްކަތް

  .މަސައްކަތެވެ ކަރަންޓުލުމުގެ ދަށުން ގެ ކޮމްޕޯނެންޓް އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން

 

 އެކްސްޓެންޝަން   ސެންޓަރ   ހެލްތް   ހުޅުމީދޫ  •

 11  އެކު  އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ނޫރައްދީން  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި

 މަސައްކަތުގެ .  ކުރެވިފައިވެއެވެ  ސޮއި  ވަނީ  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މޭ

 60  މުއްދަތަކީ  މަސައްކަތުގެ  އަދި  ރ2,897,610.17  އަގަކީ

  .ދެއެވެ ހިގަމުން މަސައްކަތް. ދުވަހެވެ

 މަސައްކަތް   ތައްޤިކުރުމުގެ  މަސްޕްލާންޓް   ގޭދޮށު   އަވަށު   ހިތަދޫ  •

  ކުރެއްވި   ކާމިޔާުބ  ިބޑް  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާއި  ކުރެވުނު  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ކޮށްދޭނެ  ތަރައްޤީ  މަސްޕްލާންޓެއް  ގޭދޮށު  އަވަށުގައި  ހިތަދޫ

 އެއްަބސްވުމުގެ.  ކުރެވުނެވެ  ސޮއި   އެއްަބސްވުމުގައި  ދުވަހު  ވަނަ  2020  މޭ  28  ލިމިޓެޑާއިއެކު  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އެލްނާތް

  މި   ނުގެންގޮސްގެން  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ފަރާތުން  މި  ނަމަވެސް.  ދުވަހެވެ  280  މުއްދަތަކީ  އަދި   ރ6,000,000.00  އަގަކީ

  ތެރެއިން   ިބޑްތަކުގެ  ހުށަހެޅުނު  އިޢުލާނަށް.  ކުރެވުނެވެ  އިޢުލާން  އަލުން  ފަހު  ކުރުމަށް  ބާތިލް  އެއްަބސްވުން  ވެވިފައިވާ  އެކު  ފަރާތާއި

. ކުރެވުނެވެ  ސޮއި  އެއްަބސްވުމުގައި  ދުވަހު  ވަނަ  2022  ޖަނަވަރީ  02  އެކު  ލިމިޓެޑާއި  ޕްރައިވެޓް  ސީބޮޓްސް  ކުރެއްވި  ކާމިޔާުބ  ިބޑް

 ސާފުކޮށް   ިބން  ދޫކުރި   އެޅުމަށް  ޕްލާންޓް  ފިޝް  ހިތަދޫ.  ދުވަހެވެ  182  މުއްދަތަކީ  އަދި  ރ5,800,000.00  އަގަކީ  އެއްަބސްވުމުގެ

 މިއިދާރާއަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ކަމަށް  ރެޑީކޮށްފައިވާ  އަށް  އިންޓޮލޭޝަން  ގެންގޮސް  ސައިޓަށް  އައިސްޕްލާންޓެއް  ޓަނުގެ  20  އެފަރާތުން

 .  ދީފައިވެއެވެ މައުލޫމާތު
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  ީބލަމުގެ   ފައިނޭންސްގެ  މިނިސްޓްރީ  ދަނިކޮށް  ކުރިއަށް  ސްޕީޑެއްގައި  ާބރު  މަސައްކަތް  މަޝްރޫޢު  މަސްޕްލާންޓް  ގޭދޮށު  ހިތަދޫ

 އެންގުމަށްފަހު   މަޑުޖައްސާލުމަށް  މަޝްރޫއު   އެ  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމެޓީއަށް  ރިވިއު  މުސްތަޤިއްލު  ަބލާ  މައްސަލަ

 ކައުންސިލަށް  ގައި  2022  މާރިޗް  03  އިއުލާންކުރުމަށް  މެދުވެރިކޮށް   ޓެންޑަރޯބޑް  އަލުން  ރިވިއުއަށްފަހު  ކޮމެޓީގެ  އެ

  ޤަވާއިދުތަކަށް   ޤާނޫނުތަކާއި  ބަލާފައިވާ  މުގައިހަވާލުކުރު  ވަކިފަރާތަކަށް  އިއުލާންކޮށް  ކައުންސިލުން  އައްޑޫސިޓީ.  އަންގާފައިވެއެވެ

  ޤާނޫނީ ސައްހަ ނިންމުމަކީ އެކޮމެޓީގެ. ކޮށްފައިނުވެއެވެ ރިޔާއަށް އިން ރިވިއުކޮމެޓީ މުސްތަޤިއްލު ފައިނޭންސްގެ އޮފް މިނިސްޓްރީ

  ކަމާއިެބހޭ   އެކަންވެސް  ، ނުފެންނާތީ  ޓީމަށް  ޤާނޫނީ   ކައުންސިލްގެ  ނިންމުމެއްކަމަށް  ނިންމާފައިވާ  އެއްގޮތަށް  އަސާސްތަކާއި

 ޑޮކިއުމަންޓްސް  ޭބނުންވާ  ކުރުމަށް  އިއުލާން   މަސްޕްލާންޓް  ހިތަދޫ  ޯބޑަށް  ރޓެންޑަ  އަދި.  ދެންނެވިފައިވާނެއެވެ  ވުޒާރާތްތަކުގައި

 .  ކުރަމުންނެވެ މަސައްކަތް ދަނީ ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރު

 

  ޕާރކްމަރާމާތުކޮށް   މަރަދޫ އަވަށު ރަށުކޮޅު  •

 ބެހެއްޓުމަށް   އާސެޓްތައް 

 ޖޫން  07  އެކު  އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ޖޭ.އެން  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި

 މަސައްކަތުގެ .  ކުރެވިފައިވެއެވެ  ސޮއި  ވަނީ  ދުވަހު  ވަނަ  2021

 14  މުއްދަތަކީ  މަސައްކަތުގެ  އަދި  ރ179,318.00  އަގަކީ

 ފައިސާ   ވަނީ  ބިލަށް  ފަރާތުގެ  މި  ނިމި  މަސައްކަތް.  ދުވަހެވެ

  .ދޫކުރެވިފައެވެ
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 އެޅުން   ފަސް   ބިމަށް   ޗަކަ   ފޭދޫ  •

  ޕްލަސް  ވަން  ދުވަހު  ވަނަ  2022  ޖޫން  09  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި

. ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ  އެކު  ލިމިޓެޑާއި  ޕްރައިވެޓް  ހޯލްޑިންގ

 މަސައްކަތުގެ   އަދި  އެވެ  ރ3,218,476.08  އަގަކީ  މަސައްކަތުގެ

 . ދުވަހެވެ 50 މުއްދަތަކީ

 

 ޓާފްއެޅުން   ދަނޑުގައި   ރަސްމީ   ހިތަދޫ  •

  އެއްަބސްވުމުގައި   މަސައްކަތުގެ  ވަނީ   އެކު  އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ސާރިޔާ  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މާރިޗު  21  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި

 . ދުވަހެވެ 90 މުއްދަތަކީ މަސައްކަތުގެ. ރ 4,300,000.00 އަގަކީ މަސައްކަތުގެ . ކުރެވިފައެވެ ސޮއި

 

 އެޅުން   ޓާފް   ދަނޑުގައި   ވެންބޮޅަފިށި   މަރަދޫ  •

  އެއްަބސްވުމުގައި   މަސައްކަތުގެ  ވަނީ   އެކު  އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ސާރިޔާ  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މާރިޗު  21  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި

 . ދުވަހެވެ 90 މުއްދަތަކީ މަސައްކަތުގެ. ރ 4,599,899.00 އަގަކީ މަސައްކަތުގެ . ކުރެވިފައެވެ ސޮއި

 ތަރައްޤީކުރުން   އެއް   ކޮމްޕްލެކްސް   ސްޕޯޓްސް   އަވަށުގައި   ފޭދޫ  •

ޕީ.އެސް.އައިޕީ  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް    މިއީ  ފޭދޫގައި  ދަށުން  މިޕްރޮޖެކްޓްގެ  މަސައްކަތެކެވެ.    ކުރުމަށް   މަސައްކަތް   ނިންމާފައިވާ 

 ރުފިޔާއެވެ. 12,000,000.00 އަގަކީ މަސައްކަތުގެ  މި .ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް އިން ޯބޑް ޓެންޑަރ

 ފިތުރު ޒަކާތް  •

ވަނީ ނިމިފައި   ަބހާ  ރުފިޔ526.75ާ  ބޮލަކަށް  ،ފަރާތަށް  1286  ވެފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ދަފްތަރުގައި  ފަޤީރުންގެ  އަހަރުގެ  ވަނ1443ަ

   ރ ލިިބފައިވެއެވެ.677403 ޖުމްލަ އަދި ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި
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 ހިންގުން   ޕްރޮގްރާމް   މަދުކުރުމުގެ   މަދިރި  •

  އިފްތިތާހް  ކޮމިޓީ  ދުވަހު  ވަނ2022ަ  ޖޫން  07  ،ގާއިމްކުރެވި  ޓާސްކްފޯސް   ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމް  މަދުކުރުމުގެ  މަދިރި

 . ގެންދެވިފައެވެ ކުރިއަށް ވަނީ ަބއްދަލުވުން ކޮމިޓީގެ ކުޑަ ،ކުރެވި

 ހިންގުމަށް   މަސައްކަތް   ޑީގެ . އެސް . އެސް   އަވަށްތަކުގެ   އަދި   ސެންޓަރ   އޮޕްރޭޝަން   އެމަޖަންސީ   އައްޑޫ  •

  ހުއްޓުމުމަކަށް   ވަނީ  ސީ.އޯ.އީ  އައްޑޫ   ގުޅިގެން  ނެގުމާއި  ޙާލަތުން  މޮނިޓަރިންގ  ސިޓީ  އައްޑޫ  ދުވަހު  ވަނަ  30،2021  ޑިސެމްަބރ

 .ދެވިފައިވެއެވެ އިރުޝާދު ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް މަސައްކަތް  ތަކުގެ ޑީ.އެސް.އެސް  އެހެންނަމަވެސްގެނެވިފައިއެވެ. 

 އެހީ   ދެވޭ   ސްކޫލްތަކަށް ށާއި  ޖަމާއަތްތަކަ  ޖަމްއިއްޔާ  •

 ކައުންސިލްގެ  ދަރިވަރަކަށް  ކޮންމެ)    ދަރިވަރުންނަށް   03  އޯލްރައުންޑް  ެބސްޓް   އަހަރުގެ  ވަނ2021ަ-2020  ލަށްސްކޫ  ޝަރަފުއްދީން

  02  މޯލްޑިވްސް  އިން  ޓޮޕް  އަދި.  ދެވިފައިވެއެވެ  ރުފިޔ1000.00ާ  ދަރިވަރަކަށް  ކޮންމެ(،  ޝިލްޑް  ދެއްވާ  މޭޔާރ  އަދި  ޓްރޮފީ

 ރުފިޔ1000.00ާ  ދަރިވަރަކަށް  ކޮންމެ  އަދި(،  ޝިލްޑް  ދެއްވާ  މޭޔާރ  އަދި  ޓްރޮފީ  ކައުންސިލްގެ  ރިވަރަކަށްދަ  ކޮންމެ)    ދަރިވަރުންނަށް

 . ދެވިފައިވެއެވެ

 ދެއްވާ މޭޔާރ އަދި ޓްރޮފީ ކައުންސިލްގެ ދަރިވަރަކަށް ކޮންމެ)  ދަރިވަރުންނަށް 03 އޯލްރައުންޑް ެބސްޓް މަދުރަސާގެ އަތޮޅު.ސ

 .ދެވިފައިވެއެވެ ރުފިޔ1000.00ާ ދަރިވަރަކަށް ކޮންމެ އަދި(، ޝިލްޑް

 ދެއްވާ  މޭޔާރ  އަދި  ޓްރޮފީ  ކައުންސިލްގެ  ދަރިވަރަކަށް  ކޮންމެ)  ދަރިވަރުންނަށް  02  ލްރައުންޑްއޯ  ެބސްޓް  ސްކޫލުގެ  އިރުޝާދިއްޔާ

 .ދެވިފައިވެއެވެ ރުފިޔ1000.00ާ ދަރިވަރަކަށް ކޮންމެ އަދި(، ޝިލްޑް

 

 ޕްރޮގްރާމް   ދަރުސް   ޚާއްސަކުރާ   ދުވަހަށް   އަހަރު   މުޅި  •

 ނިޔަލަށް  މިއަހަރުގެ  މިސްކިތްތަކުގައި  އަވަށްތަކުގެ  މެދުވެރިކުރައްވާ  އޮފީސްތައް  އަވަށު  އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ކައުންސިލުން  އައްޑޫސިޓީ

 25  އިން  2022  މާރޗް  18  ޕްރޮގްރާމް  ދަރުސް  ރާވާފައިވާ  ހިންގުމަށް(  ނިޔަލަށް   މަހުގެ  ޑިސެމްަބރު  ފެށިގެން  މަހުން  ޝަޢުާބން)

 . ގެންދެވިފައެވެ ކުރިއަށް ވަނީ ނިޔަލަށް ގެ 2022 މެއި
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 ބެލެހެއްޓުން   ފްލެޓް   ހިތަދޫ  •

 ކަރަންޓްތައް  ފްލެޓްގެ  ،ޕާރކާއި  ،ގޯތިތެރެ  ،ސަރަޙައްދު  ވަށައިގެންވާ  ،ސިޑި  ފްލެޓްތަކުގެ  ހިތަދޫ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  މި

 ހިމެނެއެވެ. ކުރުން ޙައްލު ަބލަހައްޓައި މައްސަލަތް އެތެރޭގެ ފްލެޓްގެ އަދި ،ބެލެހެއްޓުމާއި މަރާމާތުކޮށް ޕަންޕްތައް ،ެބލެހެއްޓުމާއި

 ކުރުން   އެކްސްޓަންޝަން   އަދި   ރެނޮވޭޝަން   ޢިމާރާތް  އޮފީހުގެ ހިތަދޫ އަވަށު   •

 ފެނަކައިން  އަދި  ވަނީ ފެށިފައި  މަސައްކަތް  އަމަލީ  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާއިރު  ކޯޕަރޭޝަންއާއި  ފެނަކަ  މަސައްކަތް  އެކްސްޓެންޝަންގެ

 ވަނީ އެދިފައެވެ.   ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށް ކިއު.އޯ.ީބ

 ހެދުން   ބޯޑްތައް   ސައިން   ބަހައްޓާ   މަގުމަތީގައި އ   ޕްލޭޓް   ނަމްބަރ   ވިއުގަ   މަގުބައްތި  •

  ހަރުކުރެވިފައިއެވެ. ޕްލޭޓް ނަންަބރު ލައިޓްތަކުގައި  ހުރި އައްޑޫސިޓީގެ ޮބޑުމަގުގައި

 

 ހެދުން   އެއް   ޒޯން   ޕާރކިން   -   ސްކޫލް   ޝަރަފުއްދީން  •

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. ލެވެލް އެޅިފައި ފަސް އެއްފަހަރު ގެންދެވިފައިނުވާއިރު ކުރިއަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ  ތައްޔާރު ޒޯން ޕާރކިންގް

 

  ބެލެހެއްޓުން   ސާފުކޮށް   އަވަށްތައް   ހުރިހާ   ބަހައްޓާއި   ޑަސްޓްބިންތައް   މަގުތަކުގައި   އަދި   ބަނދަރު   ތަންތަނާއި   އާއްމު  •

  މަރުކަޒުތައް   ޒުވާނުންގެ މަރަދޫ ފޭދޫ  އަދި  

  ކުށަން   ބިލިޔާރޑް   -   މަރަދޫފޭދޫ   - ހިންގުން 

 ބަދަލްކުރަން 

.. ނިމިފައެވެ   ވަނީ  މަރަމާތުކޮށް  ކުޝަން  ިބލިއާރޑް  ސެންޓަރގެ  ޔޫތް

 2022  ފެްބރުއަރީ  21  ކުރެވިފައިވަނީ  ކޮންޓްރެކްޓް  މަސައްކަތް

 ވަނީ  ރ30051.00  މިމަސަތްކަތަށް.  ސްޕޯޓްސްއާއެވެ  ކިއު  ގައި

 ކުރެވިފައެވެ.  ޚަރަދު

ކުރެވިފައެވެ.   ހަރަދު  ވަނީ  ރ8377.00  ހޯދުމަށް  ތަކެތި  ވާ  ބޭނުން    ސާފުކުރުމަށް  ފޮޅާ  ކުނިކަހާ  ސެންޓަރ  ޔޫތް  މަރަދޫފޭދޫ

 ފެްބރުއަރީ   21  ކުރެވިފައިވަނީ  ޓްކޮންޓްރެކް  މަސައްކަތް.  ހޯދިފައެވެ  ވަނީ  ޓޭަބލް  ގާލެންޑޯ  ޭބނުންވާ  އަށް  ސެންޓަރ  ޔުތް  މަރަދޫފޭދޫ
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ިބލިއާޑް  ޚަރަދު  ވަނީ  ރ20034.00  މިމަސަތްކަތަށް.  ސްޕޯޓްސްއާއެވެ  ކިއު  ގައި  2022   ލިިބފައި،   ވަނީ  ކިއު  ކުރެވިފައެވެ. 

  .ކުރެވިފައެވެ ޙަރަދު ވަނީ  ރ4770.00 ގަތުމަށް މިތަކެތި

 ސައުތު  ފަރުމާ  ގައި  2022  އެޕްރީލް  24  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ަބދަލު   ދޮރަށް  އެލްމނިއަމް  ދޮރު  މައި  ސެންޓަރގެ  ޔުތް  މަރަދޫފޭދޫ

 .ކުރެވިފައެވެ ހަރަދު ވަނީ ރ10850.00 މިމަސައްކަތަށް.  ނިމިފައެވެ ވަނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް އާއި ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް

 ކުރުން   މަރާމާތުތައް   ބެލެހެއްޓުމާއި ކުރަންހުރި   ސާފުކޮށް   މިސްކިތްތައް މަރަދޫގެ   •

 އާއި   އިންވެސްޓްމަންޓް   އެންޖޭ  ގައި  2022  މަރިޗު  17  އުސޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓް  ކުރުމަށް  މަރާމާތު   މިސްކިތް  މަހަށް  ރަމަޟާން

  ކުރުމަށް   ސާފް   ފޮޅާ  މިސްކިތްތަށް  .ހަރަދުވެފައެވެ  ވަނި.  ރ  138900.00  މިމަސައްކަތަށް.  ނިމިފައެވެ  މަސައްކަތް  ހަވާލްކޮށް  ވަނި

 ކުރެވިފައިއެވެ. ހަރަދު ވަނީ ރ 9645.00 ހޯދުމަށް  ތަކެތި ޭބނުންވާ ކުރުމަށް

 

 ޖެހުން   މަގުބައްތި   މީދޫ  •

 ަބހާއުއްދީން  ،ހޯދުމަށްފަހު  ކޭަބލް  ދަށުން  ގެ  އާރ.އެސް.ސީ  ފެނަކަ

 ދުވަހުގެ  ވަނަ  16  ޖޫން   ،ޭބނުންކޮށްގެން  ލައިޓްޕޯލް  ނެގި  މަގުން

 ހެދުމުގެ  މަގު  ޖެހިފައި،  ވަނީ  ަބއްތި  މަގު  11  އަލަށް  ނިޔަލަށް

 ލޭިބ  އާއި  ހިމެނިފައިވާތީ  ޖެހުން  މަގުަބއްތި  ،ތެރޭގައި  ޕްރޮޖެކްޓްގެ

 ޭބނުންވާ   މަސައްކަތް  ޖެހުމުގެ  ލައިޓް  ،ހަމަނުޖެއްސޭތީ  ންަބޖެޓު

  ނުގެންދެވެއެވެ. ކުރިއަށް މިންވަރަށް

 

 

 

 ކަރަންޓުލުން   ބަނދަރުގައި   -   މިދޫ  •

 ގުޅިފައި،   ކަރަންޓް  ބަނދަރަށް  ދަށުން  ގެ  އާރ.އެސް.ސީ  ފެނަކަ

 އޮތް   އުސޫލް  ފެންދޫކުރުމުގެ  ކަރަންޓާއި  ބަނދަރުން  އެހެންނަމަވެސް

  ގުޅަންޖެހިފައިއެވެ. މީޓަރުތައް އިތުރު ގޮތުން
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 އަދި    ޕެޓްރޯލް   އަޅާ   މެޝިންތަކަށް   ބޭނުންކުރާ   ބެލެހެއްޓުމަށް   ސާފުކޮށް   މަގުތައް   ޕާރކުތައް   މައިޒާންތަކާއި   -   މީދޫ  •

 މަރާމާތުކުރުން   ގާޑަން   އިކޯ    މަތިކިޅި 

. މަސައްކަތެކެވެ  ގެންދެވުނު  ކުރިއަށް  ހަވާލުކުރެވިގެން  އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ފީމާ  ދުވަހު  ވަނަ  2022  ފެްބރުވަރީ  22  މިއީ

 ފާހަގަވެފައި   ކުރެވުނުއިރު  އިވެލުއޭޓް  މަސައްކަތް  ދޫކުރުމަށް  ިބލަށްފައިސާ  ނިމި  މަސައްކަތް.   ދުވަހެވެ  15  މުއްދަތަކީ  މަސައްކަތުގެ

 . އެންގިފައިވެއެވެ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަންތައް ހުރި

 

 މަރާމާތުކުރުން   ޤަބުރުސްތާނު   ކޯގަންނު   މީދޫ  •

 ނިންމާފައެވެ.  ކޮށް ސާަބހަށް ހިލޭ އަމިއްލަފަރާތަކުންވަނީ މަރާމާތުތައް ގިނަ ހުރި ކުރަން  ގަުބރުސްތާނުގައި ކޯގަންނު

 

 ބެލެހެއްޓުން   ސާފުކޮށް   މައިޒާންތައް   އާންމު   ޕާކްތަކާއި   މަގުތަކާއި ހުޅުދޫގެ   •

  އަޅައި   ވަލި  ،ސާފުކޮށް  ނަގައި  ގަސްތައް   ހުރި  މެދުގައި  ތަނުގެ  ކުރާ  ތަރައްޤީ  ގޮތުގައި  ޕާރކްގެ  ،ކުރެވި  ޑިޒައިން   ކޮންސެޕްޓް

 އިންދުމާއި   ގަސް  ފެހިކުރުމަށް  ޅުދޫހު  ނިމިފައި  ކުލަލާ  ،މަރާމާތުކޮށް  ވަށާފާރު  ޕާރކްގެ  އަދި  ކުރެވިފައި،    ލެވެލް  ގްރައުންޑް

  ވިފައި ވެއެވެ.ޒީނަތްތެރިކުރެ ސާފުކުރުމާއި

 ކުރުން   މަރާމާތުތައް   ހުޅުދޫ އަވަށުގެ މިސްކިތުގެ  •

އޭސީ ހޯދިފައި އަދި ަބއެއް އޭސީތަކަށް   03މަރާމާތުކުރެވިފައެވެ. މިސްކިތްތަކަށް ވަނީ  ހުޅުދޫ މިސްކިތްތައް ވަނީ ރަމަޟާން މަހަށް  

އި ވާއިރު މިސްކިތްތަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ވަނީ ގުޅާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފަންޑް އެލޮކޭޓް ނުވުމުގެ ވަނީ ސާރވިސް ދެވިފަ

 ސަަބުބން ވަނީ ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ހޯދޭގޭ ނުވެފައެވެ.  

އަހަރުގެ ޫޖްނ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިްނގުަމށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ވަަނ 2022

 ތެރެއިްނ ކުރިއަށް ގެްނދެވިފައިުނވާ ހަރަކާތްތައް

 ކުރިޔަށް  އިތުރަށް  މަސައްކަތް  ފަރާތުން   ހަވާލުކުރެވުނު  އެކުލަވާލުން: މި މަސައްކަތް  ޕްލޭން  ިބނާވެށި  ޕްލޭނާއި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އާަބން

  ސެކްޝަންގެ   ލީގަލް  މަސައްކަތް  ގުޅޭ   އެކަމާއި  އެދިފައިވާތީ  އެފަރާތުން  ޓާމިނޭޓްކުރުމަށް  ކޮންޓްރެކްޓް  ނުވާތީ  ބޭނުން  ގެންދިއުމަށް

 ކުރިޔަށްދެއެވެ.   މަތިން ލަފާގެ

މިއީ  ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ  ފެސިލިޓި  ކަރަންޓީން  ރީޖަނަލް   އެންޑް   ރިސޯސެސް  ންމެރި  ފިޝަރީޒް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަސައްކަތް: 

  އިން   މިނިސްޓްރީ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް.  މަސައްކަތެކެވެ  ކުރިއަށްގެންދެވުނު  ހަވާލުކޮށްގެން  ކައުންސިލާއި  އިން  އެގްރިކްލްޗަރ

 ަބޖެޓް  ތެރެއިން  މަރުހަލާގެ  ކުރުމުގެ  އިޢުލާން  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް  އެއްގޮތައް   ކޮންސެޕްޓާއި  ހުށަހެޅުއްވި

  އަލުން  މިހާރު  ،ދުވަސްތަކެއްވުމަށްފަހު  ގިނަ  ނުގެންދެވު  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ގުޅިގެން  ހުރަސްތަކާއި   ދިމާވީ  ހޯދުމުގައި

 .ހިއްސާކުރެވިފައިވޭ މައުލޫމާތު ޕްރޮކިއުމަންޓައި ކުރުމަށް އިޢިލާން ހޯދުމަށް ފަރާތެއް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 އޮފީސް ފޭދޫ އަވަށު  

  ޯބޑުޖެހުމާއި   ަބނދަރު  ހެދުން، ފޭދޫ  ނުވަންނަގޮތަށް  ފެން  ގޯތިތެރެއަށް  އޮފީހުގެ   ކުރުން، ފޭދޫ  މަރާމާތު  އިމާރާތް  އޮފީހުގެ  ފޭދޫ

ޖެހުން،    ަބއްތި  މަގުތަކުގައި  ނެތް  ަބއްތި  ސަރަހައްދުތަކުގަޔާއި  އާާބދުވާ   ޖެހުން، އަލަށް  ހޮޅިދަނޑި  ެބހެއްޓުން، ަބއްތި  ޑަސްޓްިބން

މަރާމާތުކުރުމަށް މި މަސައްކަތްތަކަކީ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީޙުގެ މަސައްކަތު    ވޮލީކޯޓް  -  ކުރުމަށް، ގަން  ަބދަލު   ލައިޓްސް  ގާރޑެން  -  ގަން

   އަދި މަދިރިމަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވީ ކަންކަން އެހެންނަމަވެސް ަބޖެޓް ނެތުމުގެ ސަަބުބން ވަނީ ހުއްޓިފައި

 .ވަނީ ވެހިކަލް ނެތުމުގެ ސަަބުބން ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ 

 

 ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް 

 ރޭނުން، ޕާކްތައް  އިންފާރު  ސަހަރާ  ހިންގުން، ހިތަދޫ  ޕްރޮގްރާމް  މަދުކުރުމުގެ  ، ވާ(ކައިރީ  ދަނޑު  މަނިކު)  ހެދުން  ޖިމެއް  އައުޓްޑޯ

ޤާއިމްކުރުން   ދަނޑު  ފުޓްސަލް  ދާއިރާ  މާމެންދޫ ހެދުން،  ޕާރކެއް  ކުޑަކުދިންގެ  ސަރަޙައްދުގައި  ލުން، ފްލެޓް  ކުލަ  މަރާމާތުކޮށް

 އެވެ.ަބޖެޓް ނެތުމުގެ ސަަބުބން ހުއްޓިފަ

   އަވަށު އޮފީސް   ހުޅުދޫ 

 ދޫކުރުމުގެ  އިން ގޯތިހުޅުދޫ  :  ހެދުން   މަގު  މާއި އަލަށްފޯރުކޮށްދިނު  ޚިދުމަތް  ޔުޓިލިޓީސް  ސަރަހައްދުތަކަށް  ދޫކުރެވޭ  ގޯތި  އަލަށް

 ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާފައެވެ.  މަސައްކަތް ކަރަންޓްގެ ނުވާތީ ގޮސްފައި ކުރިއަށް މަސައްކަތް

  މުނިސިޕަލް  ތަރައްޤީކުރުން،  ސަރަހައްދެއް  ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ  ޓްރެއިނިންގ   ޢަމަލީ  ދަސްކުރުމުގެ  ދުއްވަން  އުޅަނދު  އެއްގަމު

 ޓަނުގެ  1.5 - ެބހެއްޓުން، ޕިކަޕް ޑަސްޓްބިންތައް މަގުތަކުގައި އަދި ަބނދަރު ތަންތަނާއި ، އާއްމުހޯދުން ޑަސްިބން މަސައްކަތަށް

 މީހުން  މަދުކުރުމަށް  ކުނި  ގޮތުގައި  ރައްކާތެރި  މަސައްކަތަށް،  މުނިސިޕަލް  -  5  -  މެޝިން  މަސައްކަތަށް، ވިނަކޮށާ  މުނިސިޕަލް  -

 އާލާ  އެން  ބެލެހެއްޓުން، މަސްވެރިންނަށް  ހިމާޔަތްކޮށް  ސަރަހައްދު  ޮބޑުވަޅު  މާފިށި  ހިންގުން، ހުޅުދޫ  ޕްރޮގްރާމް  ކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރި

 މަގުތަށް  ސަރަހައްދުގެ  ބެލެހެއްޓުން، ދަނޑުިބން  ސާފުކޮއް  ސަރަޙައްދު  ބަންނަ  ހިންގުން، މަސްދޯނިފަހަރު  ޕްރޮގްރާމެއް   ކުރުމުގެ

  ތަކެތި   އުފައްދާ  ދަންޑުވެރިން  ގޮތުން  ކުރިއެރުވުމުގެ  ހެދުން، ދަނޑުވެރިކަން  ގޮތް  ލިޭބނެ  ކަރަންޓް  ފެނާއި  ދަންޑުވެރިންނަށް  ހެދުން،

ދަނޑުވެރިންނަށް  މާކެޓްކުރެވޭނެގޮތް ،  ހެދުން   ލިބޭނެގޮތް  ތަކެތި  ޭބނުންވާ   ކުރުމަށް  ދަނޑުވެރިކަން  ފަސޭހަކަމާއެކު  ހެދުން، 

ޒުވާނުންނާއި  ފުރުޞަތު  ވަޒީފާގެ  ޒުވާނުންނަށް  ރިޒޯޓުން  3  އޮތް  ހެދިފައި  އައްޑޫސިޓިގައި  އަންހެނުންނަށް  ހޯދާދިނުން، 

 ހިންގުން، ކްރައިމް   ޕްރޮގްރާމް  އެވެއަރނެސް  ގުޅޭ  ވަޒީފާއާއި  ހިންގުން، ޒުވާނުންނަށް   ޕްރޮގްރާމް  އެވެއަރނެސް  ވިޔަފާރިއާއިގުޅޭ

  ޕްރޮގްރާމްތައް  ސަލާމަތްކުރުމުގެ  މުޖުތަމަޢު ، މަސްތުވާތަކެތިންބެލެހެއްޓުން އެޅުމާއި ހިންގުން، ހިނަވާގެ ޕްރޮގްރާމް ޕްރިވެންޝަން

 މައިޒާންތަކަށް  ތަކާއި  ޕާރކް  ހަދާފައިވާ  ތަރައްގިކުރުން، ހުޅުދޫގައި  ޕާކެއް  ކުޑަކުދިންގެ  ފެންވަރުގެ  ޒަމާނީ  ހިންގުން، ހުޅުދޫގައި

 ޕްލެޓްފޯމްތައް  ތަރައްޤީކުރުން، ސްވިމިންގ  މައިޒާންތަކަށް  ތަކާއި  ޕާރކް   ހަދާފައިވާ  ދިނުން، ހުޅުދޫގައި  ފޯރުކޮށް  ފެން  ކަރަންޓާއި

  މުާބރާތްތަކަށް   ކުޅިވަރު  މުނާސަާބތަކާއި  އެކި  ގުޅުން، އެކި  ނަރުދަމާ  ފެނާއި  އަށް  ސެންޓަރ  މަސައްކަތް، ޔޫތު  މަރާމާތުކުރުމުގެ

 ، ސައުންޑު  ހިންގުމަށް  ޕަރޮގްރާމްތައް  އެކިއެކި   -  ޕްރޮޖެކްޓަރ  ގަތުން ޔޫތު ސެންޓަރ އަށް،  ޓީވީ  ޚަރަދު، ސްމާރޓް  ޭބނުންވާ
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،   ހޯދުން  ސާމާނު  ކުޅިވަރު  ޭބނުންވާ   މަރުކަޒުތަކަށް  ހިންގުމަށް، ޒުވާނުންގެ  ޕްރޮގްރާމް  ކުޅިވަރުތަކާއި  އެކި  އެކި  -  ސިސްޓަމް

ކުޅިވަރު  ހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން  ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ޒުވާނުންގެ   ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް   ތަރައްޤީކުރުމާއި  ދަނޑުތައް  ،   ،  

  -  ސިސްޓަމް  ތަމްރީންކުރުން އަދި ސައުންޑް   މީހުން  ދާއިރާއިން ޭބއްވުން، ކުޅިވަރުގެ  މާުބރާއްތައް  ކުޅިވަރު   ހިންގާ  މަރުކަޒުތަކުން

ހިމެނިފައިވީ ކަންކަން އެހެންނަމަވެސް މި މަސައްކަތްތަކަކީ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީޙުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި      މިސްކިތްތަކަށްގަތުން

ގޮތް  ަބޖެޓް ނެތުމުގެ ސަަބުބން ވަނީ ހުއްޓިފައި އަދި މަދިރިމަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ވެހިކަލް ނެތުމުގެ ސަަބުބން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ

 ނުވެފައެވެ. 

 މީދޫ އަވަށު އޮފީސް 

ހެދުން،    ހަރުނުލާގޮތަށް  ފެން  ދަނޑުތަކުގައި  ، އޮޅު (އެކު  ޕައިޕަކާ  ގެފޫޓު  1000)    އެކު  ޕައިޕާ   ޕަމްޕް  ޕިކަޕެއް ގަތުން، ފެން  ކުޑަ 

  އެވެއަރނަސް   ެބހެއްޓުމަށް  ޞަރަޙައްދުތަކުގައި  އެއްވާ  އެއްވުން  ލުން، އާންމު  ކަރަންޓް  މަގުތަކުގައި  ޞަރަޙައްދުގެ   ކުރާ  ދަނޑުވެރިކަން

މި މަސައްކަތްތަކަކީ މީދޫ އަވަށު އޮފީޙުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވީ ކަންކަން އެހެންނަމަވެސް    ހެދުން  ފްރޭމް  އަދި  ެބނަރ

 ޚަރަދުތައް  އެކި   އެކި  އަވަށުގެ  ރުފިޔާއިން   ހާސް   35  ލިޭބ  އެވްރެޖްކޮށް   އަށް  މީދޫ  ،ެބހުމަށްފަހު  މަހުންމަހަށް  އާމްދަނީ  ލިޭބ

ކުރިއަށް   އެއްކިާބ  ފައިސާ  ޭބނުންވާ  ގެންދިއުމަށް  އަށްކުރި  މިމަސައްކަތް  ،ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ވަނީ  ސަަބުބން  ނުކުރެވުމުގެ 

 ޔޫޒް  : މި މަސައްކަތް ލޭންޑްދިނުން  ަބދަލު  ރުއްގަހުގެ  ކޮށުން  މަގުތައް  ޞަރަޙައްދުގެ  ދޫކުރެވޭ  ގޯތި  އަލަށް ނުގެންދެވިފައެވެ.

 .ދޫނުކުރެވިފައެވެ ވަނީ ގޯތި   ނިމިފައިނުވާތީ ޕްލޭން

 ވަަނ އަހަރުގެ ަމސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް 2022

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 
 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  

 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ލަފާ ކުރާ  

 ބަޖެޓް 

Q3 Q4 

 އެޗް.އާރު ސެކްޝަން 

 35000  (މުވައްޒަފުންނަށް ސަޕޯޓްސަރވިސް) ވޯކްޝޮޕް  ސޭފްޓީ ރޯޑް

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގޭ ސެޝަން ހުރިހާ

 
 

 
 90000 

  29173560 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 

  5064312 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ

  1515000  ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަަބތުގައި ދޭ އެލަވަންސް

  129600 މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް

  478800 އެލަވަންސް އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު

ފެމިލީ  މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނިބދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި

 އެލަވަންސް

 1188000 

  624960 ަބންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް
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  90000 ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް 

  158400 ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް

  7200 ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް 

  5409726 އެލަވަންސްއެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ 

  196800 ފޯނު އެލަވަންސް

  1332000 ރިސްކް އެލަވަންސް 

  6924360 ސަރވިސް އެލަވަންސް 

  3122400 ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް

  21151.2 ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް

  135000 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ

  2039545 ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ 

  150000 ޭބއްވުމަށް  ަބއްދަލުވުން އަހަރީ މުވައްޒަފުންގެ 2020

 އަގުވަޒަންކުރުން މުވައްޒަފުންގެ ރިޓަރޔާވާ

  50000 

 އިދާރީ ސެކްޝަން 

   ދުއްވާތަކެތި ހޯދުން   އެއްގަމުގައި 

 

                        

1208467 

 އިދާރާ އާއި އަވަށު އޮފީސްތަކާއި އެހެނިހެން އޮފީސްތައް  ކައުންސިލް
        

1,028,160  

   ހިތަދޫ ފްލެޓް ބެލެހެއްޓުން
          

225,000  

   ހުޅުދޫ ފްލެޓް ސެކިއުރިޓީ
           

196,000  

            400200 ގބުރުސްތާނު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން މީދޫ ކޯގަންނު 
  ގްރައުންޑް ފްލޯގެ ޖަލްސާ ކުރާހޯލްގައި ފެންބޮޑުވާތީ ތަޅުންއުސްކޮށް  ކައުންސިލްއިދާރާގެ           

 މަރާމާތުކުރުން 

         

100,000  

   ކެބިންމަރާމާތުކުރުން 03ބިއުރޯ 
 

105000 

ކެމިކަލް ސިމެންތި ތަޅުމެއް  އިދާރާގެ ގަޓަރުން ފެން ލީކުވަތީ ގަޓަރުތެރޭގައިކައުންސިލް 

  އެޅުން

 65,000  

މަރާމާތުކޮށް ކުލައާއި  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތުގެ ފާރުގައި ހުކެނޑުންތައް

   ދަވާދުލުން

          

300,000  

ސަބަބުން ތަކެތި   ހަރުކުރުން( ހޫނުވުމުގެގުދަން އޭސީކުރުން )ސީލިންގކޮށް އޭސީ 

   ހަލާކުވާތީ

             

50,000  
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   ގުޅުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފާޚާނާތައް، ފާޚާނާ ސިސްޓަމާއި
            

55,000  

 ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން 

  1000000 ކަންކަމަށް ފަދަ ދޫކުރުން ލޯން ކުރުމާއި އިންވެސްޓް ވިޔަފާރިކުރުމާއި

  80000 އޮޑިޓް  މެނޭޖްމަންޓް

 ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން 

  50000 މަރާމާތުކުރުން ސްޓޭޝަން ޓޯޓަލް ބޭނުންކުރާ ކުރުމަށް ސާރވޭ

MS - ިފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތ  500000 

MS -  ްސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުނ  500000 

MS - ްވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާތުކުރުނ  250000 

MS - ޮަބދަލުކުރުން ފަދަ  ވޯކްޝޮޕްގެ މަސައްކަތް )ވެހިކަލް ދޮވުމާއި ތެޔ

 މަސައްކަތް(

 37000 

MS - ްކާސްޓިންގ ޔާޑަށް ބޭނުންވާ ޓޫލްސް ފަދަ ސާމާނު ހޯދުނ  95000 

  93280 ދެއްކުން ފައިސާ ބިލަށް އެކްސްކެވޭޓަރގެ  ހޯދުނު ކުއްޔަށް އިން ސްލިޕްވޭ

  25000 ހެދުން  މަގު އަލަށް ސަރަޙައްދުގައި ދީފައިވާ ގޯތި - ހުޅުދޫ

  400000 ސިސްޓަމް މެއިންޓަނަންސް އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން  ޑްރެއިނޭޖް

  400936   ހުރިހާ އަވަށެއްގެ ޖަންކްޝަން މަތި ކާސްޓްކުރުން

  25000 މަގުތަކުގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމު މެއިންޓަނަންސްކުރުން  -ހުޅުދޫ  

    114,620 މަގުމަތީ ބައްތި މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން  -  މީދޫ

    125,301 މީދޫ މަގުބައްތި ޖެހުން 

    100,000   މަގު ބައްތި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން -މަރަދޫފޭދޫ  

    200,000   އަލަށް މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ ްޕރޮގްރާމް -މަރަދޫފޭދޫ  

    150,000 މަގުމަތީ ބައްތި މަރާމާތުކުރުން  -މަރަދޫ  

    100,000   ލައިޓް ޕޯސްޓް ޖެހުން )އަލަށް(30 -މަރަދޫ  

    75,000 އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދު ލައިޓްޖެހުން  -މަރަދޫ  

    100,000 އިލެކްޓްރިކް ސާމާން ގަތުމަށް -ފޭދޫ  

    100,000 ކުރުން(   މަގުމަތީ ގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތި ތައް ރީ ލޮކޭޓް -ފޭދޫ  

    100,000 އިތުރުމަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ހަރުކުރުމަށް  -ފޭދޫ  

    750,000 ބެލެހެއްޓުމަށް  މަގުބައްތި ވިއުގަ މަރާމާތުކޮށް ދިއްލައި -ހިތަދޫ 

    200,000 ކޭބަލް ފޯލްޓް ލޮކޭޓަރ  -   ހިތަދޫ

    95,000 މަގު ބައްތި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  -ހުޅުދޫ  



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

    62,000   ސަރަހައްދުތަކުގައި މަގުބައްތިޖެހުން ހުޅުދޫގައި އަލަށް މަގުބައްތި ޖަހަންޖެހޭ -ހުޅުދޫ  

    100,000 ބެހެއްޓުން ސަބް މީޓަރ  6ބަނދަރުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުމަށް   -މަރަދޫ  

    50,000 އެއް ހެދުން  ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވެއިޓިންގ އޭރިއާ -މަރަދޫ  

 ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ތަރައްޤީކުރުން  ރީޖަނަލް

 

 1,670,000 

  50000 ކުރުން  ގާއިމް  ސަރަޙައްދު އަޅާނެ  ޓްރެކް ސްވިމިން - ހުޅުދޫ

    250,000 އީދިގަލި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް  އައްޑޫ

    200,000 ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް މަރާމާތުކުރުން   -ހިތަދޫ 

    150,000 މަނިކު ދަނޑުގައި ލައިޓްޖެހުން  -ހިތަދޫ 

    100,000 ޖެހުން އީދިގަލި ލައިޓް  -ހިތަދޫ 

    200,000 މާމެންދޫ ދާއިރާ ފުޓްސަލް ދަނޑު ޤާއިމްކުރުން  -ހިތަދޫ 

    250,000 މަނިކު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 

    150,000 ދަނޑުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ދިއްލުމަށް  -މަރަދޫ  

    80,000 މަރާމާތުކޮށް ކުލަލުން މާކަރީ ސެންޓަރު ފާރު  -މަރަދޫ  

    100,000 ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ފެންސް މަރާމާތުކޮށް ކުލަލުން  -މަރަދޫ  

  pitch   120,000 --ޓާފް ލައިޓްސް    -ފޭދޫ  

    35,180 ވޮލީކޯޓް މަރާމާތުކުރުމަށް  -   ފޭދޫ

    50,000 ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމަށް  -ފޭދޫ  

    3,984,363 މަރަދޫފޭދޫ އިންޑޯ ވޮލީ ކޮމްްޕލެކްސް 

    70,000 ކުލަލުން   ފުޓުބޯޅަ ދަޑު ވަށާފާރު/ފެންސް މަރަމާތު ކޮށް -މަރަދޫފޭދޫ  

    30,000 ފުޓުސަލް ދަޑު މަރާމަތު ކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމް  -މަރަދޫފޭދޫ  

    50,000   ބެލެހެއްޓުން ތަރައްޤީކުރުމާއި މަރާމާތުކޮށްކުޅިވަރު ދަނޑުތައް  -ހުޅުދޫ  

 ސޯސަލް ސާރވިސް ސެކްޝަން

 މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ވަކަވަކި އައްޑޫސިޓީގެ

 ދަރުސްފޯރަމްތަކުގައި ދަރުސްދެއްވާ ވާއިޡުންގެ އެލަވަންސް

  15,000  

ހެއުގޮތުގައި ދަރިން " ދަރިވަރުންނާއި ެބލެނިވެރިންނަށް ހިންގާސްކޫލްތަކުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް." ތަރުިބއްޔަތުކުރުން

  22,500  

މިސްކިތުގެ ކަންކަމަށް  އިމާމުންނާއި ވަގުތީ އިމާމުން ނަމާދުގެ ކަންކަމަށާއި

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

  10,900  

ޕްރޮގްރާމް)ފޯރަމް  ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އޮޑިވެރިން ޒަކާތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

 ސްޓައިލަށް( 

  15,400  

    100,000 ކުރާ އިމާމުންގެ ކޯސް  ހުކުރު

  200000 ޭބއްވުމަށް މުާބރާތް ޤުރްއާން އައްޑޫ



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް

 ކޭަބލް ފޯލްޓް ލޮކޭޓަރ  - ހިތަދޫ

 

 200,000 

 World clean-up dayކްލީނިންގް އިވެންޓް ) ސްޓާފް  -ހިތަދޫ 

septmeber 18ްޭބއްވުނ) 

 

 10000 

  20000 ހިންގުން   އެއް  ޕްރޮގްރާމް ގުޅުންހުރި ފުދުންތެރިކަމާއި އިޤްތިޞާދީ - ހިތަދޫ

    30,000 ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން - ހިތަދޫ

    5,000 އިތުރުކުރުން  މީސްމީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރިކަން -ހިތަދޫ 

 ގެ" 2022ޔޫތް ފުޓްސަލް ކަޕް  " ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަަބތުގައި - ހިތަދޫ

 ނަމުގައި ޒުވާނުންނާއި ގުޅިގެން ފުޓްސަލް މުާބރާތެއް ޭބއްވުން 

  10,000  

ފިއެސްޓާ  އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ސްޕޯޓްސްޔޫތް ސެންޓަރުގެ  -ހިތަދޫ 

   ޭބއްވުން

  38,000  

    20,000   ހަފްތާ ރެސް ޭބއްވުން -ހިތަދޫ 

    7,000 ޯބލް ޕޫލް ޗެލެންޖް ޭބއްވުން  10 - ހިތަދޫ

ގެ ނަމުގައި " މައިޑްސް އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 'ފާސްޓް -ހިތަދޫ 

   މުަބރާތް ޭބއްވުންާބއްވާ ޗެސް 

  5,000  

    15,000 ޭބއްވުން" 2021 އައްޑޫ ޔޫތް އޮޕެންސް" ެބޑްމިންޓަން މުާބރާތް-ހިތަދޫ 

    20,000 ޓޭަބލް ޓެނިސް ޓޯނަމެންޓް -ހިތަދޫ 

ާބއްވާ ސްޕޯޓްސް   ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން -ހިތަދޫ 

 ފިއެސްތާ

  50,000  

    50,000 ިބލިއާޑް ޓޯނަމެންޓް ޭބއްވުން -ހިތަދޫ 

    50,000 ގަރލެނޑް ޓޯނަމެންޓް ޭބއްވުން  -ހިތަދޫ 

    70,000 ޭބޑްމިންޓަން ޓޯނަމެންޓް ޭބއްވުން  -ހިތަދޫ 

ގެ ރެފްރީ ކޯސް   1އާއި ގުޅިގެން އަންހެނުން ފުޓްސެލް ލެވެލް  FAM - ހިތަދޫ

   ހިންގުން

  10,000  

ގުޅިގެން  ެބޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި -ހިތަދޫ 

   ެބޑްމިންޓަން އަމްޕަޔަރުންގެ ކޯސް ހިންގުން

  10,000  

   މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް

 ފުރާޅު މަރާމާތުކުރުންއޮފީހުގެ  - މަރަދޫ

 

 77,380 

    100,000 ( އަލަށް) ޖެހުން ޕޯސްޓް ލައިޓ30ް - މަރަދޫ

    75,000 ލައިޓްޖެހުން  ސަރަހައްދު އާާބދުވާ އަލަށް - މަރަދޫ

    70,000 ބަނދަރުގެ ނަން ޯބޑުތައް މަރާމާތުކުރުން -މަރަދޫ 

  SS   77,000 ސިޑީ ހެދުން 6އަރާފޭުބމަށް ބަނދަރުގައި  -މަރަދޫ 

    100,000 ސަްބ މީޓަރ ެބހެއްޓުން  6ބަނދަރުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުމަށް  -މަރަދޫ 

    50,000 އެއް ހެދުން ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވެއިޓިންގ އޭރިއާ -މަރަދޫ 

    150,000 ކުލަލުން ޕާކުގެ ވަށާފާރު މަރާމާތުކޮށް  - މަރަދޫ

    50,000 ރަށުކޮޅު ޕާކުމަރާމާތުކޮށް އާސެޓްތައް ެބހެއްޓުމަށް  -މަރަދޫ 
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    150,000 މަރަދޫ ީބޗް ހެދުން

   މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

  50000 ދަވާދުލުން  ކުލައާޢި ޢިމާރާތުގައި އޮފީސް - މަރަދޫފޭދޫ

  200000 ޕްރޮގްރާމް  ޖެހުމުގެ މަގުަބއްތި އަލަށް - މަރަދޫފޭދޫ

    10,743 ޕެޓްރޯލް ކީސް  -  މަރަދޫފޭދޫ

    17,000 ބުރުކޮށާ މެޝިން )ެޕޓްރޯލް(  -މަރަދޫފޭދޫ  

    25,200 ދަނޑި މެޝިން )ބުރުކޮށާ(   -މަރަދޫފޭދޫ  

    30,000 ތަކެތި ހޯދުން އިޖުތިމާޢި މަރުކަޒުގެ ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންވާ  -  މަރަދޫފޭދޫ

    35,000  ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާށް ސައުންޑް ސިސްޓަމް -މަރަދޫފޭދޫ  

    20,000 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާށް ްޕރޮޖެކްޓަރ  -މަރަދޫފޭދޫ  

    30,000 ޓޭބަލް ޓެނިސް މޭޒް   -  މަރަދޫފޭދޫ

    4,400 ޓޭބަލް ޓެނިސް ރެކެޓް  -މަރަދޫފޭދޫ  

    8,500 ވޮލީ ބޯޅަ   -މަރަދޫފޭދޫ  

    5,000 ބެޑްމިންޓަން ރެކެޓް  -މަރަދޫފޭދޫ  

    3,000 ވޮލީ ބޯޅަ ނެޓް   -މަރަދޫފޭދޫ  

    600 ބިލިޔާރޑް ޓިްޕސް/ބޮކްސް -މަރަދޫފޭދޫ  

    3,000 ބެޑްމިންޓަން ނެޓް  -މަރަދޫފޭދޫ  

    18,000 ޙަރަދު  އޮފީހަށް ގޮނޑި މޭޒް ހޯދުމުގެޔުތް ސެންޓަރ ގެ  -މަރަދޫފޭދޫ  

    60,000   މަރަދޫފޭދޫ އިޖްތިމާއީ މަރްކަޒްގެ އޮފީސް މަރާމާތުކުރުމަށް-  މަރަދޫފޭދޫ

    50,000 ) ހުދު ކުލަ (  400Wބެޑްމިންޓަން ކޯޓް ލެޑްލައިޓް -މަރަދޫފޭދޫ  

  24W   4,000 - ލައިޓް ( އެނާރޖީ ސޭވިންގް ލައިޓް ) ޑޭއި   -މަރަދޫފޭދޫ  

  12W   6,000 - އެނާރޖީ ސޭވިންގް ލައިޓް ) ޑޭއި ލައިޓް (  -މަރަދޫފޭދޫ  

   ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

 (   40ނެރުބައްތި ހޯދުން )
  

296,000.00  

 ( 10ނެރުބައްތި ޖެހުން )
  

105,000.00  

   ހޮޅިދަނޑި ޖެހުން ބައްތި
  

135,261.00  

 މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުން  އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގަޔާއި ބައްތި ނެތް
  

542,541.00  
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  50000 މެއިންޓެނެންސް  އެންޑް ރިޕެއަރ ދަނޑު ޓާފް - ފޭދޫ

    10,000.00 ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް   -   ޔޫތް ސެންޓަރއިން ގަން

    10,000.00 ވޮލީބޯލް ޓޯނަމެންޓް  - ސެންޓަރއިން ގަން ޔޫތް 

    10,000.00 ބިލިއާރޑް ޓޯނަމެންޓް  -ގަން ޔޫތް ސެންޓަރއިން

)  ަބދަލުކުރުން ރޫމަކަށް މީޓިންގ މަރާމާތުކޮށް ޢިމާރާތް ރަށްވެހިގެ - މީދޫ

 (އެކު އާ ފިޓިންގ ފަރުނީޗަރާއި

 400,000 

    20,400 ޑަސްޓްިބން  - މީދޫ

    1,125 ފޭސް ޝީލްޑް  -މީދޫ 

                                   2,250  

    5,250 ވިއްސާރަ ކޯޓު  -މީދޫ 

    2,000 ފޫޓް(  20ހަރުގަނޑު އާދައިގެ )  -މީދޫ 

    900 ސޭފްޓީ ެބލްޓް  -މީދޫ 

މަރާމާތު  ބޭނުންކުރާ ގަސްކޮށާ މެޝިންމުނިސިޕަލް މަސައްކަތުގައި  -މީދޫ 

 ކުރުން

  12,000  

  Rotary Lawn Mower   96,000  ޕާރކްތަކާއި ދަނޑުތަކުގެ ވިނަ ކޮށުމަށް -މީދޫ 

    159,898 ކުޑަ ޕިކަޕް  -މީދޫ 

    30,000 ރަށު ޕިކަޕް  -މީދޫ 

    5,000 މެޝިންތައް ދޮވުމަށް( ކާރޗަރ މެޝިން ) ވެހިކަލްތަކާއި  -މީދޫ 

    6,000   ޕެސްޓް ސްޕްރޭ ޑިސްޕެންސަރ -މީދޫ 

    4,500 ވެލްޑިންގ މެޝިން -މީދޫ 

    35,000 ފޫޓުގެ ޕައިޕަކާ އެކު(  1000ފެން ޕަމްޕް ޕައިޕާ އެކު )  -މީދޫ 

    20,000 ހިންގުން  ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް -މިދޫ 

    600,000 ސެނޓަރ އަދި ޕަްބލިކް ޓޮއިލެޓްސް ވިޒިޓަރްސް

ހުރި  ަބއޮސްފެއަރ ރިޒާރވަކަށްވުމުން ރައްޔިތުންނަށް ލިެބން -މިދޫ 

 ފުރުޞަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި ޕޯސްޓްތައް ހަދައި

 އޭރިއާތަކުގައި ަބއޮސްފެއަރ ލޯގޯޝެއަރކުރުމާއި އިކޯ ގާރޑަންއާއި ޕަްބލިކް 

 ހެދުން 

  15,000  

    10,000 އިކޯ ގާރޑަން ޞަރަޙައްދު ޕާރކިންގ އޭރިއާއެއް ހެދުން -މީދޫ 

  100,000 ހެދުން  ހަރުނުލާގޮތަށް ފެން ދަނޑުތަކުގައި އޮޅު  - މީދޫ

 ހަރުކުރުން މިސްކިތުގައި އޭސީ  2އޭސީ ހަރުނުކުރެވި ހުރި  - މީދޫ

 

 90,000 

 ކަންކަމަކީ ކުރެވިދާނެ  ހަމަޖެހުމަށް ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއާއި އަވަށުގެ - މީދޫ

 ޭބއްވުން  ަބއްދަލުވުންތައް ހޯލްޑަރުންނާއެކު ސްޓޭކް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮަބއިކަން

 6400 
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   ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

  300000 އިތުރުކުރުން 32x22 ފަރާތުން ދެކުނު އޮފީހުގެ - ހުޅުދޫ

    50,000  ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން މަރާމާތު ކުރުން - ހުޅުދޫ

ޚިދުމަތް  އަލަށް ގޯތި ދޫކުރެވޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ޔުޓިލިޓީސް -ހުޅުދޫ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

  20,000  

  ގޯތި ދީފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އަލަށް މަގު ހެދުން - ހުޅުދޫ

 

 25,000 

  ހުޅުދޫގައި އަލަށް މަގުަބއްތި ޖަހަންޖެހޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި - ހުޅުދޫ

   މަގުަބއްތިޖެހުން

 

 62,000 

    20,000 އާއްމު ތަންތަނާއި ަބނދަރު އަދި މަގުތަކުގައި ޑަސްޓްބިންތައް ެބހެއްޓުން  - ހުޅުދޫ

    300,000    މަސައްކަތަށްމުނިސިޕަލް  -ޓަނުގެ  1.5 -ޕިކަޕް  -ހުޅުދޫ 

    30,000    މުނިސިޕަލް މަސައްކަތަށް - 5 -ވިނަކޮށާ މެޝިން  -ހުޅުދޫ 

ކުރުމުގެ   ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މަދުކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރި -ހުޅުދޫ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 

 10,000 

  ބެލެހެއްޓުން ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްހުޅުދޫ މާފިށި ޮބޑުވަޅު  -ހުޅުދޫ 

 

 15,000 

 މަސްވެރިންނަށް އެން އާލާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  - ހުޅުދޫ

 

 10,000 

    30,000 އާ ބަނދަރުގައި މަސްވެރިންނަށް ޯބފެނާއި ކަރަންޓް ލިެބނޭ ގޮތް ހެދުން  - ހުޅުދޫ

    50,000 މައިޒާން ތަރައްގީކުރުންމަސްވެރިންގެ  -ހުޅުދޫ 

    30,000 ބެލެހެއްޓުން  މަސްދޯނިފަހަރު ބަންނަ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮއް -ހުޅުދޫ 

    30,000 ދަނޑުިބން ސަރަހައްދުގެ މަގުތަށް ހެދުން  - ހުޅުދޫ

    50,000 ހެދުން  ދަންޑުވެރިންނަށް ފެނާއި ކަރަންޓް ލިބޭނެ ގޮތް -ހުޅުދޫ 

 ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ދަންޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި - ހުޅުދޫ

 މާކެޓްކުރެވޭނެގޮތް ހެދުން 

  10,000  

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ   ދަނޑުވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދަނޑުވެރިކަން -ހުޅުދޫ 

 ތަކެތި ލިބޭނެގޮތް ހެދުން 

  10,000  

ރިޒޯޓުން ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ  3އައްޑޫސިޓިގައި ހެދިފައި އޮތް  - ހުޅުދޫ

 ހޯދާދިނުން  ފުރުޞަތު

 

   5,000                         
5,000  

 
  ޕްރޮގްރާމް އެވެއަރނެސް ވިޔަފާރިއާއިގުޅޭ އަންހެނުންނަށް ޒުވާނުންނާއި - ހުޅުދޫ

 ހިންގުން 

 5,000 

    100,000 ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ތަރައްގިކުރުންހުޅުދޫގައި  - ހުޅުދޫ

ކަރަންޓާއި ފެން  ހުޅުދޫގައި ހަދާފައިވާ ޕާރކް ތަކާއި މައިޒާންތަކަށް -ހުޅުދޫ 

 ފޯރުކޮށް ދިނުން 

  30,000  

    80,000 ތަރައްޤީކުރުން ހުޅުދޫގައި ހަދާފައިވާ ޕާރކް ތަކާއި މައިޒާންތަކަށް -ހުޅުދޫ 

    120,000 ޕްލެޓްފޯމްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ސްވިމިންގ

    50,000 ސްވިމިން ޓްރެކް އަޅާނެ ސަރަޙައްދު ގާއިމް ކުރުން  -ހުޅުދޫ 

 ހުޅުދޫ   -މެއިންޓަނެންސް  ފްލެޓް

 

 250,000 

    35,000  ސެންޓަރަށްހުޅުދޫ ޔޫތް  -ގާލަންޑޯ ޓޭަބލް  - ހުޅުދޫ

    65,000  ހުޅުދޫ ޔޫތް ސެންޓަރަށް -ިބލިޔާޑު މޭޒު  -ހުޅުދޫ 
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 ަމސްދުވަހުގެ ާމލީ ހިސާބުތައް  06ފުރަތަަމ ކައުްނސިލުްނގެ 

ހިސާުބތައް ބެލެހެއްޓުން  ކައުންސިލްގެ މާލީ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެމުން ދަނީ "ވިޔަ މޮޑިއުލް" ގެ ތެރެއިންނެވެ. ކައުންސިލްގެ މާލީ  

 ހަރުދަނާކޮށް މާލިއްޔަތު ޤަވައިދާއި އެއްގޮތަށް މާލީ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ. 

 01ވަނަ އަހަރުގެ    2022 ވަނަ ދައުރުގެ  4ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ    2022

ފުރަތަމަ ރަސްމީ ަބއްދަލުވުމުގައި    2022ގެ  ވަނަ ަބއްދަލުވުން އަދި ކައުންސިލް ގައެވެ.    2022ޖެނުއަރީ    10ވަނަ އަހަރުގެ 

) ދެލައްކަ  ވިހިހާސް އަށްސަތޭކަ  ފަންސާސް ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް   -/220,855,238ފާސްކުރި ަބޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ 

 އަށް ރުފިޔާ ( އެވެ.
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓަށް ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީ: 2022ކައުންސިލްގެ 

 ގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު 2022ޖޫން    30 އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި   2022 ތަފްޞީލް 

J-GOM   ް39,029,489 65,242,095 ގްރާންޓް   ބްލޮކް ދޭ  ދައުލަތުނ 

T-LCL ް454,576 10,617,400 ފަންޑް  ޓްރަސްޓ 

L- CTPF ަ25,804,663 104,575,278 ފައިސާ  ފަރާތުގެ  ތިންވަނ 

J-LCL  ެ8,158,093 42,450,877 އާމްދަނީ  ކައުންސިލްގ 

L-CWDF 1,716,897 6,549,050 އ.ތ.މ.ކ 

 75,163,719 229,434,699 ޖުމްލަ

 

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ޚަރަދު:   2022ކައުންސިލް އަށް  

ލަފާކުރި    2022 ތަފްޞީލް  ހިނގާނެކަމަށް  އަށް 

 ޚަރަދު 

ހިނގި  2022ޖޫން    30 ނިޔަލަށް  ގެ 

 ޚަރަދު 

J-GOM   ް36,250,825 65,242,095 ގްރާންޓް   ބްލޮކް ދޭ  ދައުލަތުނ 

T-LCL ް3,000,000 ފަންޑް  ޓްރަސްޓ - 

L- CTPF ަ13,542,620 103,613,216 ފައިސާ  ފަރާތުގެ  ތިންވަނ 
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

J-LCL  ެ5,322,798 42,450,877 އާމްދަނީ  ކައުންސިލްގ 

L-CWDF 646,013 6,549,050 އ.ތ.މ.ކ 

 55,762,256 220,855,238 ޖުމްލަ

 

އަށް ކަނޑައެޅި      2022 ަބޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ަބޖެޓު 

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް   2022

 ޖުމްލަ ޚަރަދު 

 ގެ ނިޔަލަށް ާބކީ 2022ޖޫން 

 79,448,152 44,702,558 124,150,985 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ   ރިކަރަންޓް

 85,644,555 11,059,698 96,704,253 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ   ކެޕިޓަލް

 165,092,982 55,762,256 220,855,238 މުޅި ޖުމްލަ   ބަޖެޓް

  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  

 

 

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  

 ބާކީ 

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް  

 ޖުމްލަ ޚަރަދު 

  އަށް     2022

ކަނޑައެޅި   

 ބަޖެޓު 

  ތަފްޞީލު 

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  55,571,269 30,096,440 25,474,829

 213 ފައިސާ ދޭ  ރިޓަޔަރމެންޓް ެޕންޝަން އަށް 2,039,545 904,839 1,134,706

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު  950,000 155,986 774,014

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް 6,938,571 1,508,766 5,429,805

 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް 25,641,369 8,852,140 16,789,229
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 224 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  15,000 - 15,000

 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު   ތަމްރީން 200,000 29,111 170,889

 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 15,690,766 1,565,308 14,125,458

 228 ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 17,104,465 1,590,244 15,514,221

79,448,152 44,702,833 124,150,985  

  

  

 
  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 291 ޚަރަދު  ކުރާ ސަރުކާރުން   ހިންގުމަށް މަޝްރޫޢުތައް ތަރައްޤީގެ 49,179,997 6,755,597 42,424,400

 421 ަޕބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ްޕރޮގްރާމް  39,127,388 3,181,103 35,946,285

ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ހަރުމުދާ   އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 8,396,868 1,122,998 7,273,870  423 

85,644,555 11,059,698 96,704,253  

 

 

  

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  

17,262,742 16,975,130 
 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 34,237,872

8,212,087 13,121,310 
 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް  21,333,397

25,474,829   30,096,440 55,571,269  
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 ހަަމސްދުވަހުގެ ކައުްނސިލްގެ ބައްދަލުވުްނތައްފުރަތަަމ 

ރަސްމީ ޖަލްސާ    25ވަނަ ދައުރުގެ   04 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން  2022

  25ނިންމުން ނިންމާފައެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުން ވަނީ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް    120ާބއްވައި މި ޖަލްސާތަކުން  

 ކުއްލި ޖަލްސާ ާބއްވާފައިވެއެވެ. 02ރަސްމީ ޖަލްސާ އާއި 

 ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް 

ަބއްދަލުވުމުގެ  

 ނަންަބރު 

ނިންމުން  

 ނަންަބރު 

ޙާޟިރުވި  

 ޢަދަދު

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

 ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް   ކައުންސިލްގެ   އައްޑޫސިޓީ   އަހަރުގެ   ވަނަ 2022

  ރަސްމީ ވަނަ      01

ޖެނުއަރީ   10 ޖަލްސާ  

2022 

2022/01 

 

13 
 އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  އާއި  އޮތޯރިޓީ   ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް

 ޑިއުޓީ  ސްޕެޝަލް  ދެވޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ

 ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  މެދު  އާއި(  35%  މުސާރައިގެ   އަސާސީ)  އެލަވަންސް

 މިމައްސަލައަށް  އިދާރީގޮތުން  އެއްގޮތަށް  ޤަވާޢިދާއި   ޤާނޫނާއި  ،އެދިފައިވާތީ

 ހައްލު  ހުށަހަޅައިގެން   ކައުންސިލަށް  ަބލައި  ކޮަބއިތޯ  ހައްލަކީ  ގެނެވޭނެ

 2022ވާ  ހުށަހަޅާފައި  އިން  ސެކްޝަން  ޕްލޭނިންގ   މެންޑްކޮށްރެކޮ  ހޯދުމަށް

 ފާސްކުރުމަށް ަބޖެޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ

  ވަނަ ރަސްމީ    02

ޖެނުއަރީ   12 ޖަލްސާ  

2022 

2022/02 

 

12 
  ިބން   ޭބނުންވާ   ޤާއިމުކުރުމަށް  ސިސްޓަމް  ސޯލަރ  މީދޫގައި  ހުޅުދޫ

  އިން   ލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭޝަން   ފެނަކަ  އެދި  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ

2022/03 
12 

-2021  ކައުންސިލަރުންގެ  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލްގެ   އައްޑޫސިޓީ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ އެކުލަވާލުމަށް ޕްލޭން ޗުއްޓީ އަހަރުގެ ވަނަ 2022

2022/04 
12 

 ސްޓޭޝަން  ޕަމްޕް  ނިޒާމުގެ  ނަރުދަމާ  ތެރޭގައި  ގޯތީގެ  ހުވަނދުމާވިލާ   ،މީދޫ

  އެ  ިބމެއް  އެއްވަރުގެ  ިބމާއި  އުނިވެފައިވާ  ގޯތިން  އެ  ގުޅިގެން  ބެހެއްޓުމާއި

 ެބހެއްޓި  ސްޓޭޝަން  ޕަމްޕް  ތެރޭގައި  ގޯތި  އެ  އަދި  އިތުރުކުރުމަށާއި  ގޯއްޗަށް



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

52 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ފައިސާ  ވެރިފަރާތުން  ތީގެގޯ  ގޮތުގައި  ކުލީގެ  މިހާތަނަށް  ފެށިގެން  ދުވަހުން

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ އެދިފައިވާތީ  ޖެހޭނެކަމަށް ދައްކަން

2022/05 
12 

 އިސްލާމިކް   ހަމަޖެހިފައިވާ  އިމާރާތްކުރުމަށް  ހިތަދޫގައި  އައްޑޫސިޓީ

 ހަމަޖެއްސުމަށް  ިބން  އަކަފޫޓުގެ  40000  ޭބނުންވާ  އެޅުމަށް  ސެންޓަރ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

2022/06 
12 

PSIP   ެގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ސަރުކާރުން   އަހަރު  ވަނ2022ަ  ދަށުން  ގ 

 ހިތަދޫގައި  އައްޑޫސިޓީ  ތެރެއިން  މަޝްރޫޢުގެ  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  ރޭވިފައިވާ

 ، ހަމަޖެހިފައިވާތީ  އިމާރާތްކުރުމަށް  ފްލެޓް  75  ފޭދޫގައި  އަދި  ފްލެޓް  200

 ހުށަހަޅާ  ށްނިންމުމަ  ގޮތެއް  ހަމަޖެއްސުމާއިމެދު  ިބން  ދެއަވަށުން  މި

 މައްސަލަ

2022/07 
12 

 ސްޓޯރޭޖް  ރައްކާކުރަން  ާބވަތްތައް  މޭވާގެ   ތަރުކާރީއާއި  އައްޑޫގައި

  މީދޫ   ކޯޕަރޭޝަނަށް  ނޭޝަނަލް  އެގްރޯ  ެބހެއްޓުމަށްޓަކައި  ސިސްޓަމެއް

 2021  ފެްބރުވަރީ  23  ދޫކުރެއްވުމަށް  ިބން   އަކަފޫޓުގެ  3000  އަވަށުން

 ވަނ162ަ  ދައުރުގެ  ވަނަ  3  ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ  ޭބއްވުނު  ގައި

 މީދޫ  އައްޑޫ  ިބން  އެ  ަބދަލުގައި  ސަރަހައްދުގެ  ނިންމާފައިވާ  ޖަލްސާއިން

 އޮތް  ހުސްކޮށް  އުތުރުން  އިންވެގެން  ިބމާއި  ހުރި  ސޮސައިޓީ  ކޯޕަރޭޓިވް

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ އެދި  ަބދަލުކޮށްދެއްވުން ސަރަހައްދަށް

2022/08 
12 

 ިބނާކުރުމަށް  މީދޫގައި  ހަރަދުކުރައްވައިގެން  ަބޖެޓުން  ދަޢުލަތުގެ

 ވަނ34ަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021  ިބނާކުރުމަށް  މިސްކިތް  ހަމަޖެހިފައިވާ

 ކައުންސިލްގެ  ގައި(  ޖަލްސާ  ވަނަ  20  ދައުރުގެ   ވަނަ  4)  ޖަލްސާ  ރަސްމީ

 އެޅުމަށް  މިސްކިތް  އިން  B(4)/2021/104-426:  ނަމްަބރު  ނިންމުން

 ފާހަގަކުރުމަށް  ޤިްބލަ  ިބމުގައި  ފޫޓުގެ  125*125  ފައިވާނިންމާ

  ، ނުލިޭބތީވެ  ޖާގަ  އިމާރާތްކުރާނެ  މިސްކިތް  ިބމުގައި  އެ  ،ެބލިެބލުމުން

 މޮނިއުމެންޓްގެ   ،އިތުމަތިން   ަބނދަރުގެ  މީދޫ  އެޅުމަށްޓަކައި  މިސްކިތް

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ޖެއްސުމަށްހަމަ ހުސްިބން އޮތް ފަހަތަށް



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

53 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

2022/09 
12 

 ކުންފުންޏާއި   VIZYON VILLA  ތުރުކީގެ  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  އައްޑޫ

 ަބންޑާރަ  ދޫކުރެވިފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށް  ރައްޔިތުން  ސިޓީގެ  އައްޑޫ  ގުޅިގެން

  ގެ   ޕްރިފްެބ  ޚަލާސްކުރާގޮތަށް  ފައިސާދައްކާ  މައްދަތުން  ދިގު  ގޯތިތަކުގައި

   ހަދައި  ނާމާއެއްފަހުމު  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ގުޅޭގޮތުން  ދިނުމާއި  އަޅައި

 ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  އައްޑޫ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގަވާއިދާއި  ޤާނޫނާއި

 މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ ނިންމުމަށް ގޮތެއް ސޮއިކުރުމާއިމެދު ފަރާތުން

2022/10 
12 

 ގުޅިގެން  ކުންފުންޏާއި  BUCNG  ޗައިނާގެ  ކައުންސިލާއި  އައްޑޫސިޓީ

  ސޯޝަލް   އަދަދަކަށް  ދެމެދުގެ  2000  އާއި  1000  އައްޑޫސިޓީގައި

  އެގްރިމެންޓަކަށް  ކޮންޓްރެކްޓް  އިމާރާތްކުރުމުގެ  ޔުނިޓު  ހައުސިން

 ކަންކަން   ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  އެއްަބސްވެ  ދެފަރާތުން  ވާޞިލްވުމަށް

 އެއްަބސްވާގޮތުގެ  އަމަލުކުރުމަށް  މަރުޙަލާގައި  ގެންދިއުމުގެ  ކުރިއަށް

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގަވާއިދާއި  ޤާނޫނާއި(  ޔޫ. އޯ.އެމް)  އެގްރިމެންޓް  ފްރޭމްވޯކް

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ނިންމުމަށް ގޮތެއް ސޮއިކުރުމާމެދު ހަދައި މަތިން

2022/11 
12 

 ހުށަހަޅާ ހަމަޖެއްސުމަށް  ބޭނުމަށް  ޓޫރިޒަމްގެ  ސަރަހައްދެއް  5  އައްޑޫސިޓީގެ

  މައްސަލަ

 

  ވަނަ ރަސްމީ    03

ޖެނުއަރީ   19 ޖަލްސާ  

2022 

2022/12 
11 

 ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނަ  3  ރަސްމީ  ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް

 އެދި  ދެއްވުން  އެޕްރޫވްކޮށް  ކައުންސިލުން  ނިންމުންތައް  ނިންމަވާފައިވާ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

2022/13 
11 

 ނިންމާފައިވާ  ކަނޑައަޅައި  މެމްަބރުން  ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް

 އާއި  ވަނަ  4  އުސޫލުގެ  ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް  ނިންމުމާއި

 ހުށަހަޅާ  އެދި  ނިންމަވައިދެއްވުން  ގޮތެއް  އަލުން  މެދު   މާއްދާއާއި  ވަނަ  6

 މައްސަލަ



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

54 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

2022/14 
11 

 ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  އައްޑޫސިޓީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021

 ފާސްކުރުން ރިޕޯޓް ތަފްސީލު

2022/15 
11 

 ގުޅޭ ކުރުމާއި މުރާޖަޢާ ފީ ނަގާ ކެނޑުމަށް ތާރުމަގުތައް އައްޑޫސިޓީގެ

2022/16 
11 

 ކަރަންޓު  މެގަވޮޓް  15  ޭބނުންކޮށްގެން  ހަކަތަ  ސޯލަރ  އައްޑޫސިޓީގައި

 މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ހުރި  ޝައުޤުވެރިކަން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

  ވަނަ ރަސްމީ    04

ޖެނުއަރީ   26 ޖަލްސާ  

2022 

2022/17 
13 

 ރައްޔިތުންގެ  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ޭބނުންވާ  ޚިދުމަތްތަކަށް   ދޭ  ކައުންސިލުން

  ، ލިިބގެންވާތީ  ކައުންސިލަށް  ާބރު  ނެގުމުގެ  ފީ  މަޝްވަރާއާއެކު

 ހުށަހަޅާ  ނެގުމަށް  ފީއެއް  ޚިދުމަތްތަކުން  ދެމުންގެންދާ  ކައުންސިލުން

 .މައްސަލަ

2022/18 
13 

 އެކަމަށް  ޮބޑުވެ  ޚަރަދު  ހިނގާ  އިންވަކިކުރުމަށް  ގޯތިތައް  ސިޓީގެ  އައްޑޫ

 ގޯތިތަކުގެ   އިންވަކިކުރާ  ކައުންސިލުން  ، އިތުރުވެފައިވާތީ  ވަގުތު  ހިނގާ

 . މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ނެގުމަށް ފީއެއް އަތުން ވެރިފަރާތުގެ

2022/19 
13 

 ޭބނުންވެގެން   ކުރުމަށް  އިމާރާތް  ިބމުގައި  ދޫކޮށްފައިވާ  ސްކޫލަށް  މެދުވަލު

 އެދި  އަށް  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  މޯގޭޖް  ިބން  ނެގުމަށްޓަކައި  ލޯނެއް  ބޭންކުން

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ

2022/20 
13 

" ހިކަހެރަ"  އޮތް  ފަޅުތެރޭގައި  ރަށުގެ  އުތުރުން  ޒޯންގެ  ޓޫރިޒަމް  މީދޫ

 . މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ނިންމުމަށް ދޫކުރުމަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް

2022/21 
13 

 ަބދަލުގެނައުމަށް   އުސްމިނަށް  އިމާރާތްކުރުމުގެ  ޒޯންތަކުގައި  ޓޫރިޒަމް

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ

  ވަނަ ރަސްމީ    05

 02 ޖަލްސާ  

 2022ފެބްރުއަރީ  

2022/22 
13 

 ދެންނެވުނު   ،ދޫކުރެވުނުކަމާއި  ިބން  ހެދުމަށް  ކޫލްރޫމެއް  ހިތަދޫގައި.ސ

 ކައުންސިލަށް  ގޮތުގައި  ޖޫރިމަނާގެ  ކުއްޔާއި   ގުޅިގެން  އެއްަބސްވުމާ

 ކައުންސިލުން   ހޯދުމަށްޓަކައި   10,718,025/-  ޖުމްލަ  ލިބެންޖެހޭ

 .މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ކުރުމަށް ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

55 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

2022/23 
13 

 ފާސްކުރުމަށް  އަލުން  ޤަވާއިދު  ެބހޭ  ބެލެހެއްޓުމާ  ަބނދަރު  އައްޑޫގައި

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

2022/24 
13 

 ހުށަހަޅާ   ފާސްކުރުމަށް  އުޞޫލް  ނެގުމާެބހޭ  ފީ  ަބނދަރުތަކުން  އައްޑޫސިޓީގެ

 މައްސަލަ

2022/25 
13 

 ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނ4ަ  ރަސްމީ  ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް

 އެދި ދެއްވުން އެޕްރޫވްކޮށް ކައުންސިލުން ނިންމުންތައް ނިންމަވާފައިވާ

2022/26 
13 

 ނަމުގައި  ކައުންސިލްގެ  ބަނދަރުތަކުގައި  އަވަށްތަކުގެ  އައްޑޫގެ

 ކަރަންޓު  ފެނާއި  މީޓަރުތަކުން  ކަރަންޓު  ފެނާއި  ަބހައްޓާފައިވާ

 ކަރަންޓު  ފެނާއި  މީޓަރުތަކުން  ދެންނެވުނު   ،ބޭނުންކުރަމުންދާތީ

 މައްސަލަ ނެގުމާގުޅޭ އަގު އަތުން ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންކުރަމުންދާ

2022/27 
13 

 ހަކަތަ   އިއާދަކުރަނިވި  ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  ހަރަދު  ކަރަންޓު  ކައުންސިލްގެ

 އަވަށު  އަވަށްތަކުގެ  އައްޑޫސިޓީގެ  ،އުފެއްދުމަށް  ކަރަންޓު  ޭބނުންކޮށްގެން

 ހުށަހަޅާ   ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  މެދު  ހަރުކުރުމާއި  ސޯލަރޕެނަލް  އޮފީހުގައި

 މައްސަލަ

2022/28 
13 

 ނެގިފައިވާ   އުސޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓް  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ކައުންސިލްގެ

 ފާސްކުރުމަށް އެލަވަންސް މިނިމަމްވޭޖް ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް

2022/29 
13 

 މިސްކިތެއް   ޖާގައިގެ   މީހުންގެ  450  ހުރިތަނުގައި  މިސްކިތް  އަރުުބ  މީދޫ

 ހަވާލުކުރުމަށް ފަރާތަކާއި އަމިއްލަ އެޅުމަށް

  ވަނަ ރަސްމީ    06

 09 ޖަލްސާ  

 2022ފެބްރުއަރީ  

2022/30 
12 

 ަބއްދަލުވުމުގައި ވަނަ 05 ރަސްމީ ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ލޭންޑް

 އެދި  ދެއްވުން  އެޕްރޫވްކޮށް  ކައުންސިލުން  ނިންމުންތައް  ނިންމަވާފައިވާ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

2022/31 
12 

  ބޭނުން  އަލުން  ތެރެއިން  ތަކެތީގެ  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް

 އިކުއިޕްމަންޓް  މެޝިނަރީ   ،ފަރުނީޗަރ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ތަކެތީގެ  ނުކުރެވޭ



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

56 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ގޮތެއް  މައްސަލައަށް  ކިޔުމުގެ  ނީލަން   ތަކެތި  ފަދަ  ހާރޑްވެއަރ  އައިޓީ  އާއި

 މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ އެދި ނިންމަވައިދެއްވުން

2022/32 
12 

  ޕޮލިސްއާއި  ހިތަދޫ   އެޅުމަށް  އިމާރާތެއް  އެކަމަޑޭޝަން  ޕޮލިސްގައި  ހިތަދޫ

  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ހޯދުމަށް   ިބމެއް  އިތުރު   ބިމުން  އޮތް  އިންވެގެން

 މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ އެދިފައިވާތީ ސަރވިސްއިން

2022/33 
12 

 ހިލޭ  އިންޑިއާގެ   މަސައްކަތަށް  މަސްޕްލާންޓްގެ  ގޭދޮށު  ހިތަދޫ  އައްޑޫސިޓީ

 ގުޅޭގޮތުން   ދޫކުރުމާއި  ގޮތުގައި  ލޯނެއްގެ  ފައިސާ  ދޫކުރާ  ތެރެއިން  އެހީގެ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ނިންމުމަށް ގޮތެއް

2022/34 
12 

 ހިތަދޫގައި.ސ  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ   ކުރުމުގެ   ގެދޮރުވެރި  ސަރުކާރުގެ

  ފްލެޓަށް   28  ާބކީހުރި  ފްލެޓްގެތެރެއިން  264  ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ

 ލިސްޓް  ވަގުތީ  ގޮތުގެ  ލިިބފައިވާ  ޕޮއިންޓް  ފަރާތްތަކަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާ

 އްސަލަމަ ހުށަހަޅާ ނިންމުމަށް ގޮތެއް ކައުންސިލުން ޢާންމުކުރުމާއިމެދު

2022/35 
12 

 ލުއިދިނުމުގެ   މުޢާމަލާތްތަކުގައި  ގުޅޭ  ބިންތަކާއި   ކުލީ  ސިޓީގެ  އައްޑޫ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މުރާޖާކުރުމަށް މާއްދާ ވަނަ 2 އުޞޫލުގެ

2022/36 
12 

 ދެވިފައިއިދާރީ އޮޅުމަކުން ނަންަބރު 

  ވަނަ ރަސްމީ    07

 16 ޖަލްސާ  

 2022ފެބްރުއަރީ  

2022/37 
10 

 އެއްގަމުތޮށީގައި   ކަނޑުތޮށީގައްޔާއި)  R-992/2019  ނަންަބރު  ގަވާއިދު

 ދުއްވުމާއި  އުޅަނދުފަހަރު  ފަޅުތެރޭގައި  ،އެއްސުމާއި  އުޅަނދުފަހަރު

  ާބރުލިބިގެން   ދަށުން(  ގަވާއިދު  ފީނެގުމާެބހޭ  އެކަންކަމަށް  އެލުމާއި

 ފާސްކުރުމަށް އުޞޫލު ފީނެގުމާެބހޭ ަބނދަރުތަކުން އައްޑޫސިޓީގެ

2022/38 
10 

 އިން  ހިތަދޫ   ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ  S-2/138/2003  މިފްކޯއަށް

 މެދު   ކުއްޔާއި  އެިބމުގެ  ހަމަވެފައިވާތީ  މުއްދަތު   ިބމުގެ  ކުލީ  ދޫކޮށްފައިވާ

 ލޭންޑް  އެކުލަވާލުމުގައި  އެއްަބސްވުން  އިތުރުކޮށް  މުއްދަތު  ،ނިންމާ  ގޮތެއް



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

57 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 އުންސިލުންކަ  މެދު  އާ   ލަފާ  ދީފައިވާ  ކޮމިޓީއިން   ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް

 ނިންމުމަށް  ގޮތެއް

2022/39 
10 

 އިން  ހިތަދޫ   ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ  S-2/138/2003  މިފްކޯއަށް

 މެދު   ކުއްޔާއި  އެިބމުގެ  ހަމަވެފައިވާތީ  މުއްދަތު   ިބމުގެ  ކުލީ  ދޫކޮށްފައިވާ

 ލޭންޑް  އެކުލަވާލުމުގައި  އެއްަބސްވުން  އިތުރުކޮށް  މުއްދަތު  ،ނިންމާ  ގޮތެއް

 އުންސިލުންކަ  މެދު  އާ   ލަފާ  ދީފައިވާ  ކޮމިޓީއިން   ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް

 ނިންމުމަށް  ގޮތެއް

2022/40 
10 

 އިތުރަށް  މަޝްރޫޢުތައް  އެކި  އެކި  ހިންގަމުންދާ  ތަރައްޤީއަށް  އައްޑޫސިޓީގެ

 ނެގުމަށާއި   އިންޖިނިއަރަކު  ސިވިލް  ތިރީގައިވާގޮތަށް  ކުރުމަށް  ހަރަދަނާ

  އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

  މުސާރަ   އުޞޫލުން  ކަނޑައަޅާ  މަޤާމަކަށް  ޓެކްނިކަލް  މިފަދަ  އިން

 ފެންނަކަމަށް  ހަމަޖެއްސުމަށް

2022/41 
10 

 ހިރާ  ިބން  އަކަފޫޓުގ20,000ެ  ހުސްބިމުން  އޮތް  ދެކުނުން  ސްކޫލުގެ  ހިރާ

 ވެލި  ސާފުކުރުމަށާއި   ިބން  އަކަފޫޓުގެ  20,000  މި  ދޫކުރުމަށާއި  ސްކޫލަށް

 ސްކޫލުން  ހިރާ   ޚަރަދު  ކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލުން  ކުރުމަށް  ލެވެލް  އަޅައި

 އިެބމުގެ   އަދި  ފެންނަކަމަށާއި  ކަނޑައެޅުމަށް  ދެއްކެވުމަށް  ކައުންސިލަށް

 ފެންނަކަމަށް  ދޫކުރުމަށް  އަޅަން  ޓްރެކް  ޑްރައިވިންގ   ސަރަހައްދު  އޮތް  ާބކީ

  ވަނަ ރަސްމީ    08

 23 ޖަލްސާ  

 2022ފެބްރުއަރީ  

2022/42 
10 

 ޓޫރިސްޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  R-176/2021  ނަންަބރު  އިދުގަވާ

 ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙް  ވަނަ  4  ގަވާއިދަށް  ހިންގުމާެބހޭ  ގެސްޓްހައުސް

 ހޯމްސްޓޭގެ  ގައި  އައްޑޫ  މާއްދާގައިވާގޮތުގެމަތިން  ވަނަ  12-23  ގަވާއިދުގެ

 މިނސްޓްރީ  އެދި  އަށް  ހުއްދަ  ހިންގުމުގެ  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް  ގޮތުގައި

 ގައި(  ހ )   މާއްދާގެ  ދެންނެވި  އިސްވެ  ،ހުށަހެޅުމަށާއި   އަށް  ޓޫރިޒަމް  އޮފް

  ގާއިމް   ޑެސްކް   ޓޫރިޒަމް   އިދަރާގައި  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މަތިން  ވާގޮތުގެ

  ޑެސްކުގެ   ޓޫރިޒަމް  ގައިވާގޮތުގެމަތިން (  ށ)   މާއްދާގެ  އެ  ،ކުރުމަށާއި

  އެ   އަދި  މަށާއިކަނޑައެޅު  މެނޭޖަރ  ޖެނެރަލް  އައްޑޫގެ   ވެރިއެއްގެގޮތުގައި



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

58 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ   ޙާލަތެއް  އިމަޖެންސީ  ގައިވާގޮތުގެމަތިން(  ބ )  މާއްދާގެ

 ކޮމިޓީއިން  ޓޫރިޒަމް  ކައުންސިލްގެ  ޕްލޭން  ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  ރަށުގައި

 ހާލަތުގައި  އިމަޖެންސީ  ހޯމްސްޓޭތަކުން  ވަކިވަކި  ،އެކުލަވާލުމަށާއި

  ޓޫރިޒަމް   ގެކައުންސިލް  ދޭނީއިރުޝާދު  އަމަލުކުރުމަށް  ފަތުރުވެރިނަށް

 ހޯމް  ، ކަނޑައެޅުމަށާއި  ކަމަށް  ޕްލޭނާއެއްގޮތަށް  އެކުލަވާލާ  ކޮމިޓީއިން

 އައްޑޫސިޓީގައި  ހިންގުމުގައި  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް  ގޮތުގައި  ސްޓޭގެ

  އައްޑޫ  އަދި  ފާސްކުރުމަށާއި  ކައުންސިލުން  އުޞޫލު  އަމަލުކުރަންޖެހޭ

 ހިންގުމުގެ  ގެސްޓްހައުސް  ރިސްޓްޓޫ  ގޮތުގައި   ހޯމްސްޓޭގެ  ސިޓީގައި

 ސިޓީ   އައްޑޫ  ހުށަހެޅުމަށް  ޓޫރިޒަމަށް  އޮފް   މިނިސްޓްރީ  އެދި  ހުއްދައަށް

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުމަށް ޤަރާރު ކައުންސިލްގެ

2022/43 
10 

 ޭބނުންވާތީ  ހެދުމަށް  ީބޗްތައް  ސަރަހައްދުތަކުގައި  އެކި  ސިޓީގެ  އައްޑޫ

 އޮމްނި  ކުރުމަށް  ޑިޒައިން  ީބޗް  ހަދައި   އޭ.އައި.އީ  އެީބޗްތަކުގެ

 ނުގޮސް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ކުރެވުނު  ހަވާލު  ސޮލިއުޝަންސްއާއި

 އޮމްނިމައްސަލަ ަބލައި    ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  މެދު  އެކަމާއި  ހުއްޓިފައިވާތީ

 ނުގޮސް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ކުރެވުނު  ހަވާލު  ސޮލިއުޝަންސްއާއި

 ނިންމާފައިވާ  ަބއްދަލުވުމުން  ވަނަ  13  ކޮމިޓީގެ  ޓޫރިޒަމް  ހުއްޓިފައިވާތީ

  ާބތިލުކޮށް   އެއްަބސްވުން  ވެފައިވާ  އާއެކު  ސޮލިއުޝަންސް  އޮމްނި  ގޮތަށް

 ކައުންސިލުން  ސިޓީ  އައްޑޫ  އަދި  ހޯދުމަށާއި  ަބދަލު   ގެއްލުމުގެ   ލިުބނު

 އަށް  ސޮލިއުޝަންސް  އޮމްނި  ީބލަމެއްގައި  އެއްވެސް  ކުރާ  އިއުލާން

  އެކުންފުނި   އިން  ކައުންސިލް  އައްޑޫސިޓީ  އަދި  ގޮތަށާއި   ަބއިވެރިނުވެވޭ

 ފެންނަކަމަށް ކުރުމަށް ްބލެކްލިސްޓް

2022/44 
10 

 ޓެކްނޮލޯޖީ   އެންޑް  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް   ،އެންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

  ދަށުން   ގެ'  މަޝްރޫޢު  ެބލުމުގެ  ފެންވަރު  ވައިގެ'  ގެންދާ  ކުރިއަށް  އިން

 މޮނިޓަރިންގ  ކޮލިޓީ  އެއަރ'  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޤާއިމުކުރަން  ސިޓީގައި  އައްޑޫ

  ގެންދިޔުމާއި  ރިއަށްކު  ފަހުމުނާމާ  ހަވާލުކުރުމުގެ  ކައުންސިލާ'  ސެންސަރ

  ، އެންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީމި މައްސަލަ ަބލައި    ނިންމުން  މެދު



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

59 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

  އާއި    ކައުންސިލް   ސިޓީ   އައްޑޫ  އާއި  ޓެކްނޮލޯޖީ  އެންޑް  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް

 ގެ '  މަޝްރޫޢު  ެބލުމުގެ  ފެންވަރު  ވައިގެ'  ފަހުމުނާމާ  ވެވިފައިވާ  ދެމެދު

 ކޮލިޓީ  އެއަރ'  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޤާއިމުކުރަން  ރަށްރަށުގައި  ޮބޑު  އާާބދީ  ދަށުން

 ފެންނަކަމަށް  ހަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލާ' ސެންސަރ މޮނިޓަރިންގ

2022/45 
10 

 ނަންަބރު   އޮތޯރިޓީގެ  ސާރވޭ  އެންޑް   ލޭންޑް  މޯލްޑިވްސް

 ވަކިކުރަން  އިޙްތިޞާޞް   ސިޓީގެ  އައްޑޫ   ސިޓީއިން  431/426/2022/03

ަބލައި   ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  މެދު  ޗާރޓާއި  ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ  މި 

 ނަންަބރު   އޮތޯރިޓީގެ  ސާރވޭ  އެންޑް   ލޭންޑް  މޯލްޑިވްސް

 ޗާޓުގައި  ކުރެވިފައިވާ   އެއްކަރުދާސް   ސިޓީގައި  431/426/2022/03

 އެފަރާތުން   އިން  އިޙްތިޞާޞް  ސިޓީގެ  އައްޑޫ  ،ސަރަހައްދު  ފާހަކަކޮށްފައިވާ

  އައްޑޫސިޓީ  ގަން  އައްޑޫސިޓީ  ،ނެތްކަމަށާއި  ވަކިކުރެވެން  ގޮތައް  އެދިފައިވާ

  މޯލްޑިވްސް   އެދި  އިތުރުކުރުމަށް  ތެރެއަށް  އިޙްތިޞާޞްގެ  ންސިލްގެކައު

 ފެންނަކަމަށް ފޮނުވުމަށް ސިޓީ އަށް  އޮތޯރިޓީ ސާރވޭ އެންޑް ލޭންޑް

2022/46 
10 

 އިލެކްޓްރީޝަން  އަދި  ސާރވެޔަރ  އެސިސްޓެންޓް  އުސޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓް

 އުސޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓްމި މައްސަލަ ަބލައި    ނެގުމަށް  މުވައްޒަފުން  މަޤާމަށް

 އޮފީހަށް   އަވަށު  މަރަދޫ  ނިޔަލަށް  ގެ   2022  ޑިސެމްަބރ  31

 އިލެކްޓްރީޝަން  އޮފީހަށް  އަވަށު  މީދޫ  އަދި   ސާރވެޔަރ  އެސިސްޓެންޓް

 ފެންނަކަމަށް  ނެގުމަށް މުވައްޒަފުން މަޤާމަށް

2022/47 
10 

 އަޅަން  ހެޑްކުއާޓާޒް  ރިޖަނަލް  ސަދަން  ސާރވިސްގެ   ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް

  މިހާތަނަށް   ކައުންސިލުން  ކަނޑައެޅުމަށް  ިބން  ރޯޑުކައިރިން  ލިންކް  ފޭދޫ

  ސާރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ،ބާޠިލްކޮށް  ނިންމުންތައް  ނިންމާފައިވާ

  އަކަ  45000  އަވަށުން  ފެދޫ  އެޅުމަށް  ހެޑްކުއާޓާޒް  ރީޖަނަލް  ސަދަން

 ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް ގައި     މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ  ހަމަޖެއްސުމަށް  ިބން  ފޫޓުގެ

 ލިންކް   ފޭދޫ  އަޅަން  ހެޑްކުއާޓާޒް  ރިޖަނަލް   ސަދަން  ސާރވިސްގެ

 ނިންމާފައިވާ  މިހާތަނަށް  ކައުންސިލުން  ކަނޑައެޅުމަށް  ިބން  ރޯޑުކައިރިން

 ސަދަން  ސާރވިސްގެ  ޕޮލިސް   މޯލްޑިވްސް  ،ާބޠިލްކޮށް  ނިންމުންތައް



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

60 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

  ިބން  ފޫޓުގެ  އަކަ 45000 އަވަށުން ފެދޫ އެޅުމަށް ހެޑްކުއާޓާޒް ރީޖަނަލް

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ހަމަޖެއްސުމަށް

2022/48 
10 

  މިހާރު  އާއްމުކޮމިޓީގައި   އިދާރާގެ  ކައުންސިލް   އައްޑޫސިޓީ

 ޑެޕިއުޓީ   އަދި  ނިޒާރު  އަލީ  މޭޔަރ  އިތުރަށް  މެމްަބރުންގެ  މަސައްކަތްކުރައްވާ

 ގޮތުގައި  މެމްަބރުންގެ   ކޮމިޓީގެ  އާއްމު  ނަން  ޝުއާޢުގެ  މުޙައްމަދު  މޭޔަރ

 ފެންނަކަމަށް  ހިމެނުމަށް

  ވަނަ ރަސްމީ    09

މާރިޗު   02 ޖަލްސާ  

2022 

2022/49 
11 

 މަރާމާތުކޮށް   މައިދާންތައް  ޢާންމު  ީބޗްތަކާއި  ތަކާއި  ޕާކް  ސިޓީގެ  އައްޑޫ

 ގޮތައް  ހުށައަޅާފައިވާ   އިން  ކޮމިޓީ  އާންމު   އުޞޫލު  ބެލެހެއްޓުމުގެ

 ފެންނަކަމަށް  ފާސްކުރުމަށް

2022/50 
11 

 ަބއްދަލުވުމުގައި ވަނަ 07 ރަސްމީ ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ލޭންޑް

 އެދި ދެއްވުން އެޕްރޫވްކޮށް ކައުންސިލުން ނިންމުންތައް ނިންމަވާފައިވާ

  ވަނަ ރަސްމީ    10

މާރިޗު   09 ޖަލްސާ  

2022 

2022/51 
12 

 ގައި 2022  ޖޫން  01  މުާބރާތް"  2021  ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ފުޓްޯބލް  އައްޑޫ

 ލިިބފައިވާ   ތަޖުރިާބ  ކުރާނެ  އިންތިޒާމް  މުާބރާތް  ފުޓްޯބޅަ  ޭބއްވުމަށާއި

 ެބއްލެވުމުގެ  ކޮމިޓީގެ  އެ  އެކުލަވައި  ކޮމިޓީއެއް  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  ޭބފުޅުން

 ންނަކަމަށް ފެ ގެންދިޔުމަށް ކުރިއަށް އިންތިޒާމްކޮށް މުާބރާތް ދަށުން

  ވަނަ ރަސްމީ    11

މާރިޗު   17 ޖަލްސާ  

2022 

2022/52 
11 

  ދަށުން ގެ  ޕްރޮގްރާމްގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ސެކްޓަރ  ޕަްބލިކް ސަރުކާރުގެ

 ހައުސިންގ  200  ހަމަޖެހިފައިވާ  އިމާރާތްކުރުމަށް  ހިތަދޫގައި  ސިޓީ  އައްޑޫ

ގައި މައްސަލަ  ހުށަހެޅުނު  ކަނޑައެޅުއްވުމަށް  ިބން  ކުރާ  އިމާރާތް  ޔުނިޓް

  ދަށުން ގެ  ޕްރޮގްރާމްގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ސެކްޓަރ  ޕަްބލިކް ސަރުކާރުގެ

 ހައުސިންގ  200  ހަމަޖެހިފައިވާ  އިމާރާތްކުރުމަށް  ހިތަދޫގައި  ސިޓީ  އައްޑޫ

  ބާޒާރުގެ  ސިޓީ  ިބންކަމުގައި  ރަނގަޅު  އެންމެ   ކުރުމަށް  އިމާރާތް  ޔުނިޓް

 އަކަފޫޓުގެ  51،000  މަށްއެޅު  ފްލެޓް  ފެންނަކަމަށާއި  ިބން  އޮތް  ފުރަގަހަށް

 ފެންނަކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ިބން އެ



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

61 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

2022/53 
11 

" ރިޕޯޓް  މާލީ"  އަހަރުގެ   ވަނަ  2021  ކައުންސިލްގެ   އައްޑޫސިޓީ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ފާސްކުރުމަށް

2022/54 
11 

 ިބމެއް  ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި  ފެކްޓްރީއެއް  ގަރމެންޓް  އައްޑޫސިޓީގައި

  ކޯޕަރޭޝަން   ސެންޓަރ  ިބޒްނަސް  އެދި  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން

 މައްސަލަ  އެދިފައިވާ ކައުންސިލްގައި އިން( ސީ.ސީ.ީބ)

  ވަނަ ރަސްމީ    12

މާރިޗު   23 ޖަލްސާ  

2022 

2022/55 
13 

 ފީ  އަހަރީ  ވެހިކަލްތަކުގެ  ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ޒޯންއަށް  އައްޑޫސިޓީ

 . މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ަބލައިގަތުމަށް އިދާރާއަށް ކައުންސިލް ސިޓީ  އައްޑޫ

2022/56 
13 

 ަބއްދަލުވުމުގައި ވަނަ 08 ރަސްމީ ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ލޭންޑް

 އެދި  ދެއްވުން  އެޕްރޫވްކޮށް  ކައުންސިލުން  ނިންމުންތައް  ނިންމަވާފައިވާ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު

2022/57 
13 

 އަގު  އިތުރަށް ހޯދުމަށް ފައިސާ ޭބނުންވާ  ޚިދުމަތްތަކަށް ދޭ ކައުންސިލުން

 މައްސަލަ  ހުށަހެޅުނު  ކަނޑައެޅުމަށް  އަގުތައް  ނެގޭނެ  ދާއިރާތަކާއި  ނެގިދާނެ

2022/58 
13 

 ކަނޑައެޅުމަށް  ކައުންސިލުން  ީބޗެއް  ވަކި  ހާއްސަ   ފަތުރުވެރިކަމަށް  މީދޫގައި

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު

  ވަނަ ރަސްމީ    13

މާރިޗު   31 ޖަލްސާ  

2022 

2022/59 
12 

 ަބއްދަލުވުމުގައި ވަނަ 08 ރަސްމީ ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ލޭންޑް

 އެދި  ދެއްވުން  އެޕްރޫވްކޮށް  ކައުންސިލުން  ނިންމުންތައް  ނިންމަވާފައިވާ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު

2022/60 
12 

  ،ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ސަވާހިލި  އަދި  ީބޗް  ފޭދޫ   ،ީބޗް  ސަންސެޓް  ހިތަދޫ.  ސ

 ކައުންސިލުން  ޕްރޮޕޯޒަލް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ވިޒަޔޯންވިލާގެ

 އެދި ދެއްވުން އެޕްރޫވްކޮށް

2022/61 
12 

 ހިތަދޫ   ެބހެއްޓުމަށްޓަކައި   އޭޓީއެމް  ގެ  ޕލކ  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ޭބންކް

 މައްސަލަ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ބޭންކުން  އެ  ހޯދުމަށް  ކުއްޔަށް  ިބން  ކާރިން  ސްކޫލް



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

62 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

  ވަނަ ކުއްލި   01

އެޕްރީލް   04 ޖަލްސާ  

2022 

2022/62 
12 

 ދުވަސް  މަސް   3  ޖެނެރަލްއަށް  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ

 ގުޅޭގޮތުން   ޖެނެރަލްއާއި  ސެކްރެޓަރީ  މުއްދަތުގައި  މި  އާއި  ފުރިފައިވާތީ

 ލައްވާ  ކައުންސިލަރުން  އާއި  މޭޔަރ  ކައުންސިލްގެ   ފޯމް  ފުރަންޖެހޭ

 ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ  ،ފުރުވާފައިނުވަތީއާއި  އިދާރާއިން  ކައުންސިލް

 ެބލުމާއި  އޮތްތޯ  އިތުާބރު  ކައުންސިލްގެ  މައްޗަށް  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ

 ސެކްރެޓަރީ  އެކު

  ވަނަ ރަސްމީ    14

އެޕްރީލް   06 ޖަލްސާ  

2022 

2022/63 
10 

 ޖޫރިމަނާ  ނަގާ  މުއްދަތަށް  އޮންނަ  ނުދެއްކި  ކުލި  ިބމުގެ  ދޫކުރާ  ކުއްޔަށް

 ހުށަހަޅާފައިވާ  ކަނޑައެޅުމަށް   އަދަދު  ޮބޑު  އެންމެ  ނެގޭނެ  ގޮތުގައި  ގެ

 މައްސަލަ

2022/64 
10 

ނިންމުންއާއި    ނިންމުން  ނަންަބރ57ު   މައްސަލަ   މި  މެދުގޮތެއް 

 ނަންަބރު   057/2022(/4)ީބ-426،    ގަތުމަށާއި  ަބލައި  ކައުންސިލަށް

 ނިންމުމަކަށް  ނިންމާފައިވާ   އަގުނެގުމަށް  ޙިދުމަތްތަކުން  ގިނަ  ނިންމުމަކީ

 މައްސަލަ  މުޅި  ަބދަލުގައި  ކުރުމުގެ  މުރާޖާ  ތަންކޮޅު  ވަކިވަކި  ،ވާތީ

 ފެންނަކަމަށް  ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ އަލުން ބާޠިލުކޮށް

  ވަނަ ކުއްލި   02

 10   ޖަލްސާ  

 2022  އެޕްރީލް 

2022/65 
12 

 މަސްވެރިކަމަކީ"    ،ގަތުމަށާއި  ބަލައި  ކައުންސިލަށް  މައްސަލަ  މި

 މަސްވެރިކަން  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  އެހެނަސް  ކަމަށާއި  ލޭނާރު  ދިވެހިންގެ

 އަކީ   މައްސަލަ  ނުކިރޭ  މަސް  ާބނާ  މަސްވެރިން  ދުވަސްވަރު  ރަނގަޅު

 ރާލައިދު  މިކަމަށް  ކަމަށާއި  ތަކުލީފެއް  އުފުލަންޖެހިފައިވާ  މަސްވެރިން  ދިވެހި

 ހިނިތުންވުން  މަސްވެރިންނަށް  ސިޔާސަތަކުން  ރަނަގަޅު  ހިންގޭ  ރޭވިގެން

 ހޯދުމަށް  ހައްލެއް  މައްސަލައަށް  މި  ،ފެންނާތީ   ކަމަށް  ގެނެސްދެވިދާނެ

 ފެންނަކަމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް އެކު ފަރާތްތަކާއި ތިރީގައިވާ

  ވަނަ ރަސްމީ    15

  އެްޕރީލް  13 ޖަލްސާ  

2022 

2022/66 
13 

 ގޮތެއް  ކައުންސިލުން  މެދު  ޑިޒައިނާއި  ަބނދަރުގެ  ހިތަދޫ  އައްޑޫސިޓީ

 ނިންމުން 

2022/67 
13 

  އިސްލާޙު  ވަނަ  1  އަށް  2021  ޤަވާއިދު  ހިންގާ  ކައުންސިލްގެ   އައްޑޫސިޓީ

 ފާސްކުރުން ޤަވާއިދު ގެނައުމުގެ



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

63 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

2022/68 
13 

 މައްސަލަ  ހެދުމާއިގުޅޭ ކެފޭ ގޯތިތެރޭ މަރުކަޒު އިޖްތިމާޢީ ހިތަދޫ

2022/69 
13 

 ިބން  ގެ  ފޫޓް  87*100  އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިވާ  ސްކޫލަށް  މަރަދޫފޭދޫ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ގޮތުން ގުޅޭ  ނެގުމާއި ކައުންސިލަށް އަނުބރާ

2022/70 
13 

  ިބން  އަށް  ކޮމްޕްލެކްސް  ސްޕޯރޓްސް  އިންޑޯ  އިން  މީދޫ  އާއި  ފޭދޫ

 ކަނޑައެޅުން

2022/71 
13 

 ިބންކުއްޔަށް   ހިމެނިފައިވާ  އިމާރާތް  ،އިމާރާތާއި  ހިންގި  އައިސްޑިލައިޓް

 ދޫކުރުން

2022/72 
13 

 ދޫކުރުން ކުއްޔަށް އިމާރާތް ހިންގި ކުރިން ސިމެންތިގުދަން އެޕޯލޯ

2022/73 
13 

 ހަލާކުވެ  ފުރާޅު  ސެންޓަރ  ކޮމިއުނިޓީ  ހުންނަ  ގަމުގައި  އައްޑޫސިޓީ

  ބަންދުކުރުމާއި  ތަން  ޭބނުންނުކުރެވި  ގޮތަކަށް   ނޫން  މަރާމާތުކޮށްގެން

 އެދި ދެއްވުމަށް ހޯއްދަވައި ހައްލެއް އަވަސް ގުޅިގެން

  ވަނަ ރަސްމީ    16

  އެްޕރީލް  20 ޖަލްސާ  

2022 

2022/74 
08 

 ހައުސިންގ  ޕްރީފެްބ  ވެވޭ  ދެމެދު  ކައުންސިލާ  އައްޑޫސިޓީ  އާއި  ވިޒްޔޯންވިލާ

 ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ގޮތެއް  ކައުންސިލުން  އެއްަބސްވުމާމެދު  ސްކީމާގުޅޭ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

2022/75 
08 

 އިން  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  ޕްރައިވެޓް  ސަސްޓެއިނަަބލް  އެކްސެލެރޭޓިންގ

 ތިންވަނަފިޔަވަހީގެ  މަޝްރޫއުގެ (  އެސްޕަޔަރ)    އެނަރޖީ  ރިނިއުަބލް

 ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެއްަބސްވުން ލައިސަންސް

2022/76 
08 

 ހިތަދޫގައި.ސ  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ   ސަރުކާރުގެ

  ފްލެޓަށް   28  ާބކީހުރި  ތެރެއިން  ފްލެޓްގެ  264  އިމާރާތްކޮށްފައިވާ

 ލިސްޓް  ދާއިމީ  ގޮތުގެ  ލިިބފައިވާ  ޕޮއިންޓް  ފަރާތްތަކަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާ

 ނިންމުން  ގޮތެއް ކައުންސިލުން މެދު އާންމުކުރުމާއި



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

64 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

2022/77 
08 

  އިސްލާޙް   ވަނަ  1  އުސޫލަށް  ފީނެގުމާެބހެ  ަބނދަރުތަކުން  ސިޓީގެ  އައްޑޫ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ގެނައުމަށް

  ވަނަ ރަސްމީ    17

  އެްޕރީލް  27 ޖަލްސާ  

2022 

2022/78 
08 

 ަބއެއް   ފޫޓުގެ  20"  އިންފާރުން  ދަނޑުގެ  ފުޓްސަލް  މަރަދޫފޭދޫ

 ވޭޑިންކޮށްގެން   ހޮޅިން  ދަނގަޑު  ތިުބމަށް  އޮފިޝަލުން   ،ތެޅުމަށްފަހު

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ގުޅިގެން ބޭނުންވުމާއި ހެދުމަށް އެއް ރޮސްޓްރަމް

2022/79 
08 

 އޮގަސްޓް  B(4)/2021/075  (25-426  ނަންަބރު  ކައުންސިލްގެ

 ހާަބރ"  ހަމަޖެހިފައިވާ  ނެގުމަށް  މުވައްޒަފުން  ނިންމުމުން(  2021

 ހަމަވާ   ޝަރުތު   އަދަދަށް  އެކަށީގެންވާ  މަޤާމަށް"  އިންސްޕެކްޓަރ

 ނެގުމާމެދު  މުވައްޒަފުން  މަގާމަށް  މި  ،ނުވާތީ   ކުރިމަތިލާފައި  ފަރާތްތަކުން

 ދެއްވުމަށް  މަވައިނިން ގޮތެއް

  ރަސްމީ   ވަނަ   18

މެއި    11ޖަލްސާ  

2022 

2022/80 
7 

  ގެ   އެމްޕަވަރމަންޓް  ކޮމިއުނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް   ޔޫތު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 އިން  ސިޓީ(  2022  އޭޕްރިލް  24)  SD/426/2022/16-141  ނަންަބރު

 ެބޑް  އައްޑޫ   ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  ިބމުގައި  މަރުކަޒުގެ  އިޖްތިމާއީ  ހިތަދޫ

  ދި އެ  ހަވާލުކޮށްދެއްވުމަށް  އާއި  މިނިސްޓްރީ  އެ  ކޮމްޕްލެކްސް  މިންޓަން

 ނިންމެވުމަށް  ގޮތެއް ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ލައްވާފައިވުމާއި

2022/81 
7 

 ޔޫ.އޯ.އެމް  ފޮނުވާފައިވާ  އިން  ންސްވެއެލަ  ޕްލާސްޓިކް  އޯޝަން  މޯލްޑިވްސް

 ނިންމެވުމަށް  ގޮތެއް ކައުންސިލުން މެދު ސޮއިކުރުމާއު ގައި

2022/82 
7 

  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް   ޔޫތް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލާއި   އައްޑޫސިޓީ

 ކޮމިއުނިޓީ   އަދި  ސެންޓަރ  ޔޫތު  ވެވޭ  ދެމެދު  އެމްޕަވަރމަންޓާއި  ކޮމިއުނިޓީ

 ގޮތެއް   ކައުންސިލުން  މެދު  އެއްަބސްވުމާއި  ގުޅޭ  ހިންގުމާއި  ސެންޓަރ

 ނިންމުން 

2022/83 
12 

 މީދޫގެ  އައްޑުއަތޮޅު  ،ކުރުމުން  ދައުވާ  އެދި  ހިއްކުމަށް  ިބން  ގެ ސިޓީ  އައްޑޫ

 ޤަޞިއްޔާއިން   S1C/2022/23  ނަންަބރު  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

  ވަނަ ރަސްމީ   19

މެއި    18ޖަލްސާ  

2022 

 ކައުންސިލުން  އައްޑޫސިޓީ  މައްސަލައަށް  ގެންދަވާ  ަބއްލަވަމުން

 އެދި ނިންމަވައިދެއްވުން ގޮތެއް ތަދައްޙުލްވުމާމެދު

2022/84 
12 

 ފެނަކައަށް  ގޯތިތެރެއިން  ކްލަްބހައުސް  ހިތަދޫ  ެބހެއްޓުމަށް  ޓްރާންސްފޯމަރ

 ިބމެއް  ކައިރިން  އައިސްޕްލާންޓް  މިފްކޯ  ަބދަލުގައި  ިބމުގެ  ދޫކުރި

 ނިންމުމަށް ގޮތެއް މައްސަލައަށް އެދޭ ފެނަކައިން  ހަމަޖައްސަވައިދިނުމަށް

  ވަނަ ރަސްމީ   20

މެއި    25ޖަލްސާ  

2022 

2022/85 
10 

 ަބއްދަލުވުމުގައި ވަނަ 10 ރަސްމީ ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ލޭންޑް

 ގޮތެއް   ގެންދިއުމާމެދު  ކުރިއަށް  މައްސަލަތައް  ދީފައިވާ   ލަފާ  ،ނިންމަވާފައިވާ

 ދެއްވުންއެދި  ނިނަމަވައި

2022/86 
10 

-2022  ކައުންސިލަރުންގެ  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލްގެ   އައްޑޫސިޓީ

 ފާސްކުރުން ތާވަލް ޗުއްޓީ އަހަރުގެ ވަނަ 2023

2022/87 
10 

 ސީ.އޯ.އީ   އައްޑޫ"  އެކްޓިވިޓީ  ަބޖެޓްގެ  ފާސްކުރި  އަހަރަށް  ވަނަ  2022

 ރިވައިޒްކުރުމަށް" ހިންގުން މަސައްކަތް  ޑީގެ.އެސް.އެސް އަދި

2022/88 
10 

 ދިނުމުގެ  އިނާމް  އަހަރުގެ  ދިރާސީ  ސްކޫލްތަކުން  ގިނަ  އައްޑޫސިޓީގެ

  ދޭނެ   ހުޅުވާލާތީ  ކައުންސިލަށް  ފުރުސަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  އިނާމު  ޖަލްސާއަށް

 ދެއްވުން  ކަނޑައަޅުއްވައި  އުސޫލު  ގޮތަކާއި  ކަނޑައަޅާނެ  ގިންތި  އިނާމަކާއި

 އެދި

2022/89 
10 

  ސެޕްޓެންަބރު   B(3)/2020/97  (29- 426  ނަންަބރު  ކައުންސިލްގެ

 އަވަށަށް  ފޭދޫ  އެއްގޮތަށް  ޝަރުތާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނިންމުމުން(  2020

  އޮފީހުން   އަވަށު  ފޭދޫ   ދަތިވާކަމަށް  ނެގުމުގައި  އިންސްޕެކްޓަރުން  މުނިސިޕަލް

 މި  އެދިފައިވާތީ  އިސްލާހުކޮށްދެއްވުމަށް  ޝަރުތު   މަޤާމުގެ  އެ  ،ފާހަގަކޮށް

 ދެއްވުމަށް ނިންމަވައި ގޮތެއް މައްސަލައާމެދު

2022/90 
10 

 އޮގަސްޓް  B(4)/2021/075  (25-426  ނަންަބރު  ކައުންސިލްގެ

 ހާަބރ"  ހަމަޖެހިފައިވާ  ނެގުމަށް  މުވައްޒަފުން  ނިންމުމުން(  2021

 ހަމަވާ   ޝަރުތު   އަދަދަށް  އެކަށީގެންވާ  މަޤާމަށް"  އިންސްޕެކްޓަރ



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

  ވަނަ ރަސްމީ   21

ޖޫން    01ޖަލްސާ  

2022 

 ނެގުމާމެދު  މުވައްޒަފުން  މަގާމަށް  މި  ،ނުވާތީ   ކުރިމަތިލާފައި  ފަރާތްތަކުން

 ).(  ދެއްވުމަށް މަވައިނިން ގޮތެއް

2022/91 
10 

 ނިންމާފައިވާ  ޖަލްސާގައި  ރަސްމީ  ވަނަ  45  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021

 ޑިސެމްަބރ  B(4)/2021/156  (30-426  ނަންަބރު  ކައުންސިލްގެ

  ިބންތަކަށް   ނަގާ  ކުލި  އުސޫލުން  ވިޔަފާރި  ގުޅިގެން  ނިންމުމާއި(   2021

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް މުއްދަތެއް

2022/92 
10 

 ތަރައްޤީކުރުމަށް"  ޕާކް  ސްކޭޓަރ "  ިބމުގައި  ޕާކް  ކުޑަކުދިންގެ  މަރަދޫފޭދޫ

WDC  ްގޮތެއް   ކައުންސިލުން  މައްސަލައަށް  ގުޅޭ  ޙަވާލުކުރުމާއި   ިބން  އަށ 

 ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ އެދި ނިންމެވެމުށް

2022/93 
 

 ފަރާތުން  ކޮމެޓީގެ   މަސައްކުރާ  އަށް  ތަރައްޤީ  އަންހެނުންގެ  ގެ   އައްޑޫސިޓީ

 މަރަދޫން  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ދަނޑެއް  ކުޅޭނެ  ޯބލް  ހޭނޑް   ގައި  މަރަދޫ

 ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން   މަރަދޫން  ިބމެއް  އެދިލައްވާފައިވާތީ  ހޯދުމަށް  ިބމެއް

 .އެދި

2022/94 
10 

 ޤަވާއިދު  ގެންގުޅުމުގެ  ދޫނިސޫފާސޫފި  އަދި  ޖަނަވާރު  އައްޑޫގައި

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުމަށް

2022/95 
10 

 ެބހޭ   ބެލެހެއްޓުމާ  ަބނދަރު  ފޮނުވާފައިވާ އޮތޯރިޓީއިން  ގަވަރމެންޓް  ލޯކަލް

 ޤަވާއިދު  ެބލެހެއްޓުމާ  ބަނދަރުތައް  އައްޑޫގެ  އެއްގޮތަށް   ފޯމެޓާއި  ޤަވާއިދުގެ

 .މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުމަށް އަލުން

2022/96 
10 

 ަބއްދަލުވުމުގައި ވަނަ 11 ރަސްމީ ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ލޭންޑް

 ގޮތެއް   ގެންދިއުމާމެދު  ކުރިއަށް  މައްސަލަތައް  ދީފައިވާ   ލަފާ  ،ނިންމަވާފައިވާ

 އެދި  ދެއްވުން ނިންމަވައި

2022/97 
10 

 ަބއްދަލުވުމުގައި ވަނަ 21 ރަސްމީ ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ލޭންޑް

 ގޮތެއް   ގެންދިއުމާމެދު  ކުރިއަށް  މައްސަލަތައް  ދީފައިވާ   ލަފާ  ،ނިންމަވާފައިވާ

 އެދި  ދެއްވުން ނިންމަވައި



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

  ވަނަ ރަސްމީ   22

ޖޫން    08ޖަލްސާ  

2022 

2022/98 
12 

 ވެވޭ  އެކު   އާއި  ސިޓީ  ސްޕޯޓްސް   ވޯލްޑް  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  އައްޑޫ

 .މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުމަށް އެއްަބސްވުން" ޔޫ.އޯ.އެމް"

2022/99 
12 

 އެދޭ  ކަނޑައެޅުމަށް  ިބމެއް  އެޅުމަށްޓަކައި  ހިނަވާގެއެއް  ހިތަދޫގައި

 ސިޓީ  ސްޕޯޓްސް   ވޯލްޑް  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ   އައްޑޫ"    ގައި  މައްސަލާ

"   ފެންނަކަމަށް  ފާސްކުރުމަށް  އެއަްބސްވުން"  ޔޫ.އޯ.އެމް"  ވެވޭ  އެކު  އާއި

 މިއަދުގެ  އެއްސެވުމުން  ވޯޓަށް  ރިޔާސަތުން  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު

 މި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ  ވަޑައިގަތް  ަބއިވެރިވެ  ވޯޓުގައި  ޖަލްސާގައި

 . ފާސްކުރެވުނެވެ ހެޅުންހުށަ

2022/100 
12 

  ކުޅިވަރު  ާބއްވާ  ކޮށްގެން  އިންތިޒާމް  ސެންޓަރުން  ކޮމިއުނިޓީ  މަރަދޫފޭދޫ

   ރުފިޔާ  45,000  ގޮތުގައި  ގެ  ފަންޑު  އެކްޓިވިޓީތަކަށް  ،މުާބރާތްތަކާއި

 މައްސަލަ އެދޭ ކޮށްދެއްވުމަށް އިތުރު އަށް 223014 ކޯޑް ަބޖެޓް

2022/101 
12 

 ގޮތުގައި  މަރުކަޒުގެ   އިޖުތިމާއީ  އިމާރާތް  ހިންގި  ސްކޫލް  ހުޅުދޫ  ކުރީގައި

 މައްސަލަ އެދޭ ހޯދަން ތަރައްޤީކުރުމަށް

2022/102 
12 

 ގޮތެއްގައި   ކުލަގަދަ  އީދު  އަޟްޙާ  އަހަރުގެ  ވަނަ  1443  އައްޑޫސިޓީގައި

"   ،ގަތުމަށާއި  ަބލައި  ކައުންސިލަށް  މައްސަލަ  މި  -ކުރުން  ފާހަގަ

 ރައްޔިތުންގެ   އައްޑޫސިޓީގެ  މުނާސަުބގައި  އީދުގެ  އަޟްޙާ  ަބރަކާތްތެރި

 ޭބފުޅުންނާއި  ދަރުތުކުރާ  އައްޑޫއަށް  ،ަބދަހިކޮށް  ގުޅުން  އިޖުތިމާއީ  މެދުގައި

 އަތޮޅުތެރެއިން  އައްޑޫސިޓީއަށް  ،ފިލުވުމަށާއި  މުނިފޫހި  ރައްޔިތުން  އައްޑޫގެ

 ރަނގަޅު  އިޤްތިސާދު  އްޑޫގެއަ  ،އިތުރުކޮށް  އަދަދު  ޭބފުޅުންގެ  ދަތުރުކުރާ

 ކުދިޮބޑު  އައްޑޫގެ  ،ކުރުމާއި  ޕްރޮމޯޓު  ޓޫރިޒަމް  އައްޑޫގެ  ،ކުރުމަށާއި

 ަބއިވެރި  އަފަލުގައި  އީދުގެ  ޖަމާވެ  އެއްތަނަކަށް  ރައްޔިތުން  އެންމެހާ

 ޤާއިމް   ދުޅަހެޔޮކަން  އެއްަބއިވަންތަކަމާއި  ރައްޔިތުންގެ  އައްޑޫގެ  ،ކުރުމާއެކު

 ކުލަގަދަކޮށް   އީދު   އަޟްޙާ  ސިޓީގައި  އައްޑޫ   ކުރުމަށްޓަކައި

 ފާސްކުރުމަށް  ހަރަކާތްތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި

  އައްޑޫސިޓީ  ހަރަކާތްތައްކަށް  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  އީދު  އަދި  ފެންނަކަމަށާއި



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

68 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ކައުންސިލްގެ  ،ރުފިޔާ(  ދެލައްކަ)  -/200000  ަބޖެޓުން  ކައުންސިލްގެ

 އަހަރުގެ  ވަނަ  1443)  223013  ނަންަބރު  ،ފަންޑުގެ  J-LCL  ގެަބޖެޓް

 އެއްގޮތްވާ  ޤަވާއިދާއި  ތެރެއިން  ކޯޑުގެ(  ކުރުމަށް  ފާހަގަ  އީދު  އަޟްހާ

 ސްޕޮންސަރުންގެ  އެހެނިހެން  ހަރަދުކުރުމަށާއި  ކުރުމަށް  މަތިން  ގޮތުގެ

  އީދު  އަޟްހާ   ކުލަގަދަކޮށް  އައްޑޫސިޓީގައި  އެކު  އެހީތެރިކަމާއި

 ވޯޓަށް   ރިޔާސަތުން  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު"     ފެންނަކަމަށް  ފާހަގަކުރުމަށް

 ވަޑައިގަތް  ަބއިވެރިވެ.  ވޯޓުގައި  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ  އެއްސެވުމުން

 ފާސްކުރެވުނެވެ ހުށަހެޅުން މި އިއްތިފާޤުން މެމްަބރުންގެ

2022/103 
12 

 ފޭދޫ   ދަ "    ާބއްވާ  ކޮށްގެން  އިންތިޒާމް  އިން  ސްޕޯޓްސް  ފޭދޫ  ދި

  މެދު   ަބއިވެރިވުމާއި  ޓީމެއް  ކައުންސިލުން  ގައި"  2022  ކަޕް  ސްޕޯރޓްސް

 އެދި  ދެއްވުން  ހަމަޖައްސަވައި   ޙަރަދު   ނިންމަވައި  ގޮތެއް  ކައުންސިލުން

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

2022/104 
12 

 ަބއްދަލުވުމުގައި ވަނަ 31 ރަސްމީ ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ލޭންޑް

 ގޮތެއް   ގެންދިއުމާމެދު  ކުރިއަށް  މައްސަލަތައް  ދީފައިވާ   ލަފާ  ،ނިންމަވާފައިވާ

 އެދި  ދެއްވުން ނިންމަވައި

2022/105 
12 

 ިބން   3  ސަރަޙައްދަކުން  3  ހިތަދޫގެ  ެބހެއްޓުމަށް  ޓްރާންސްފޯމަރ

 ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަގައި  މައްސަލަ  އެދޭ  ފެނަކައިން  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

 ސަރަޙައްދަކުން  3  ހިތަދޫގެ  ެބހެއްޓުމަށްޓަކައި  ޓްރާންސްފޯމަރ  ލިމިޓެޑްގެ

 ފާހަގަ   ޗާޓުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ިބން(  އަކަފޫޓް  400)  ފޫޓް  20×20

 ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު"    ފެންނަކަމަށް  ފާސްކުރުމަށް  ކޮށްފައިވާގޮތަށް

 ަބއިވެރިވެ  ވޯޓުގައި  ސާގައިޖަލް  މިއަދުގެ  އެއްސެވުމުން  ވޯޓަށް  ރިޔާސަތުން

 . ފާސްކުރެވުނެވެ ހުށަހެޅުން މި އަޢްލަިބއްޔަތުން މެމްަބރުންގެ ވަޑައިގަތް.

2022/106 
12 

 ފުޅާކުރުމަށް  ތަރައްގީކޮށް  ހިންގައި  ސިނާއަތް  ޓޫރިޒަމް  ސިޓީގެ  އައްޑޫ

 އޮފީހެއް  އުފައްދައި  އެއް  އޮގަނައިޒޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް  ޑެސްޑިނޭޝަން

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ޤާއިމްކުރުމަށް



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

69 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

  ވަނަ ރަސްމީ   23

ޖޫން    22ޖަލްސާ  

2022 

2022/107 
12 

 ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އެކްސްޓެންޝަން  މަރުކަޒު  އިޖްތިމާޢީ  ހިތަދޫ

 ރިޣާޔަތް  ކަންކަމަށް  ކުރެވިފައިވާ  ފާހަގަ  މައްސަލާގައިގެ  ގެންދިއުމު

  މިހާރުވެސް   ރައްޔިތުން  ގިނަ  ،މަރުކަޒަކީ  އިޖްތިމާޢީ  ހިތަދޫ"    ،ކުރުމަށްފަހު

 ހުރުމުން ދަތިތަކެއް ޖާގައިގެ ތަނުގައި ، ތަނަކަށްވެފައި   ކުރަމުންދާ ބޭނުން

 ފަރުމާކޮށް  މަރުކަޒު  އިޖުތިމާޢީ  ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް  ރައްޔިތުންނަށް  ގިނަ

 އިޖްތިމާޢި   ހިތަދޫ  ،ޭބނުންވާތީ  ޙައްލެއް  އަވަސް  ދަތިކަމަށް  ޖާގައިގެ

 ކުރެވި   އިޢުލާން   އަވަހަށް  އެންމެ  ވީ  މަސައްކަތް  އެކްސްޓެންޝަން  މަރުކަޒު

  ޔޫތު  ހިތަދޫ )  ނަންަބރު  ،ފަންޑުގެ  J-LCL  އާމްދަނީ  ގެ  ކައުންސިލް

 މާލިއްޔަތު  ،މަސައްކަތް  ކޯޑުން   226002(  މަރާމާތުކުރުން  ސެންޓަރ

 ށް ގެންދިއުމަ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ޙަވާލުކޮށް  އެއްގޮތަށް  ޤަވާޢިދާއި

  ވޯޓަށް   ރިޔާސަތުން   ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު"    ފެންނަކަމަށް  ފާސްކުރުމަށް

 ވަޑައިގަތް  ަބއިވެރިވެ  ވޯޓުގައި  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ  އެއްސެވުމުން

 .ސްކުރެވުނެވެފާ ހުށަހެޅުން މި އިއްތިފާޤުން މެމްަބރުންގެ

2022/108 
12 

 ނިންމަވާފައިވާ  ަބއްދަލުވުމުން  ވަނަ  53  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލްގެ

 ޑެސްޓީނޭޝަން  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ޓޫރިޒަމް   އައްޑޫސިޓީގެ  ،ގޮތަށް

 ،ކުރުމާއިމެދު  ޤާއިމު  އޮފީސް  އުފައްދައި  އޯގަނައިޒޭޝަނެއް  މެނޭޖްމަންޓް

 ކޮމެޓީގެ  ޓޫރިޒަމް  ވަނަ  18  ބޭއްވުނު  ދުވަހު  2022  ޖޫން  14

 ކައުންސިލުން  ،ގުޅިގެން  ނިންމަފައިވުމާއި  ދިރާސާކޮށް  ދަލުވުމުންަބއް

 ނިންމުމަށް  ގޮތެއް

 2022/109 
12 

 ސްޓޭކްހޯލްޑަރ  ޭބއްވުން  ގުޅިގެން  އުސޫލާއި   ޓޫރިޒަމްގެ  ހޯމްސްޓޭ

 ކައުންސިލަށް   ފާސްކުރުމަށް  ޤަރާރު  އުސޫލާއި   ނިމި  މަޝްވަރާތައް

 ހުށަހެޅުމަށް 

 2022/110 
12 

 ،ކަނޑައެޅުމާއި  އެއް  ފީ  ވަނުމަށްޓަކައި  އަށް  އިކޯގާރޑަން  މަތިކިޅި  މީދޫ

 ކުރުން އެންޑޯޒް އުޞޫލް ގޮތުގެ ނަގާނެ ފީ



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

70 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

  ވަނަ ރަސްމީ   24

ޖޫން    22ޖަލްސާ  

2022 

2022/111 
13 

 މައްސަލާގައި  ެބހޭ ހެދުމާއި ކެފޭއެއް މަރުކަޒުގައި އިޖުތިމާޢީ ގަން. ސ

 ގަން .ސ"    ،ކުރުމަށްފަހު  ރިޣާޔަތް  ކަންކަމަށް   ކުރެވިފައިވާ  ފާހަގަ

 ޚިދުމަތް   މަރުކަޒުން  އިތުރުކުރުމަށާއި  އާމްދަނި  ލިޭބ  މަރުކަޒަށް  އިޖުތިމާޢީ

 ހިންގުމަށް  ކެފޭއެއް  މަރުކަޒުގައި  އާންމުންނަށް  އަދި  ފަރާތްތަކަށާއި  ހޯދާ

 ިބމެއް  އަކަފޫޓޫގެ  7209  އިންގޯތިތެރެ  މަރުކަޒުގެ  އިޖުތިމާޢީ  ގަން.ސ

 ީބލަމަށް  ހިންގުމަށްޓަކައި  ކެފޭ  އަދި  ފެންނަކަމަށާއި  ހަމަޖެއްސުމަށް

 ރަނގަޅު  އެންމެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ޕްރޮޕޯސަލް  ހުޅުވާލައި

 "  ފެންނަކަމަށް ހަވާލުކުރުމަށް ފަރާތަކާއި  ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްއެއް

2022/112 

 

13 
 ަބއްދަލުވުމުގައި ވަނަ 14 ރަސްމީ ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ލޭންޑް

 ގޮތެއް   ގެންދިއުމާމެދު  ކުރިއަށް  މައްސަލަތައް  ދީފައިވާ   ލަފާ  ،ނިންމަވާފައިވާ

 އެދި  ދެއްވުން ނިންމަވައި

  ވަނަ ރަސްމީ   25

ޖޫން    29ޖަލްސާ  

2022 

2022/113 

 

13 
ޖުމުލަ   50× 100ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ އިރުން ހުޅަނގަށް އޮތް ހުސްބިން )

ތެރެއަށް   ބިމުގެ  ސެންޓަރުގެ  ކޮމިއުނިޓީ  ހުސްބިން  ގެ  އަކަފޫޓް(  ފަސްހާސް 

 އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް 

2022/114 

 

13 
ރަސްމީ   ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޯޕޓް  އެންޑް  ބައްދަލުވުމުގައި    15ލޭންޑް  ވަނަ 

ކުރިއަށް   މައްސަލަތަށް،  ދީފައިވާ  ލަފާ  ގޮތެއް  ނިންމަވާފައިވާ،  ގެންދިއުމާމެދު 

 ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދި 

2022/115 

 

13 
ނަންބަރ:   ނިންމުން  ގުޅިގެން    B(4)/2022/031-426ކައުންސިލް  އާއި 

މަރާމާތު   ގެ ތެރެއިންހުށަހަޅުއްވާއިވާ ނީލަން ކިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ ތަކަތީ 

 ކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައިވާ ތަކެތި އުނިކޮށް އަލުން ނީލަންކިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 

2022/116 

 

13 
އަށް  އަ ކޮމެޓީ"  އިމްތިހާނުކުރާ  "ޙާފިޡުން  ގާއިމުކުރެވިފައިވާ  އްޑޫސިޓީގައި 

މުގެ ގޮތުން ފައިސާގެ އިނާމެއް ހިތްވަރުދިނުދަރިވަރަކަށް  ދަސްކިޔާ ނިމޭ ކޮންމެ 

 ކަނޑައެޅުމަށް

2022/117 

 

13 
ވެވޭ   އެސޯސިއޭޝަނާއެކު   ޓެނިސް  ޓޭބަލް  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  އައްޑޫ 

 "އެމް.އޯ.ޔޫ" އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

71 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

2022/118 

 

13 
ނެގުމަށް ސަރވެޔަރަކު  އުޞޫލުން  މުވައްޒަފުންގެ    ކޮންޓްރެކްޓް  މިއިދާރާގެ 

ތެރެއިން މި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މުވައްޒަފެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް  

މިނުގައި   އަވަސް  ްޕލޭނުގެ  ނިންމަންޖެހޭ  ޔޫޒް  ލޭންޑް  އައްޑޫ  ނުކުރެވޭތީ، 

މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުތާއި އަދި އުޖޫރައާ 

ދުވަހަށް ސަރވެޔަރ މަޤާމަށް    10އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޭޖް އުޞޫލުން  

 މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް ފެންނަކަމަށް 

2022/119 

 

13 
 ހިތަދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ވަގުތީގޮތުން މަސްމާރުކޭޓެއް ހެދުން އައްޑޫސިޓީ  

2022/120 

 

13 
ކޮިވޑް    2021 އިން  ސައިޓް  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ހުޅުމީދޫ  ސ.  އަހަރު  ެގ   19ަވނަ 

ޕޮސިޓިްވ ކޭސްތަކެއް ފެނުމާއި ގުޅިެގން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ސައިޓް އަދި ބަނދަރު މޮނިޓަރ  

ޕޮލިސް   ޕަބްލިކް ކުރުމަށް  ހޯދާފައިާވ  އިން  ޕޮލިސް  ހުޅުމީދޫ  ޤާއިމްކުރުމަށް  ޕޯސްޓެއް 

 ޯވކްސް ސާރިވސަސް ހުޅުމީދޫ ސައިޓްެގ ކޮންޓެއިނަރ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެދި 

 ދަތުރުފުޅުތައް  ރަސްީމ

 ޕްރޮޖެކްޓް  އިމާރާތްކުރުމުގެ  ޔުނިޓު  ހައުސިން  ސޯޝަލް  އަދަދަކަށް  ދެމެދުގެ  2000  އާއި  1000  ސިޓީގައި  އައްޑޫ •

 ކުންފުނީގެ BUCNG ޗައިނާގެ  ކަމަށްވާ  ކޮންޓްރެކްޓަރ

 މިނިސްޓްރީ  ަބއްދަލުކުރުމަށާއި،  އާއި  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިން

 ހެވީ  ގެ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް  އޮފް

  ސްޕެއަރ   އިންޕެކްޓްކޮށް  ޕާޓްސް   ސްޕެއަރ  ވެހިކަލްތަކުގެ

  ކަންކަމުގައި   ގުޅޭ  ރައްޔިތުންނާއި  އަދި   ގަތުމަށާއި  ޕާޓްސް

   ޒަރީރު  ހުސައިން  ނިޒާރު އަދި ކައުންސިލަރ  އަލީ  މޭޔަރމާލޭ ސިޓީއަށް    މަޝްވަރާކުރުމަށް  އެކު  ފަރާތްތަކާއި  އެކި

  އަށް މާލެއަށް ދަތުރެއްކުރެއްވިއެވެ. 28-26 ޖެނުއަރީ 2022ވަނީ  

 

 



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

  އަދި   2019  އިންޑެކްސް  ޕާރފޯމަންސް  އެކުލަވާލާފައިވާ  ވަޒަންކުރުމަށް  މިންކޮށް  ޕަރފޯމަންސް  ކައުންސިލްތަކުގެ •

 ޙާއްސަ   ާބއްވާ  ދިނުމަށްޓަކައި "  އެވޯޑް  ކަންގަތި"   ކައުންސިލްތަކަށް  އައިސްފައިވާ  އަށް  ވަނަ ވަނަ  އިން  2022

- 24ވަނީ    ޝުޢާއު  މުޙައްމަދު   ލްފާޟިލް އަ  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  އައްޑޫ  ރަސްމިއްޔާތުގައި

 އަށް ދަތުރެއްކުރެއްވިއެވެ.ސިޓީ އަށް  މާލެ 2022ފެްބރުއަރީ  26

 

)އެނަރޖީ  ރިނިއުަބލް  އިން  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  ޕްރައިވެޓް  ސަސްޓެއިންަބލް  އެކްސެލްރޭޓިންގެ • (  އެސްޕަޔަރ" 

 ކައުންސިލްގެ ސިޓީ އައްޑޫ ހަފްލާގައި ާބއްވާ ކުރުމަށް ސޮއި އެއްަބސްވުންތަކުގައި ފިޔަވަހީގެ ތިންވަނަ މަޝްރޫޢުގެ

  އިން   28  މާރޗް  ހަމަޖެހިފައިވުމުން  ގޮތަށް  ވަޑައިގަންނަވާ  ަބއިވެރިވެ  ނިޒާރު  އަލީ   އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ  ފަރާތުން

 ދަތުރެއްކުރެއްވިއެވެ.  ސިޓީއަށް މާލެ އަށް 30 މާރޗް

 

• UNWTO”"  ްއައްޑޫ   ހަފްލާގައި  ގެ  ޑިނަރ  ފެއާވެލް  އަދި  ސެރެމަނީ  އޯޕެނިންގ  ސަމިޓްގެ  ޓްވަރިޒަމް  ގްލޯަބލ 

 ހަމަޖެހިފައިވުމުން  ގޮތަށް  ވަޑައިގަންނަވާ  ަބއިވެރިވެ  ނިޒާރު  އަލީ  އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ

 ދަތުރެއްކުރެއްވިއެވެ. ސިޓީއަށް  މާލެ ދިއުމަށް ރޯޑްއަށް ކްރޮސް އަށް 07ޖޫން  އިން 06 ޖޫން

 

 ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ަބއްދަލުކުރުމަށްޓަކައި އައްޑޫ  އާއި  އޮތޯރިޓީ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  އަދި  މިނިސްޓްރީ  އިކޮނޮމިކް •

 ދަތުރެއްކުރެއްވިއެވެ.   ސިޓީއަށް  މާލެ   އަށް    2022ޖޫން    15-16ވަނީ      ނިޒާރު  އަލީ  އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ  ފަރާތުން
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުން 

 2022ޖެނުއަރީ    18  - އަތޮޅުކައުންސިލް  އުތުރުބުރީ   ހުވަދުއަތޮޅު  •

 ކުރުމުގެ  ފުޅާ  ދާއިރާ   ސިއްހީ  ދެކުނުގެ  ވަނީ  ަބއްދަލުވުމުގައި  މި

 ިބނާ  އެއަރޕޯޓެއް  އިންޓަނޭޝަނަލް  އަދި .  ކުރެވިފައެވެ  މަޝްވަރާ

 އިތުރުން  މީގެ.  ދެކެވިފައިވެއެވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި  މި  ވާހަކަވެސް  ކުރުމުގެ

 ަބއްދަލުވުމުގައި  މި   އްތަ  ޕްރޮޖެކްޓް  ކުރިއަށްދާ  އައްޑޫގައި   މިހާރު

  .ކުރެވިފައެވެ މަޝްވަރާ

 

 2022ފެބްރުއަރީ    7  –   އިދާރާ   އަތޮޅުކައުންސިލް   ހައްދުއްމަތީ  •

  ހިމާޔަތް   ލޭންޑް  ވެޓް  އަތޮޅުގެ.  ލ  މަޝްވަރާއާއި   ގުޅޭ  ޕްރޮޖެކްޓްއާއި  އެންދެރި  ދަތުރުގައި  ތަޖްރާިބ  ކުރެއްވި  އަށް  އައްޑޫސިޓީ

 .   ކުރެވިފައެވެ މަޝްވަރާ ހެދުމުގެ ޕްލޭން މެނޭޖްމަންޓް ކުރުމަށް

  ޕްރައިމް   ދަ   އެންޑް   ކޮމަންވެލްތް   ދަ   އެންޑް   އޭޝިއާ   ސައުތް   ފޯ   ސްޓޭޓް   އޮފް   މިނިސްޓަރ   އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  •

(  ޠާރިޤް )  ލޯޑް   ، ކޮންފްލިކްޓް   އިން   ވަޔަލަންސް   ސެކްޝުއަލް   ޕްރިވެންޓިން   އޮން   ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް   ސްޕެޝަލް   މިނިސްޓަރސް 

 2022ފެބްރުއަރީ    17  - ވިމްބަލްޑަން  އޮފް   އަހުމަދު 

  ސައުތް   ފޯ  ސްޓޭޓް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ

  ޕްރައިމް   ދަ  އެންޑް  ކޮމަންވެލްތް  ދަ  އެންޑް  އޭޝިއާ

  އޮން   ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް  ސްޕެޝަލް   މިނިސްޓަރސް

  ، ކޮންފްލިކްޓް   އިން  ވަޔަލަންސް  ސެކްޝުއަލް  ޕްރިވެންޓިން

ފެްބރުއަރީ    17  ވިމްަބލްޑަން  އޮފް  އަހުމަދު(  ޠާރިޤް)  ލޯޑް

ކައުންސިލަށް   2022 އައްޑޫސިޓީ  ދުވަހު  ވަނަ 

  ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
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މާރިޗު    15  - ޒަރވޯސް   ހަދާދް   ފާރިސް .މރ   ޑިރެކްޓަރ   ކަންޓްރީ   ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ   ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ބޭންކުން   ވާރލްޑް  •

2022 

މާރިޗު    15ވަނީ    ޒަރވޯސް  ހަދާދް  ފާރިސް.މރ  ޑިރެކްޓަރ  ކަންޓްރީ   ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ބޭންކުން  ވާރލްޑް

 ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ   2022

 

 2022މާރިޗު    26  - ޞާލިޙް   މުޙައްމަދު   އިބްރާހީމް   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  •

 ތަރައްޤީގެ   ކުރިޔަށްދާ  މިހާރު  ސިޓީގައި  އައްޑޫ  ަބއްދަލުކުރެއްވުމުގައި  މި

 އިތުރުން  މީގެ.  މަޝްވަރާކުރައްވައިފައިވެއެވެ  ގުޅޭގޮތުން  މަޝްރޫޢުތަކާ

 ހޯދުމަށް   ލުޔެއް  ދަތިކަމަށް  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  ސިޓީގެ  އައްޑޫ

 ރިއެރުވުމަށްކު  ތަރައްޤީކޮށް  ފަތުރުވެރިކަން  އައްޑޫގައި  ބޭނުންވާކަންކަމާއި

 ހުރި   ގުޅޭގޮތުން  ހޮސްޕިޓަލާއި  އިކުއިޓޯރިއަލް  އައްޑޫ  ބޭނުންވާކަންކަމާއި

 ަބޖެޓް   ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ  ޙިއްޞާކުރެއްވުމާ  ކަންޮބޑުވުންތައް

  ޒުވާނުންނަށް   ހަރުކުރުންފަދަ  ލައިޓިން  ސްޓޭޑިއަމްގެ   ޒޯން  އިތުރުކުރުމާއި

  އިތުރު   އިތުރުކުރުމާއެކު  ވަޞީލަތް  އިންސާނީ  ،ޙައްލުކުރުމާއި  މައްސަލަތައް  އިޖްތިމާޢީ  ވަޞީލަތްތަކާއި  ކަންކަމާއި  ޭބނުންވާ

ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައި    ކަންކަން   މުހިންމު  ޭބނުންވާ  ތަރައްޤީއަށް  ސިޓީގެ  ނޫންވެސް  މި  އަދި  ބޭނުންވާކަމާއި  އްވަޞީލަތްތަ

 ދި މީދޫގެ ަބނދަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވިއެވެ.. މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫ، މަރަދޫ ފޭދޫ އަވެއެވެ
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 2022މެއި    15- މޮންތަޒެމީ   މަރްޖާން   މިސް   ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް   ހުންނަވާ   ކަނޑައަޅުއްވާފައި   ރާއްޖެއަށް   އިން   ޔުނިސެފް  •

ވަނަ    2022މެއި    15ވަނީ    މޮންތަޒެމީ  މަރްޖާން  މިސް  ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް  ހުންނަވާ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ރާއްޖެއަށް  އިން  ޔުނިސެފް

 ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް 

 

ޖޫން    09  - ގެމަނަފުށީކައުންސިލް   އުތުރުބުރީ   ހުވަދުއަތޮޅު  •

2022 

ގުޅުން  ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫ ސިޓީ  އާއި  ކައުންސިލް  ގެމަނަފުށީ  މިއި 

ަބދަހިކުރުމަށާއި ދަތުރުފަތުުރުގެ ނިޒާމުން ގުޅުވާލުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި 

ަބލާލުމަށް ގުޅޭގޮތުން   މުހިއްމުތަންތަން  އައްޑޫގެ  މަޝްވަރާކުރުމާއި 

  ކުރެއްވި ދެދުވަހުގެ ތަޖްރިާބ ދަތުރެކެވެ.

 

 2022ޖޫން    11  - ޝައުނާ   އާމިނަތު   ޓެކްނޯލޮޖީ   އެންޑް   ޗޭންޖް   ކްލައިމެޓް   ، އެންވަޔަރަންމަންޓް   އޮފް   މިނިސްޓަރ  •

 ކްލައިމެޓް   ، އެންވާރަމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އާއި  ކައުންސިލް  އައްޑޫސިޓީ

 ކެވެ.ަބއްދަލުވުމެ  ޭބއްވުނު  ދެމެދު  އާއި  ޓެކްނޯލޮޖީ  އެންޑް  ޗޭންޖް

 ގެންދާ  ކުރިޔަށް   މިނިސްޓްރީއިން  އައްޑޫސިޓީގައި  މިަބއްދަލުވުމުގައި

  އާއި   ކައުންސިލް  މިނިސްޓްރީއިން  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި

  ކަންޮބޑުވުންތަކަށް   ަބއެއް  ހުރި  ރައްޔިތުންގެ  އައްޑޫސިޓީގެ  ،ހިއްސާކުރައްވާ

  ކުރެވިފައިވެއެވެ. މަޝްވަރާ މެދުގައި ދެފަރާތުގެ ގުޅޭގޮތުން ހޯދުމާއި ހައްލު
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 2022ޖޫން    14  - އިދާރާ   އަތޮޅުކައުންސިލް   ހައްދުއްމަތީ  •

 ކްލައިމެޓް   ،އެންވާރަމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ،ކައުންސިލް  އައްޑޫސިޓީ

 އަތޮޅުގެ .  ލ  އަދި  ޓީމް  ޕްރޮޖެކްޓް  އެންދެރި  ޓެކްނޯލޮޖީގެ  އެންޑް  ޗޭންޖް

 ަބއްދަލުވުމުގައި  މިކެވެ.  ަބއްދަލުވުމެ  ޭބއްވުނު  ދެމެދު  ކައުންސިލްތަކާއި

  ގޮތާއި  ބަލަހައްޓާ  މެނޭޖްކޮށް  ސަރަހައްދު   ކުރެވިފައިވާ   ހިމާޔަތް   އައްޑޫސިޓީގެ

 މައުލޫމާތު  ަބއިވެރިންނާއި  ަބއްދަލުވުމުގެ   ގުޅޭގޮތުން

  ވެއެވެ.ހިއްސާކުރެވިފައި

 އޮޑިޓް

ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓަރ   2022 މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގައި މާލީ އޮޑިޓެއް ކުރުވިފައިނުވެއެވެ. އަދި  

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިނަމަވެސް    20 - 202021ކައުންސިލްގެ  ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ  

 އަދި މިއޮޑިޓު ނިމިފައިނުވެއެވެ. 
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ކަްނތައްތައް ކުރެވިފައިވާ ހަރުދަާނކުރުަމށް ަމސައްކަތްތައް ކައުްނސިލްގެ

 ކުރިޔަށް  ކައުންސިލުން  އައްޑޫސިޓީ  މުނާސަަބތުގައި  ދުވަހުގެ  ތިމާވެށީގެ  ދުނިޔޭގެ •

  53ވަނަ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    04ގައި  ތެރޭ  ހަރަކާތްތަކުގެ  ަބއެއް  ގެންދެވި

ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ނޭޗަރ ޕާރކްއިން  ލައިވްކޮށް ކުރިއަށް  ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ

 ހަރަކާތާއި   އިންދުމުގެ  ރުއް  500  އައްޑޫސިޓީގައި  ގެންގޮސްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން

ހިއްކިިބން   ފޭދޫ  ހަރަކާތަކާއި  އިންދުމުގެ  ގަސް  ހުޅުދޫގައި  އަދި  ކްޕާ  މަރަދޫ

މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް    ވެއެވެ.ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިނގިފައި

ހިތަދޫގައި   ސިޓީ  އައްޑޫ  ގުޅިގެން  އާއި  ކްރެސެންޓް  އަދި    100ރެޑް  ރުއް 

ގަސް ގުޅިގެން  އާއި  އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ  ހަރަކާތެއް އެފްކޮންސް  އިންދުމުގެ   

ރުއްވަނީ އިންދާފައި ވާއިރު އެހީ ރާއްޖޭގެ އެއްތާކު އެންމެ  700ތިމާވެށީގެ މުނާސަާބތުގައި ވެސް ވެއެވެ. ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި

 ކުރިއަށް  ރުއްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  100،000ގިނައިން ކައުންސިލް އިންދާފައި ރުއްކަމާއި ކައުންސިލްގެ ފާއިތުވިތަނަށް ަބލާއިރު  

 ރުއް އިންދާފައެވެ.  1900ގެންގޮސްފައިވާ އިރު މިހާރުވެސް މި ދައުރުގައި ވަނީ  

 

 

ސިޓީގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ފުރަތަމަ ހިފްޡު  އައްޑޫ •

 ވުމުގެ އިމްތިހާން ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުގެ ދަސްވެނި

 ވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލުގައި ރަސްމިއްޔާތު •

  01ާބއްވާފައެވެ. މި ގޮތުން ފުރަތަމަ ެބޗުގައި 

 ދަރިވަރަކު ދަސްވެނިވެފައެވެ.
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ކަސްޓަމްސް ސައުތު ރީޖަނަލް   •

  ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

  ގައ ބާއްވާފައެވެ. މި  2022ޖެނުއަރީ  21ވަނީ 

އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައި ދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް  

މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އާއި  ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ 

އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަލީ ނިޒާރު އަދި ކޮމިޝަނަރ  

   އެވެ. ޝަރީފްهللا ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަބްދު

 

 

  21ވަނީ  ރު ދެނެގަތުމުގެ ނިޒާމް އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ވައިގެ ސާފު މިންވަ •

މިރަސްމިއްޔާތުގައި އައްޑޫސިޓީގައި   ވަނަ ދުވަހު އީކުއޭޓަރ ބުލޫ ލެގޫންގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.   2022ފެބްރުއަރީ 

މަސައްކަތް ކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޤާއިމްކުރުމުގެ  އެއާ މޮނީޓަރިންގް ސިސްޓަމް

މި  ވެއެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައީ ދެމެދު ވަނީ ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި

ރެވޭ ފުރަތަމަ ރަށަކަށް ވަނީ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ވައިގެ ސާފު މިންވަރު ދެނެގަންނަ ނިޒާމް ޤާއިމް ކު މަޝްރޫޢުގެ 

  ވެ. އައްޑޫސިޓީ ވެގެން ގޮސްފައެ

 

ސަރުކާރުގެ   • އަކީ  މަޝްރޫއު  މަގުހެދުމުގެ  އައްޑޫސިޓީގެ 

އެްޕކޮންސް   އިންޑިއާގެ  ދަށުން  ީޕ.އެސް.އައި.ީޕގެ 

ހިންގޭ   ޙަވާލުކުރެވިގެން  އާއި  ލޓޑ  އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ 

މޭޔަރ ޢަލީ ނިޒާރު  އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް  ގެ  މަޝްރޫއު

ގައި    2022ފެބްރުއަރީ    23ވަނީ    އަދި ކައުންސިލް މެންބަރުން  

 އްވާފައެވެ. ބައްލަވާލަ
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 

 

މަންޓާ އެއާރއިން ރަސްމީކޮށް އައްޑޫސިޓީއަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް   •

ވަނީ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.  ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ  

މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮއްދެއްވީ އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަލީ  

 އެވެ. ނިޒާރު

 

 

 

 

 

ފާހަގަކުރުމު  • ދުވަސް  ކުޑަކުދިންގެ  ގޮތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެ 

އައްޑޫސިޓީ   އިސްނަންގަވައިގެން  ސްކޫލުން  ޝަރަފުއްދީން 

ގުޅިގެން  މުއައްސަސާތަކާއި  ދައުލަތުގެ  އާއި    ކައުންސިލް 

ވަނީ   ދުވަހު    12މެއި    2022އައްޑޫސިޓީގައި  ވަނަ 

އާއިލީ   ސްކޫލުގައި  ޝަރަފުއްދީން  ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި 

 ހަވީރެއް ބާއްވާފައެވެ.  
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ޤީއަށް ަމސައްކަތް ކުރާ ކޮެމޓީ ތަރައްއަްނހެުންނގެ 

ންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަގުސަދަކީ، ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުގައި ހިމެނޭ އަވަށްތަކުގެ ތަރައްގީއަށް  އަ 

މަސައްކަތްތަކަށް ލަފައާއި މަޝްވަރާދިނުމާއި، ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ލަފައާއި މަޝްވަރާދިނުމާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް ކުރާ 

 ހިންގުމެވެ.  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށާއި ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކން ރާވައި

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ތަޞައްވުރު 

To make out empowered women as the key contributors to contrive Addu city as the 

finest. 

 . އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުންނަކީ ، ސިޓީގެ ކުރިމަގު ިބނާ ކުރުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރާ ަބޔަކަށް ހެދުން     

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އަމާޒު 

To empower women and to uphold the rights of women economically, politically and 

socially through awareness campaigns and trainings 

،އިޤްތިސާދީ        ތަރައްޤީގައި  ސިޓީގެ  އަނހެނުންނަކީ  އައްޑޫގެ   ، އެކު  ކުރުމާއި  ހިމާޔަތް  ހައްޤުތައް  އަންހެނުންގެ 

ދާކުރާ ަބޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްއާއި   ރޮނގުން އަދީ އިޖްތިމާއި ރޮނަގުން އިސްދައުރެއް އަގޮތުންނާއި،ސިޔާސީ

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތަކުގެ ޒަރީޔާއިން އަންހެނުން ާބރުވެރި ަބޔަކަށް ހެދުން. 

 

 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު 
 

 ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން   4

 މަގާމު  ނަން ސ.ނ.

 ރައީސާ  ނުސްރަތު ރަޝީދު  1

 ނައިްބ ރައީސާ هللاނައުމާ އަްބދު 2

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްަބރު މަގާމު ހުސްވެފައި 3

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްަބރު ފާތިމަތު ހީނާ  4
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްަބރު ޚަދީޖާ އިްބރާހީމް 5

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  އަނޫޝާ މުފީދު   6

 މެމްބަރު ހިތަދޫ ދާއިރާގެ  މަރްޔަމް ނަސީރާ  7

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  ހައްވާ ޒާހިރާ  8

 މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  ސަލްމާނާ މޫސާ 9

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  އާއިޝަތު ދުސޫމާ  10

 

 ނުސްރަތު ރަޝީދު  ފުރިހަމަ ނަން:  

 މަރަދޫ ދާއިރާ        ދާއިރާ: 

  ރައީސާ   މަޤާމު: 

 9843282 ފޯން ނަންަބރ: 

 nusrath.rasheed@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 

 

  هللاނައުމާ އަްބދު ފުރިހަމަ ނަން:  

  މީދޫ ދާއިރާ        ދާއިރާ: 

  ނައިްބ ރައީސާ  މަޤާމު: 

 7782671 ފޯން ނަންަބރ: 

 nauma.abdulla@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 

 ފާތިމަތު ހީނާ  ފުރިހަމަ ނަން:  

  ހިތަދޫ ދާއިރާ      ދާއިރާ: 

    މެމްަބރު  މަޤާމު: 

 7888161 ފޯން ނަންަބރ: 

mailto:nauma.abdulla@adducity.gov.mv
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 fathmath.heena@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 

 ޚަދީޖާ އިްބރާހީމް  ފުރިހަމަ ނަން:  

  ހިތަދޫ ދާއިރާ        ދާއިރާ: 

 މެމްަބރު  މަޤާމު: 

 7916427 ފޯން ނަންަބރ: 

 khadheeja.ibrahim@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 

 

 އަނޫޝާ މުފީދު ފުރިހަމަ ނަން:  

  ހިތަދޫ ދާއިރާ        ދާއިރާ: 

 މެމްަބރު  މަޤާމު: 

 9992415 ފޯން ނަންަބރ: 

 anoosha.mufeed@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 

 މަރްޔަމް ނަސީރާ  ފުރިހަމަ ނަން:  

  ހިތަދޫ ދާއިރާ      ދާއިރާ: 

  މެމްަބރު  މަޤާމު: 

 9983099 ފޯން ނަންަބރ: 

 mariyam@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ހައްވާ ޒާހިރާ ފުރިހަމަ ނަން:  

   ފޭދޫ ދާއިރާ      ދާއިރާ: 

 މެމްަބރު  މަޤާމު: 

  7981833  ފޯން ނަންަބރ: 

mailto:fathmath.heena@adducity.gov.mv
mailto:anoosha.mufeed@adducity.gov.mv
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 hawwa.zahira@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ސަލްމާނާ މޫސާ ފުރިހަމަ ނަން:  

  މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ      ދާއިރާ: 

   މެމްަބރު  މަޤާމު: 

 9668729 ފޯން ނަންަބރ: 

 salmana.moosa@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 

 އާއިޝަތު ދުސޫމާ  ފުރިހަމަ ނަން:  

  ހުޅުދޫ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 

 މެމްަބރު  މަޤާމު: 

 7913072 ފޯން ނަންަބރ: 

 aishath.dhusooma@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 

 ކޮމެޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް 

  10ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޙާުބވި    4ވަނަ ދުވަހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ    17މޭއި    2021

( ވަނަ ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދިނުމާއި  2022މާރިޗް  15)    ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްަބރު އައިޝަތު ނަދާ  ތެރެއިން މެމްަބރުންގެ

ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ ހިތަދޫ ދާއިރާގެ ަބއިއިލެކްޝަން އިއުލާންކޮށް   މެމްަބރުންނެވެ.  9ގުޅިގެން ކޮމެޓީގައި މިވަގުތު ތިއްެބވީ  

ގެ ނިޔަލަށް އެ ފުރުސަތު   14:00ވާ ުބރާސްފަތި ދުވަހުގެ    2022ން  ޖޫ  16ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިއެވެ.  

ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. މި އިންތިހާަބށް ކުރިމަތި ލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ަބލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  

ވެ. މިގޮތުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް  ނިޔަލަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެ  14:00ވާ ުބރާސްފަތި ދުވަހުގެ    2022ޖޫން    16

 2022ޖުލައި    23މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެމްަބރު އިންތިޚާުބކުރުމަށް ާބއްވާ ަބއިއިލެކްޝަން  

 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޭބއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ. 

mailto:salmana.moosa@adducity.gov.mv
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ކޮެމޓީގެ ބައްދަލުވުްނތައް

ބައްދަލުވުމުގެ  

 ނަންބަރު 

ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ  

 ޢަދަދު 

 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް 

50 

ވަނަ    2022

 01އަހަރުގެ  

09 

 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ހެދުން    2022 •

 އެކްޝަން ްޕލޭނުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް

މެންސްޓުރަލް ކަްޕ ، ފާހާ ކޯސް ،ބިއުޓީ ކޯސް، ބޫޓް ކޭމްްޕ، ހޭންޑް ބޯލް،  •

ކަސަބް ކޯސް، އިނގިރޭސި ކޯސް، ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އެވެއާރނެސް  

ްޕރޮގްރާމް، ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސް، ފޮޓޯގްރަފީ ކޯސް، ޑީވީ ޝެލްޓަރ އެންޑް 

ކަރުދާސް ދަބަސް    އެލްޑާލީ ހޯމް އެވެއާރނެސް ްޕރޮގްރާމް، ވޯކަލް ޓްރެއިނިންގް، 

ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ްޕރޮގްރާމް، ސްވޭނިއާރ ްޕރޮގްރާމް،  ވެޑިން ޑެކަރޭޝަން  

ކޯސް، ފަސްޓް އެއިޑް ކޯސް، ދަނޑުވެރިން ތަމްރީނުކުރާ ކޯސް، ނެޓް ބޯލް  

ޓޯނަމެންޓެއް ބޭއްވުން، އ.ތ.މ. ކޮމެޓީއަށް ވޭނެއް ގަތުން، ދަރިމައިވާ  

ރުމުގައި ސެޝަން ނެގުން، ފުޑް ފެއަރ، އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް ހޭލުންތެރިކު 

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުން، މެންޓަލް ވެލްބީންގް ްޕރޮގްރާމް، 

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުން، އަޛްހާ އީދު ފާހަނގަކުރުން، ޓީޗަރުންގެ  

ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުން، ބްރެސްޓް ކެންސަރ ދުވަހާ ގުޅިގެން އެވެއާނެސް 

ޗެކަްޕ ވާނެ ގޮތަށް އޭއީއެޗް އާއި ގުޅިގެންކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.   ސެޝަން އަދި

 މޫދު ކަސްރަތު ްޕރޮގްރާމް، ހޯމް ސްޓޭއި ޓްރެއިނިންގް.   
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 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުން   2022 • 09

އަދި   ބޯލް  ،ހޭންޑް  ކޯސް  ވިއުން  ،ކަސަބަ  މައުރަޒް  ތައާރަފް  ބޯތަކެތީގެ  ނެޓް ބޯލް 

ކަސްރަތު(   )މޫދު  ކޭމްްޕ  ،ބޫޓް  ްޕރޮގްރާމް  ދީނީ  ތަރައްޤީކުރުން،  ާޕކްތައް  ކުރުން، 

،ދަރިމައިވާ   ކުރުން  ތަމްރީނު  ދަނޑުވެރީން  ވެލްބީން،  މެންޓަލް  ހަފްތާ،  އޮރެންޖް 

ކުދީންނަށް   ްޕރޮގްރާމް،ސްކުލް  އެވެއަރނަސް  ކުދީންނަށް  އަންހެން  އުމުރުފުރައިގެ 

ރ ހަދަން ދަސްކޮށް ދިނުން، މެންސްޓްރުއަލް ކަްޕ އެވެއަރނަސް ްޕރޮގްރާމް  ސްވޭނިއަ

)ޒީރޯ ވޭސްޓް މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން(، ފަހާ ކޯސް ،ކޭކް ކޯސް، ބިއުޓީ ކޯސް  

،ފޮޓޯ ގްރަފީ ،ބޮޑެތި މީހުންނަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭސިކް ކޯސް، އިނގިރޭސި އެޑްވާންސް  

ދައް ވާހަކަ  މީހުންނަށް  ބޮޑެތި  ދުވަހާއި  ކޯސް،  ޑިމޮކްރެސީ  ދަސްކޮއްދިނުން،  ކަން 

 ކުނިމެނޭޖް ކުރަން މީހުން އަހުލު ވެރި ކުުރުވުން،   ، ގުޅިގެން ،ހޯމް ސްޓޭއި ޓްރެއިނިންގް



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

85 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

ޑީވީ ޝެލްޓަރ  ، ކަރަންޓް ކޯސް، ެޕކޭޖިންގް ސެންޓަރ،ފަހާ ފެކްޓަރީ، އޭޕީސީ، ޔުނިފޯމް

ކުރުން ތަމްރީން  މީހުން  ހޯމް  އެލްޑާރލީ  ގަތުން  ، އަދި  ކޮމެޓީއަށް ވޭންއެއް  އ.ތ.މ 

މުހިއްމު  ،  ފާހަނގަކުރާ  ކަލަންޑަރުގައި  އިތުރުން  މީގެ  )އެމްއާރްސީ(  އެއިޑް  ފަސްޓް 

 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ފާސްވިއެވެ.   09ދުވަސްތައް ހިމެނިގެންދާނެއެވެ. އަދި ބައިވެރިވި  
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 ވަނަ 

އެކްޝަން ްޕލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް ބަޖެޓްކުރުން މި  ވަނަ އަހަރުގެ    2022 09

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ދެންއަންނަ  

 ބައްދަލުވުމަށް ފަސްކުރެވިފައިއެވެ. 
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ޚަރަދު ތަކުގެ ތަފްސީލް  އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ  • 08

  2މެމްބަރުން އައްޔަންކުރުން އަދި އެ  2ވިޔަމޮޑިލުލްގެ ތެރޭން ބެލޭނެ  

މެމްބަރުންނަކީ ކޮމެޓީގެ ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސްއެވެ. އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް 

މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން   06ނެތުމާއިއެކު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރވި 

 ފާސްވެފައިވެއެވެ. 

.ކޮމެޓީގެ އެސެޓް ކަމަށްވާ ބޮޑުބެރު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  އ.ތ.މ •

ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން ތާއީދު ލިބިފައި ވަނީ އެންމެ  3އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން. 

ހުށަހެޅުމެކެވެ. އެ ހުށަހެޅުމަކީ އ.ތ.މ.ކޮމެޓީގެ ބެރަތައް ދޫކުރުމުގެ  

ނަގަން ފެންނަކަމަށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ފިޔަވައި ފިކްސްޑް ރޭޓް  

 ރ ގެ ރޭޓުން އަގެއް ނެގުމަށެވެ. 500ދުވާލަކަށް 

 ވަނަ އެކްޝަން ްޕލޭން ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން.    2022 •

ވަނަ އަހަރުގެ އ.ތ.މ.ކޮމެޓީގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ބަޖެޓަކީ    2022

ދެސަތޭކަ    ،ރ )ތިން މިލިއަން ,އެއްލައްކަ ފަނަރަހާސ3,115,256.00ް

ރ )ތިން 3,433,794.00ގެ ބަޖެޓް  2022ފަންސާސް ހަ ރުފިޔާ( އާއި 

ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ(   ،މިލިއަން ,ހަތަރުލައްކަ ތިރީސް ތިންހާސް

ފަސްލައްކަ ސާޅީސް ނުވަހާސް   ،ރ )ހަ މިލިއަނ6,549,050.00ްމުޅި ޖުމްލަ 

ގޮތުން ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދަކީ   , ފަންސާސް ރުފިޔާ(. ކޮމެޓީގެ އެކްސްެޕންސްގެ 

  ފަސްލައްކަ ސާޅީސް ތިންހާސް ،ރ )ދެ މިލިއަނ2,543,456.00ް

  07ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ހަ ރުފިޔާ( އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބައިވެރިވި  ،

ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރުގެ   2022މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްވިއެވެ. 

)ހަތްލައްކަ ތިރީސް އަށްހާސް  ރ 738,500ދުވަސްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

86 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

މެމްބަރުންގެ   07މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި  އެވެ. ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ(

 އިއްތިފާގުން ފާސްވިއެވެ. 

އެކްޓިވިޓީ ތަކަށް މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުން ހަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި  

)ތިންމިލިއަން ތިރީސްއަށްހާސް  ރ 3,380,094ހުށަހަޅާފައިވާ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 

އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ   ނުވަދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ(

 އިއްތިފާގުން ފާސްވިއެވެ. 
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09 
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު އިތުރަށް ނެގުމާއި ބެހޭ  

  2022ގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ނެގިފައިވާ މަސައްކަތު މުވައްޒަފާއި ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތު  

ނިންމެވިއެވެ.    ގޮތެއް  މިކަމަށް  ހަމަވާތީ  ނިޔަލަށް  ގެ  ފެބްރުއަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ސީނިއަރ   މިގޮތުން  ހުށަހެޅުއްވީ  މެމްބަރުން  ހުރިހާ  ބައިވެރިވި  ބައްދަލުވުމުގައި 

ހަމަ އެކަނި ،  ށް މީހަކު ނަގަން ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށްއެޑްމިނިސްޓަރ ގެ މަޤާމަ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް ކޮމެޓީއިން  ވަނީ ނިންމާފައިއެވެ.  

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.   07ބައިވެރިވި 

ގެންދެންދިއު  2022 • ކުރިޔަށް  އޮތްބައި  ޕްލޭން ނުނިމި  އެކު  ގެ އެކްޝަން  މާއި 

 ބަޖެޓް ފާސް ކުރުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމެޓީގެ ގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މިނިވަން ވޭޖް ގެ ދަށުން    2022

މެމްބަރުން    -/260000 ރުފިޔާ(ވަނީ  ހާސް  ފަސްދޮޅަސް  )ދެލައްކަ 

މަޝަވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމާފައިއެވެ. އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ނެތުމުން ،ހުރިހާ މެމްބަރުން  

ކަނޑައަޅާފައިވާ   އަށް  ޝެލްޓާރ  ޑީވީ  ފާސްކުރެވުނެވެ.  އަދަދު  މި  - އިއްތިފާޤުން 

ތެރެއިން  200000/ ރުފިޔާގެ  އޮރެންގެ  )އެ  100000/-)ދެލައްކަ(  ރުފިޔާ  އްލައްކަ( 

ވަނީ   ބަޖެޓް  ހަފްތާގެ  އޮރެންޖް  އަދި  ހުށަހެޅިއެވެ.  ލުމަށް  އަށް  ބަޖެޓް  - ހަފްތާގެ 

ރިވައިޒް  127500/ އެކު  ރުފިޔާއާއި  ފަސްސަތޭކަ(  ހާސް  )އެއްލައްކަހަތާވީސް 

ކޯހުގެ ބަޖެޓް   ޑެކަރޭޝަން  )އެއްލައްކަ    160000/- ކުރެވިފައެވެ. އަދި ވެޑިންގްކޭކް 

)އްއްލައްކަ ދިހަހާސް(ރުފިޔާއަށް ރިވައިޒްކޮށްފައިއެވެ.    110000/- ދޮޅަސް(އިން  ފަސް

އުނިކުރެވުނު   އެބަޖެޓްއިން  އޮފީސް    50000/ -އަދި  ވަނީ  ހާސް(ރުފިޔާ  )ފަންސާސް 



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

ބައްދަލުވުމުގައި   ނެތުމުން  ހުށައެޅުމެއް  އިތުރު  ހިމަނުއްވާފައެވެ.  ބަޖެޓްގައި  ޙަރަދުގެ 

 ގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށައެޅުން ފާސް ކުރެވުނެވެ. މެމްބަރުން  07ބައިވެރިވި 
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ވަނަ އަހަރު އެކުޝަން ްޕލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތައް ކައުންސިލާއެކު    2022 09

މަޝްވަރާ ކުރެވުނު، އަދި ބޮޑޭތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޕްލޭންގައި ހިމެނުމަށް  

 ލަފާދެވިފައިވެއެވެ. 
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އިދާރީ   • 07 ސީނިއަރ   01އ.ތ.މ.ކގެ   ( ނެގުން  އިތުރަށް  މުވައްޒަފު 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ( 

 

ވަގުތީ މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް ފަހު ޕްރޮބޭޝަން ނިމުމުން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ  

ގާބިލް ކަމަށް ބަލާފައި ދާއިމީ ކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ އަކަށް  

ދާންޖެހިއްޖެ ނަމަ ކުރިން އެންގުމުން އެދުވަސް ތެރޭ ވަގުތީ މުވައްޒަފެއް ނެގުމަށެވެ.  

މެމްބަރުންގެ ތެރޭއިން    06ރު ހުށައެޅުމެއް ނެތުމުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި  އިތު

 މެމްބަރުން ވޯޓާއެކު މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.    05

އ.ތ.މ.ކގެ އެކްޝަން ްޕލޭން އިތުރަށް ރިވައިޒް ކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުން  •

 )ކައުންސިލްގެ ލަފާގެ މަތިން( 

ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ(   550000  ެޕކޭޖިންގް ސެންޓަރ ބަޖެޓް )ފަސް  ރ 

ގާއިމްކުރުމަށް   ސެންޓަރ  ޑޭކެއަރ  ލައްކަ  550000އުނިކުރުމަށްފަހު  )ފަސް  ރ. 

  06ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( ހުށަހެޅިއެވެ. އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ނެތުމުން ބައިވެރިވި  

 މެމްބަރުން އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.  

ފެ ބަޖެޓް  ފަހާ  ރުފިޔާ(  500،000ކްޓަރީ  ހާސް  ފަންސާސް  )ފަސްލައްކަ  ރ 

ރ )ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( އަދި  250،000އުނިކުރުމަށްފަހު ހުޅުދޫ ާޕރކް   

ޖިމްސެޓް   ލުމަށް  250،000މީދޫ  ރުފިޔާ(  ފަންސާސްހާސް  )ދެލައްކަ    06ރ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ކުދިންނަށް އަމާޒުލޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ސްވޭނިއަރ ކޯސް    ސްކޫލް

ރުފިޔާ(  25،000 ހާސް  )ފަންސަވީސް  ޓްރެއިނިންގް  ،ރ  ސްޓޭއި  ހޯމް 



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

ރުފިޔާ(. ރ75,000 ފަސްހާސް  ކޯސް  ،  )ހަތްދިހަ  ޑެކަރޭޝަން  ކޭކް  ވެޑީންގް 

މް ޓްރެއިނިންގް  ޑީވީ ޝެލްޓަރ އަދި އެލްޑާލީ ހޯ،  )އެގާރަ ހާސް ރުފިޔާ(. ރ11,000

ކެންސަލް    ރ. 100،000  ްޕރޮގްރާމް ްޕރޮގްރާމްތައް  މި   . ރުފިޔާ(  )އެއްލައްކަ 

)ތިންލައްކަ ދިހަހާސް ރުފިޔާ( އިން މަރަދޫފޭދޫ   . ރ 310,000ކުރުމަށްފަހު މި ބަޖެޓް  

ނެތުމުން  ސްކޭޓްާޕރކްއެއް ގާއިމްކޮށް ދެއްވުމަށް ހުށައެޅުއްވިއެވެ. އިތުރު ހުށައެޅުމެއް  

މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން     06މިހުށަހެޅުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި  

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ރ )ސަތޭކަފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( ކެންސަލް  150،000ނެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް ބަޖެޓް  

ހަތްދިހަހާސް    ރ) 70،000ކުރުމަށްފަހު ހޭންޑްބޯޅަ ތައާރަފް ކުރުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ  

ޖުމްލަ   އެކު  އާއި  ބޯޅަ   ރ220،000ރުފިޔާ(  ހޭންޑް  ރުފިޔާ(  ވިހިހާސް  )ދެލައްކަ 

ތައާތަފް ކުރުމާއި އެކު ހޭންޑްބޯޅަ ކުޅޭނެ ދަނޑެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބަޖެޓް ނިންމެވިއެވެ.  

ގެ  މެމްބަރުން   06އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ނެތުމުން މިހުށަހެޅުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި  

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 
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މާރޗް މަހުގައި ބާއްވަވާނެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށް ގޮތް   • 07

 ނިންމުން. 

އެކްޝަން ޮޕލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ މެމެބަރުން ގެ ރޯދަމަހުގެ އެލެވަންސް މިނިސްޓްރީ  

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޟަރީ އިން އެކުލަވާފައި ނުވާތީ މެމްބަރުންނަށް ރަމަޟާން  

)ތިރީސް ހަހާސްރުފިޔާ( އަށް  ރ  36,000މަހުގެ އިނާޔަތް ދެވެން ނެތުމުން އެ 

 ގޮތެއް ނިންމުން. 
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 09އަހަރުގެ  

އ.ތ. މ.ކ އިން ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ  .އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން   07

ްޕރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޟްވަރާ ކޮށް ގޮތް  

 ނިންމުން. 

ކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީ ގައި ބިލްބޯރޑް  އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަ   • 09 59

 ޖެހުމުގެ ޙަރަކާތް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ޙިއްސާ ކުރުން. 



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220
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ވަނަ    2022
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ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރ  ހިޑް ބޭނކް އިން ދިވެ ލްވޯރ •

ޒިޔާރަތްކުރައްވާތީ  އަށް  ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ  8މިސްޓަރ ފާރިސް މާރޗް 

އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ކި ޔަން މާބޮނ ޑި ހެދުމަށް އ.ތ.މ.ކ އިން ކުރިއަ  

ބޭފު ޅު ންނާއި ބައްދަލުވާއިރު ކޮމެޓީ   ށް ގެންދާނެ ގޮތް ނިންމައި، އަދި މި 

  .އިން ހުށަހަޅާނެ ކަންތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށް ގޮތް ނިންމުން 
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އ.ތ.މ.ކ ގެ މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާ ދިނުމާ ގުޅިގެން މެންބަރުންނާއި ހިއްސާ  • 08

 ކުރުން. 

އާދައިގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި ރޯދަމަހު ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކަށް އޮންލައިން ކޮށް   •

 ބައިވެރިވެވޭގޮތެއް ނިންމުން. 

  3ބައްދަލުވުން ފިޒިކަލްކޮއް އަނެއް  1ބައްދަލުވުން އޮންނައިރު  4ރޯދަމަހު 

ބައްދަލުވުން އޮންލައިންކޮށް ބޭވުމަށް އެދި މަޤުބޫލު އުޒުރަކާއެކު ހުށަހެޅިއެވެ. އަދި  

ފިޒިކަލް މީޓީން ބޭވުމަށާއި   2އޮންލައިން މީޓިންގް އަދި  2ކޮންމެ މަހަކު،  

ހާލަތާއި ގުޅުވައި  ހަމައެއާއެކޮށް މީގެ ކޮންމެ އޮންލައިންކޮއް ބައިވެރިވޭ މީޓިންތަކަކީ 

އިމަޖެންސީ އުޒުރެއް ދިމާވާ ހާލަތު ބައިވެރިވާ މީޓިންގް ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް  

މީޓިން އޮންލައިންކޮށް   2އޮންލައިން މީޓިން އޮންނައިރު އަދި އިތުރަށް  2

ބައިވެރިވާނަމަ ބަލައިގަނެވޭކަހަލަ މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ބަޔާން ކުރުމާއެކު މެޑިކަލް  

މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން މި ހުށައެޅުން   08މަށެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ހުށައެޅު

 ފާސްވިއެވެ. 
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ރައީސް އިބްރާހިމް މުޚައްމަދު ސާލިޙު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި   • 09

ބައްދަލުވުމުގައި ދައްކާނެ  ކައުންސިލް އާއި އ.ތ.މ.ކ މެމްބަރުންނާއި ކުރައްވާ 

 ވާހަކަތައް މަޝްވަރާ ކުރުން. 

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަންއޭރިޔަރ ގެ ކޮމާންޑަރު އަދި އ.ތ.މ.ކ އާއިގުޅިގެން  ބާއްވާ  

 އަލިފާނާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަންކުރުވާ ްޕރޮގްރާމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. 

ރޯދަމަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ްޕރޮގްރާމާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންނާއި  • 09 62

 މަޝްވަރާކުރުން. 



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220
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 ނަމޫނާ ދަނޑުވެރިޔާ ްޕރޮގްރާމްގެ ޚަރަދު ތަފްސީލު މެމްބަރުންނާ ހިއްސާ ކުރުން  • 08

ސޯޝަލް މީޑިއާއައް ( އެނުއަލް ރިޯޕޓް 2021އ.ތ.މ.ކ ގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ ) •

 ލިޔުމަށް މެމްބަރުންނާ މަށްވަރާ ކުރުން

ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް  

 ކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ބޭއްވޭ އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗްއަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން

64 
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 15އަހަރުގެ  

 ފަހުދިހައިގެ ދީނީ ދަރުސް ދިނުމާއީ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  • 09
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( އެނުއަލް ރިޯޕރޓް ސޯޝަލް  2021އ.ތ.މ.ކ ގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ ) • 09

 މީޑިއާއަށް އާއްމު ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެފަހުގެ ގޮތް ނިންމުން. 

ވަނަ އަހަރުގެ    2021އ.ތ.މ.ކ ގެ އެކްޓިވިޓީ ްޕލޭން މެމްބަރުން ބެލުމަށްފަހު  •

 ބަޖެޓްގެ އެކްޓިވިޓީ ްޕލޭން ފާސްކުރުން. 

ރ )ތިރީސްހާސް  30،000މެމްބަރުންގެ ރޯދަ އެލެވެންސް އިން ކެނޑޭ 

ރުފިޔާ(އެކްޓިވިޓީ ްޕލޭންގައިވާ ހިމެނިފައިވާ ސްކޭޓްާޕރކް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް  

ހެޅިއެވެ. އަދި އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމަށްޓަކައި ހަރަކާތެއް ނުވަތަ  ހުށަ

ރ)ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ(  30،000ޢީދު ދުވަހުގެ ސައިގެ ޚަރަދަށް ބޭނުންކުރުމަށް  

ހުށަހެޅިއެވެ.  މެމްބަރުންގެ މެޖޯރިޓީ ވޯޓާ އެކު ރަމަޟާން އެލެވަންސް އަށް 

ފިޔާ(އަޟްހާ އީދު ދުވަސް ފާހަނގަ  ރ )ތިރީސްހާސް ރ30،000ުކަނޑައެޅިފައިވާ  

ކުރުމަށްޓަކައި ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ޢީދު ސައިގެ ހަރަދަށް ބޭނުންކުރުމަށް ފާސް 

 ކުރެވުނެވެ. 

އިންފޮމޭޝަން އޮފް ކޮމިޝަނަރުން ހޯއްދެވުމަށް އެދިފައިވާ މައުލޫމާތު މެމްބަރުންނާއި  

 މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ގޮތް ނިންމުން

 



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220
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ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ އިޙުޔާ ކުރުމުގެ  1443އ.ތ.މ.ކ އިން  • 09

 ްޕރޮގްރާމް އަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން. 

ރ)ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ(    30,000ރޯދަމަހުގެ އިނާޔަތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ދީނީ ހަރަކާތުގެ ބަޖެޓް 

ރ.)އައްޑިހަ ހާސް ރުފިޔާ( އަށް ލިޔުމަށްފަހު ޖުމްލަ އަދަދަކަށްވަނީ   80,000

.)އެއްލައްކަ ރުފިޔާ(ކަމަށާއި އެބަޖެޓް އިން  ރ100,000

.)ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް  ރ65,000

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިޔަށް    1443މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން 

ގެންދާ  އިޙުޔާ ްޕރޮގްރާމްގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުމަށް  ބަޖެޓް  

ސެޝަންނަގައި ދެއްވި   4ހުށަހެޅުމަށެވެ. އަދި މި ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން 

ރ )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ(ދޭން  500އިޒުންނަށް ކޮންމެ ސެޝަނަކަށް ވާ

ނިންމިއެވެ. އަދި  އިޙުޔާ ކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިން ޝައުގުވެރި  

ރ )ފަސްސަތޭކަ  500ވަނަ ހޮވޭ ބައިވެރިންނަށް  1ކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުން  

ރ  300ށް ވަނައަ 3،  ރ)ހަތަރު ސަތޭކަ ރުފިޔާ( 400ވަނައަށް  2، ރުފިޔާ(

ވަނަ އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް   5ވަނަ އަދި   4، )ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ(

އެފެއާރޒް އިން ދެއްވާފައިވާ ފޮތްތަކެއް ދިނުމަށް ނިންމެވިއެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްވިއެވެ.  08ބައިވެރިވި 

  ޗައިލްޑް  ގެންދާ  އަށްކުރި  އޮފީހުން އޮމްބަޑްސްޕރަސަންގެ  ޗިލްޑްރަންސް •

ޓާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ ވޯކްޝޮްޕގައި  އޮޑި ރައިޓްސް

 މެމްބަރުން ކަނޑައެޅުން.  4ބައިވެރިވާނެ 
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 18އަހަރުގެ  

އ .ތ.މ.ކ ގެ ފަރާތުން ބ.އޭދަފުށީގެ ޖަމްއިއްޔާ އެއްކަމަށްވާ )ފޭލި   • 09

 .ކުރުން ޖަމްއިއްޔާ( އާއި  ބައްދަލު  

 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށް ގޮތް ނިންމުން.  •

  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފާހަގަކުރުމަށް  ދުވަސް  ކުޑަކުދިންގެ  ބަޖެޓްގަ ކގެ. މ. ތ. އ •

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ޑޯނަޓް  ރ )އެއްލައްކަ ރުފިޔާ(އިން ޙަރަދުކޮއް  100,000

ނަޓް ެޕކް ދިނުމަށް ނިންމެވިއެވެ. އަދި ފޭދޫ  ދިނުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް ޑޯ 

ސްކޫލްއިން މާކުރީއްސުރެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެހީއަކަށް 

ފޭދޫ ސްކޫލަށް  ރ)ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ބަޖެޓުން  10,000އެދިފައިވާތީ  

ރ)ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ގެ އަގުހުރި އެންޓްރީ ގިފްޓް ޕެކެއް ކޮންމެ 10،000



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 

މެމްބަރުންގެ   08ނުމަށް ނިންމެވިއެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ކުއްޖަކަށް ދި

 އިއްތިފާގުން ފާސްވިއެވެ. 

68 

ވަނަ    2022

 19އަހަރުގެ  

އ.ތ.މ.ކގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މެމްބަރުންނަށް   08

 ޓާސްކްތައް ހަވާލުކުރުން 
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ވަނަ    2022

 20އަހަރުގެ  

ވަނަ   2022ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް ރިޯޕޓް އަދި   2021އ.ތ.މ.ކގެ  • 08

އަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ޕްލޭންގެ ބަޖެޓްގައިވާ މައްސަލަތައް ބެއްލެވުމަށްފަހު އެނުއަލް 

ރިޯޕޓް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް އާއްމުކުރުމަށްޓަކައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  

 ގޮތްނިންމުން. 

އްފައިވާ ބިއުޓީ ކޯހަށް އެންމެ ްޕރޮޯޕޒަލް  އިއުލާންކޮ އިން ކ. މ. ތ. އ •

 ހުށަހަޅައިފައިވަނީ މިކަމަށް މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތްނިންމުން. 
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ވަނަ    2022

 21އަހަރުގެ  

  ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށީ • 08

ތަޖުރިބާ ދަތުރު ކުރެއްވާތީ އެކަމާއި   އަށް އައްޑޫ މެމްބަރުން ކޮމެޓީގެ 

 ގުޅިގެން ގޮތް ނިންމުން. 



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

93 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

ަމސް ދުވަހު ހިްނގާފައިވާ  6ވަަނ އަހަރުގެ ފުރަތަަމ   2022ކޮެމޓީ އިްނ 

 ް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލ

 

ަބއިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން "  •

ެބހޭގޮތުން ޑިސްކަޝަން އަންހެނުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި 

 ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  އަށްސެޝަނެއް ކުރި

 

 

 

 

ގުޅިގެން،   • މޯލްޑިވްސް  ްޕރައިމް  ކޮމެޓީއާއި  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުން 

އަމާޒުކުރުވިގެން   ފަރާތްތަކަށް  ޝައުގުވެރިވާ  ކުރުމަށް  ދަނޑުވެރިކަން  އައްޑޫސިޓީގައި 

ްޕރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ   ވަނީ ހިންގާފައިއެވެ. މި  ްޕރޮގްރާމް  ނަމޫނާ ދަނޑުވެރިޔާ 

މި    ފޭދޫ،   ހިންގިފައިވަނީ  ކްލާސް އަދި    1އަވަށަށް    4މަރަދޫފޭދޫ، މަރަދޫ އަދި ހިތަދޫ 

  22ބައިވެރިވި  ހިތަދޫ ސެޝަންގައިވކްލާސްއެވެ.    1އަވަށަށް    2ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ މި  

ހުޅުމީދޫ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވި  ބައިވެރިން ވަނީ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮ ށްފައިއެވެ. އަދި 

 ބައިވެރިން ވަނީ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިއެވެ.  18

 

 

 

 

 



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

އިން   • ކޮމެޓީ  ކުރާ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް  ވަނަ އަހަރުގެ    1443އަންހެނުން 

ްޕރޮގްރާމެއް   ދިނުމުގެ  ދަރުސް  ގޮތުން  އިޙްޔާކުރުމުގެ  ރޭތައް  ރަމަޟާންމަހުގެ 

ހިންގިފައިވަނީ ހިންގިފައިވެއެވެ.   ްޕރޮގްރާމް  އަދި    މި  ހިތަދޫ  މަރަދޫ  ފޭދޫ، 

ސެޝަން  ހުޅުމީދޫގައެ  މި  ނެގޭ  ވެ.  ގުރުއަތުން  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރިޔަށް 

އިނާމްތައް  މި  އަދި  އެކުއެވެ.  ތަކަކާއި  އިނާމް  ޙާއްސަ  ވަރަށް  ފަރާތްތަކަށް 

ސްޮޕންސަރ ކުރައްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް، މަރަދޫ  

،ހިތަދޫ  ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ނާދިރު، މަރަދޫފޭދޫ ކައުންސިލަރ ޚާލިދާ މުޙައްމަދު

ކައުންސިލަރ އަހްމަދު ސަޢީދު، ފޭދޫ ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސަލްމާ،  އީކުއޭޓާރ  

ޒޭސް އެވެނިއު،   ،މަރަދޫ ކިއުކޯނާރ،  ވިލެޖް ، އެން ހޯލްޑިންގް ްޕރަވެޓް ލިމިޓެޑް

މީދޫ ކައުންސިލާ އާމިނަތު ސާލިހާ،މީދޫ  ޒެޑް މޯބައިލް އަދި އަމްޒާނާ ޓޭސްޓީއެވެ.  

ރައި އެމްޑީީޕ  ސާމިއު  ދާއިރާ  ރައިސް  އެމްޑީީޕ  ނިއުމާ،ހުޅުދޫ  މަރިޔަމް  ސް 

 އަނަވަރު،ހުޅުދޫ ދާސް/ ހައްވާ ހެސެއިން، މީދޫ އަމްޒާން ކެފޭ. 

 

 

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އައްޑޫސިޓީގެ ހުރިހާ އަވަށެއްގެ ސްކޫލަކަށް    •

ސްކޫލް، މަރަދޫފޭދޫ    2ސްކޫލް، މަރަދޫ    7ދެވިފައިވެއެވެ. )ހިތަދޫ    ެޕކެއް  ހަދިޔާ

ހުޅުދޫ    1ސްކޫލްެ، ފޭދޫ    2 މީދޫ    2ސްކޫލް،  ހަދިޔާ ގެ  2ސްކޫލް،  ސްކޫލް( 

ެޕކެ ސްކޫލަށް  އިވެދެވިފައް  ގޮތުގައި ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް ޑޯނަޓް  ފޭދޫ  އެވެ. އަދި 

ރުފިޔާ( ރ  10،000 ގިފް)ދިހަހާސް  އެންޓްރީ  އަގުހުރި  ވަނީ  ގެ  ެޕކެއް  ޓް 

 ދެވިފައިއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

މުނާސަބަތުގައި،   • ޢީދުގެ  ކޮމެޓީ  ފިތުރު  ކުރާ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް  އަންހެނުން 

   ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ.  އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ން އިނަތިޒާމްކުރެވިގެންއި

 

 



             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

95 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 

 

 

 

ގުޅިގެން   • ދުވަހާއި  ތިމާވެށީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ދުނިޔޭގެ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

ޕްރޮގްރާމެއް  ސާފުކުރުމުގެ  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  އިސްނަގައިގެން  ފަރާތުން    ކޮމެޓީގެ 

މިހަހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާނީ ހިތަދޫ ކުރީގެ ރުއްފަށަލަ    ހިންގިފައިވެއެވެ. 

 ސަރަހައްދުގައެވެ. 

 

 

 

 

 

ވަނަ ދައުރުގެ އަހަރީ    4ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  އަންހެނުންގެ   •

 .ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނީ ކުޑަ ހަފަލާއެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ
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 ލިބޭ އާްމދަީނއާއި ޚަރަދުގެ ަމއުލޫާމތު އަށްކޮިމޓީ

 

 ހިދުމަތެއް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދެމުން ނުގެންދެއެވެ.އ.ތ.މ.ކ އިން އެއްވެސް ވިޔަފާރި އެއް ނުވަތަ 

 

 ެގ ނިޔަލަށް  30އިން ފެށިެގން ޖޫން  1ޖެނުއަރީ  -ަވނަ ދައުރު   4

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 އާމްދަނީ   

ދުއިސައްތަ )ތިންމިލިޔަސް އެއްލައްކަ ފަނަރަ ހާސް   )ބާކީ( ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ގްރާންޓްވަނަ އަހަރު   2021 3,115,256.00

 ފަންސާސް ހަ ރުފިޔާ( 

ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީއަށް ލިބިފައިވާ ގްރާންޓް      )ތިންމިލިޔަން ހަތަރުލައްކަ ތިރީސްތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ    2022 3,433,794.00

 ނުވަދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ( 

  

6,549,050.00 
 

 ) ހަމިލިޔަން ފަސްލައްކަ ސާޅިސްނުވަހާސް ފަންސާސް ރުފިޔާ(       2022ބަޖެޓް ޖުމްލަ  
 

 

 
  

 ގެ ތަފްސީލު ޚަރަދު 

 ނަމޫނާ ދަނޑުވެރިޔާ ްޕރޮގްރާމް   31,491.98

 އިޙްޔާ ްޕރޮގްރާމް   46,890.00

 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތް  46,542.90

 ފިތުރު ޢީދު ދުވަހުގެ ހަރަކާތް  5,869.99

 ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ސާފުކުރުމުގެ އިވެންޓް  3,625.00

 ވަނަ އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމަށް   2022 2,226.00

 ވޯލްޑް ބޭންކް ގެ ކަންޓްރީ ލީޑާރ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މާބޮނޑި   1,000.00

 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުން 1ވަނަ ދައުރުގެ 4 1,425.00

 ރައިސުލް ޖުމްހުރިއްޔާ އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ބޭއްވުނު ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް  5,300.00

 ގއ . ގެމަނަފުށި ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ.މ ކޮމެޓީއާއި ބައްދަލުކޮށް މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުން  020.00، 6

 ރިކަރަންޓް ޙަރަދު  
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 ޙަރަދު އޮފީސް  104,157.00

 އަދި ސަޯޕޓް ސްޓަރފް މުސާރަ އެޑްމިން ސްޓާފް  89,205.48

 ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުންގެ އެލަވަންސ4ް 237,500.00

 ޔޫޓިލިޓީ ބިލް  6,835.11

 ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުންގެ ދަތުރު ޚަރަދު  4 1,210.00

  

 ޖުމްލަ ޚަރަދު   589,298.46

 ބާކީ  5,959,751.89

ހަރު މުދަލުގެ ތަފްސީލް ވާ  ޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކޮމެ   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ   

 )ދެ ދޮރުފައްލީ( އައިސް އަލަމާރި 1 •

 ޮބޑުެބރު 2 •

 ޑައިނިންގް މޭޒު 1 •

 ޑައިނިންގް ގޮނޑި 6 •

 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް  2 •

 ޕްރިންޓަރ 3 •

 ގޭސް އުނދުން 1 •

 މައިކްރޯވޭވް  1 •

 ޑިސްޕެންސަރ ފެން  1 •

 އިލެކްޓްރިކް ކެޓްލް 1 •

 ރެކޯޑަރ  1 •

 އޭސީ  1 •

 އޮކްސިޖަން ޕަންޕު  1 •

 ފުޅި )ވަންޑިގްރީ( 3 •

 ރައުޓާ •

 ަބޔޯމެޓްރިކް އެޓެންޑެންސް ސީސްޓަމް •

 ފެންޕަންޕް •

 އެކްޒެކެޓިވް ޑެސްކު  2 •

 ޕްރޮޖެކްޓަރ  1 •





             ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުވަނަ އަހަރު   2220

 

99 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 

 

 

 

Email: admin@adducity.gov.mv  :ްއީމެއިލ      Fax: +960 6885002 :ްފެކްސ           Telephone: +960 6885003 :ްފޯނ   

 

mailto:admin@adducity.gov.mv

