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 ގެ ބަޔާން މޭޔަރ 
 

އަށް ޙަމްދާއި، وتعالى  سبحانه هللاނިޢ މަތްތަކ ގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ  އެންމެހާ މަޙ ލޫގ ންނަށްޓަކައި މި ކާއިނާތ  އ ފެއްދެވި  

ޢަމަލީގޮތ ން މަގ ދެއްކެވި މި އ އްމަތ ގެ    ،ވަޑައިގެންޝ ކ ރ  ދަންނަވަމެވެ. އަޅ ގަނޑ މެން އ ޅެންވީގޮތ ގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން  

މި ޞަލަވާތާއި،    وسلّم  عليه  هللا  صلّى  محّمدމާތް ސާހިާބ   ދަންނަވަމެވެ.  ދ ޢާ  އެދި  ލެއްވ ން  އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް 

 ސަލާމ ގައި އެ މާތް ނަިބއްޔާގެ އިތ ރ  އާލ ންނާއި، މިތ ރ  ޞަޙާީބން ޝާމިލްކ ރަމެވެ. 

އިންތިހާބ ކޮށްގެން  ދިވެހިރާއްޖޭ ރައްޔިތ ން  ފަހަރަށް  ފ ރަތަމަ  ތާރީހްގައި  ކަނޑައެޅ މ ގެ    2021ގެ  މޭޔަރ  އަހަރ   ވަނަ 

ާބރ ވެރިކަން މިސިޓީގެ ރައްޔިތ ންނަށް ލިިބގެންގޮސްފައިވާއިރ  މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ދިމާވި ކޮވިޑްގެ ވަބާއާއި ގ ޅިގެން އިޤްތިސާދ   

ވަނަ އަހަރ ތެރޭގައި ކައ ންސިލްގެ މެންަބރ ންނާއި ހީވާގި    2022ތައް ހ ރ މާއިއެކ ވެސް  ހީނަރ ވެގެން ދިމާވި ތަފާތ  ގޮންޖެހ ން

މ ވައްޒަފ ންނާއި ދައ ލަތ ގެ މ އައްސަސާތަކ ގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްާބރ ލ މާ އެކ  އައްޑޫސިޓީގެ ކަންތައްތައް ހަރ ދަނާކޮށް މި  

ގެ ރަހ މަތްފ ޅ ން ކާމިޔާބ  ޮބޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް  هللاއަދާކ ރ މ ގައި މާތްސިޓީގެ ރައްޔިތ ންގެ ދިރިއ ޅ ން ފަސޭހަކ ރ މ ގެ ޒިންމާ  

 ކ ރެވިފައިވ މ ން އޭގެ ފޮނި ނަތީޖާ ކ ރިއަށް އޮތްދ ވަސްތަކ ގައި ފެންނަމ ންދާނެކަން ފާހަގަކ ރަމެވެ.  

ކޮމެޓީއަކ ން   7 އ ފައްދާފައިވާ  ވަނަ އަހަރ  އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލްގައި  2022ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ މަސައްކަތްފަށާފައިވާއިރ   

ަބއްދަލ ވ ން    200ޤައ މީ އިދާރާތަކާއިއެކ  އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލ ން    މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ހައްލ  ހޯދައިދެވިފައިވެއެވެ.  230

 ވަނަ އަހަރ  ގައި ޭބއްވި މ ހިއްމ  މަޝްވަރާތަކާއި ގޮތްތައް ނިންމިފައިވެއެވެ. 2022

ން ކައ ންސިލްގެ ފ ރަތަމަ ރަސްމީ ޖަލްސާއިން ވަނީ މިއަހަރ ގެ ަބޖެޓް ފާސްކ ރެވިފައެވެ. ވަނަ އަހަރ  ފެށިގެ  2022އާދެ!  

ޤާނޫނ ގެ   ހިންގ މ ގެ  އ ޞޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ކ ރެވިފައިވާ    96ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަބޔާން  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ކައ ންސިލްއިން  ދަށ ން  އ ޞޫލ ގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ަބޖެޓެއްކަމަށާއި  ގޮތ ގެމަތިން  އަރަނި  ަބޖެޓަކީ   ، ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ 

ވަނަ އަހަރ ގެ އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލް   2022އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތ ންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑ  ހިމެނޭ ގޮތ ން،  

)ދ އިސައްތަ ވިހި މިލިއަން، އަށްލައްކަ ފަންސާސް ފަސްހާސް ދ އިސައްތަ  220,855,238.00 އިދާރާގެ މ ޅި ޖ މްލަ ަބޖެޓަކީ:  

 ތިރީސް އަށެއް( ރ ފިޔާ ކަމ ގައި ކަނޑައަޅައި ަބޖެޓް ފާސްކ ރެވ ނެވެ. 

ވަނަ އަހަރަކީ އައްޑޫސިޓީގެ ކ ރިއެރ މަށް ގިނަ ހ ރަސްތަކެއް ހ ރ މާއިއެކ ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގިނަ    2022ނިމިގެން ދިޔަ  

ރަށްވެހިކަމ ގެ މަސައްކަ ދެވޭ  ރައްޔިތ ންނަށް  ކައ ންސިލ ން   ސިޓީ  އައްޑޫ  އަހަރެކެވެ.  ކ ރެވ ނ   ކައ ންސިލަށް  ތްތަކެއް 



 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220

 

ކައ ންސިލް  ސިޓީ އައްޑޫ  
3 

ޚިދ މަތްތައް ރައްޔިތ ންނަށް ފަސޭހައިން، ރައްޔިތ ންނާއި އެންމެގާތ ން ފ ޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިދ މަތް ލިޭބނެމަގ  ފަހިކޮށްދިނ މ ގެ  

ގާއިމްކޮށްފައިވާ އަވަށ  އޮފީހ ން ކައ ންސިލް އިދާރާއިން ފޯރ ކޮށްދޭ ހިދ މަތް ލިޭބނެ އިންތިޒާމް    ގޮތ ން ކޮންމެ އަވަށެއްގައި

ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތ ން ކައ ންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ހ ޅ ދޫ އަދި މީދޫ އަވަށ ގައި ވަނީ ކ ރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

ފިކް ސަރވޭ ކ ރެވި ބިނާވެށި ޕްލޭން އަށް އައްޑޫރައްޔިތ ންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ވަނަ އަހަރ  މ ޅިއައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޮޕޯގްރެ  2022

ހޯދ މަށް ނ ހަނ  ކާމިޔާބ  ަބއްދަލ ވ ންތަކެއް ޭބއްވިފައިވެއެވެ. ރައްޔިތ ންގެ މަޝްވަރާތަކ ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލޭންޑް ޔޫޒް 

ނިމިނ އިރ  ފޭދޫ އަވަށ ގެ ބިނާވެށި ޕްލޭން ނިމި ލޭންޑް ސާރވޭ  ޕްލޭން ޑްރާފްޓްކޮށް އަމަލީ މަސައަކަތް ފެއްޓި ނޮވެމްަބރ މަސް  

އޮތޯރިޓީއިން ހ އްދަ ލިިބފައިވާކަން އ ފަލާއިއެކ  ފާހަގަކ ރަމެވެ. އައްޑޫސިޓީގެ ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭން ފާސްވެފައިނ ވ މ ގެ ސަަބބ ން  

މައް މަޑ ޖެހިފައިވާ  ނ ގޮސް  ކ ރިއަށް  ކަންކަން  ގިނަ  ތިިބ  އެދިއެދި  މަސައްކަތް  ރައްޔިތ ން  ބ ރަކޮށް  އަވަސްކ ރ މަށް  ސަލަ 

 ކ ރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތ ން ހާއްސަކޮށް ޯބހިޔާވަހިކަމަށާއި ިބން ޭބނ ންކ ރ މ ގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހ ންތަކަށް ލޭންޑް ޔޫޒްޕްލޭން

ޓީގެ ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭންގެ    ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ  އިރ  މ ޅި ސި  2022ނިމ މާއިއެކ  ގިނަ ފ ރ ސަތ ތަކެއް ހ ޅ ވިގެންދާނެއެވެ.  

 ނިމިފައިވ މަކީ ކާމިޔާެބކެވެ.    90ހައްލ ހޯދ މަށް ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތ ގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތ ން ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގެ  %

 ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ ކައ ންސިލް މަޤާމާއި ހަވާލ ވެ އެންމެ އިސްކަމެއް ދީފައިވަނީ ޒަމާނ އްސ ރެ އައްޑޫސިޓީގައި ހައްލ ނ ވެ

ހ ރި އެތައް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހައްލ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މާއި ރައްޔިތ ންނަށް އިޖްތިމާއީ ގޮތ ންނާއި އިޤ ތިސާދީގޮތ ން 

މަންފާ ހޯދައިދިނ މާއި އިޤ ތިސާދ  އިޔާދަކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މާއި ރައްޔިތ ންގެ އ އްމީދ ތައް ހާސިލް ކ ރ މަށް އައްޑޫ ސިޓީ  

ފަހަރަށް އާރާސްތ ކ ރ މަ ފ ރަތަމަ  ހަޔާތ ގައި  ކައ ންސިލްގެ  މިގޮތ ން  ކ ރެވިފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ކާމިޔާބ   ށް 

ރައްޔިތ ންނަށް ކައ ންސިލްގެ ހަރަކާތްތަކ ގެ މައ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ ގޮތ ން އެ މަހެއްގައި ހާސިލްވި ކަންކަމ ގެ މައްޗަށް  

ން ފެށ ނެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކ  ޓޫރިޒަމްގެ މަސަކަތް އިތ ރަށްފ ޅާކޮށް ކ ރިއެރ މަށްޓަކައި އައްޑޫ  ތައްޔާރ ކ ރެވޭ ރިޕޯޓް އާންމ ކ ރަ 

ސިޓީގައި ވަނީ ޓޫރިޒަމް ޑެސްކެއް ގާއިމްކޮށްފައެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އައްޑޫސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ކ ރިއެރ މަށްޓަކައިވަނީ ކަނޑައެޅ ނ  

ޕްލޮޓެއްގެ ކ ރެހ ން ފާސްކޮށްދެވިފައިވާއިރ  ހިތަދޫ   08އި ގެސްޓް ހައ ސް އެޅ މަށް  ފަސް ސަރަހައްދ ގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކ ގަ

ޓޫރިޒަމް ޒޯންގައި ގެސްޓް ހައ ސް އެޅ މ ގެ އަމަލީ މަސައްކަތްވެސް ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރ ތެރޭގައި ފެށިފައިވާކަން އ ފަލާއެކ  

 ފާހަގަކ ރަމެވެ. 

 ކ ރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ ބޯހިމެނ މ ގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކާމިޔާބ  ކަމާއިއެކ   މޯލްޑިވްސް ިބއ ރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން

ނިންމާފައިވާތީ މިކަމަށްޓަކައި  ކައ ންސިލްގެ ހ ރިހާ އަވަށ އޮފީހަކ ން ދެއްވި އެއްާބރ ލ ން ފާހަގަކޮށް މިކަމ ގައި ކޮށްދެއްވި  

މި ީބދައިން  މި  ހަމަ  އަދި  ޝ ކ ރ ދަންނަވަމެވެ.  ވަނީ  ބ ރަމަސައްކަތަށް  އަވަށެއްގައި  ހ ރިހާ  ދ ވަސް  އީދ   ދިތ ރ   އަހަރ  
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އާދަކާދަ   އައި  ދަމަހައްޓަމ ން  ކާަބފައިން  އަޅ ގަނޑ މެންގެ  ބަދަހިކޮށް  ގ ޅ ން  ރައްޔިތ ން  މިއީ  ކ ލަގަދަކޮށްފާހަގަކޮށްފައި 

 ކަތެކެވެ.އަޅ ގަނޑ މެންގެ ތެރޭގައި ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި ކައ ންސިލްއިން ކ ރެވ ން ވަރަށް ބ ރަ މަސައް

ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ދަތ ރ ތައް އައްޑ އަށް ކ ރ މަށް ތައްޔާރ ވަމ ން ދާއިރ  ފްލައި ދ ާބއި އައ މަށް ކ ރަންޖެހޭ              

އެންމެހައި ތައްޔާރީތައް ވަމ ން ދާއިރ  މި ދަތ ރ ތައް ފެށ މާއިއެކ  އައްޑޫގެ ފަތ ރ ވެރިކަމަށާއި ގެސްޓްހައ ސްތަކ ގެ ވިޔަފާރި 

އި ގ ޅ ން ހ ރި ވިޔަފާރިތަކަށް ދިރ ން ލިިބ އިޤްތިސާދީގޮތ ން އެކި ދާއިރާތަކ ން ފައިދާތައް ލިބޭނެކަން ޔަގީނެވެ. މީގެ އާއި އެއާ

ފަހި   ލިިބގެންދާނެ  ރައްޔިތ ން  ާބރ ކ ރ މަށް  ދ ވެލި  ހަރަކާތ ގެ  އިގްތިސާދީ  ސިޓީގެ  އައްޑޫ  އައ މަކީ  އެއާރލައިނެއް  އިތ ރ  

 .  ފ ރ ސަތެއް ކަމ ގައި ދެކެމެވެ

ކައ ންސިލްގެ އިދާރާގެ މ ވައްޒަފ ން ވަރަށް ހިތްވަރާއި ފަރ ވާތެރިކަމާއިއެކ    ،ކައ ންސިލަށް ދިމާވި ގިނަ ގޮންޖެހ ންތަކާއެކ  ވެސް

ފާހަގަކ ރަމެވެ.   އ ފަލާއިއެކ   ނ ހަނ   ދެމިތިިބކަން  ސާިބތ ކަންމަތީ  ދިނ މ ގައި  ޚިދ މަތް  ރައްޔިތ ންނަށް  މަސައްކަތްކޮށް 

 ،ބ ރަ މަސައްކަތ ން އެކްޝަން ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ގިނަ ކަންކަން ވަނީ ކ ރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މީގެ އިތ ރ ން  މ ވައްޒަފ ންގެ

ކައ ންސިލް އިދާރާގެ މ ވައްޒަފ ން މަސައްކަތ ގެ މާހައ ލަށް އަހ ލ ވެރި ކ ރ ވ މާއި ތަމްރީން ދިނ މ ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މަށް 

ރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރައްވާފައެވެ. މ ވައްޒަފ ންގެ ގ ޅ ން ަބދަހިކ ރ މާއި ޚިދ މަތ ގެ އަގ ވަޒަން  އެޗްއާރ  ސެކްޝަނ ން ވަނީ ބ 

މ ވައްޒަފ ންނަށް   ހ ރިހާ  މިަބއްދަލ ވ މ ން  ާބއްވާފައިއެވެ.  ަބއްދަލ މެއް  ޭބއްވ ނ   މ ވައްޒަފ ންނަށް  ހ ރިހާ  ގޮތ ން  ކ ރ މ ގެ 

ލިޭބ ޑިސްކައ ންޓެއް  ސްޓާފް  އިން  އެންމެހާ އެސް.ޓީ.އޯ  އިދާރާގެ  ކައ ންސިލްގެ  އިތ ރ ންވެސް  މީގެ  ހައްދަވާފައެވެ.  ނެގޮތް 

އަންނަނީ   މިހާރ   ހަމަޖައްސަވައި  އިންތިޒާމް  ަބއިވެރިކ ރެވޭނެ  ސްކީމެއްގައި  އިންޝ އަރެންސް  ހެލްތް  މ ވައްޒަފ ންނަށް 

 ންނެވެ. އިންޝ އަރެންސްގައި މ ވައްޒަފ ން ަބއިވެރިކ ރ މ ގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކ ރަމ 

އަދި    2022އައްޑޫ ސިޓީގައި   ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ  ަބލާއިރ  ސަރ ކާރ ގެ  މަޝްރޫއ ތަކަށް  ގެންދެވ ނ   ކ ރިއަށް  އަހަރ   ވަނަ 

ކައ ންސިލްގެ އާންމ ދަނީގެ ފައިސާއިން އެކި އެކި މަސްރޫއ ތައް ކ ރިއަށްގެންދެވ ނެވެ. މިގޮތ ން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ަބޖެޓ ން 

ފައިވާ މަޝްރޫއ ތަކަށް ަބލާއިރ  ފޭދޫ އަވަށ ގައި ފ ޓްޯބޅަ ދަނޑ ގައި ރޮސްޓްރަމް ޤާއިމ ކޮށް ލައިޓް ޖެހ މ ގެ  ކ ރިއަށް ގެންދެވި

މަސައްކަތާއި މީދޫ ފ ޓްސަލް ދަނޑެއް ހެދ މ ގެ މަސައްކަތާއި ހިތަދޫ ބަނދަރ  ހެދ މ ގެ މަސައްކަތާއި ހިތަދޫ އަވަށ  ކަސަާބ  

އްކަތާއި، ފޭދޫ އަވަށ  ޗަކަިބމަށް ފަސްއަޅައިގެން ެބރ މ ގެ މަސައްކަތާއި، މަރަދޫ  ފ ޓްސަލް ދަނޑ  ތަރައްޤީ ކ ރ މ ގެ މަސަ

އަވަށ ގައި މަސްމާރ ކޭޓެއް ތަރައްޤީ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތާއި، ހިތަދޫ އަވަށ  ރަސްމީ ދަނޑ ގައި ޓަރފް އެޅ މ ގެ މަސައްކަތާއި،  

ތާއި، ހ ޅ ދޫމީދޫ ހެލްތްސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތ ގެ މަރަދޫ އަވަށ  ވެންޮބޅަފިށި ދަނޑ ގައި ޓަރފް އެޅ މ ގެ މަސައްކަ
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 ތަޢާރަފް 
 

ވަނަ 109    ގެ  2010/7ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މާެބހޭ ޤާނޫނ  ނަންަބރ   މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  

ހިންގި ޙަރަކާތްތަކ ގެ    ންއައްޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލ  ވަނަ އަހަރ   2022މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަތީން ލިޔެވ ނ   

 .ރިޕޯޓެވެ ތަފްޞީލީ

އި، ކައ ންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގ ން ހަމަޖެހިފައިވާ  އަމާޒާ  އްވ ރާއި، ކައ ންސިލްގެމި ރިޕޯޓްގައި ކައ ންސިލްގެ ތަޞަ      

 2022ޙާސިލްކ ރެވ ނ  ނަތީޖާގެ ތަފްސީލާއި  ގޮތ ގެ މަޢ ލޫމާތާއި، ލަނޑ ދަނޑިތަކަށް ވާޞިލ  ވ މަށް ހިންގި ޙަރަކާތްތަކާއި،  

ތަކ ގެ ތެރެއިން ކ ރިއަށް ގެންދެވިފައިނ ވާ ހަރަކާތްތަކ ގެ ވަނަ އަހަރަގެ ޖ ންމަހ ގެ ނިޔަލަށް ހިންގ މަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތް

 2022ތަފްސީލާއި ކައ ންސިލ ން އާމްދަނީ ހޯދ މަށް ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި އާއި ކައ ންސިލްގެ މާލީ ހިސާާބއި   

ހަރަކާތްތަކާއި ރޭވިފައިވާ  ކ ރިއަށް  ތާވަލ ގައި  މަސައްކަތް  އަހަރ ގެ  ތަފްސީލް ކައ ންސިލްގެ  ވަނަ  ަބއްދަލ ވ ންތަކާއި   

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  

 ( ވިޝަން )   ތަޞައްވަރ    ކައ ންސިލްގެ   އައްޑޫސިޓީ 

 .ވެކެލް އައްޑޫސިޓީ. އ ފެއްދ ންތެރި، ފަންވަރ ހ ރި، ދިރިއ ޅެން ހިތްގައިމ  ސިޓީ އެސަސްޓެއިނަަބ
 

 (މިޝަން ) އަމާޒ   ކައ ންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ 

 ހ ނަރ ވެރި، އ ފެއްދ ންތެރި، މީހ ންނަށް ދިރިއ ޅެން އެންމެ ކަމ ދާ ސިޓީ އަށް އައްޑޫސިޓީ ހެދ މެވެ. ، އިލްމ ވެރި
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 އައްޑޫ ސިޓީގެ ވަނަވަރ  

އަވަށް ކަމ ގައިވާ  ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، ފޭދޫ، ހ ޅ ދޫ އަދި މީދޫ ހިމެނޭއިރ    6މިސިޓީގައި އާާބދ ވެ މީހ ން ދިރިއ ޅޭ  

ފަޅ ރަށްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. ޤ ދ ރަތީ ގޮތ ންނާއި ސަޤާފީ ގޮތ ން   އްގެ ގޮތ ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަމާއި އިތ ރ  ސިނާޢީ ރަށެ

މ އްސަނދި ތަރިކައެއް ލިިބފައިވާ މިސިޓީ އަކީ އަމާން ހިތްފަސޭހަ ވެށްޓެއް އޮތް، ހިތްހެޔޮ އެކ ވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއ ޅެމ ންދާ 

 ރަށ ގެ ތަފްސީލްއަކީ: 06މިސިޓީގެ ގައިވާ   .ތަނެކެވެ

 ހިތަދޫގެ ތަޢާރަފް 

ހެކްޓަރ ހ ރެއެވެ. ޒަމާނ އްސ ރެ    540އައްޑޫސިޓީގެ ރަށްރަށ ތެރެއިން އެންމެ ިބން ޮބޑ  ރަށްކަމ ގައިވާ ހިތަދޫގެ ޮބޑ މިނ ގައި  

އިވާ ރަށެކެވެ. ހިތަދޫގެ ހ ޅަނގ  އ ތ ރ ގައިވާ  ރީތިފަޅެއް އޮންނަ ހިތަދޫއަކީ ގ ދ ރަތީ ރީތިކަމ ން ރަށ ގެ މަލަމަތި ޒީނަތްތެރިފެވަ

ފަރަކީ މ ޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިސަްބތ ންވެސް އެންމެ ދިރ ން މ އްސަނދި އެއް ފަރެވެ. އިރ  އ ތ ރ ކޮޅ ން ފަޅ ތެރޭގައި ކޯއްޓޭ  

އްވާފައިވާ ގޮތ ން އެވޭލާ ކޮޅ ން ގޮސް ދެމިފައި އޮންނަ ކ ދި ރަށްފައްޗެއް އޮވެއެވެ. އެޗް.ސީ.ޕީ. ެބލްގެ މޮނޮގްރާފްގައި ލިޔ 

އަވަށަކަށް ަބއިކޮށްފައެވެ. އެ އަވަށްތަކަކީ ކޮރޮވައ ، ޭބރ މަތި، ަބލަޔޯގަނޑަ، ކޯއްޓޭ، އޮޑެއްސައ ،    9ޒަމާނ ގައި ހިތަދޫ އޮންނަނީ  

، ކޮރޮވައ ، މަދިރިކޯ، ދޮންކަލޭފާނ ، ތ ނޑި އަދި މާމެންދޫއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރ  މީހ ން އ ޅެމ ންދަނީ އޮޑައްސައ ، މޫލެކެޑެ

 ޭބރ މަތި، މެދެވައ  އަދި މާމެންދޫ ނަމ ން ނަންދީފައިވާ ސަރަހައްދ ތަކ ގައެވެ.

 މަރަދޫ އަވަށ ގެ ތައާރަފް 

 /ތަކަކީ މަސްވެރިކަން، މަސްކައްކާރަށ ގައި ކ ރެވޭ މައިގަނޑ  މަސައްކަތްމަރަދޫ ގައި   ހެކްޓަރެވެ.  74.9ރަށ ގެ ޮބޑ މިނަކީ  މި

މިއަވަށ ގައި     ވަޑާންކ ރ ން /،ފަތ ރ ވެރިކަން،ވިޔަފާރި،އިމާރާތްކ ރ ން(ޕްރޮސެސްކ ރ ން)ހިއްކ ން   ދަނޑ ވެރިކަންކަމެވެ.  އަދި 

ފަޅ ގޯތިއޮވެއެވެ.   60ވާއިރ     606:  އަދަދ   ގޯތީގެ  ދިރިއ ޅޭ  އަދި މީހ ން  673ދޫކ ރެވިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދ :  ދިރިއ ޅ މަށް  

ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  މަރަދޫ ސްކޫލް އާއި މަރަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ދެމެދަށް ވާގޮތަށް ހ ންނަ މިރަށ ގެ އާސާރީ ތަންތަން ތަކ ގެ  

ޒިޔާރަތާއި    ކަލޭގެފާނ   މަރަދޫ ، ޤާދިރީ   ، މަހާނަތަކާއި  މީހ ންގެ  ޒަމާނ ގެ  ކ ރީ  ހ ރި  ތެރޭގައި  މިސްކިތް  ދަނޑިވަރ  

 މަށް އިމާރާތްކ ރި ޮބނޑަގޭ އެވެ.މާމިސްކިތާއި އަދި ދެވަނަ ޮބޑ  ހަނގ ރާމަގައި އިގިރޭސިންގެ ޭބނ 

 އަވަށ ގެ ތައާރަފް   ފޭދޫ މަރަދޫ 
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މީހ ން ދިރި އ ޅޭ ރަށްތަކ ގެ ތެރެއިން އެންމެ ކ ޑަ  ސިޓީގެ  މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކ ނަށް އޮންނަ އަތޮޅ  ކަމަށްވާ އައްޑޫ

މާޒީވެ   ތަކެއް   ތާރީޙް  މިރަށަކީވެސް   ފަދައިން  ވާ  ތާރީޙްތަކެއް  ތަނެއްގައި  އަދި  ރަށެއް  ކޮންމެ  ރަށެވެ.  އޮންނަ  އާާބދީ 

ރަށެކެވެ.   ރައްޔިތ ންގެ  ރަދޫފޭދޫމަގޮސްފައިވާ  އެހެންނަމަވެސް    ގެ  ިބމެވެ.  ފޭދޫގެ  ިބމަކީ  ޮބޑ   ދެއަސްލ   ވަނަ 

ހަނގ ރާމަދ ވަސްވަރ  އިނގިރޭސި ސިފައިން އެމީހ ންގެ މައި މަރ ކަޒެއްގެ ގޮތ ގައި ގަން ޭބނ ން ކ ރ މަށް އޭރ  ގަމ ގައި ތިިބ  

މަރަދޫފޭދޫ  )މިހާރ ގެ  ރައްޔިތ ން  ފޭދޫގެ  އަދި  ބަދަލ ކޮށް  ފޭދ އަށް  އޮތް  ޖެހިގެން  ރައްޔިތ ން(   ފޭދޫ  މިހާރ ގެ   ( މީހ ން 

ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައެވެ.  އޭގެ ފަހ ން މާމެންދޫގައި ދިރިއ ޅ ން    1932ންދ އަށް ަބދަލ ކ ރެވ ނެވެ. އެއީ  ރައްޔިތ ން( މާމެ

އާާބދ ކ ރަމ ންގޮސް އެ ރަށ ގައި ދިރިއ ޅެމ ން ދަނިކޮށް ސ ވަދީްބ ވެރިކަމ ގައި އޭރ ގެ ޮބޑ ންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މާމެންދޫގެ 

) މިހާރ ގެ މަރަދޫފޭދޫ ( އަށް ަބދަލ  ކ ރިއެވެ. މިހާރ  މަރަދޫފޭދޫގެ ރައްޔިތ ން ދިރިއ ޅޭ ރައްޔިތ ން  މަރަދޫގެ އިރ  ދެކ ނަށް  

އެވެ.    537ގޯތީގެ އަދަދަކީ    ދިރިއ ޅ މަށް ދޫކ ރެވިފައިވާ  ގައެވެ.  1957ނޮވެމްަބރ    19ިބމަށް މަރަދޫފޭދޫގެ ނަން ކިއ ނީ  

މިރަށ ގެ އިޤްތިސާދ     އެވެ.އަކަމީޓަރެ   288300ށ ގެ ޮބޑ  މިނަކީ  ވަރަކަށް ގޭގައެވެ. ރަ   418އޭގެ ތެރެއިން މީހ ން ދިރިއ ޅެނީ  

މައިގަނޑ  ބިނާވެފައިވަނީ ރިސޯރޓް ވަޒީފާ އަދާކ ރ މާއި ، ސަރ ކާރ ގެ ވަޒީފާ އަދާކ ރ މާއި، ކޮންސްޓަރކްޝަން މަސައްކަތް 

 ކ ރ މާއި ، އަމިއްލަ ވިޔާފާރި ކ ރ މާއި މަސްވެރިކަމ ގެ މައްޗަށެވެ. 

 އާރަފް އަވަށ ގެ ތަ   ފޭދޫ 

އައްޑޫސިޓީގެ    ރަށ ގެ ތެރެއިން އެންމެ ދެކ ނަށް އޮތް ރަށެވެ.  4އައްޑޫސިޓީގެ ފޭދޫ އަކީ މި އަތޮޅ ގެ ގ ޅިފައިވާ މީހ ން ދިރިއ ޅޭ   

ހެކްޓަރ ހ ރި   49ފޭދޫ މީހ ންގެ މައިގަނޑ  މަސައްކަތަކީ ވިޔަފާރި އާއި ގެދޮރ  ޢިމާރާތްކ ރ މ ގެ މަސައްކަތެވެ. ޮބޑ މިނ ގައި  

މިރަށ ގެ އާާބދީ ދ ވަހެއް ދ ވަހަކަށް އިތ ރ ވަމ ން ދިއ މ ގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ިބމ ގެ ދަތިކަން އިންތިހާ އަށް ޮބޑ ވެ ތޮއްޖެހ މެވެ. 

މިއާއެކ  އިތ ރ  ގޯއްޗަށް ބޭނ ންވ މ ގެ އިތ ރ ން މިއަތޮޅ ގެ ދެވަނައަށް އެންމެ އާާބދީ ޮބޑ  ރަށަކީ މިރަށް ކަމަށްވާތީ އިޤްތިޞާދީ 

ސަރ ކާރ ންވަނީ   ސަަބބ ން  އިތ ރ ވ މ ގެ  އާާބދީ  ބިންފ ރި  ރަށ ގެ  މި  ވަރަށްޮބޑެވެ.  ބޭނ ން  ިބމ ގެ  މަސައކަތްކ ރ މަށްވެސް 

 . ހެކްޓަރގެ ިބން ހިއްކަވާ ދެއްވާފައެވެ 69ށް މިރަށ ން ގާތްގަނޑަކަ

 ގެ ތައާރަފް މީދޫ އަވަށ 

  އައްޑޫސިޓީގެ އިރ މަތީފަޅީގެ އ ތ ރ ކޮޅ ގައި އޮންނަ މީދޫ އަކީ ތާރީޚީ އަދި އާސާރީގޮތ ން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ހެކްޓަރ ގެ ޮބޑ މިން ހ ރިނަމަވެސް ރަށ ގެ    182.8  ގައެވެ.އޮތް އެންމެ ގަދީމީ، އާސާރީ ގަބ ރ ސްތާނ  އޮންނަނީ މީދޫ ކޯގަންނ 

  އާާބދީ އިތ ރ ވ މ ގެ ސަަބބ ން ިބމ ގެ ޭބނ ންތައް ގިނަވެ، އިތ ރ  ގޯތިތަކަށާއި ކ ލީބިންތަކަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ބޭނ ން ޖެހިފައިވާކަން 



 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220

 

ކައ ންސިލް  ސިޓީ އައްޑޫ  
9 

  495ކީ  އަދަދަ  ގޯތީގެ  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ންއަދި    785  ކީދޫކ ރެވިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަ  މި އަވަށ ން ދިރިއ ޅ މަށްފާހަގަކ ރެވެއެވެ.

 އެވެ.

 ހ ޅ ދޫ އަވަށ ގެ ތައާރަފް 

އައްޑ  އަތޮޅ  ހ ޅ ދޫ އަކީ، އެއަތޮޅ  އިރ މަތީ ދ ނީގައި ވާ ދެވަނަ ރަށެވެ. އެ ދ ނި އ ފެދިފައި ވަނީ މީދޫ އިން ފެށިގެން  

ދެރަށް ވަކިވީ ހިސާބ ގައި އޮތް ގޮޑ    ވިލިގިލީގެ ނިޔަލަށް އެއް ފަޅެއްގައެވެ. ހ ޅ ދޫ އާއި މީދޫ އަކީ އ ފެދ މ ގައި ދެ ރަށެވެ.  

ފަހ  ކ ޅިއަކަށް ަބދަލ ވެ. އަދި އެއަށް ފަހ  އެ ކ ޅި ވަނީ ޗަސްިބމަކަށް ަބދަލ  ވެފައެވެ. އެގޮތ ން މ ޅި  ވަނީ ދިގ  ޒަމާނަކަށް

ދެ ރަށ ގެ ހަތަރ ަބއި ކޮށް އެއްަބއި ިބން ހިމެނިފައި ވަނީ ޗަސްިބމ ގެ ގޮތ ގައެވެ. ހ ޅަނގ  މޫސ މ ގެ ގަދަ ވިއްސާރާގައި  

ވަރަކަށް އަހަރ  ކ ރިން، މަތިކިޅީގެ   350ޅީގެ ފެންގަނޑ  ަބނޑ ން ވާތީ މީގެ  އެޗަސްިބމ ގައި ފެން ޮބޑ ވެ ރަށ ތެރެއަށް ކި

ވަނީ   އެކާނ   މިހާރ   ވެއެވެ.  ހަދާފައި  ކާނެއް  ކޮނެގެން  ހ ރަސްކޮށް  ރަށް  ފެށިގެން  އައްސޭރިން  ފޫޓ ގެ   1100ހ ޅަގ ިބތ  

 ދިގ މިނ  ކޮންކްރީޓ  ކޮށްގެން ރަނގަޅ  ފެންވަރ ގައި ހަދާފައެވެ. 

 މީދޫ މިވަނީ އެ ދެރަށ ގެ ހ ޅަނގ  ބިތ ން ދެ ރަށް ގ ޅި އެއްފަސްވެފައެވެ. އަދި އާއްމ  ޚިދ މަތްދޭ ގިނަ މ އައްސަސާ ހ ޅ ދޫ އަދި

އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން   485ގޯތީގެ އަދަދަކީ    ދިރިއ ޅ މަށް ދޫކ ރެވިފައިވާ  ތައް ހ ރީ ދެ ރަށް ގ ޅޭ ހިސާބ ގެ މީދޫ ފަޅީގައެވެ.

 ހެކްޓާރސް އެވެ. 105.4ށް ގޭގައެވެ. ރަށ ގެ ޮބޑ  މިނަކީ ވަރަކަ   305މީހ ން ދިރިއ ޅެނީ 

ޮބޑ މިނ ގައި   ސިޓީގެ  ހިމަނައިގެން  ފަޅ ރަށްތައް  ރަށްތަކާއި  ސިނާޢީ  އަވަށްތަކާއި  ހ ންނައިރ ،   1454މިސިޓީގެ  ހެކ ޓަރ  

ޭބނ ންކ ރެވެމ ންދަނީ   ިބ  802އާާބދ ވެ  ހިމެނެނީ  ހެކްޓަރ ގެ  އާާބދީގައި  ޖ މްލަ  އަންހެނ ންނާއި    17,041މެވެ. 

ޖ މްލަ 17,964 މީގެތެރޭގައި   35,005  ފިރިހެނ ންނާއެކ   ދަށ ގެ    18މީހ ންނެވެ.    65ކ ދިންނާއި    8,608އަހަރ ން 

 5,149ދަނީ،    ދިރިއ ޅެމ ންމިއާާބދީ   ހިމެނެއެވެ.  24،158ދެމެދ ގެ    64އަހަރާއި    18ނާއި  މީހ ން 2,239 އަހަރ ންމަތީގެ  

އެކި ދާއިރާތަކ ގައި      ހ ރެއެވެ.މިސްކިތް  61އައްޑޫސިޓީގައި ޖ މްލަ    ގޯތި އޮތްއިރ    3،192. ފަޅ ގޯތީގެ ގޮތ ގައި  ގޭިބސީގައެވެ

އަދަދެއްގެ  މަސައްކަތްކ ރާ   ގިނަ  ގިނަ  މީގެތެރެއިން  ދާއިރ   ދިރިއ ޅެމ ން  މިސިޓީގައި  ން ހަރަކާތްތެރިވަމ   ަބޔަކ ިބދޭސީން 

 އެވެ.  އަންނަނީ އިމާރާތްކ ރ މ ގެ ދާއިރާއާއި، ތަޢ ލީމީ ދާއިރާއާއި ސިއްހީ ދާއިރާގަ
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    ސަރަހައްދ   ހިނގާ   އިޚްތިޞާޞް   ކައ ންސިލ ގެ 
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 އް ހިދ މަތްތަ   ރަށްވެހި  ބައެއް   ދީފައިވާވަނަ އަހަރ     2022  ކައ ންސިލް އިދާރާ އިން 

 ގެ ނިޔަލަށް ދީފައިވާ ބައެއް ހިދ މަތްތައް  2022ޑިސެމްބަރ   31އިން   2022ޖެނ އަރީ  01އިން   އ ންސިލް އިދާރާކަ
 ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދިނ ން އ ފަންދ ވަހ ގެ

 
359 

 ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނ ން އ ފަންދ ވަހ ގެ
 

563 

 ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނ ން ރަށްވެހީންގެ 
 

78 

 ރަޖިސްޓަރީކ ރ ން  ރަށްވެހިކަން 
 

323 

 އ ނިކ ރ ން  ރަށްވެހިކަމ ން
 

132 

 ހަދައިދިނ ން  އައިޑީކާޑ 
 

3843 
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 ކައ ންސިލްގެ އޮނިގަނޑ    
އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލް އިދާރާގައި ހިމެނެނީ ދެ ޑިވިޝަނާއި ހަ އަވަށ  އޮފީހެވެ. އެއީ ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމެންޓް ޑިވިޝަނާއި  

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސާވިސް ޑިވިޝަނ ގެ އިތ ރ ން މީދޫ އަވަށ  އޮފީސް، ހިތަދޫ އަވަށ  އޮފީސް، މަރަދޫ އަވަށ  އޮފީސް، މަރަދޫފޭދޫ 

  އޮފީސް އަދި ހ ޅ ދޫ އަވަށ  އޮފީހެވެ. ފޭދޫ އަވަށ ، އޮފީސްއަވަށ  

ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމެންޓް ޑިވިޝަންގައި ހިމެނެނީ އެޑްމިން ސެކްޝަނާއި، ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ އިތ ރ ން ހިއ މަން ރިސޯސަސް 

ޕްރޮޖެކްޓްސް   ސެކްޝަނާއި  ޕްލޭނިންގ  ހިމެނެނީ  ޑިވިޝަންގައި  ސާވިސް  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ، ސެކްޝަންސެކްޝަނެވެ. 

އިތ ރ ން ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަނެވެ. ކޮންމެ އަވަށ  އޮފީހެއްވެސްވަނީ ދެސެކްޝަނަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓް، ޕްރޮކިއ މަންޓްގެ  

 .ބެހިފައެވެ. އެއީ ކޯޕަރޭޓް ސާވިސް ސެކްޝަނާއި ޖެނެރަލް ސާވިސް ސެކްޝަނެވެ

 .ގަނޑ  ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެސިވިލސް ސާވިސް ކޮމިޝަނ ން އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލް އިދާރާގެ އޮނި

 

 

 އަދަދ  ރޭންކް މ ވައްޒަފ ންގެ ރޭންކް ބެހިފައިވާގޮތް
 ZV7-1 (GRADE 1) 1 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 EX1 7 ޑިރެކްޓަރ
 MS3 22 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 MS2 9 2ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 CS9 (Grade 4) 1 ޕްރޮފެޝަނަލްސްލީގަލް ސަރވިސް 

 CS9 (Grade 2) 1 ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް
 CS7 (Grade 1) 1 ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް

 MS1 15 1ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 MS1 3 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS4 16 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 GS4 2 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް 

 GS3 39 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 GS3 5 1އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS2 26 2އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  
 GS1 1 1އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  

 SS3 3 3ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 
 SS2 20 2ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 

 SS1 98 1ގްރޭޑް ސަޕޯޓް ސްޓާފް 
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ނިގަނޑ  ކައ ންސިލްގެ އޮ 
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  ކައ ންސިލަރ ން 
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ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް   ކައ ންސިލަރ ންގެ   

ޤާނޫނ އަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށްތައް ހިންގައި، ތަރައްޤީކޮށް، މި  .1

 .ޤާނޫނ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ރަށްވެހިކަމ ގެ ޚިދ މަތްތައް ދިނ ން

ށް އަވަށ ގެ އަވަށ  ޯބޑ ން، ރައްޔިތ ންގެ ަބއިވެރިވ މާއެކ  ތައްޔާރ ކޮށް، ސިޓީ ސިޓީގައި ނ ވަތަ ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަ .2

ކައ ންސިލަށް ހ ށަހަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކ ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ސަރ ކާރ ގެ ކަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީން ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ 

ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢ ތައް ރޭވ މާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން އެކަށައަޅައި މ ޅި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް  

 .ަބޖެޓ  ތައްޔާރ ކ ރ މާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢ ތައް ތަންފީޛ ކ ރ ން

ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢ ތައް ރާވައި ހިންގ މ ގައި ސަރ ކާރ ގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ރައްޔިތ ންގެ ފަރާތ ން ލަފަޔާއި   .3

މިނިސްޓްރީތަކ ން ކައ ންސިލްގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢ ތައް ހިނގާނ ހިނގާ ގޮތް ެބލ މ ގައި  މަޝްވަރާ ދިނ މާއި، ސަރ ކާރ ގެ  

 .އެހީތެރިވެދީ، އެމިނިސްޓްރީތަކަށް ޖަވާބ ދާރީވެ، އެމިނިސްޓްރީތަކ ން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދ ން ރިޕޯޓ  ހ ށަހެޅ ން

 .އޮފީސްތައް ހިނގާނ ހިނގާގޮތް ެބލ ންއަވަށ  އޮފީސްތަކ ން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކ ރ މާއި އެ  .4

އެކަށައަޅަންޖެހޭ  .5 އަދާކ ރ މަށްޓަކައި  މަސްއޫލިއްޔަތ   ާބރާއި  ލިިބދީފައިވާ  ކައ ންސިލަށް  ސިޓީ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި 

އް  ސިޔާސަތ  އެކަށައެޅ މާއި ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ވާޖިބ  އަދާކ ރ މަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދ ތައް ހަދައި އެ ގަވާއިދ ތަ

 .ހިންގ ން

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ސިޓީ ކައ ންސިލަށް ލިިބދީފައިވާ ާބރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މަށްޓަކައި ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ  .6

 .ދާއިރާގެ ރަށްވެހިންގެ ނަމ ގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމ ން

 އަދި ނ އ ފ ލޭ މ ދާ ހޯދ މާއި މިލްކ ކ ރ މާއި  އިޤްތިޞާދީ ނ ވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޭބނ ންތަކަށް ކައ ންސިލްގެ ނަމ ގައި، އ ފ ލޭ .7

ކައ ންސިލްގެ ެބލ މ ގެ ދަށ ގައި ހ ންނަ މިފަދަ ތަކެތި އެހެން ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހެދޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް 

 .ކ އްޔަށް ދޫކ ރ މާއި ދިނ ން

ޤާނޫނ ގަ .8 ހޯދ މަށް  ފައިސާ  ޭބނ ންވާ  ހިންގ މަށް  ޙަރަކާތްތައް  މާލީ  ތަރައްޤީގެ  ތެރޭގައި  ޙ ދޫދ ގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އި 

މާލީ   އެކިއެކި  ކައ ންސިލްގެ  ގޮތ ގައި  ޙިމާޔަތެއްގެ  ދަރަނިތަކ ގެ  އެފަދަ  ނެގ މާއި  ފައިސާ  ދަރަންޏަށް  އިދާރާތަކ ން 

މަށް ފަންޑ   ޙައްޤ ތަކާއިމަޞްލަޙަތ ތަކާއި މިލްކިއްޔާތ ތައް ދަރަނި ދޫކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ހ ށަހެޅ މާއި ތަފާތ  އެކި ކަންކަ

 .އ ފެއްދ ން
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ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާ ހޯދ މަށް މި ޤާނޫނ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙ ދޫދ ގެ ތެރޭގައިމ ނިސިޕަލް   .9

ސެކިއ ރިޓީތައް ސްޓޮކް  ޮބންޑާއި ިބލާއި މ ނިސިޕަލް ސެކިއ ރިޓީ ފަދަ އެކިއެކި މާލީ ސެކިއ ރިޓީތައް އެކަށައަޅައި، އެފަދަ  

 .އެކްސްޗޭންޖް މެދ ވެރިކޮށް ވިއްކ ން

ކައ ންސިލްގެ މެންަބރ ން ަބދަލ ވާ ޙާލަތްތަކ ގައާއި ކައ ންސިލްގެ ނަން ަބދަލ ވާ ޙާލަތްތަކ ގައި ކ ރީގެ ކައ ންސިލ ން  .10

 .ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ އ ފ ލ ން

ސްތައް މެދ ވެރިވެގެން ދޭ ޚިދ މަތްތަކަށް މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހެދޭ ސިޓީ ކައ ންސިލ ން ދޭ ޚިދ މަތްތަކާއި އަވަށ  އޮފީ .11

 .ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން ފީ ކަނޑައެޅ މާއި ފީނެގ ން

ކައ ންސިލްގެ ެބލ މ ގެ ދަށ ން ޚިދ މަތް ދެވޭ ތަންތަނާއި ކައ ންސިލްގެ އ ޅަނދ ފަހަރާއި މަގ ތަކާއި، ޕާކ  ފަދަ އާންމ   .12

 .އި ނަން ަބދަލ ކ ރ ންތަންތަނަށް ނަންދިނ މާ

 .މި ޤާނޫނ ގައި ބ ނެފައިވާ ރިޕޯޓ ތައް ފޮނ ވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނ ވ ން .13

 .ކައ ންސިލ ގެ ނަމ ގައި ދަޢ ވާކ ރ މާއި ދަޢ ވާލިިބގަތ ން .14

އެންމެހައި ކަންކަން  ސިޓީގައި އަމާން އަދި ޞ ލްޙަވެރި ވެށްޓެއް ޤާއިމ ކ ރ މަށްޓަކައި ފ ލ ހ ންނާ ގ ޅިގެން ކ ރެވެންހ ރި   .15

 .ކ ރ ން

ކައ ންސިލ ގެ އިޚ ތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގ ޅިގެން އެއްވެސް މީހަކ  ޤާނޫނާ ޚިލާފ  ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް  .16

 .ތ ހ މަތ ކ ރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙ ޤީޤްކ ރ މަށް ފ ލ ހ ންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދ ން

 .ރ ގެ ކަމާެބހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށްފަހ  ބޭނ ންކ ރ ންކައ ންސިލަށް ނިސްަބތްވާ ސިއްކަ ސަރ ކާ .17

 .ސިޓީ ކައ ންސިލ ގެ އިދާރާ ހިންގ ން .18

 .ޤާނޫނަކ ން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ކަންކަން ކ ރ ން .19

ރަ އައްޑޫސިޓީގެ  ވެފައިވަނީ  މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް  ކައ ންސިލަރ ންގެ  ފަދައިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ގައި  އްޔިތ ންގެ  ލާމަރ ކަޒީ 

ދިމިޤްރާތީ އިޤ ތިޞާދީ ، ކަންކަން،  މަގ ފަހިކޮށްދީ  ނިންމ މަށް  އަމިއްލައަށް  ރައްޔިތ ން  އ ޞޫލަކ ން  ޖަވާބ ދާރީވަނިވި  އަދި 

  ރައްޔިތ ން ، ޤާފީގޮތ ން، ސިޓީގައި ދިރިއ ޅޭ ރައްޔިތ ންގެ ދިރިއ ޅ މ ގެ ފެންވަރ  މަތިކޮށްދީސަގޮތ ންނާއި، އިޖ ތިމާޢީގޮތ ން އަދި  

ރައްޔިތ ންނާއި އެންމެ ގާތ ން ފ ޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދ މަތްލިޭބނެ މަގ  ފަހިކޮށްދީ، ސިޓީގެ އަވަށްތަކ ގައި އަމާން  ، ރި ކ ރ ވައިާބރ ވެ

  ވެއްޓެއް ޤާއިމ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މެވެ.
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އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތ ގެ ފެންވަރ  މަތިކ ރ މަށާއި އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ސްޕީޑް ހަލ ވިކޮށް  

ން  ތަރައްޤީއަށް ކ ރާ ކަންކަމ ގައި ކައ ންސިލްގެ ދައ ރ  އިތ ރ  ކ ރ މ ގެ މަޤްސަދ ގައި އައްޑޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގައި ހިމެނޭކަންކަ 

   މެދ ގައި މަސައްކަތް ތިރީގައިވާގޮތަށް ކަނޑައަޅ އްވާފައިވެއެވެ.ގެ ރ ންކައ ންސިލަށް ކ ރ މަ

 ކައ ންސިލްގެ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން  – އަލީ ނިޒާރ   ރމޭޔަ -1

ޓްރާންސްޕޯރޓް  ކައ ންސިލްގެ ހ ރިހާ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓ މާއި    –ޝ ޢާއ     މ ޙައްމަދ ޑެޕިއ ޓީ މޭޔަރ   -2

             އަދި ޕަްބލިކް ވޯރސްގެ ކަންކަން  ބެލެހެއްޓ ން

 ކަންކަން ބެލެހެއްޓ ން މ ނިސިޕަލް ސާރވިސް ހިތަދޫ އަވަށ  އޮފީހ ގެ – ސައީދ   އަޙްމަދ  ކައ ންސިލަރ -3

ކައ ންސިލް އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ ކަންކަން ެބލެހެއްޓ މާއި ހިތަދޫ    –ޝިނާޒް    އިްބރާހީމް  ކައ ންސިލަރ -4

 ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސޯޝަލް ހައ ސިންގ ކަންކަން ބެލެހެއްޓ ން  ،ލޭންޑްއަވަށ  އޮފީހ ގެ 

 ކަންކަން ބެލެހެއްޓ ން  ތިމާވެށީގެ -ސައީދާ  މަރްޔަމް ކައ ންސިލަރ -5

ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ  ޕްރޮޖެކްޓްސް  –ޒަރީރ     ޙ ސައިން  ކައ ންސިލަރ -6 އޮފީހ ގެ  އަވަށ   ހިތަދޫ  ކަންކަމާއި    ސެކްޝަންގެ 

 ކަންކަން ބެލެހެއްޓ ން 

ޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތާއި ހިތަދޫ   ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސްކައ ންސިލް އިދާރާގެ  –ރަޝީދ   އަދަލާ އާމިނަތ  ކައ ންސިލަރ -7

 ލެހެއްޓ ން ކަންކަން ެބސެކްޝަންގެ  ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސްއަވަށ  އޮފީހ ގެ  

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން  މަރަދޫ އަވަށ  އޮފީސްގެ –  ރ ނާދި އަޙްމަދ  ކައ ންސިލަރ -8

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން   މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށ  އޮފީސްގެ –  މ ޙައްމަދ  ޚާލިދާ ކައ ންސިލަރ -9

ސޯޝަލް  އަދި    މ ނިސިޕަލް ސާރވިސް  ،ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސް     އޮފީސްގެ   ފޭދޫ އަވަށ   –   ސަލްމާ  އާމިނަތ   ކައ ންސިލަރ -10

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން  ސާރވިސް އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓް

 ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސޯޝަލް ހައ ސިންގ  ،ލޭންޑް  އޮފީސްގެ ފޭދޫ އަވަށ  – ފައިސަލް މ ޙައްމަދ  ކައ ންސިލަރ -11

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން އަދި ޕްރޮޖެކްޓްސް 

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން  މީދޫ އަވަށ  އޮފީސްގެ – ސާލިހާ އާމިނަތ  ކައ ންސިލަރ -12

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން  ގެ ހ ޅ ދޫ އަވަށ  އޮފީސް -ފައިޒ އްރަޙ މާން ޙ ސައިން ކައ ންސިލަރ -13
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 އަށް އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ޙާޟިރ 2022ޑިސެންބަރ    31އިން    2022ޖަނަވަރީ  01 

ްވ ނ 
ޭބއ

 
ދަދ  

 ޢަ
ސާގެ

ޖަލް
 

ްވަން
ާބއ

 
ދަދ  

 ޢަ
ސާގެ

ޖްލް
ހޭ 
ޖެ

 

ާނޫނީ
ޤ

 
ށް 
ރިއަ

 ކ 
ެގެން

ނ ވ
ހަމަ
ދ  
ޢަދަ

ދަދ  
 ޢަ
ސާގެ

ޖަލް
ނ  

ދެވ 
ގެން

 ނ 
ރަވެ

ސާ
ވިއް

 
ށް 
ޒާމަ

 ނި
ތ ރ 

ރ ފަ
ދަތ 

ިވ ން 
މަތ
ކ ރި

އި 
ތަކާ
ދަތި

 
ސްމީ

ރަ
 

ގައި
ތެރޭ

ވަށ 
 އަ
ގައި
ނ މ 

ެބ
 

ގައި 
ލ މ 

ވީއް
ސްމީ

 ރަ

ންޑް
ސްޕެ

ސަ
 

ފައި 
ރެވި

ކ 
 

އަށް
ންޑާ

އެޖެ
 

ން 
ޅިގެ
ށަނޭ

 ހ 
ސަލަ

މައް
ްވ ނ  

ޭބއ
 ނ 
ސްމީ

ރަ
 

ގައި 
ރ  
ދަތ 

 

ދަ
ތ ރ 

ރ ފަ
ތ 

 
ލަ 
ސަ
މައް

ށް 
ޒާމަ

ނި
ިވ ން

މަތ
ކ ރި

އިލީ 
އާ

 
އްމާ

ޒި
 

ްޓީން 
ރަނ

 ކަ

އްޓީ
 ޗ 

ލާމް
ސަ

 

ލީވް 
ިޓީ 
ެޓާނ

 ޕ

ަންނަ 
ނައ

ރ ވި 
ޟި
ޙާ

 
ދަދ 

 ޢަ
ސާގެ

ޖަލް
 

 ނަން  މަޤާމް

48 48 

އަލީ ނިޒާރ   އަލްފާޟިލް މޭޔަރ 42       3 1     2              

މ ޙައްމަދ  ޝ ޢާޢ   އަލްފާޟިލް ޑެޕިއ ޓީ މޭޔަރ 46       2                     

އަޙްމަދ  ސަޢީދ   އަލްފާޟިލް ކައ ންސިލަރ  41     1 6                     

އިބްރާހީމް ޝިނާޒް  އަލްފާޟިލް ކައ ންސިލަރ  42       5   1                 

                 1 
4 

 
      

43 
މަރިޔަމް ސަޢީދާ  އަލްފާޟިލާ ކައ ންސިލަރ   

ޙ ސައިން ޒަރީރް  އަލްފާޟިލް ކައ ންސިލަރ  42       6                     

އާމިނަތ  އަދާލާ ރަޝީދ   އަލްފާޟިލް ކައ ންސިލަރ  39     1 5 2     1             

އަޙްމަދ  ނާދިރ   އަލްފާޟިލް ކައ ންސިލަރ  44       3       1              

ޚާލިދާ މ ޙައްމަދ   އަލްފާޟިލާ ކައ ންސިލަރ  42     1 3   1         1       

މ ޙައްމަދ  ފައިޞަލް  އަލްފާޟިލް ކައ ންސިލަރ  43     1 1   2   1             

އާމިނަތ  ސަލްމާ އަލްފާޟިލާ ކައ ންސިލަރ  39     2 3 1 2         1       

ޙ ސައިން ފައިޒ އްރަޙްމާން އަލްފާޟިލް ކައ ންސިލަރ  37   3   7 1                   

އާމިނަތ  ސާލިހާ  އަލްފާޟިލާ ކައ ންސިލަރ  38       8 1     1             
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 މިންވަރ   ޙަޞިލްކ ރެވ ނ   ނަތީޖާ

ނަތީޖާ 
ހާސިލް

ކ ރެވ ނ  
 މިންވަރ 

ޙަރަކާތް ހިންގ މަށް  
 ރޭވިފައިވާ މ އްދަތ  

 ހިންގ މަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

Q4 Q3 Q2 Q1  

 އެޗް.އާރ  ސެކްޝަން 
100%  

 މ ވައްޒަފ ން ބެލެހެއްޓ ން    ✓
100%    ( ސެޝަން 2)  ސެޝަން ބޭއްވޭ މ ވައްޒަފ ންނަށް  ހ ރިހާ ✓ ✓
100%     ކައ ންސިލަރ ން)  ސެޝަން  ހިންގޭ މ ވައްޒަފ ނަށް  ހ ރިހާ މަތީގެ ފެށީގެން އިން ރޭންކް އެސް.އެމް ✓ ✓

 ( ގޮތް  ހިމެނޭ
90% ✓   ކަނޑައެޅ ން   ޓާރގެޓް އަހަރ ގެ  ވަނަ  2022/  ނިންމ ން އެްޕރައިސަލް  އަހަރ ގެ ވަނަ  2021 ✓ ✓

 ްޕލޭނިންގ ސެކްޝަން 
 ޓޫރިޒަމގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބިން ދޫކ ރ ން  ލޯކަލް ✓ ✓ ✓ ✓ 80%
 ފާސްކ ރ ން ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓް  2022 ✓    100%
 ވަނަ އަހަރ ގެ އަހަރީ ރިޯޕޓް ތައްޔާރ ކ ރ ން  2021 ✓    100%
 ބެލެހެއްޓ ން  ނަގާ  ހިސާބ  ތަފާސް ✓    % 50
50%  ✓ ✓   ްއައްޑޫ ސިޓީގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނ 
0%    އެކ ލަވާލ ން  ްޕލޭން ބިނާވެށި ްޕލޭނާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އާބަން ✓ 

100%  ✓  ީ( ފެބ ރ ވަރީ)  ބޭއްވ ން ބައްދަލ ވ ން ރައްޔިތ ންގެ  ހ ށަހެޅ މަށް  ރިޯޕޓްތައް އަހަރ 
 ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން 

100 %    ބިނާކ ރ ން  އިމާރާތް އެކްސްޓެންޝަން  އިދާރާ ކައ ންސިލް ✓ ✓
100%   ✓ ✓ PWS ެ( ކޮންޓިނ އޭޝަން)  ކޮށްދިނ ން ސަްޕލައި  ޕާޓްސް ސްޕެއަރ ލޮރީގ 
85 %  ✓ ✓  ( ކޮންޓިނ އޭޝަނ )  ރީލޮކޭޝަން ޔާޑް  ކާސްޓިންގ ✓ ✓
50 % ✓ ✓ ✓ ✓  ހޯދ ން  ތަކެތި ބޭނ ންވާ  އަށް މެއިންޓަނަންސް ސިސްޓަމް ޑްރެއިނޭޖް ✓ ✓
50%    ކާސްޓްކ ރ ން   މަތި  ޖަންކްޝަން އަވަށެއްގެ  ހ ރިހާ ✓ ✓
90%      ޖެހ ން މޫޓް  10 -  ފޭދޫގެ ބަނދަރ ގައި ✓ ✓
20 %    ޓްރެކްއެޅ ން   ޑްރަވިންގް ✓ ✓
60 %    ހެދ ން  ނާރސަރީ ގަސްއިންދ މަށް ޒީނަތްތެރިކ ރ މަށް  ސިޓީ އައްޑޫ ✓ ✓
2%    ( ކޮނެޓިނ އޭޝަން)  ކ ރ ން ޤާއިމް މަސްްޕލާންޓެއް ގޭދޮށ   އަވަށ ގައި ހިތަދޫ  ✓ ✓

10%    ( ކޮނެޓިނ އޭޝަން)  ކ ރ ން ޤާއިމް މަސްްޕލާންޓެއް ގޭދޮށ   އަވަށ ގައި މަރަދޫ ✓ ✓
45 %    ( ކޮނެޓިނ އޭޝަން )  ޤާއިމްކ ރ ން  ގޭދޮށ މަސްްޕލާންޓެއް   ހ ޅ ދޫއަވަށ ގައި ✓ ✓
60%    ތަރައްޤީކ ރ ން މަރ ކޭޓެއް މަސް މަރަދޫަގއި ✓ ✓
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98%    ލޭންޑްސްކޭޕްކ ރ ން  އަދި ބިލްޑް ،ޑޒައިން ޒޯްނއެއް ޓޫރިޒަމް އަަވށ ގައި ހިތަދޫ ✓ ✓
10%    ލޭންޑްސްކޭޕްކ ރ ން  އަދި ބިލްޑް  ،ޑޒައިން ޒޯްނއެއް ޓޫރިޒަމް އަަވށ ަގއި މަރަދޫ ✓ ✓
98%    ލޭންޑްސްކޭޕްކ ރ ން  އަދި ބިލްޑް ،ޑޒައިން ޒޯްނއެއް ޓޫރިޒަމް އަަވށ ަގއި ފޭދޫ ✓ ✓
98%    ލޭންޑްސްކޭޕްކ ރ ން  އަދި ބިލްޑް ،ޑޒައިން ޒޯންއެއް ޓޫރިޒަމް އަަވށ ަގއި  ހ ޅ ދޫ ✓ ✓
98%    ލޭންޑްސްކޭޕްކ ރ ން  އަދި ބިލްޑް ،ޑޒައިން ޒޯްނއެއް ޓޫރިޒަމް އަަވށ ގައި މީދޫ ✓ ✓
20%    ތަރައްޤީކ ރ ން  ފެސިލިޓީއެއް ކަރަންޓީން ރީޖަނަލް ✓ ✓

100 %    އެކްސްޓެްނޝަން   ސެންޓަރ ހެލްތް ހ ޅ މީދޫ ✓ ✓
100%    ( ެވއްޓިފައިާވތީ ފާރ  މިހާރ ެގ) ރޭނ ން އިންފާރ  ސަހަރާެގ އަަވށ  މަރަދޫފޭދޫ ✓ ✓
100%      ކ ރ ން އިންސްޓޯލް ޕާރކްސެޓްތައް ދެއްވާ   ހިތަދޫ އަަވށ ގައި މިނިސްޓްރީއިން ✓ ✓
50%    މެނިންޓެނަްނސް  ސްކ އެއަރ ސިޓީ ✓ ✓

100 %    އެޅ ން   ފަސް ބިމަށް ޗަކަ ފޭދޫ ✓ ✓
65%    ޓާފްއެޅ ން  ދަނޑ ގައި ރަސްމީ ހިތަދޫ ✓ ✓
75%    އެޅ ން ޓާފް ދަނޑ ގައި  ެވްނބޮޅަފިށި މަރަދޫ ✓ ✓

100%    (ކޮންޓިނ އޭޝަން) ތަރައްޤީކ ރ ން ދަނޑ  ފ ޓްސަލް އަަވށ  މީދޫ ✓ ✓
0%    ތަރައްޤީކ ރ ން  އެއް ކޮމްޕްލެކްސް  ސްޕޯޓްސް އަަވށ ަގއި ފޭދޫ ✓ ✓

10%    ކޮމްޕްލެކްސް  ޮވލީ އިންޑޯ މަރަދޫފޭދޫ ✓ ✓
5% ✓ ✓    މަސައްކަތް   ފެްނސްޖެހ މ ެގ ފ ޓްބޯޅަދަނޑ ަގއި އީދިަގލި  އައްޑޫ

 ސޯޝަލް ސާރވިސް ސެކްޝަން 
100%    ފިތ ރ  ޒަކާތް   ✓

50%      ހިންގ ން ްޕރޮގްރާމް މަދ ކ ރ މ ގެ މަދިރި  ✓
90%    ހިންގ މަށް  މަސައްކަތް  ޑީގެ.އެސް .އެސް އަވަށްތަކ ގެ އަދި ސެންޓަރ އޮްޕރޭޝަން އެމަޖަންސީ އައްޑޫ  ✓
10%    ކ ރ ން  އިންތިޒާމް  ކަންކަން  ޖަނާޒާގެ މީހ ންގެ ނިޔާވާ  ✓
100%    އެހީ  ދޭ ޖަމާއަތްތަކަށް ޖަމްއިއްޔާ  ✓
100%    އެހީ  ދެވޭ  ސްކޫލްތަކަށް  ✓
 2022 މެރެތަން އައްޑޫ ✓    0%
0%    ✓  ގ ރ އާން މ ބާރާތް 

 ހިންގ ން   ްޕރޮގްރާމް ތާޒާކ ރ މ ގެ  އިމާމ ން މިސްކިތްތަކ ގެ ✓    98%
 ްޕރޮގްރާމް  ދަރ ސް  ޚާއްސަކ ރާ ދ ވަހަށް  އަހަރ  މ ޅި ✓    50%

 ހިތަދޫ އަވަށ  އޮފީސް 
 ބެލެހެއްޓ ން  ފްލެޓް ހިތަދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ % 80
 ކ ރ ން   އެކްސްޓަންޝަން އަދި  ރެނޮވޭޝަން  ޢިމާރާތް  އޮފީހ ގެ ✓ ✓ ✓ ✓ 0%

 ގަތ ން   ތަކެތި ބޭނ ންވާ ކ ރ މަށް   މަސައްކަތް ސަރވޭގެ ✓ ✓ ✓ ✓ % 100
 ހެދ ން  ބޯޑްތައް ސައިން ބަހައްޓާ މަގ މަތީގައި  ✓ ✓ ✓ 100%
 ހެދ ން  އެއް ޒޯން  ާޕރކިން - ސްކޫލް  ޝަރަފ އްދީން  ✓ ✓ ✓ % 25
 ބެލެހެއްޓ މަށް  ދިއްލައި  މަރާމާތ ކޮށް ވިއ ގަ މަގ ބައްތި  ✓ ✓ ✓ % 75
 ހަރ ކ ރ ން   ތައްޔާރ ކޮށް  ޕްލޭޓް ނަމްބަރ ވިއ ގަ މަގ ބައްތި ✓ ✓ ✓ ✓ % 15
 ހޯދ މަށް   ތަކެތި  ބޭނ ންވާ މަސައްކަތަށް މ ނިސިަޕލް ✓ ✓ ✓ ✓ 100%
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 ޖެހ ން  މަގ ބައްތި މަގ ތަކ ގައި  ސަރަޙައްދ ގެ ކިނބިވައ   ✓ ✓ ✓ 10%
 ބޭއްވ ން (World clean-up day September 18)  އިވެންޓް  ކްލީނިންގް  ސްޓާފް ✓ ✓ ✓ ✓ % 0

 ( ފީ  ިޕކަްޕ) އ ކ ން ކ ނިތައް އެއްކ ރާ ސަރަހައްދ ތަކ ގައި އެކި  ހިތަދޫގެ  ✓ ✓  50%
 ހިންގ ން  އެއް ްޕރޮގްރާމް ގ ޅ ންހ ރި ފ ދ ންތެރިކަމާއި  އިޤްތިޞާދީ ✓ ✓   0%

 މެޝިން  ކޮށާ   ވިނަ  ނ ވަތަ  ޓްރަކް  ކަޓިން ގްރާސް 1 - ހިތަދޫ  ✓ ✓   20%
 ހިންގ މަށް  މަސައްކަތް  ޑީގެ.އެސް .އެސް އަވަށްތަކ ގެ އަދި ސެންޓަރ އޮްޕރޭޝަން އެމަޖަންސީ އައްޑޫ ✓ ✓   100%
 ކ ރ ން  އިންތިޒާމް  ކަންކަން  ޖަނާޒާގެ މީހ ންގެ ނިޔާވާ ✓ ✓   10%
 ބަދަލ ކ ރ ން  ޑަސްޓްބިންތައް ބެހެއްޓިފައިހ ރި ސަރަހައްދ ތަކ ގައި އެކި ހިތަދޫ  ✓ ✓   0%
 އެއް ގަތ ން  ޓަންޕިކަްޕ02 ބޮޑ  ✓ ✓   0%

  ކ ލަލ މާއި  ވަށިތަކ ގައި  ހ ރި  މަގ ތަކ ގައި) ހިންގ ން ްޕރޮގްރާމް  ޒީނަތްތެރިކ ރ މ ގެ ހިތަދޫ  ✓ ✓   50%
 ( ގަސްޖެހ ން

  އިންދ މ ގެ ގަސް  ގ ޅިގެން ސްކޫލްއެއް ހ ރިހާ   އައްޑޫގެ މ ނާސަބަތ ގައި ދ ވަހ ގެ  ތިމާވެށީގެ ދ ނިޔޭގެ ✓ ✓   20%
 ހިންގ ން  އެއް ްޕރޮގްރާމް

 ފާހަގަކ ރ ން   މ ނާސަބ ތައް ދ ވަސްތަކާއި ✓ ✓ ✓ ✓ 20%
 ހިންގ ން   އިވެންޓްސް ގައިޑެންސް  ކެރިއަރ ✓ ✓ ✓  0%

 ހިތަދޫ  -  ހިންގ ން ްޕރޮގްރާމް މަދ ކ ރ މ ގެ މަދިރި ✓ ✓ ✓ ✓ 40%
 ހިންގ މަށް މަސައްކަތް ޑީގެ.އެސް.އެސް  އަވަށްތަކ ގެ  އަދި އީ.އޯ.ސީ އައްޑޫ ✓ ✓ ✓ ✓ 0%
 ( ކައިރީ ދަނޑ   މަނިކ )  ހެދ ން ޖިމެއް އައ ޓްޑޯ  ✓   0%
 ހިތަދޫ  - ހިންގ ން  ްޕރޮގްރާމް މަދ ކ ރ މ ގެ ވާ ✓ ✓   0%
 ހެދ ން  ލައިބްރަރީއެއް -  މަރަދޫ  ✓   0%
 ރޭނ ން   އިންފާރ  ސަހަރާ ހިތަދޫ  ✓ ✓   0%
 ހިންގ ން   ްޕރޮގްރާމް ކ ރ މ ގެ ހޭލ ންތެރި  ✓   0%

 ހަރަކާތްތަކަށް  ބޭއްވޭ ފަރާތްތަކަށް   އ މ ރ ންދ ވަސްވީ ފަރާތްތަކާއި  ހ ންނަ  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން  ✓ ✓  10%
   ކ ރ ން  އިންސްޓޯލް ާޕރކްސެޓްތައް ދެއްވާ  މިނިސްޓްރީއިން   ✓ ✓ 100%
 ާޕކްތައް މަރާމާތ ކޮށް ކ ލަ ލ ން   ✓   10%
 ފްލެޓް ސަރަޙައްދ ގައި ކ ޑަކ ދިންގެ ާޕރކެއް ހެދ ން  ✓ ✓   100%
 ްޕލެޓްފޯމްތައް މަރާމާތ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް  ސްވިމިންގ ✓ ✓   20%
 މެއިންޓަނެންސް   ފްލެޓް ✓ ✓   100%
 ސެންޓަރ ގެ ކ ޅިވަރ  ކ ޅ މަށް ބޭނ ންވާ ތަކެތި  ހިންގ ން: ޔޫތް މަރ ކަޒ ތައް ޒ ވާނ ންގެ ✓ ✓ ✓ ✓ 0%
 ބޭއްވ ން  އެއް ސެމިނަރ ދިނ މ ގެ  މަޢ ލޫމާތ  ބޭއްވޭ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް  ✓   0%
 ރަގަޅ ކ ރ މަށް ބާއްވާ އެކި އެކި ހަރަކާތް   ގ ޅ ންތެރިކަން  އޮންނަ މެދ ގައި ޒ ވާނ ންގެ ✓ ✓ ✓ ✓ 0%

 މަރާމާތ ކ ރ ން  ސެންޓަރ ޔޫތް ✓ ✓ ✓ ✓ 10%
 އީދިގަލި ފ ޓްބޯޅަދަނޑ ގައި ފެންސްޖެހ މ ގެ މަސައްކަތް  އައްޑޫ  ✓ ✓  0%
 ހިތަދޫ ރަސްމީ ދަނޑ ގައި ޓާފްއެޅ ން   ✓ ✓  0%
 ފ ޓްބޯޅަ ދަނޑ ތައް މަރާމާތ ކ ރ ން   -ހިތަދޫ   ✓   0%
 މަނިކ  ދަނޑ ގައި ލައިޓްޖެހ ން  -ހިތަދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ 5%
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 އީދިގަލި ލައިޓް ޖެހ ން  -ހިތަދޫ   ✓   0%
 މާމެންދޫ ދާއިރާ ފ ޓްސަލް ދަނޑ  ޤާއިމްކ ރ ން  -ހިތަދޫ  ✓ ✓   0%

 ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓާންމެންޓް ބޭއްވ ން )އެްޕރީލް(  -ހިތަދޫ  ✓ ✓   100%
 އައްޑޫސިޓީ އެއިޓް ބޯލް ޫޕލް ޗެމްޕިއަންޝިްޕ ބޭއްވ ން  -ހިތަދޫ  ✓ ✓   100%
 ޕޫލް ޗެލެންޖް ބޭއްވ ން ބޯލް  10 -ހިތަދޫ   ✓   100%
 ގަތ ން   މިސްކިތްތަކަށް ބޭނ ންވާ ކެިޕޓަލް ތަކެތި  ✓ ✓ ✓ ✓ 50%
 މިސްކިތ ގެ އޭސީ ސަރވިސް ކ ރ ން  24  -ހިތަދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ 5%

 މިސްކިތްތައް ފޮޅާސާފ ކ ރ ން -ހިތަދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ 75%
 ޒީޏަތްތެރިކ ރ ން  މަރާމާތ ކޮށް ރަމަޝާންމަހަށް މިސްކިތްތައް  ✓ ✓  40%

 މަރަދޫ އަވަށ  އޮފީސް
 ބެލެހެއްޓ ން  މަރާމާތ ކޮށް ޤާއިމްކޮށް  ވިއ ގަ   މަގ ބައްތި ދިއްލައި މަގ ތައް  ✓ ✓ ✓ 18%
 ކ ލަލ ން  މަރާމާތ ކ ރ މާއި ބޮޑ ގެ  -  މަރަދޫ  ✓ ✓ ✓ 34%
 ފާހަގަކ ރ ން   މ ނާސަބ ތައް ދ ވަސްތަކާއި  ✓ ✓ ✓ 38%
 ކ ރ ން  މަރާމާތ ތައް ކ ރަންހ ރި  މިސްކިތްތަކ ގައި  ✓ ✓ ✓ 100%
 ހިންގ މަށް މަސައްކަތް ޑީގެ.އެސް.އެސް  އަވަށްތަކ ގެ  އީ.އޯ.ސީ އަދި އައްޑޫ ✓ ✓   1%

16.67

 % 
 މަރަދޫ ބީޗް  ✓ ✓  

 ފޭދޫ އަވަށ  އޮފީސް
 ކ ރ ން   މަރާމާތ  އިމާރާތް  އޮފީހ ގެ  ✓ ✓  52%
 ޓެންޓް ހޯދ ން    ✓   0%
 ޖެހ ން  ސައިން ރޯޑް  މަގ މތީގައި ✓ ✓   5%

26% 
 އިލެކްޓްރިކް ސާމާން ގަތ މަށް    ✓ ✓

0% 
 ކ ރ ން(   މަގ މަތީ ގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތި ތައް ރީ ލޮކޭޓް   ✓ ✓

0% 
 އިތ ރ މަގ ތަކ ގައި މަގ ބައްތި ހަރ ކ ރ މަށް   ✓ ✓

 ( ބަނދަރ ގައި) ޖެހ ން  މޫޓް 10 ✓ ✓   100%

 މ ނިސިަޕލް ސާރވިސްއަށް ބޭނ ންވާ ތަކެތި ހޯދ މަށް  ✓ ✓   21%

 ރަށ ތެރޭގައި ބިލް ބޯޑް ޖެހ ން  ✓ ✓   0%

 ވިނަކޮށް މެޝިން  03 ✓ ✓   0%
 (ހެލްޑް  ހޭންޑް )  މެޝިން ވިނަކޮށާ   ✓ ✓   12%
 ހަމަޖެއްސ ން އިންތިޒާމް  ނެގޭނެ ފެން  ވާރޭ މިސްކިއްތަކ ގައި ✓ ✓   3%
 ހިންގ ން  ްޕރޮގްރާމް މަދ ކ ރ މ ގެ މަދިރި ✓ ✓ ✓ ✓ 0%

 ހިންގ މަށް  މަސައްކަތް  ޑީގެ.އެސް .އެސް އަވަށްތަކ ގެ އަދި ސެންޓަރ އޮްޕރޭޝަން އެމަޖަންސީ އައްޑޫ ✓ ✓ ✓ ✓ 21%
 ބެލެހެއްޓ ން  ކޮށް މަރާމާތ  ޖިމް އައ ޓްޑޯ ✓ ✓ ✓ ✓ 100%
 ހިންގ ން   ްޕރޮގްރާމް ްޕރިވެންޝަން ކްރައިމް ✓ ✓ ✓ ✓ 0%
 ކ ރ ން  ނިޔާވާ މީހ ންގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް   ✓ ✓ ✓ 0%
 ސަހަރާ ބެލެހެއްޓ ން  ✓ ✓ ✓  0%
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 ފޭދޫ ސަހަރާ އިންފާރ  ރޭނ ން   ✓ ✓ ✓ 0%
 އިތ ރ ކ ރ ން  ތަންތަން ފަދަ  ފިނިއަށި  ާޕކްތަކާއި ކ ޑަކ ދިންގެ ✓ ✓ ✓ ✓ 0%
 މަސައްކަތް  މަރާމާތ ކ ރ މ ގެ ޕްލެޓްފޯމްތައް ސްވިމިންގ ✓ ✓   1%

 ޚަރަދ   ހިންގ މ ގެ މަރ ކަޒ  އިޖ ތިމާއީ ✓ ✓ ✓ ✓ 100%
 ބެލެހެއްޓ ން   މަރާމާތ ކޮށް މަރ ކަޒ ތައް އިޖ ތިމާޢީ ✓ ✓ ✓ ✓ 0%

 pitch -- ލައިޓްސް  ޓާފް -  ފޭދޫ   ✓ ✓ 31%
 ޓޯނަމެންޓް  ފ ޓްސަލް  ✓ ✓   100%
 ބޭއްވ ން  މ ބާރާއްތައް ކ ޅިވަރ   ހިންގާ މަރ ކަޒ ތަކ ން ޒ ވާނ ންގެ ✓ ✓ ✓ ✓ 100%
 އާކ ރ ން  ސިސްޓަމްތައް ސައ ންޑ  މިސްކިތްތަކ ގެ   ✓ ✓ 10%
 މިސްކިތްތައް މަރާމާތ ކޮށް ބެލެހެއްޓ ން ✓ ✓ ✓ ✓ 100%
 މިސްކިތްތަކ ގެ ލައިޓް އަދި ވައަރިންގ ރަނގަޅ ކ ރ ން  ✓ ✓ ✓ ✓ 3%

 މިސްކިތްތައް  އޭސީ 05 ✓ ✓ ✓ ✓ 100%
 ފޭދޫ އަވަށ  އޮފީސް  މަރަދޫ  

 ކ ރ ން   މަރާމާތ  އިމާރާތް  އޮފީހ ގެ ✓    52%
100%  ✓    މަރާމާތ ކ ރ ން  ކެބިން އަދި ފެންފިލާ ، ދިޔަދޮވި  ޢިމާރާތ ގެ  އޮފީހ ސް -  މަރަދޫފޭދޫ
5%   ✓   ޖެހ ން  ސައިން ރޯޑް  މަގ މަތީގައި

26%   ✓   ގަތ މަށް  ސާމާން  އިލެކްޓްރިކް
100%   ✓   ހޯދ މަށް  ތަކެތި  ބޭނ ންވާ  ސާރވިސްއަށް މ ނިސިަޕލް
 ހިންގ ން  ްޕރޮގްރާމް މަދ ކ ރ މ ގެ މަދިރި ✓ ✓ ✓ ✓ 50%
 ބެލެހެއްޓ ން  ސާފ ކޮށް  މައިޒާންތައް އާންމ  ޕާކްތަކާއި މަގ ތަކާއި ✓    100%
 ކަންކަން(   އިންތިޒާމްކ ރ ން )ކަށ ކަމާކެމީގެ ކަންކަން  ޖަނާޒާގެ ✓    100%
 ހަމަޖެއްސ ން އިންތިޒާމް  ނެގޭނެ ފެން  ވާރޭ މިސްކިއްތަކ ގައި ✓    50%
 ބެލެހެއްޓ ން  ސާފ ކޮށް މިސްކިތްތައް ✓    100%
100% ✓ ✓ ✓ ✓  ޚަރަދ   ހިންގ މ ގެ މަރ ކަޒ  އިޖ ތިމާއީ
80%    ✓  މެޝިން   ބ ރ ކޮށާ  ކޮށްާޕ  މަރަދޫފޭދޫ އަވަށަށް
100%   ✓   ޓޯނަމެންޓް  ފ ޓްސަލް 
100% ✓ ✓ ✓ ✓  ފާހަގަކ ރ ން   މ ނާސަބ ތައް ދ ވަސްތަކާއި

 މީދޫ އަވަށ  އޮފީސް 
20%    ހޯދ ން  ތަކެތި ބޭނ ންވާ  މަރާމާތ ކ ރ މަށް ބައްތި މަގ މަތީ - މީދޫ ✓ ✓
22%    ޖެހ ން  މަގ ބައްތި މީދޫ ✓ ✓
100%    ކަރަންޓ ލ ން   ބަނދަރ ގައި - މިދޫ ✓ ✓
60% ✓ ✓✓  ✓   ޑަސްޓްބިން  - މީދޫ
100% ✓  ✓  ✓✓   ޝީލްޑް   ފޭސް  - މީދޫ
20%  ✓✓  ✓   Rotary Lawn Mower  ކޮށ މަށް  ވިނަ ދަނޑ ތަކ ގެ   ާޕރކްތަކާއި - މީދޫ
53%     އަޅާ މެޝިންތަކަށް ބޭނ ންކ ރާ ބެލެހެއްޓ މަށް  ސާފ ކޮށް މަގ ތައް ާޕރކ ތައް މައިޒާންތަކާއި - މީދޫ ✓ ✓

 ެޕޓްރޯލް 
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100%  
 ✓    ކާރޗަރ މެޝިން ) ވެހިކަލްތަކާއި މެޝިންތައް ދޮވ މަށް(   -  މީދޫ

100%  
 ✓     ޕެސްޓް ސްްޕރޭ ޑިސްެޕންސަރ -މީދޫ 

50%  
 ✓    ވެލްޑިންގ މެޝިން   -މީދޫ 

100 %    މަރާމާތ ކ ރ ން ގާޑަން  އިކޯ   މަތިކިޅި ✓ ✓
65%    މަރާމާތ ކ ރ ން  ޤަބ ރ ސްތާނ  ކޯގަންނ   މީދޫ ✓ ✓
30%    ހެދ ން  މަގ ތައް ވަންނަ ޞަރަޙައްދ ތަކަށް  ކ ރާ  ދަނޑ ވެރިކަން ✓ ✓
50 %    ( ކޮންޓިނ އޭޝަން)  ތަރައްޤީކ ރ ން  ދަނޑ   ފ ޓްސަލް އަވަށ   މީދޫ ✓ ✓
50%    ކ ރ ން  މަރާމާތ ތައް ކ ރަންހ ރި  މިސްކިތްތަކ ގައި ✓ ✓
70%   ✓✓   ހަރ ކ ރ ން  އޭސީ މިސްކިތ ގައި  2 ހ ރި ހަރ ނ ކ ރެވި  އޭސީ - މީދޫ

 ހ ޅ ދޫ އަވަށ  އޮފީސ
100%    ހެދ ން   މަގ  އަލަށް ސަރަޙައްދ ގައި ދީފައިވާ   ގޯތި -  ހ ޅ ދޫ ✓ ✓
0%    ފޯރ ކޮށްދިނ ން  ޚިދ މަތް ޔ ޓިލިޓީސް ސަރަހައްދ ތަކަށް  ދޫކ ރެވޭ  ގޯތި އަލަށް  އަވަށ  އޮފީހ ން ✓ ✓

100%    މެއިންޓަނަންސްކ ރ ން  ނިޒާމ  ހިންދާ ފެން މަގ ތަކ ގެ ހ ޅ ދޫގެ ✓ ✓

70%    މަސައްކަތް  މަރާމާތ ކ ރ މ ގެ  ބައްތި މަގ  ✓ ✓
10%  ✓  ޑްރައިވިންގް ޓްރެކް ތަރައްޤީކ ރ ން  ✓ ✓
50% 


✓  ހޯދ ން  ސާމާނ   ބޭނ ންވާ މަސައްކަތަށް މ ނިސިަޕލް ✓ ✓

80%  ✓   ބެލެހެއްޓ ން ހ ޅ ދޫ މާފިށި ބޮޑ ވަޅ  ސަރަހައްދ  ހިމާޔަތްކޮށް -ހ ޅ ދޫ   ✓ ✓
 ކޮނެޓިނ އޭޝަން( ) ހ ޅ ދޫއަވަށ ގައި ގޭދޮށ މަސްްޕލާންޓެއް ޤާއިމްކ ރ ން  ✓  ✓  30%
100% 


✓  ލިބެނޭ ގޮތް ހެދ ން  އާ ބަނދަރ ގައި މަސްވެރިންނަށް ބޯފެނާއި ކަރަންޓް -ހ ޅ ދޫ    ✓

90% 


✓  ބެލެހެއްޓ ން  މަސްދޯނިފަހަރ  ބަންނަ ސަރަޙައްދ  ސާފ ކޮއް -ހ ޅ ދޫ    ✓
50% 


✓  ދަންޑ ވެރިންނަށް ފެނާއި ކަރަންޓް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދ ން  -ހ ޅ ދޫ    ✓

100% 


✓  ހިންގ ން ޒ ވާނ ންނަށް ވަޒީފާއާއި ގ ޅޭ އެވެއަރނެސް ްޕރޮގްރާމް -ހ ޅ ދޫ    ✓
100% 

✓ 
✓  ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން ހ ޅ މީދޫ ހެލްތް   ✓

100% ✓ ✓  ފޮގްކ ރ ން   ✓
100% ✓ ✓  ވާ މަދ ކ ރ މ ގެ ްޕރޮގްރާމް ހިންގ ން   ✓
  ސްމާރޓް ޓީވީ -ހ ޅ ދޫ   ✓  ✓  100%
  ހ ޅ ދޫ ޔޫތް ސެންޓަރަށް   ކ ޅިވަރ  ކ ޅ މަށް ބޭނ ންވާ ސާމާނ  ހޯދ ން -ހ ޅ ދޫ   ✓  ✓  100%
100% 

 ހޯދ ން  މިސްކިތްތައް ފޮޅާ ސާފ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ތަކެތި -ހ ޅ ދޫ   ✓  ✓ ✓
100% 

 އިލެކްޓްރިކް ތަކެތި ހޯދ ން  މިސްކިތްތައް ދިއްލައި އަލިކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ  -ހ ޅ ދޫ   ✓  ✓ ✓
100% 

  މިސްކިތ ގެ މަރާމާތ ތައް ކ ރ ން 8ހ ޅ ދޫގެ  -ހ ޅ ދޫ   ✓  ✓ ✓
100% 

 
  މިސްކިތްތަކަށް - އެއަރކޮންޑިޝަނަރ  -ހ ޅ ދޫ   ✓ ✓

90% 
 

 މިސްކިތްތަކ ގައި ފެނާއި ނަރ ދަމާ ގ ޅ ން  -ހ ޅ ދޫ   ✓ ✓
100% 

 
 މިސްކިތްތަކ ގެ އޭސީތައް ސާރވިސް ކ ރ ން  -ހ ޅ ދޫ   ✓ ✓

50% 
✓ ✓

    މ ނިސިަޕލް މަސައްކަތަށް  - ޓަނ ގެ   1.5 - ިޕކަްޕ  - ހ ޅ ދޫ ✓ ✓
100% 

✓ ✓
  ރައްޔިތ ންގެ ބައްދަލ ވ ންތައް ބޭއްވ ން - ހ ޅ ދޫ ✓ ✓



 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220

 

ކައ ންސިލް  ސިޓީ އައްޑޫ  
25 

 ތަފްޞީލް  ަނތީާޖގެ ޙާޞިލްކ ރެވ ނ 
 މ ވައްޒަފ ން ބެލެހެއްޓ ން  •

 މ ވައްޒަފ ންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ   429  ންނަނީއަހަރ  ނިމ ނ  އިރ  މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކ ރަމ ން އަ  ވަނަ  2022 

މ ވައްޒަފ ންނާއި  270 މ ވައްޒަފ ންނެ  159  ދާއިމީ    12ކޮށްފައިވާއިރ   ރިޓަޔާޑްމ ވައްޒަފ ން    02މިއިދާރާގެ   ވެ.ކޮންޓްރެކްޓް 

  މ ވައްޒަފ ންގެ  އިދާރާގެ  ކައ ންސިލްމ ވައްޒަފ ން ވަނީ އެހެން އޮފީސްތަކަށް ަބދަލ ވެފައެވެ.    04މ ވައްޒަފ ންވަނީ ވަކިވެފައިވާއިރ   

ވަރާއި އެކިއެކި ހ ނަރ ތައް އިތ ރ ކޮށް މ ވައްޒަފ ންގެ މެދ ގައި އެކ ވެރިކަން އާލާކޮށް ގ ޅ ން ަބދަހި ކ ރ މަށްޓަކައި ފެން  މަސައްކަތ ގެ

  މިއިދާރާގެ ގިނަ މ ވައްޒަފ ންތަކަކަށް އެކި ތަމްރީންތައް ފޯރ ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި މިއިދާރާއިން ހިންގި ތަމްރީންތަކާއި 

 އިދާރާއަށް ލިބ ނ  ތަމްރީން ފ ރ ސަތ ތައް ހިމެނެއެވެ. އެކިގޮތްގޮތ ން މި

 

 ތަފްޞީލް ޕްރޮގްރާމްތަކ ގެ ތަމްރީނ  ހިންގ ނ  މ ވައްޒަފ ންނަށް

 ހިންގ ނ  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  
 

ތާރީޚް  
 )މ އްދަތ ( 

 ބައިވެރިން 
 

 ތަފްސީލް 
 

1 
 20 ދ ވަސް  03 ބޭސިކް އޮޓޯކެޑް 

  މަސައްކަތް ކ ރާ މ ވައްޒަފ ންނަށްްޕރޮޖެކްޓް އަދި ލޭންޑް  

 އަމާޒ ކ ރެވިގެން ބޭއްވ ނ  
އެންޑް  2 ކޮމިއ ނިކޭޝަން  އިފެކްޓިވް 

 ކަސްޓަމަރ ކެއަރ 
 ކ ރިއަށް ގެންދިޔަ   ހ ރިހާ މ ވައްޒަފ ންނަށް އަމާޒ ކ ރެވިގެން 50 ދ ވަސް  01

3 
 23 ދ ވަސް  05 2ފޭސް    -އިންޑަކްޝަން ްޕރޮގްރާމް 

ސަރވިސް   އިންސްޓިޓިއ ޓ ންސިވިލް    ޓްރެއިނިންގ 

 ކ ރިއަށް ގެންދިޔަ 
ކޮންސަލްޓޭޝަން  4 ސްޓޭކްހޯލްޑަރ 

 ވޯރކްޝޮްޕ 
 4 ދ ވަސް  02

އިންތިޒާމ ކޮށްގެން   ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯަޕރޭޝަން އިން
 ކ ރިއަށް ގެންދިޔަ 

5 
 26 ދ ވަސް  01 ލީޑަރޝިްޕ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް 

މަތީ    2އެމް.އެސް   ފެށިގެން    ރޭންކ ގެ އިން 

މަރސްޓަރ   ފެލްކަން  އަމާޒ ކޮށްގެން  މ ވައްޒަފ ންނަށް 
 ކ ރިއަށް ގެންދިޔަ  ޓްރެއިނަރސް އާ ގ ޅިގެން

6 
މާލިއްޔަތ  ގަވާއިދަށް އަހ ލ ވެރިކ ރ މާއި 

 ސޮފްޓްވެއަރ  ބިލް މެނޭޖްމަންޓް
 24 ދ ވަސް  01

ފައިނޭންސް    ސެކްޝަން / އަވަށ  އޮފީސްތަކ ގެ ވެރިންނާއި
ްޕރޮކިއ މަންޓް މަސައްކަތްކ ރައްވާ މ ވައްޒަފ ންނަށް  އަދި  

 ގެންދިޔަ   ކ ރިއަށް
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7 
ފައިނޭންޝިއަލް   ްޕރޮކިއ މަންޓް އެންޑް 

 ރިޯޕޓިންގ ޓްރެއިނިންގ 
 10 ދ ވަސް  01

ހޮސްިޕޓަލ ން އިކ އިޓޯރިއަލް  އިންތިޒާމ ކޮށް    އައްޑޫ 
މަސައްކަތްކ ރައްވާ  ްޕރޮކިއ މަންޓް  އަދި    ފައިނޭންސް 

 ނަށް ކ ރިއަށް ގެންދިޔަ މ ވައްޒަފ ން
އިކޮނޮމިކް   8 ފޯ  ޓްރެއިނިންގ ސެޝަން 

 އޮފިސަރސް
 11 ދ ވަސް  01

އިންތިޒާމ ކޮށްގެން   ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯަޕރޭޝަން އިން
 ކ ރިއަށް ގެންދިޔަ 

9 
 15 ދ ވަސް  01 ވިޔަ މޮޑިއ ލް ޓްރެއިނިންގ 

ކ ރައްވާ    އެލް.ޖީ.އޭ އިން އިންތިޒާމ ކޮށްގެން ވިޔަ ބޭނ ން
 މ ވައްޒަފ ންނަށް އޮންލައިންކޮށް ކ ރިއަށް ގެންދިޔަ 

10 
 4 ގަޑި  1 ވިއ ގަ އިންފޮމޭޝަން ސެކްޝަން 

ސިވިލް ކ ރައްވާ  މަސައްކަތް  ސަރވިސް    އައްޑޫސިޓީގައި 
ބޭނ ންކ ރާ   ވިއ ގަ  ތެރެއިން  މ ވައްޒަފ ންގެ 

   އޮންލައިން ކ ރިއަށް ގެންދިޔަ  މ ވައްޒަފ ންނަށް ޚާއްސަކޮށް
ލީޑަރޝްިޕ ވި 11 މޯލްޑިވްސް  ޝަން 

 ޑައިލޮގް ވެބިނަރ 
  30ގަޑި    1

 މިނިޓް
1 

ގ ޅިގެން    ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ސީ.އެސް.ޓީ.އައި
 ހިންގި ވެބިނަރ 

އެންހޭންސިންގ އެންގޭޖްމަންޓް އެންޑް  12
ކޮމިއ ނިކޭޝަން:    ަޕބްލިކް

އިންސިޓެންޓް    -އެސް.ސީ.އެން  
 ޓްރެއިނިންގ ރެސްޯޕންސް 

 1 ދ ވަސް  2
އާއި ސެކިއ ރިޓީ  ކޯަޕރޭޓިވް  އޮން  ސެންޓަރ   ގްލޯބަލް 

 މާލޭގައި ހިންގ ނ     ދިވެހި ފ ލ ހ ންގެ ޚިދ މަތް ގ ޅިގެން 

އެ  13 ލީޑިންގ  އެންޑް  ޑިވެލޮިޕންގ 
އޮފް އެންޑް   ކަލްޗަރ  ގްރޯތް 

 އެންވަޔަރަމަންޓް ޓްރެއިނިންގ 
 16 ގަޑި  2

ބޭއްވ ނ     އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލް ގ ޅިގެންމި އިދާރާއާއި  
 ަޕބްލިކް ސެމިނަރ 

14 
ޤާނޫނަށް   އިމާރާތްކ ރ މ ގެ 

 ސެޝަން  އަހ ލ ވެރިކ ރ މ ގެ
 16 ދ ވަސް  3

ހައ ސިންގ  ްޕލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް  އޮފް    މިނިސްޓްރީ 

އިންތިޒާމ ކޮށްގެން   އިން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް 
 ބޭއްވި  ފ ވައްމ ލަކ  ސިޓީގައި

އިފެކްޓިވް އެޑްވޮކެސީ ކޯސް: ހައ  ޓ    15
އެންޑް ްޕރެޒެންޓް އެ ކޭސް ޓޫ    ްޕރިޕެއާ

 ބީ އިފެކްޓިވް އެންޑް ަޕރސ އޭސިވް 
 ހިންގ ނ   ކައ ންސިލް އިން އިންތިޒާމ ކޮށްގެން މާލޭގައި-ބާ 1 ދ ވަސް  3

 ހިންގި  އިންތިޒާމ ކޮށްގެން މާލޭގައިސީ.އެސް.ޓީ.އައި އިން  1 ދ ވަސް  3   ޓީ.އޯ.ޓީ ޓްރެއިނިންގ 16

17 
 2 ދ ވަސް  5   ބިނާވެށި ޓްރެއިނިންގ

ްޕލޭނިންގ،    އެލް.ޖީ.އޭ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް 
ގ ޅިގެން   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ 

 މާލޭގައި ހިންގި 
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އޮފް   18 މިނިސްޓްރީ  އާއި  އެލް.ޖީ.އޭ 
ހައ ސިންގ    ނޭޝަނަލް ްޕލޭނިންގ، 

 ޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެން
 1 ދ ވަސް  4

އައިލޭންޑް    ޑީ.އެން.އާރ  އިން އިންތިޒާމ ކޮށްގެން ބަނޑޮސް
 ރިސޯޓ ގައި ހިންގި 

އެންޑް  19 ސްޓޭޓްމަންޓް  ފައިނޭންޝަލް 
 ޓްރެއިނިންގ   ވިޔަ މޮޑިއ ލް

 1 ދ ވަސް  5
އޮފީހާ ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  ގ ޅިގެން    އެލް.ޖީ.އޭއާއި 

 މާލޭގައި ހިންގި 
ފީލްޑް 20 އިން  ްޕރޮގްރާމް   ޓްރެއިނިންގ 

ސިވިލް   ފޮރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

 2 ދ ވަސް  12
ގ ޅިގެން    ސީ.އެސް.ޓީ.އައި އަދި އިންޑިއާގެ އެން.ސީ.ޖީޖީ

 އިންޑިއާގައި ހިންގ ނ  

ފީލްޑް 21 އިން  ްޕރޮގްރާމް   ޓްރެއިނިންގ 

ސީނިއަރ   ފޮރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
  ސަރވަންޓްސް ސިވިލް

 1 ދ ވަސް  5
ގ ޅިގެން    ސީ.އެސް.ޓީ.އައި އަދި އިންޑިއާގެ އެން.ސީ.ޖީޖީ

 އިންޑިއާގައި ހިންގ ނ  

22 
ގ ޑް ގަވަރނަންސް ފޮރ މެނޭޖްމަންޓް  

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕރޮގްރާމް  އޮފ ރޫރަލް
 1 ދ ވަސް  28

އޮފް މިނިސްޓްރީ  ކޮމިޝަނާއި  ހައި  ފޮރިން    އިންޑިއަން 
ގ ޅިގެން އިންޑިއަން ޓެކްނިކަލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް  އެފެއާޒް  
 އިންޑިއާގައި ހިންގ ނ  (، ITEC)  ްޕރޮގްރާމް

23 
އެވެއަރނަސް   ސައިބަރ  ސެކިއ ރިޓީ 

ޓްރެއިނިންގ   ލިޓްރަސީ  މީޑިއާ  އެންޑް 
 ވީރކްޝޮްޕ 

 11 ދ ވަސް  3

ޑިމޮކްރަޓިކް    ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް އަދި ނޭޝަނަލް 
ގ ޅިގެ  އިން    24ނޮވެންބަރ     2022ން  އިންސްޓިއ ޓް 

ގެ ނިޔަލަށް އީކ އޭޓަރ ވިލޭޖްގައި    26ނޮވެންބަރ     2022
 ބޭއްވ ނ  

 ގެންދިޔަ   ސީ.އެސް.ޓީ.އައި އިން އޮންލައިކޮށް ކ ރިއަށް 1 ގަޑި 6 ސިނަރޖީ ފޯ ްޕރޮޑަކްޓިވިޓީ  24
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 ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓް ފާސްކ ރ ން  2022 •
ވަނަ ދ ވަހ  ޭބއްވ ން ކައ ންސިލްގެ ފ ރަތަމަ   2022ޖެނ އަރީ    10

އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޖަލްސާއިން 

ވަނަ މާއްދާގެ ަބޔާން ކ ރެވިފައިވާ ގޮތ ގެ   96ހިންގ މ ގެ ޤާނޫނ ގެ  

މަތިން ކަނޑައެޅިފައިވާ އ ސޫލ ގެ ދަށ ން ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ އަރަނި 

ކައ ންސިލްގެ   2022  ަބޖަޓެއްކަމަށާއި، އައްޑޫސިޓީ  އަހަރ ގެ  ވަނަ 

 .ރ ފިޔާގެ ަބޖެޓް ވަނީ ފާސްކ ރައްވާފައެވެ 220،855،238މ ޅި ޖ މްލަ 

 

 ގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބިން ދޫކ ރ ން ޓޫރިޒަމް  ލޯކަލް  •
ރަ ގޮތ ގައި  ޒޯންގެ  ޓޫރިޒަމް  ސިޓީގައި  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޢީއައްޑޫ 

ރަހައްދ ތަކ ން ގެސްޓްހައ ސް އަދި ސިޓީ ހޮޓާ ސަކަނޑައަޅ އްވާފައިވާ

ނިންމައި،  ދޫކ ރ މަށް  ކ އްޔަށް  ިބންތައް  ހިންގ މަށް  ތަރައްޤީކޮށް 

ބޮޑ   ފ ރ ޞަތ ގައި  ހ ޅ ވާލި  ފަރާތްތަކަށް  ޝައ ޤ ވެރިވާ  އެކަމަށް 

ލިިބފައެވެ ވަނީ  ިބމެއް   27ގައި    2022މާރިޗ     13.  ތަރ ހީެބއް 

  ށްފަހ  ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލ އޭޓްކ ރ މަ  ިބޑް ޕްރޮޕޯޒަލް ލާފައެވެ.  49ކ ރެވ ނ  އިރ  މި ިބންތަކަށް ވަނީ އެކި ފަރާތްތަކ ން  އިއ ލާން  

 ިބން ހަވާލ ކ ރެވިފައެވެ.  ފަރާތަކަށް ވަނީ  23 އެވޯޑްކ ރެވ ނ 

 

 ވަނަ އަހަރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރ ކ ރ ން  2021 •
އަހަރ ގެ    2021 އިތ ރ ން  ވަނަ  ވަނަވަރ ގެ  ސިޓީގެ  އަދި  މިޝަން،  ވިޝަން،  ކައ ންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ  ރިފޯޓްގައި  އަހަރީ 

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.   ކާމިޔާީބތައް  އާއި  ނަތީޖާ  ޙާސިލްކ ރެވ ނ   ތަފްޞީލާއި  ގޮތ ގެ  ދިޔަ  ހިނގައި  މަސައްކަތް  ކައ ންސިލްގެ 

ޢ ލޫމާތ ތަކާއި އިދާރީ ހިންގ މ ގައި ދިމާވި ަބއެއް ގޮންޖެހ ންތައްވެސް  ހިމަނައި  ހަމައެހެންމެ ކައ ންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގ މާއި ގ ޅޭ މަ

 ވަނަ ދ ވަހ  އެލް.ޖީ އަށް ފޮނ ވާފައެވެ. 2022ޖެނ އަރީ   20އަލިއަޅ ވައިލެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް ވަނީ 
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 ބެލެހެއްޓ ން   ނަގާ   ހިސާބ    ތަފާސް  •
. ކ ރެވ ނ   މަސައްކަތް  ފޮނ ވައި  ގައި  ފެްބރ ވަރީ  މ ވައްސަސާތަކަށް  އެކިއެކި  އޮފީސްތަކާއި  އަވަށ   ހޯދ މަށް  ހިސާބ ތައް  ތަފާސް

 . ލިިބފައިނ ވޭ މަޢ ލޫމާތ  މ ވައްސަސާތަކ ން ގިނަ. ލިިބފައި މައ ލޫމާތ   މ ވައްސަސާތަކ ން  ަބއެއް އޮފީސްތަކ ންނާއި އަވަށ 

   ބޭއްވ ން   ބައްދަލ ވ ން   ރައްޔިތ ންގެ   ހ ށަހެޅ މަށް   ރިޕޯޓްތައް   އަހަރީ  •
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން ފެބ ރ ވަރީ   110މިަބއްދަލ ވ މަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ގެ ޤަނޫނ ގެ  

އްޔިތ ންގެ ަބއްދަލ ވ ން މާރިޗ  އަދި މޭ މަހ ގައި ހ ރިހާ އަވަށެއްގައި ރަ  2022މަހ ގެ ތެރޭގައި ާބއްވަންޖެހޭ ަބއްދަލ ވ މެކެވެ.  

ވެއެވެ.  ފޯރ ކޮށްދެވިފައި  މައ ލޫމާތ   ާބއްވައި 

ހިންގ ނ     2021މިަބއްދަލ ވ މ ގައި   އަހަރ   ވަނަ 

ވަނަ އަހަރަށް    2022ހަރަކާތްތަކ ގެ ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅައި  

މަޢ ލޫމާތ    ހަރަކާތްތަކ ގެ  ރޭވިފައިވާ  ހިންގ މަށް 

ގެ އިތ ރ ން ރައްޔިތ ންނާއި ހިއްސާކ ރެވިފައިވެއެވެ. މީ

އަދި  ހޯއްދަވައި  މަޝްވަރާ  ޚިޔާލާއި  ރައްޔިތ ންގެ 

 ރައްޔިތ ންގެ ސ ވާލ ތަކަށް ޖަވާބ ދެވ ނެވެ.

 
 އައްޑޫ ސިޓީގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން  •

ވަކި   ވަކި  އަވަށެއްގައި  ކޮންމެ  ހޯދ މަށް  ހިޔާލ   ރައްޔިތ ންގެ  އެކ ލަވާލ މަށްޓަކައި  ޕްލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  ސިޓީގެ  އައްޑޫ 

ޔާލާއި  ަބއްދަލ ވ ންތަކެއްގެ ގޮތ ގައި ކ ރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތ ން ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންއަކީ އެރަށެއްގެ ދިރިއ ޅޭ ރައްޔިތ ންގެ ހި

 މެޕްތަކެކެވެ. އެގޮތ ން މިަބއްދަލ ވ ންތައް ޭބވިފައިވަނީ  މަސްވަރާއެއްކޮށް ހެދިގެން ދެވޭ

 ރައްޔިތ ންނާއިއެކ  ޭބއްވ ނ  ަބއްދަލ ވ ން ފޭދޫ ސްކޫލ ގައިގައި ފޭދޫގެ   26މާރިޗް  2022 •

 ގައި މީދޫގެ ރައްޔިތ ންނާއިއެކ  ޭބއްވ ނ  ަބއްދަލ ވ ން ސ.އަތޮޅ  މަދ ރަސާ ސްކޫލ ގައި 23މާރިޗް  2022 •

 ގައި ހ ޅ ދޫގެ ރައްޔިތ ންނާއިއެކ  ޭބއްވ ނ  ަބއްދަލ ވ ން ސ.އަތޮޅ  މަދ ރަސާ ސްކޫލ ގައި 22މާރިޗް  2022 •

 ގައި  މަރަދޫ އަދި މަރަދޫ ފޭދޫ ރައްޔިތ ންނާއިއެކ  ޭބއްވ ނ  ަބއްދަލ ވ ން އިރ ޝާދިއްޔާ ސްކޫލ ގައި   21މާރިޗް    2022 •
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 އެވެ.  ގައި ހިތަދޫގެ ރައްޔިތ ންނާއިއެކ  ޭބއްވ ނ  ަބއްދަލ ވ ން އައްޑޫ ހައި ސްކޫލ ގައި 27މާރިޗް  2022 •

ޕްލޭނަކީ   ވިސްނައިގެން  20ލޭންޑްޔޫޒް  ދ ވަހަށް  އަދި  އަހަރ   މިހާރ   މަޤްޞަދަކީ  ޕްލޭނ ގެ  މި  ކަމަށާއި  ޕްލޭނެއް  ހެދިފައިވާ   

 އެގްސިސްޓިން  މައްޗަށް  މެޕްތަކ ގެ  ސަރވޭ  އަދި ޓޮޕޮގްރަފިމް  މ ސްތަޤްަބލ ގައިވެސް އެންމެ ހެޔޮ ގޮތ ގައި ިބމ ގެ ޭބނ ން ހިފ ން 

  ލޭންޑް  ނިންމައި  ކޮށް  މަސައްކަތް  ލ މ ގެ  އެކ ލަވާ  ރިޕޯޓް  ނިމި  ތައްޔާރ ކޮށް   މެޕްތައް  ޔޫޒް  ލޭންޑް  ޕްރޮޕޯސްޑް   އަދި   ޔޫޒް  ލޭންޑް

އެގޮތ ން  މިހާރ ވަނީ ފޭދޫގެ މެޕް ނިމި ލޭންޑް    އަންނަނީ ތައްޔާރ ވަމ ން ނެވެ.  ފޮނ ވަން  އެޕްރޫވްކ ރ މަށް  އޮތޯރިޓީއިން  ސަރވޭ

 މަރަދޫ އަދި މަރަދޫ ފޭދޫގެ މެޕް ނިމި މިހާރ  ވަނީ ލޭންޑް ސާރވޭ އޮތީރިޓީއިން ވަނީ އެޕްރޫވްކޮށްދީފައެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ

   ސާރވޭ އޮތީރިޓީއަށް ފޮނ ވިފައެވެ. މީގެ އިތ ރ ން ހިތަދޫ، ހ ޅ ދޫ އަދި މީދޫގެ މަސައްކަތް ނިންމ މ ގެ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްދެއެވެ.

 ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން 
 
 ބިނާކ ރ ން   އިމާރާތް   އެކްސްޓެންޝަން   އިދާރާ   ކައ ންސިލް  •
  މާރިޗ   08  އެކ   އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ނޫރައްދީން  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  މި

  އަގަކީ   މަސައްކަތ ގެ.  ކ ރެވިފައިވެއެވެ  ސޮއި  ވަނީ   ދ ވަހ   ވަނަ  2022

  މި.  ދ ވަހެވެ  135  މ އްދަތަކީ  މަސައްކަތ ގެ  އަދި   ރ  2,718,494.84

 އެއްފަންގިފިލާއަށް   ތެރޭގައި  ގޯތި   އިދާރާގެ  ކައ ންސިލް   ދަށ ން  އެއްަބސްވ މ ގެ

 އެވެ.ފ ރިހަމަކޮށްފައިވެ މަސައްކަތް އަޅައި އިމާރާތެއް އޮފީސް ގޮތަށް ވާ

 މަސައްކަތް   އެޅ މ ގެ   ޓްރެކްއެއް   ސ ވިމިންގ   އަވަށ ގައި   މަރަދޫފޭދޫ  •
 މަސައްކަތަކީ   ކ ރ މ ގެ  ތަރައްޤީ  އެއް  ޓްރެކް  ސްވިމިންގ  އަވަށ ގައި  މަރަދޫފޭދޫ

 ކ ރިއަށްދާ   ހިމެނިގެން   ަބޖެޓްގައި  ޕީ.އައި.އެސް .ޕީ  އަހަރ ގެ  ވަނަ  2022

  ިބޑްތައް   ހ ށަހެޅ ނ   ކ ރެވި  އިޢ ލާން  ކ ރ މަށް  މިމަސައްކަތް.  މަސައްކަތެކެވެ

  އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ވަނީ  ޑޮކިއ މަންޓްސްތައް  ހ ށަހެޅ ނ   ފަހ   ކ ރ މަށް  އިވެލ އޭޓް

 .ހިއްސާކ ރެވިފައެވެ  އާއި  އެމްޕަވަރމަންޓް  ކޮމިއ ނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯރޓްސް   ޔޫތް
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     މަސައްކަތް   ކ ރ މ ގެ   ތަރައްޤީ   ދަނޑ    ފ ޓްސަލް   ކަސަބާ   އަވަށ    ހިތަދޫ  •
  އިވެލ އޭޓް   ިބޑްތައް  ހ ށަހެޅ ނ   އިޢ ލާނަށް  ކ ރެވ ނ   ކ ރެވ ނ   ހޯދ މަށް  ފަރާތެއް  ކޮށްދޭނެ  ތަރައްޤީ  ދަނޑ   ކަސަާބ  އަވަށ   ހިތަދޫ

  ކ ރ މަށް   މަސައްކަތް  އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ނޫރައްދީން  ފަރާތްކަމ ގައިވާ  ލިބ ނ   މާރކްސް  މަތިން  އެންމެ  ކ ރ މަށްފަހ 

 މަސައްކަތްފެށިގެން.  ދ ވަހެވެ 80  މ އްދަތަކީ  މަސައްކަތ ގެ  އަދި  ރ1,773,049.49  އަގަކީ  މަސައްކަތ ގެ.  ހަވާލ ކ ރެވިފައިވެއެވެ

 އެވެ.ކ ރިއަށްދެ

 މަސައްކަތް   އެޅ މ ގެ   ސެންޓަރެއް   ޖޮބް   ސިޓީގައި   އައްޑޫ  •
 ޑެވެލޮޕްމަންޓާއި  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކ ރ މަށް  ތަރައްޤީ  ޖޮްބސެންޓަރެއް  ގޯތިތެރޭގައި  އިދާރާގެ  ކައ ންސިލް  ސިޓީގެ  އައްޑޫ

 .ކ ރެވިފައިވެއެވެ ސޮއި ދ ވަހ  ވަނަ  15ނޮވެންަބރ  2022 ދެމެދ  ކައ ންސިލާއި

 މަސައްކަތް   ހެދ މ ގެ   މަތި   ޖަންގްޝަން   ސިސްޓަމްގެ   ޑްރެއިންއޭޖް   ވޯޓަރ   ސްޓޯރމް   އަވަށ    ފޭދޫ  •
  ފަހަރަށް   ތިންވަނަ  ހޯދ މަށް  ފަރާތެއް   މަތިހަދައިދޭނެ  ސްޓޭޝަންތަކ ގެ  ނިޒާމ ގެ  ފެންހިންދާ  ގާއިމްކ ރެވިފައިވާ  ސިޓީގައި  އައްޑޫ

 ިބޑްހ ށަހެޅ މަށް   ދ ވަހ   ނަވަ  2022  ޖެނ އަރީ  26  މަސައްކަތައް  މި .  ދެވިފައިވެއެވެ  މައ ލޫމާތ   އިޢ ލާނަށް  ކ ރެވ ނ 

 .ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ

 މަސައްކަތް   ޖެހ މ ގެ   ފެންސް   ފ ޓްބޯޅަދަނޑ ގައި  އީދިގަލި  •
  ކ ރެހ ންތައް   ޭބނ ންވާތީ  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  ރޮސްޓްރަމްގެ  އެކ   މަސައްކަތާއި  ޖެހ މ ގެ  ފެންސް  ދަނޑ ގައި  ފ ޓްޯބޅަ  އީދިގަލި

 އެވެ.ކ ރިއަށްދެ މަސައްކަތް  ތައްޔާރ ކ ރ މ ގެ

 މަސައްކަތް   ބެރ މ ގެ   ފަސްއަޅައިގެން   ޗަކަބިމަށް   އަވަށ    ފޭދޫ  •
  ވަން   ދ ވަހ   ވަނަ  2022  ޖޫން  09  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  މި

  އެކ    ލިމިޓެޑާއި  ޕްރައިވެޓް  ހޯލްޑިންގ  ޕްލަސް

 ހަރަދ ވެފައިވަނީ   މިހާތަނަށްއް  މަސައްކަތަ .  ސޮއިކ ރެވިފައިވެއެވެ

  50  މ އްދަތަކީ  މަސައްކަތ ގެ  އަދި   .އެވެ    ރ3,418,341.58

 މަސައްކަތް  ފައިސާދެއްކ މ ގެ  ބިލަށް   ނިމި  މަސައްކަތް  .ދ ވަހެވެ
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  ފަސްއެޅ މަށް   ސަރަހައްދަށްވެސް  އެ  އެކ   ހ ރ މާއި  ތަންތަން  ފަސްއަޅަންޖެހޭ  އިތ ރަށް  ސަރަހައްދ ގައި  މި  ނަމަވެސް  އެވެ.ކ ރިއަށްދެ

 އެވެ.މަސައްކަތްކ ރިއަށްދެ ތައްޔާރ ވ މ ގެ

   މަސައްކަތް   ކ ރ މ ގެ   ތަރައްޤީ   މަސްމާރ ކޭޓެއް   އަވަށ ގައި   މަރަދޫ  •
 ސޮއި   ވަނީ  ދ ވަހ   ވަނަ  2021  ޑިސެމްަބރ   26  އެކ   ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި  ޝާއިމް  އަލްޔާ   ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  މި

  ސައިޓް  މަސައްކަތ ގެ.  ދ ވަހެވެ  155  މ އްދަތަކީ  މަސައްކަތ ގެ  އަދި  ރ3,250,863.39  އަގަކީ  މަސައްކަތ ގެ .  ކ ރެވިފައިވެއެވެ

 50%  ގެ  ސްޓްރަކްޗަރ  މަސްމާރ ކޭޓ ގެ  .ދ ވަހ އެވެ  ވަނަ  2021  ޑިސެމްަބރ   26  ހަވާލ ކ ރެވިފައިވަނީ  ކޮންޓްރެކްޓަރާއި

 އެވެ.ނިމިފައިވެ މިހާރ  މަސައްކަތް

 ޓާފްއެޅ ން   ދަނޑ ގައި   ރަސްމީ   ހިތަދޫ  •
  އެއްަބސްވ މ ގައި   މަސައްކަތ ގެ  ވަނީ  އެކ   އިންވެސްޓްމަންޓާއި ސާރިޔާ  ދ ވަހ   ވަނަ  2022  މާރިޗ   21  ކ ރ މަށް   މަސައްކަތް  މި

 މަސައްކަތް   އަމަލީ.  ދ ވަހެވެ  90  މ އްދަތަކީ  މަސައްކަތ ގެ.  ރ  4,300,000.00  އަގަކީ  މަސައްކަތ ގެ .  ކ ރެވިފައެވެ  ސޮއި

 .ކ ރިއަށްދެއެވެ

 މ ގެ މަސައްކަތް އެޅ    ޓާފް   ދަނޑ ގައި   ވެންބޮޅަފިށި   މަރަދޫ  •
  އެއްަބސްވ މ ގައި   މަސައްކަތ ގެ  ވަނީ  އެކ   އިންވެސްޓްމަންޓާއި ސާރިޔާ  ދ ވަހ   ވަނަ  2022  މާރިޗ   21  ކ ރ މަށް   މަސައްކަތް  މި

 . ދ ވަހެވެ  90 މ އްދަތަކީ މަސައްކަތ ގެ އެވެ.ރ 4,599,899.00 އަގަކީ މަސައްކަތ ގެ. ކ ރެވިފައެވެ ސޮއި

 މަސައްކަތް   ކ ރ މ ގެ   ޤާއިމް  ފެސިލޓީއެއް   ކަރަންޓީން   އެނިމަލް   ރީޖަނަލް   ސިޓީގައި   އައްޑޫ  •
  ޔޫ .އޯ.އެމް  ދެމެދ   ކައ ންސިލާއި  ސިޓީ  އައްޑޫ  އާއި  ރިސޯސް   މެރިން  އެންޑް   އެގްރިކަލްޗަރ  އެން  ފިޝަރީޒް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މިއީ

  ހަމަޖެހިފައިވާ   ކ ރިއަށްގެންދިއ މަށް  އ ސޫލ ން  ިބލްޑްގެ  އެންޑް  ޑިޒައިން .  މަސައްކަތެކެވެ  ކ ރިއަށްގެންދާ  ކ ރެވިގެން  ސޮއި   އެއްގައި

  ޅިގެންގ   މަސައްކަތާއި  މި.  ކ ރެވިފައިވެއެވެ  އިޢ ލާން  މަތީން  ފަހަރެއްގެ  2  ހޯދ މަށް  ފަރާތެއް  ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް  ގެޕްރޮޖެކްޓް  މި

    ފޮނ ވިފައިވޭ ހޯދ މަށް އެޕްރޫވަލް މިނިސްޓްރީގެ ކ ރ މަށްފަހ  އިވެލ އޭޓް ިބޑްތައް ހ ށަހެޅ ނ 

 މަސައްކަތް   ޖެހ މ ގެ   މޫޓް   ބަނދަރ ގައި   އަވަށ    ފޭދޫ  •
  ވަނަ   30  މޭ  2022  އެކ   އިންވެސްޓްމަންޓާއި   ިބޒްނަސް  ފަޒާ  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  ޖެހ މ ގެ  މޫޓް  ަބނދަރ ގައި  އަވަށ   ފޭދޫ 

.  ދ ވަހެވެ  17  މ އްދަތަކީ  އެއްަބސްވ މ ގެ  މި  .ރ133,333.00  އަގަކީ  މަސައްކަތ ގެ  .ހެދިފައިވެއެވެ  އެއްަބސްވ ން  ދ ވަހ 
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 ފަރާތ ގައިއެ  ރަނގަޅ ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  މި  ހިލާފަށްކަމަށްވާތީ  ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި  ދެވިފައިވާ  ނިންމާފައިވަނީ  މަސައްކަތް

  .އެދިފައިވެއެވެ

 މަސައްކަތް   ހަރަކ ރ މ ގެ   ޕެނެލް   ސޯލާރ   އަވަށްތަކ ގެ   ސިޓީގެ   އައްޑޫ  •
 އަވަށްތަކ ގައި  އެކި  ސިޓީގެ  އައްޑޫ  އިން  އެންވަޔަރަމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   ޤާއިމ ކ ރ މަށް  ނިޒާމ   އ ފައްދާ  ހަކަތަ  އަލިން  އިރ ގެ

 .ކޮށްފައިވެއެވެ ސޮއި ކައ ންސިލ ން އެގްރީމެންޓްގައި ލައިސެންސް  ހަރ ކ ރ މ ގެ ޕެނެލްތައް ސޯލާރ

 މަސައްކަތް   އެޅ މ ގެ   މަސްމާރ ކޭޓެއް   ވަގ ތީ   އަވަށ ގައި   ހިތަދޫ  •
 ޕަްބލިކް   އަދި  ސާރވިސް   މ ނިސިޕަލް  އަކީ  މަސްމާރ ކޭޓް  މި  ހެދޭ  ގޮތ ން  ވަގ ތީ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  ރައްޔިތ ން  އަވަށ ގެ  ހިތަދޫ

 ހެދ މ ގެ  ސްޓްރަކްޗަރ  ދަގަނޑ ގެ  ކ ރިއަށްދަނީ   މިހާރ   އިމާރާތ ގެ.  ތަނެކެވެ  ހަދާ  ބޭނ ންކޮށްގެން  މ ވައްޒަފ ން  ވޯރކްސްގެ

 .މަސައްކަތެވެ

 މަސައްކަތް   ގެ 1  ފޭސް   ކ ރ މ ގެ   ތަރައްޤީ   އިކޯގަރޑަން   މަތިކިޅި   މީދޫ  •
  އިންވެސްޓްމަންޓް   ފީމާ  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  ފޭސްގެ  ފ ރަތަމަ  ކ ރ މ ގެ   ތަރައްޤީ   މަތިކިޅި  މީދޫ  ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  ސިޓި  އައްޑޫ

  15  މ އްދަތަކީ  އެވެ. މަސައްކަތ ގެ  ރ271957.31  އަގަކީ  މަސައްކަތ ގެ.  ކ ރިއަށްގެންދެވ ނެވެ  ހެދިގެން  އެއްަބސްވ ން  އެކ   އާއި

 ހަޓް   ބަހައްޓައި  ެބންޗްތައް،    މަރާމާތ ކޮށް  ވޯރކްވޭ  ންކ ރާމަސްޭބނ ދިއ   އެސަރަހައްދަށް  ދަށ ން  އެއްަބސްވ މ ގެ  މި.  ދ ވަހެވެ

 . ކ ރެވިފައިވެއެވެ މަސައްކަތް ފަދަ ހެދ ން

   މަސައްކަތް   ގެ 2  ފޭސް   ކ ރ މ ގެ   ތަރައްޤީ   އިކޯގަރޑަން   މަތިކިޅި   މީދޫ  •
 ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  ގެ   2ފޭސް  ނިމި  މަސައްކަތް   ގެ 1  ފޭސް  ކ ރ މ ގެ   ތަރައްޤީ   މަތިކިޅި  މީދޫ  ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  ސިޓި   އައްޑޫ

  އާއި   ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަރަމެންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  މި  މިގޮތ ން.  ތައްޔާރ ވަމ ންދެއެވެ

  ބޭނ ންވާ   އިޢ ލާންކ ރ މަށް  މަސައްކަތައް   މިހާރ .  ކ ރެވިފައެވެ  ސޮއި  އެއްގައި  ޔޫ.އޯ.އެމް  ދެމެދ ވަނީ  ކައ ންސިލާއި

 .  ކ ރިއަށްދެއެވެ މަސައްކަތް މައ ލޫމާތ ތައްޔާރ ކ ރ ކ ރ މ ގެ

 މަސައްކަތް   ތަރައްޤީކ ރ މ ގެ  ކޯޓެއް   ވޮލީ   އިންޑޯރ   އަވަށ ގައި   މަރަދޫފޭދޫ  •
 ިބޑްތައް   ހ ށަހެޅިފައިވާ  އިޢ ލާންކޮށް  ތަރައްޤިކ ރ މަށް  ވޮލީކޯޓެއް  އިންޑޯރ  އަވަށ ގައި  މަރަދޫފޭދޫ  އ ސޫލ ން  ިބލްޑް  އެންޑް  ޑިޒައިން

 އެވެ. ފޮނ ވިފައިވެ ހޯދ މަށް އެޕްރޫވަލް އަށް ޔޫތް އޮފް މިނިސްޓްރީ ކ ރ މަށްފަހ  އިވެލ އޭޓް
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 ލޭންޑްސްކޭޕްކ ރ ން   އަދި   ބިލްޑް   ، ޑޒައިން   ޒޯންއެއް   ޓޫރިޒަމް   އަވަށ ގައި   ހިތަދޫ  •
  އާއި  ޑިވެލޮޕްމަންޓްސް  ކޭ.ޖީ  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް.  މަސައްކަތެކެވެ  ކ ރިއަށްގެންދެވ ނ   ދަށ ން  އެހީގެ   ގްރާންޓް  އިންޑިއަން  މިއީ

  ކ ރެވިގެން  ސޮއި  އެއްަބސްވ މ ގައި  މ އްދަތައް  ދ ވަހ ގެ  150  އަށް  ރ6,973,742.63  އަހަރ   ވަނަ  2020  އޮގަސްޓް  10  އެކ 

  ގެ  ލޭންޑްސްކޭޕިންގ.  ނިމިފައެވެ  މިހާރ ވަނީ  މަސައްކަތް  96%  ގެ  ލޭންޑްސްކޭޕިންގ.  ކަތެކެވެމަސައް  ކ ރިއަށްގެންދެވ ނ 

 .މަސައްކަތެވެ އިލެކްޓްރިފިކޭޝަންގެ ކަރަންޓ ލ މަށް ޒޯންއަށް ކ ރިއަށްދަނީ މިހާރ  ނިމި މަސައްކަތް

 ލޭންޑްސްކޭޕްކ ރ ން   އަދި   ބިލްޑް   ، ޑިޒައިން   ޒޯންއެއް   ޓޫރިޒަމް   އަވަށ ގައި   ފޭދޫ  •
  އިންވެސްޓްމަންޓާއި   އައިރިން  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް.  މަސައްކަތެކެވެ  ކ ރިއަށްގެންދެވ ނ   ދަށ ން  އެހީގެ   ގްރާންޓް  އިންޑިއަން  މިއީ

  ކ ރެވިގެން  ސޮއި  އެއްަބސްވ މ ގައި  މ އްދަތައް  ދ ވަހ ގެ  70  އަށް  ރ5,618,000.00  އަހަރ   ވަނަ  2020  އޮގަސްޓް  10  އެކ 

 ޒޯންއަށް    ލޭންޑްސްކޭޕިންގ.  ނިމިފައެވެ  މިހާރ ވަނީ  މަސައްކަތް  96%  ގެ  ލޭންޑްސްކޭޕިންގ.  މަސައްކަތެކެވެ  ކ ރިއަށްގެންދެވ ނ 

 .މަސައްކަތެވެ ކ ރ މ ގެ ފެހި ސައިޓް ކ ރިއަށްދަނީ މިހާރ  ނިމި މަސައްކަތް އިލެކްޓްރިފިކޭޝަންގެ ކަރަންޓ ލ މަށް

 ލޭންޑްސްކޭޕްކ ރ ން   އަދި   ބިލްޑް   ، ޒައިން ޑި   ޒޯންއެއް   ރިޒަމް ޓޫ  އަވަށ ގައި   ހ ޅ ދޫ  •
  އަގަކީ   މަސައްކަތ ގެ  މި  ހެދ ނ    އެއްަބސްވ ން  ދ ވަހ   ވަނަ  2020  އޮގަސްޓް  10  އެކ   އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ނޫރައްދީން

 ގެ   ލޭންޑްސްކޭޕިންގ  ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ  އަވަށ   ހ ޅ ދޫ.  ދ ވަހެވެ  45  މ އްދަތަކީ  އެއްަބސްވ މ ގެ  އަދި.  އެވެ  ރ3,706,841.20

 .ނިމިފައެވެ މިހާރ  ވަނީ ވެސް މަސައްކަތް  އިލެކްޓްރިފިކޭޝަންގެ ކަރަންޓ ލ މަށް ޒޯންއަށް  ނިމި މަސައްކަތް

 ލޭންޑްސްކޭޕްކ ރ ން   އަދި   ބިލްޑް   ، ޒައިން ޑި   ޒޯންއެއް   ޓޫރިޒަމް   އަވަށ ގައި   މީދޫ  •
  ވަނަ   2020  އޮގަސްޓް  10  އެކ   އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ނޫރައްދީން

  އަގަކީ   މަސައްކަތ ގެ  މި  ހެދ ނ    އެއްަބސްވ ން  ދ ވަހ 

  45  މ އްދަތަކީ  އެއްަބސްވ މ ގެ  އަދި.  އެވެ  ރ3,513,464.34

  ކ ރ މ ގެ   ލޭންޑްސްކެޕް   ޒޯން  ޓޫރިޒަމް   އަވަށ   ހ ޅ ދޫ.  ދ ވަހެވެ

 ދަނީ   ކ ރިއަށް   މިހާރ   ނިމިފައި   މ ޅިން  މަސައްކަތް

 .މަސައްކަތެވެ ކަރަންޓ ލ މ ގެ ދަށ ން ގެ  ކޮމްޕޯނެންޓް އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން
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 މަސައްކަތް   ތައްޤިކ ރ މ ގެ  މަސްޕްލާންޓް   ގޭދޮށ    އަވަށ    ހިތަދޫ  •
  އެކ    މޯލްޑިވްސްއާއި  ނާތ .އެލް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކ ގެ  ިބޑްހ ށަހެޅި  އިޢ ލާނަށް  ކ ރެވ ނ   ހޯދ މ ށް  ފަރާތެއް  މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  މި

  އެކ    މިފަރާތާއި  ސަަބބ ން  ނ ގެންދިއ މ ގެ  ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  ކޮންޓެރެކްޓަރ  ނަމަވެސް.  ކ ރެވިފައިވެއެވެ  ސޮއި  އެއްަބސްވ މ ގެ

 ިބޑް  އިއ ލާނަށް  ކ ރެވ ނ   ފަހަރަށް  ދެވަނަ.  ކ ރެވ ނެވެ  އިޢ ލާން  މަސައްކަތައް  އަލ ން  ާބތިލްކޮށް  އެއްަބސްވ ން  ވެވިފައިވާ

 ފިނޭންސް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ިބޑްތައް  މި.  ހެދިފައިވެއެވެ  އެއްަބސްވ ން  އެކ   ލިމިޓެޑާއި  ޕްރައިވެޓް  ސީބޮޓްސް  ކާމިޔާބ ކޮށްފައިވާ

 . ކ ރެވިފައިވެއެވެ ބާތިލް  އެއްަބސްވ ން  އިއ ލާންކ ރ މަށް އަލ ން ރިވިއ ކ ރ މަށްފަހ  އިން

 އެޅ މ ގެމަސައްކަތް   މަސްޕްލާންޓް   ގޭދޮށ    އަވަށ ގައި   މަރަދޫ   ސިޓީ   އައްޑޫ   •
 ޓްރައިޑެންޓް   ދ ވަހ   ވަނަ  22   ޖ ލައި  2020  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  މި  ގެންދެވޭ  ކ ރިއަށް  ދަށ ން  އެހީގެ  ހިލޭ  އިންޑިއާގެ

  . އެވެ  ރ 6,000,000  އަގަކީ  މަސައްކަތ ގެ   މި   .ކ ރެވ ނެވެ  ސޮއި  އެއްަބސްވ މެއްގައި   ދެމެދ   ކައ ންސިލާއި  ލިމިޓެޑައި  ޕްރައިވެޓް

  ،ހިއްކައި  މަސްކައްކައި  މަސްޕަލާންޓްތަކ ން  ކ ރެވޭ  ޤާއިމް  ދަށ ން  އެއްަބސްވ މ ގެ  މި.  ދ ވަހެވެ  274  މ އްދަތީ  މަސައްކަތ ގެ

 މަސްފެކްޓަރީ .  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  އެންމެހައި  ހ ރި  ގ ޅ ން  މަހާއި  ކ ރ ންފަދަ  ޕެކް  އަދި  ފްރީޒްކޮށް  މަސްތައް

 ޭބނ ންވާ  އަށް  މަސްފެކްޓަރީ  އިތ ރ ންވެސް  މީގެ  އަދި  ކ ރިއަށްގެންދެވިފައިވޭ  މަސައްކަތް  އެޅ މ ގެ   އިމާރާތް  އޮފީސް  އަދި

 އެވެ. ކ ރެވިފައިވެ އޯރޑާރ ގެނައ މަށް ތަކެތި ފަދަ މެޝިނަރީސް

 އެޅ މ ގެމަސައްކަތް   މަސްޕްލާންޓް   ގޭދޮށ    އަވަށ ގައި   ހ ޅ ދޫމީދޫ   ސިޓީ   އައްޑޫ  •
  ޕްރައިވެޓް   މެކޯ  ދ ވަހ   ވަނަ  22   ޖ ލައި  2020  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  މި  ގެންދެވޭ  ކ ރިއަށް  ދަށ ން  ހިލޭއެހީގެ  އިންޑިއާގެ

. ކ ރެވ ނެވެ  ސޮއި  އެއްަބސސްވ މެއްގައި  ދެމެދ   ކައ ންސިލާއި  ލިމިޓެޑައި

 ދަށ ން  އެއްަބސްވ މ ގެ  މި  .އެވެ  ރ6,000,000  އަގަކީ  މަސައްކަތ ގެ  މި

 މަސްތައް   ،ކައިހިއް  މަސްކައްކައި  މަސްޕަލާންޓްތަކ ން  ކ ރެވޭ  ޤާއިމް

 އެންމެގައި   ހ ރި  ގ ޅ ން  މަހާއި  ކ ރ ންފަދަ  ޕެކް  ހިއްކައި  އަދި  ފްރީޒްކޮށް

 ދަށ ން  އެއްަބސްވ މ ގެ.  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް

  މަސައްކަތް   ހިޔާކ ރ މ ގެ   ސިމެންތިޖަހައި  ރާނައި   އިމާރާތްތައް  ކ ރެވޭ   ސައިޓްގައި  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކ ގެ  ކ ރަންޖެހޭ  ސައިޓްގައި

  .ކ ރިއަށްގެންދެވިފައިވޭ
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 ( އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   އެފްކޮންސް )   މަސައްކަތް   ކ ރ މ ގެ   ތަރައްޤީ   މަގ ތައް   ސިޓީގެ   އައްޑޫ  •
  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   އެފްކޯރންސް  އަދި  ސްޓްރަކްޗަރ  އިންފްރާ  އެންޑް  ހައ ސިންގ  ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 މަގ ތަކާއި  ޮބޑެތި  ސިޓީގެ  އައްޑޫ  ދަށ ން  އެއްަބސްވ މ ގެ  މި.  މަސައްކަތެކެވެ  ކ ރިއަށްގެންދެވޭ  އެއްަބސްވެވިގެން  އެކ   ލިމިޓެޑައި

  މި.  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް   އެޅ މ ގެ   ގާ  ޤާއިމްކޮށް  ނިޒާމް  ފެންހިންދާ  ޅައިއަ  ތާރ    މަގ ތައް  ވެލި  ގ ޅިފައިވާ

  މަސައްކަތް  80%  މަސައްކަތ ގެ  ޑްރއިނޭޖް  އަވަށ ގެ  ހިތަދޫ  ތެރެއިން  މަސައްކަތ ގެ  ކ ރިއަށްގެންދެވޭ  ދަށ ން  އެއްަބސްވ މ ގެ

 އެވެ.ކ ރިއަށްދެ  މަސައްކަތްތައްވެސް އަވަށްތަކ ގެ އެހެން ސިޓީގެ އައްޑޫ އިތ ރ ން މީގެ އަދި. ނިމިފައިވޭ

 ( ޑީ   ކޭ . ޖީ )   މަސައްކަތް   ކ ރ މ ގެ   ތަރައްޤީ   މަގ ތައް   ސިޓީގެ   އައްޑޫ  •
 ލިމިޓެޑައި   ޕްރައިވެޓް  އެފްކޯރންސް  އަދި  ސްޓްރަކްޗަރ  އިންފްރާ  އެންޑް  ހައ ސިންގ  ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

  އަޅައި   ތާރ    މަގެއްގައި  17  ސިޓީގެ   އައްޑޫ   ދަށ ން  އެއްަބސްވ މ ގެ  މި .  މަސައްކަތެކެވެ  ކ ރިއަށްގެންދެވޭ  އެއްަބސްވެވިގެން  އެކ 

 .    ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ ޖެއްސ މަށް ކާރްބސްޓޯން މަސައްކަތްކޮށް ޑްރއިންއޭޖްގެ ،އަޅައި ގާ

 ކ ރ ން   ތަރައްޤީ  ރ އްފަށާ   އެފް . އޭ . އާރް  •
 ފަރާތްތަކަށް   ދ އްވާ،    ރ އްތަކ ން  ހ ރި  ރޯޑްގައި   ލިންކް  ކ ރެވޭ  ބޭނ ން  ދަތ ރ ކ ރ މަށް  ރައްތަކަށް  ގ ޅިފައިވާ  ސިޓީގެ   އައްޑޫ

 ސަރަހައްދ ގައި  މި  ،ހެދ މަށްޓަކައި  ތަނަކަށް  ނަލަ  ރައްކާތެރި  ރައްޔިތ ންނަށް   އަކީ  އައްޑޫ  ސަލާމަތްކޮށް  ގެއްލ މ ން   ލިެބމ ންދާ

. ގޮސްފައިވޭ  ގެން  ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  ހެއްދ މ ގެ  ވި  ކާރޕެޓް  ޖަހައި   ކާރްބސްޓޯން  ޖަހައި  ލައިޓް  ތަނ ގައި  މި  ގައިނަ  ރ އްތައް  ހ ރި

 . ދެވިފައިވޭ އޯޑަރ ގެނައ މަށް ރ އްތައް ޭބނ ންވާ އިންދ މަށް ސަރަހައްދ ގައި މި

 އެކްސްޓެންޝަން   ސެންޓަރ   ހެލްތް   ހ ޅ މީދޫ  •
 11  އެކ   އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ނޫރައްދީން  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  މި

 މަސައްކަތ ގެ.  ކ ރެވިފައިވެއެވެ  ސޮއި  ވަނީ  ދ ވަހ   ވަނަ  2022  މޭ

  60  މ އްދަތަކީ   މަސައްކަތ ގެ  އަދި   ރ2,897,610.17  އަގަކީ

 ހިދ މަތްދޭން   މިހާރ   މިތަނ ން  ފ ރިހަމަކޮށް  މަސައްކަތް.  ދ ވަހެވެ

  އެވެ.ފެށިފައިވެ
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 މަސައްކަތް   ކ ރ މ ގެ   ތަރައްޤީ   ނާރސަރީ   އައްޑޫ  •
 މ އްދަތައް   އަހަރ ދ ވަހ ގެ  3  އެކ   ކޮލެޖްއާއި  އިންޓަރނޭޝަނަލް  މިއާންޒް  ގޮތ ން  ކ ރ މ ގެ  ތަރައްޤީ  ނާރސަރީ  ގެ  އައްޑޫ

 މަސައްކަތާއި  މި  އަދި  އިންދައި  ގަސްތައް  ވައްތަރ ގެ  ތަފާތ   ނާރސަރީގައި  ދަށ ން  ޔޫގެ.އޯ.އެމް   މި  ،އެއްހެދިފައިވޭ  ޔޫ.އޯ.އެމް

 އެވެ.ހަމެޖިފައިވޭ ތަމްރީނ ކ ރ މަށް ސްޓާފ ން ކ ރައްވާ ސައްކަތްމަ ނާރަސަރީގައި ގ ޅޭގޮތ ން

 މަސައްކަތް   ކ ރ މ ގެ   ތަރައްޤީ   ޓްރެކްއެއް   ޑްރައިވިންގ  •
 އަމަލީ   މިތަނ ގައި  ،ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވޭ  ކޮންސެޕްޓް  ތަރައްޔާރ ކ ރެވ ނ   އެޅ މަށް   ޓްރެކްއެއް  ޑްރައިވިންގ   ސިޓީގައި   އައްޑޫ

  މަސައްކަތް  ޔޫސްޕްލޭންގެ  ލޭންޑް  އަވަށ ގެ  ހިތަދޫ  ސިޓީ  އައްޑޫ.  ިބންސާފ ކ ރެވިފައިވޭ  ފެށ މަށް  މަސައްކަތް

 މަޑ ޖެއްސިފައިވޭ ނ ފެށި މަސައްކަތް މި ފާސްކ ރެވިފައިނ ވާތީ

 މަސައްކަތް   ކ ރ މ ގެ   ތަރައްޤީ   އައިލޭންޑެއް   ޕިކްނިކް   ހިތަދޫ  •
  ހިތަދޫ   ތެރެއިން  މަސައްކަތ ގެ  ކ ރާ  ކައ ންސިލ ން  ހެދ މަށް  ދ ޅަހެޔޮަބޔަކަށް  ގޮތ ން  އިޖްތިމާއީ  ރައްޔިތ ން  ލޮބ ވެތި  އައްޑޫގެ

  ކ ރ މަށް   މަސައްކަތް  އަމަލީ  ހެދި  ކޮންސެޕްޓް  ކ ރ މަށް  ތަރައްޤީ  ީބޗްއެއް  ދަތ ރ ދިއ މަށް   ސަރަހައްދ ގައި  އަޫބހެރެ

 ތައްޔާރ ވެފައިވޭ

 މަސައްކަތް   ހެދ މ ގެ   ރޮސްޓްރަމް   ފ ޓްބޯޅަދަނޑ ގައި   ފޭދޫ  •
  އާއި   ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް   މޯލްޑިވްސް   ހައިޑްރޯ   އާއި  އެމްޕަވަރމެންޓް  ކޮމިއ ނިޓީ  އެންޑް   ސްޕޯރޓްސް  ޔޫތް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 މި .  ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ  ކ ރެވޭ  މޮނިޓަރ  ކައ ންސިލ ން  ސިޓީ  އައްޑޫ  މަސައްކަތަކީ  މި  ކ ރިއަށްގެންދެވ ނ    ހަވާލ ކ ރެވިގެން

 .ގ ޅާފައިވެއެވެ  ކަރަންޓ  މިތަނަށް ޤާއިމ ކޮށް މްރޮސްޓަރަ ދަށ ން އެއްަބސްވ މ ގެ

 މަސައްކަތް   ތަރއްޤީކ ރ މ ގެ  ކޯޓެއް   ވޮލީ   އައ ޓްޑޯރ   އަވަށ ގައި   ފޭދޫ  •
 ކ ރިއަށްގެންދެވ ނ    ހަވާލ ކ ރެވިގެން  އާއި  ޒެކޮްބ  އާއި  އެމްޕަވަރމެންޓް  ކޮމިއ ނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯރޓްސް  ޔޫތް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

  އިންފާރ   ސައިޓަގައި  ދަށ ން  މިއެއްަބސްވ މ ގެ .  ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ  ކ ރެވޭ  މޮނިޓަރ  ކައ ންސިލ ން  ސިޓީ  އައްޑޫ  މަސައްކަތަކީ  މި

 ހަރ ކޮށްފައިވެއެވެ ޕޯސްޓް ލައިޓް ރާނައި
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 މަސައްކަތް   ޤާއިމްކ ރ މ ގެ   ސިސްޓަމް   ލައިޓް   ފ ޓްބޯޅަދަނޑ ގައި   އަވަށ ގައި   ފޭދޫ  •
  އާއި   ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ހޯމްސް  ފިއ ޗަރ  އާއި  އެމްޕަވަރމެންޓް  ކޮމިއ ނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯރޓްސް  ޔޫތް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

.  ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ  ކ ރެވޭ  މޮނިޓަރ  ކައ ންސިލ ން  ސިޓީ  އައްޑޫ   މަސައްކަތަކީ  މި  ކ ރިއަށްގެންދެވ ނ    ހަވާލ ކ ރެވިގެން

 .ނ ވެއެވެ  ނިމިފައި މަސައްކަތް ގ ޅ މ ގެ ކަރަންޓ  ،  ނިމިފައިވީނަމަވެސް މަސައްކަތް ޖެހ މ ގެ ލައިޓްޕޯސްޓް

 މަސައްކަތް   ހިއްކ މ ގެ   ބިން   ސިޓީގެ   އައްޑޫ  •
  ދެމެދ    އާއި  ވެންއޫޑް  އަދި  ސްޓްރަކްޗަރ  އިންފްރާ  އެންޑް  ހައ ސިންގ  ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

  200  ގާތްގަނޑަކަށް  އިން   ސިޓީ  އައްޑޫ   ދަށ ން  އެއްަބސްވ މ ގެ  މި.  މަސައްކަތެކެވެ  ކ ރިއަށްގެންދެވޭ  އެއްަބސްވެވިގެން

  ހިއްކޭިބން   ބިންހިއްކ މާއި  ދަށ ން  މިއެއްަބސްވ މ ގެ.   ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ  ހިއްކ މަށް  ސަރަހައްދެއް  ިބމ ގެ  ޮބޑ   ވ ރެ  ހެކްޓަރަށް

  އަމަލީ  މަސައްކަތ ގެ  މި.  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ  ނިޒާމެއްޤާއިމ ކ ރ މަށް  ފެންހިންދާ  ގ ޅިގެން  ިބމާއި  ހިއްކޭ  އަދި  މާޔަތްކ ރ މާއިހި

 . ފެށިފައިވެއެވެ ދ ވަހ  ވަނަ 2022 ޖަނަވަރީ 05 މަސައްކަތް

• PWS   ެ( ކޮންޓިނ އޭޝަން )   ކޮށްދިނ ން   ސަޕްލައި   ޕާޓްސް   ސްޕެއަރ   ލޮރީގ 
  މަސައްކަތ ގެ  ވަނީ  އެކ   ލިމިޓެޑްއާއި   ޕްރައިވެޓް  މިއާފް  ދ ވަހ   ވަނަ  2021  އޮކްޓޯަބރ  10  ކ ރ މަށް   މަސައްކަތް  މި

.  ދ ވަހެވެ  45  މ އްދަތަކީ  މަސައްކަތ ގެ.  ރ  182,261.70  އަގަކީ  މަސައްކަތ ގެ .  ކ ރެވިފައެވެ  ސޮއި   އެއްަބސްވ މ ގައި

 ިބލަށް   ކ ރ މަށްފަހ   ޗެކް  ތަކެތި  މި  އަދި.  ހަވާލ ކޮށްފައެވެ  ރޓްސްތައްޕާ  ސްޕެއަރ  ކޮންޓްރެކްޓަރވަނީ  މަސައްކަތްނިމި

 .ދޫކ ރެވިފައިވެއެވެ ފައިސާވެސް ވަނީ

 މަސައްކަތް   މަރާމާތ ކ ރ މ ގެ   ފ ރާޅ    ސެންޓަރ   ޔޫތް   ގަމ ގެ  •
  ހ ށަހެޅ ނ    އިޢ ލާނަށް  މަސައްކަތ ގެ،    މަރާމާތ ކ ރ މ ގެ  ފ ރާޅ   މި  ހަލާކ ވެފައިވާތީ  ފ ރާޅ   ސެންޓަރ ގެ  ޔޫތް  ގަމ   ސިޓި  އައްޑޫ

  އަށް   ރ97,999.23  މ އްދަތަށް  ދ ވަހ ގެ  20އެކ   އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ޖޭ.ނިމިއެން  މަރ ހަލާ  ކ ރ މ ގެ  އިވެލ އޭޓް  ިބޑްތައް

 ހަވާލ ކ ރެވިފައިވެއެވެ. ސައިޓް ހ ދ ވަ ވަނަ 2022 ޖޫން 15 ސޮއިކ ރެވި އެއްަބސްވ މ ގައި 2022 ޖޫން 13
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 މަސައްކަތް   ތަރައްޤީކ ރ މ ގެ   ބީޗެއް   ޓޫރިސްޓް   ސިޓީގައި   އައްޑޫ  •
 މ ނިސިޕަލް   މިއީ.  ީބޗެކެވެ  ތައްޔާރ ކ ރެވޭ  ހާއްސަކ ރެވިގެން  ޓ އަރިސްޓ ންނަށް   ސަރަހައްދަކ ން  3  ސިޓީގެ  އައްޑޫ  މިއީ

  އަމަލީ   ހެދ މ ގެ  ީބޗް.  ތަނެކެވެ  ކ ރެވޭ  ތައްޔާރ   އެކ   އެހީތެރިކަމާއި  މ ވައްޒަފ ންގެ  ވޯރކްސްގެ  ޕަްބލިކް  އަދި  ސާރވިސް

 .އެވެކ ރިއަށްދެ ފެށިގެން މަސައްކަތް

 

 ބެހެއްޓ މަށް   އާސެޓްތައް   ޕާރކްމަރާމާތ ކޮށް   މަރަދޫ އަވަށ  ރަށ ކޮޅ   •
  07  އެކ   އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ޖޭ .އެން  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  މި

.  ކ ރެވިފައިވެއެވެ  ސޮއި  ވަނީ  ދ ވަހ   ވަނަ  2021  ޖޫން

 މަސައްކަތ ގެ   އަދި  ރ179,318.00  އަގަކީ  މަސައްކަތ ގެ

  ިބލަށް  ފަރާތ ގެ   މި  ނިމި  މަސައްކަތް.  ދ ވަހެވެ  14  މ އްދަތަކީ

 .ދޫކ ރެވިފައެވެ ފައިސާ ވަނީ

   އެންގޭޖްމަންޓް ފޯރަމް އައްޑޫ ޓޫރިޒަމް ސްޓޭޓަސް އެންޑް ސްޓޭކްހޯލްޑަރ   •
އައްޑޫ ޓޫރިޒަމް ސްޓޭޓަސް އެންޑް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ އެންގޭޖްމަންޓް ފޯރަމް" ގެ ނަމ ގައި އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް ގެ މިހާރ ގެ ހާލަތާއި   

ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކ ރައްވާ  އަދި ކ ރިމަގަށް ރާވަންޖެހޭ ކަންކަމާއި މެދ  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ނިންމ މަށް ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ  

ފަރާތްތަކަށް ހ ޅ ވާލައިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއިން  

ގައި   "ބްލޫލެގޫން"  ވިލެޖްގެ  އީކ އޭޓަރ  ގަމ ގެ  ، 2022ސ. 

  ވ މެއް ާބއްވާފައެވެ.  ވަނަ ދ ވަހ  ވަނީ ަބއްދަލ  10ނޮވެމްަބރ 

ޑިވެލޮޕް އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ފޯރަމްގައި  މަންޓް  މި 

ަބއިވެރިވެ  އިސްމާޢީލް  ފައްޔާޟް  އޮނަރަްބލް 

އަރިހ ގައި އިވެވަޑައިގެންދެއްވާފަ އެމަނިކ ފާނ ގެ  އެވެ. 
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އެމިނސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މ ހައްމަދ  އިއާދ  ހަމީދ ވެސް  

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  އިތ ރ ން  މީގެ  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ަބއިވެރިވެ 

ޑރ މިނިސްޓަރ  ސްޓޭޓް  ސޯލިހް  ޓޫރިޒަމްގެ  އަހ މަދ     އާއި. 

ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   ރ ޭބފ ޅ ންއެމިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަ

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގް، ހައ ންސިންގ އެންޑް އިންފްރާ 

 ޞާދިޤ  ވެސް މި ފޯރަމްގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. هللا ސްޓްރަކްޗަރގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓްރަ އަްބދ 

ރ ން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަްބލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައ މީ ޔ ނިވަރސިޓީއާއި އައްޑޫ  މީގެ އިތ 

ފައިނެންޝިއަލް  އެކިއެކި  ރާއްޖޭގެ  ކައ ންސިލާއި،  ސިޓީ 

ގެސްޓް  އަދި  ހޮޓާ  ރިސޯޓް  އައްޑޫގެ  އިންސްޓިޓިއ ޝަންތަކާއި، 

ޓްރާންސްޕޯޓް، ޔ ޓިލިޓީސް ހައ ސްތަކ ގެ އިތ ރ ން ޓްރެވަލް އެންޑް  

އެހެނިހެން  ގ ޅ ންހ ރި  ޓޫރިޒަމާއި  އަދި  ކޮމިއ ނިކޭޝަން  އެންޑް 

 .ޭބފ ޅ ން ވަނީ މިފޯރަމްގައި ަބއިވެރިވެފައެވެއެކި ވިޔަފާރިތަކ ގެ  

ފޯރަމްގައި   ޑެސްޓިނޭޝަން    އައްޑޫ،  މެނޭޖްމަންޓް  ޑެސްޓިނޭޝަންމި  އެންޑް  ސްޓޭޓަސް  ޕްލޭން ޓޫރިޒަމް    ގޭން ،  މެނޭޖްމަންޓް 

  މިވަގ ތ    އައްޑޫގައި،  އާއި ގ ޅ ންހ ރި ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކ ގެ ހައިލެޓް  ރީޑެވެލޮޕްމަންޓް އަދި ޓޫރިޒަމް  އެއަރޕޯޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް

  އިންކްލޫސިވް  ފޯރ  ޓޫރިޒަމްއް،  އެކްޓިވިޓީސްތަ  ޓޫރިޒަމް  ހ ރި

އާއި ެބހޭގޮތ ން އެކި   އެކްސްޕީރިއަންސް  ދި އައްޑޫއަދި     ގްރޯތް

ފަރާތްތަކ ން ވަނީ މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅާދެއްވާފައެވެ. އަދި ޓޫރިޒަމް 

  އިނަރ   ގެ ޓީމާއި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ންމިނިސްޓްރީ

މ ޙައްމަދ   އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގް  މޯލްޑިވްސްގެ 

ކަންކަމ ގެ  ފިރާޤ ގެ ގ ޅ ންހ ރި  ޓޫރިޒަމާއި  އައްޑޫގެ  ވަނީ  ވެސް 

 މ ހިއްމ  މަޢ ލޫމާތ ތައް ހިއްސާކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތ ރ ން ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަންތައް ކ ރިއަށް ގެންގޮސް މިހާރ  ދިމާވެފައިވާ 

 ވިފައެވެ.  ދަތިތަކަށް ހައްލ  ހޯދައި ކ ރިޔަށް ކަންކަން ރާވާނެ ގޮތ ން ޕްލޭން ވަނީ އެކ ލަވާލެ
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 ސަންސެޓް ބީޗް ތަރައްޤީކ ރ ން  

ގައި  އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމް ކ ރ މަށް އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލް އާއި ވިޒްޔޮން ވިލާ އާއި ދެމެދ  އެއްބަސްވ މ 

އެނދ ގެ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމް    220ސޮއިކ ރެވިފައެެެވެ. މިއެއްބަސްވ މ ގެ ދަށ ން ހިތަދޫ ސަންސެޓް ބީޗް ސަރަހައްދ ގައި  

ކ ރ މަށް ދެފަރާތ ގެ މެދ ގައި އެއްބަސްވެވިފައިވާއިރ  އަދި މިފެސިލިޓީގެ ސަބަބ ން  

 ވަޒީފާގެ ފ ރ ސަތ  ހ ޅ ވިގެންދާނެއެވެ.   185އައްޑޫސިޓީގައި އިތ ރ  
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 : ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކ ގެ ޙާއްސަ ހިންގާފައިވާ ސެކްޝަނ ން  ސަރވިސް ސޯޝަލް

  ލިބ ނ    އެގެއަށް  ސަަބބ ން  ހާދިސާގެ  އަލިފާނ ގެ  ހިނގި  ގޭގައި  އަތަމާވިލާ  ހިތަދޫ.  ސ  ގައި  މަހ    21  ޖ ލައި  2022 •

  ހަ   ތިރީސް)  -/36,160  ހަމަޖެއްސެވި  އޮތޯރިޓީއިން  މެނޭޖްމަންޓް  ޑިސާސްޓަރ  ނޭޝަނަލް  ދެއްވ މަށް  އެހީ  ގެއްލ ންތަކަށް

 .ދޫކ ރެވިފައިވެއެވެ ގެއަށް އެ( ރ ފިޔާ ފަސްދޮޅަސް އެއްސަތޭކަ ހާސް

  ތެރެއިން   ލިބ ނ ގެތަކ ގެ  ގެއްލ ން  އަވަށްތަކ ން  އައްޑޫސިޓީގެ  ސަަބބ ން  އ ދައިގެ  އާއި  ވިއްސާރާ  ކ ރި  މަހ   ޖ ލައި  2022 •

 ގެއަށް   03  އަވަށ ގެ  މަރަދޫ  ހަމަޖެއްސެވި  އޮތޯރިޓީއިން  މެނޭޖްމަންޓް  ޑިސާސްޓަރ  ނޭޝަނަލް  ދެއްވ މަށް  ފައިސާ  އެހީގެ

  ފަންސާސް )  ރ ފިޔާ  50،140/-  ގެއަށ11ް  އަވަށ ގެ  މަރަދޫފޭދޫ  އާއި(  ފަސްރ ފިޔާ  ކައައްސަތޭ  ހާސް  ހަތަރ )  ރ ފިޔާ  -/4385

 .ދޫކ ރެވިފައިވެއެވެ ގެތަކަށް އަވަށ ގެ ދެ އެ( ،ރ ފިޔާ  ސާޅީސް އެއްސަތޭކަ ހާސް

  އައްޑޫސިޓީ   ނިޔަލަށް  ގެ  2022  ނޮވެންަބރ   16  އިން  2022  އޮކްޓޯަބރ   29  ކޮށްގެން  އިންތިޒާމ   ކައ ންސިލ ން  އައްޑޫސިޓީ •

 ޗެމްޕިއަން  މ ާބރާތ ގެ  މި .  ޭބއްވިފައިވެއެވެ  މ ާބރާތް"  2022  ޗެމްޕިއަންޝިޕް  އައްޑޫފ ޓްޯބޅަ"    ސްޓޭޑިއަމްގައި  ފ ޓްޯބޅަ  ހިތަދޫ

  ޗެމްޕިއަން މ ާބރާތ ގެ. އެވެ ޭބރ މަތި ސީ އެފް ވަނީ ނަގާފައި އަޕް ރަނަ އަދި ކްލަްބ ސްޕޯޓްސް ފޭދޫ  ވަނީ ނަގާފައި ކަން

  އަދި .     ދެވިފައިވެއެވެ  ކައ ންސިލ ން  އިނާމް   ފައިސާގެ  ރ ފިޔާގެ  25000  ޓީމަށް  ރަނަރަޕް  އަދި   ރ ފިޔާ  50000  ޓީމަށް

  މ ާބރާތަށް   މި.  ފާސްކ ރެވިފައެވެ  ފޮނ ވި  އަށް  ވްސްމޯލްޑި  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  ފ ޓްޯބޅަ  ވަނީ  ޤަވާއިދ   މ ާބރާތ ގެ

 ތެރެއިން  މީގެ .   ހޯދިފައިވެއެވެ  ސްޕޮންސަރ  ފޮނ ވައިގެން  ސިޓީ  މ އައްސަސާތަކަށް  އެކި  އެދި  ހޯދ މަށް  ސްޕޮންސަރޝިޕް 

  މި   އަދި.  މާކެޓްއެވެ  ހެޕީ  އަކީ  ސްޕޮންސަރ  މެއިން  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކ ގެ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ސްޕޮންސަރ  މ ާބރާތ ގައި

  ހާއްސަކޮށްގެން   މ ާބރާތަށް.  ދީފައިވެއެވެ  އިނާމް  ފައިސާގެ  ތައްޓާއި  ފަރާތްތަކަށް  ގޮސްފައިވާ  އަށް  ވަނަ  ވަނަ  ރާތ ގައިމ ާބ

 .ގެނެވިފައިވެއެވެ ރެފްރީއެއް ލަންކާގެ

(  ޖ ލައި   2022  ގޮތ ން  ކ ރ މ ގެ  ފާހަގަ  މިނިވަންދ ވަސް  މިއަހަރ ގެ  ގ ޅިގެން  އާއި  އެފް.ޑީ.އެން.އެމް  ކައ ންސިލާއި  އައްޑޫސިޓީ •

.  ޭބއްވިފައިވެއެވެ  ގައި  ސްކ އެރ  ސިޓީ  ރަސްމިއްޔާތެއް  ނެގ މ ގެ  ދިދަ  ގައި  06:00  ހެނދ ނ   ދ ވަހ    ވަނަ)  އަންގާރަ  26

  ޝަރަފްވެރި   ރަސްމިއްޔާތ .  އިންނެވެ  ިބސީ  ދިދަ  އެފްގެ.ޑީ.އެން.އެމް  ގަވާދެއްވާފައިވަނީނަން  ދިދަ  ރަސްމިއްޔާތ ގައި  މި

 . އެވެ ޝ ޢާއ  މ ޙައްމަދ  މޭޔަރ  ޑެޕިއ ޓީ ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ
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  އ މ ރ ން   ގ ޅިގެން  ،ކައ ންސިލާއި  އަދި  ސަރވިސް   ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ،ސެންޓްރާއި  ސަރވިސް  ޗިލްޑްރަން  އެންޑް  ފެމެލީ.ސ •

  އަށް   18:00  އިން  16:00  ހަވީރ   ދ ވަހ    ވަނަ  2022  އޮކްޓޯަބރ   08  ގޮތ ން  ކ ރ މ ގެ  ފާހަގަ  ދ ވަސް   މީހ ންގެ  ދ ވަސްވީ

 .ޭބއްވިފައިވެއެވެ ފޯރަމެއް އޯޕަން ވަނީ ހޯލ ގައި އެންޕޯސްމެންޓްގެ ލޯ ޑްއެން ޕޮލިސިން އޮފް ކޮލެޖ  ނޭޝަނަލް ވަނީ

 26-24)  މ އްދަތަށް  ދ ވަހ ގެ  3  ގ ޅިގެން  އިންސްޓިއ ޓްއާއި  ޑިމޮކްރަޓިކް  ނޭޝަނަލް  އެންޑް  މޯލްޑިވްސް  ޓެކް  އިން  ވިމެން •

  އެންޑް  އެވެއަރނެސް  ސިކިއ ރިޓީ  ސައިަބރ"    ޭބއްވިފައިވާ  ގައި  ލެގޫން  ބ ލޫ  -  ވިލޭޖް  އީކ އޭޓަރ(  2022  ނޮވެންަބރ

 މ ވައްޒަފ ން   02  އޮފީހަކ ން  އަވަށ   ކޮންމެ  މ ވައްޒަފ ންނާއި  02  އިދާރާގެ  މި  އިގަ"  ވޯކްޝޮޕް  ޓްރެއިނިންގ  ލިޓެރަސީ  މީޑިއާ

 .ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ

  ހަރަކާތެއް   ދެ  އިން  އިދާރާއިން  މި  ކ ރ މަށް  ފާހަގަ  ވަޔަލެންސް  ޭބސްޑް  ޖެންޑަރ  އެގެންސްޓް  އެކްޓިވިޒަމް  އޮފް  ސްޑޭ  16 •

 އިން  3:30  ހަވީރ   ދ ވަހ ގެ  ވަނަ  2022ނޮވެންަބރ   30  ޭބއްވިފައިވަނީ  ހަރަކާތް  ފ ރަތަމަ.  އެވެ  ގެންގޮސްފައިވެ  ކ ރިއަށް

  ާބއްވާފައިވަނީ   ހަރަކާތް  މި .  ާބއްވާފައިވެއެވެ  ހަވީރެއް  މ ވައްޒަފ ންގެ  އިދާރާގެ  ކައ ންސިލް  ގައި  ސްކ އެރ  ސިޓީ  އަށް  5:30

. މަގ ސަދ ގައެވެ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ  މަޢ ލޫމާތ "  ދ ވަސް  ހ އްޓ ވ މ ގެ  އަނިޔާ  ކ ރާ  އަންހެނ ންނަށް "  ފަރާތްތަކަށް   ގިނަ  ވީހާވެސް

"  ދ ވަސް  ހ އްޓ ވ މ ގެ  އަނިޔާ   ކ ރާ  އަންހެނ ންނަށް"  އަދި.  ގެންގޮސްފައިވެއެވެ  ކ ރިއަށް  ހަރާކާތްތަށް  ތަފާތ   ހަވީރ ގައި  މި

 ވަނީ  މ ވައްޒަފ ން  ހ ރިހާ  އިސްވެރިންނާއި  އިދާރާގެ  ކައ ންސިލް  ކައ ންސިލަރ ންނާއި  ލޯގޯގައި  ރަމްޒ ކޮށްދޭ

  ޗިލްޑްރަން  އެންޑް  ފެމިލީ  ދ ވަހ   ވަނަ  01  ޑިސެންަބރ   2022  ގޮތ ގައި  ހަރަކާތެއްގެ  ދެވަނަ  އަދި.  ކ ލަޖައްސަވާފައިވެއެވެ

 ކައ ންސިލް  ކައ ންސިލަރ ންނާއި  ގައި  ކ އިޒަ  މި.  ގެންގޮސްފައިވެއެވެ  ކ ރިއަށް  އެއް  ކ އިޒް  ގ ޅިގެން  އާއި  ސެންޓަރ  ސަރވިސް

 .ވެފައިވެއެވެ ަބއިވެރި ސެކްޝަނ ން ހ ރިހާ އިދާރާގެ

 އަންނަ  ކ ރަމ ން  ޤާއިމ   އިންތިޒާމެއް   ފެންނާނެ  ލައިވްކޮށް  ދ ވަހަށް  ދ ވަހ ން  މަޢ ލޫމާތ   ފަހ ގެ   އެންމެ  އާާބދީގެ  ރާއްޖޭގެ •

  އަޅާ   ޕޯޓަލްއަށް  ގެމެން  ނިޔަލަށް   ދ ވަހ ގެ  ވަނަ  31  ޑިސެންަބރ   2022  ރަޖިސްޓަރީ  ރަށްވެހިންގެ  ،ތެރެއިން  މަސައްކަތ ގެ

  ގޮތ ގައި   ގެތަކ ގެ   ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  އަވަށްތަކ ގެ  އައްޑޫސިޓީގެ  ،އަންގަވާފައިވާތީ  އިން  އޮތޯރިޓީ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ނިންމ މަށް

  ޕޯޓަލްގައި   ގެމެން  އާާބދީ  ޖ މްލަ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ގޮތ ގައި  ރަށްވެހިންގެ   ގެތަކ ގައި  އެ   ގެތަކާއި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 .ގެންދަވައެވެ ކ ރައްވަމ ން ސައްކަތްމަ ވެސް އޮފީހަކ ން އަވަށ  ހ ރިހާ މަސައްކަތް އަދާހަމަކ ރ މ ގެ

  ލިއ އްވާ  ސައިންސްފޮތް  އަދި   ޑިވެލޮޕަރ ން  ކަރިކިއ ލަމް  ސައިންސް   އީގެ.އައި.އެން  އަށް  20  އިން  17  އޮގަސްޓް  2022 •

 ބެހޭގޮތ ން   ަބދަލާއި  އައި  ކަރިކިއ ލަމްއަށް  ސައިންސް  ޓީޗަރ ންނަށް  ސައިންސް  ގެ  1  ކީސްޓޭޖް  ވަޑައިގެން  އައްޑޫއަށް  ޭބފ ޅ ން
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  ކީސްޓޭޖް  ސްކޫލްތަކ ގެ  އައްޑޫގެ  ޭބފ ޅ ން  ފޮތްލިއ އްވާ  ސައިންސް އަދި  ޑިވެލޮޕަރ ން  ލަމްކަރިކިއ   ސައިންސް  އީގެ.އައި.އެން

  ރިފްރެޝްމަންޓް (  ޭބފ ޅ ން  55)  ަބއިވެރިންގެ  ވޯކްޝޮޕްގެ  ޭބއްވ ނ   އަމާޒ ކޮށްގެން  ޓީޗަރ ންނަށް  ސައިންސް  ގެ  1

 .ދެވިފައިވެއެވެ ހަމަޖައްސަވައި

  ފާހަގަކ ރ މަށް (  ތ އްރާސް)  ދ ވަސް  މީހ ންގެ  ޭބނ ންވާ  އެހީއަށް  ޙާއްސަ  އަގ ވާމީ  ަބއިނަލް  އަހަރ   ވަނަ  2022  ސްކޫލ ން  މަރަދޫ •

 އަދި.  ފޯރ ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ  އެހީތެރިކަން  ފައިސާގެ  ނިންމަވާފައިވާތީ  ދިނ މަށް  ރ ފިޔާ  5000  ސްކޫލަށް  މަރަދޫ  ކައ ންސިލ ން

  އެހީތެރިކަން   ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި  ތަކެތި  ސެކްޝަނ ން  ބެހެއްޓ މ ގައި   އޮފީހ ން  އަވަށ   މަރަދޫ  ސްޓޯލެއް  ކައ ންސިލްގެ

 .ފޯރ ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ

  ޭބނ ންވާ   އެޅ މަށް  އަށްޕޯޓަލް  މަޢ ލޫމާތ   ކ ދިންގެ  އ ފަންވާ  އަލަށް   އެޅ މާއި  މަޢ ލޫމާތ   ރަށްވެހިންގެ   އަށް  ޕޯޓަލް  ގެމެން •

 ޭބނ ންވާ   ގެންދިއ މަށް  ކ ރިއަށް   މަސައްކަތް  މ ވައްޒަފ ން  އޮފީސްތަކ ގެ  އަވަށ   އަދި.  ފޯރ ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ  އެހީތެރިކަން

 ޕޯޓަލްގެ ގެމެން އިތ ރަށް މީގެ. ގެންދެވިފައިވެއެވެ ކ ރިއަށް މަސައްކަތް ހޯދ މ ގެ މެދ ވެރިކޮށް ޝަންސެކް ޓީ.އައި ހ އްދަތައް

 އެމައްސަލަތަކަށް  ވާނަމަ  ދަތިތަކެއް  ކ ރ މ ގައި   މަސައްކަތް  ޗެކްކޮށް  ކ ރިއަށްގެންދަވާތޯ  އޮފީސްތަކ ން  އަވަށ   މަސައްކަތްތައް

 . ގެންދެވިފައިވެއެވެ ކ ރިއަށް ސެކްޝަނ ން ސަރވިސް ސޯޝަލް މަސައްކަތް ދިނ މ ގެ ހޯދައި ހައްލ 

 ހަމަޖެހިފައިވާ   އިންތިޒާމް  ހެދ މ ގެ  ޖަމާޢަތް  ޮބޑ   ފިތ ރ ޢީދ ނަމާދ ގެ  އަހަރ ގެ  ވަނަ  1443  ތެރެއިން  އަވަށްތަކ ގެ  އައްޑޫސިޓީގެ •

  އެންގ މަށްޓަކައި   ޢާންމ ކޮށް  މައިދާންތައް  މިސްކިތްތަކާއި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ނަމާދ ކ ރ މަށް  ޢީދ   ފިޠ ރ   އަވަށ ގައި  ފޭދޫ  ހިތަދޫއާއި

  ، މަރަދޫ  ،ގަން  އައްޑޫސިޓީގެ  އަދި.  ކ ރެވިފައިވެއެވެ  ސެކްޝަނ ން  ސަރވިސް  ސޯޝަލް  މަސައްކަތް  ރ މ ގެއިއ ލާންކ 

  ޢީދ    ފިޠ ރ   ހިތަދޫގައި.  ކ ރެވިފައިވެއެވެ  ނަމާދ   ފިޠ ރ ޢީދ   މިސްކިތެއްގައި  ހ ރިހާ  ހ ކ ރ ކ ރާ  ހ ޅ ދޫގެ  އަދި  މީދޫ  ،މަރަދޫފޭދޫ

  ، މިސްކިތް  ހ ކ ރ   ،އިޚްވާން  މަސްޖިދ ލް  ،ޒިކ ރާ  މަސްޖިދ އް  ،އިކްރާމް  މަސްޖިދ ލް  ،މަސްޖިދ އްޝޫރާ)  ކ ރެވިފައިވަނީ  ނަމާދ 

  އިތ ރ ން   މީގެ.  ގައެވެ(  ސްކ އެރ  ސިޓީ  ޖަމާޢަތް  ޮބޑ   އަދި   އިްބރާހީމް   މަސްޖިދ   ،ތަޤްވާ  މަސްޖިދ އް  ،މިސްކިތް  އައިމަލި

 .ޭބއްވިފައިވެއެވެ ޖަމާޢަތް  ޮބޑ  ހިއްކިިބމ ގައި ދެކ ނ ފަރާތ  ހިނގ މ ގެ އަސަރީ ފޭދޫ

 ތިން  ސަތޭކަ  ހަތަރ   ހަތްހާސް  ހަތްދިހަ  ހަލައްކަ)  ރ ފިޔާ  6,77403.92  ގޮތ ގައި  ޒަކާތ ގެ  ފިތ ރ   އަހަރ ގެ  ވަނަ  1443 •

  ޖ މްލަ  ކ ރެވިފައިވަނީ  ނަންނޯޓ   ގޮތ ގައި  ފަޤީރ ންގެ  އައްޑޫސިޓީގައި.  ލިިބފައިވެއެވެ  އައްޑޫސިޓީއަށް(  ދެލާރި  ނ ވަދިހަ  ރ ފިޔާ

  ރ ފިޔާ ސައްީބސް ފައްސަތޭކަ)  ރ ފިޔާ 526.75 ބޮލަކަށް  ޢަދަދ ން ލިބ ނ  ގޮތ ގައި ޒަކާތ ގެ ފިތ ރ  އަދި. ފަރާތެވެ 1286

  ފައިނޭންސް    ސެކްޝަނ ން  ސަރވިސް  ސޯޝަލް  އިންތިޒާމް  ދޫކ ރ މ ގެ  އެފަރާތްތަކަށް  ފައިސާ  މަގ ން(  ފަސްލާރި  ހަތްދިހަ
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  ފައިސާ  ފަރާތްތަކ ގެ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ދަފްތަރ ގައި  ފަޤީރ ންގެ  އަދި.  ދެވިފައިވެއެވެގެން  ކ ރިއަށް  މެދ ވެރިކޮށް  ސެކްޝަން

 .ޖަމާކ ރެވިފައިވެއެވެ

  ފަރާތްތަކ ގެ   ހ ށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ދަސްކިޔ މަށް  ކޮމިޓީއަށް  ކ ރާ  އިމްތިޙާނ   ޙާފިޘ ން  ކ ރެވިފައިވާ  ޤާއިމ   އައްޑޫސިޓީގައި •

 ކ ރެވިފައިވާ  ޤާއިމ   އައްޑޫސިޓީގައި  ވަނީ  ފަރާތަކ ން  2  އަހަރ   ވަނަ  2022  އަދި.  ގެންދެވިފައިވެއެވެ  ކ ރިއަށް  ދަސްކިޔ ން

  އަލްޙާފިޒާ  ރޯޒްޯބލް/    ހިތަދޫ.ސ  ނިންމާފައިވަނީ  ދަސްކިޔާ.  ނިންމާފައެވެ  ދަސްކިޔާ  ކޮމިޓީއަށް  ކ ރާ  އިމްތިޙާނ   ޙާފިޘ ން

 .ނަޖ މީއެވެ އައިދިން މ ޙައްމަދ   އަލްޙާފިޒ  ކަށިމާގެ/  މަރަދޫ.ސ އާއި ހަސަން ފާޠިމަތ 

  މިނިސްޓްރީ   ރަމަޟާންމަހ   އަހަރަކ   ކޮންމެ  ގޮތ ން  ދިރ ވ މ ގެ  އިޙްޔާކޮށް  ރޭތައް  މަހ ގެ  ރަމަޟާން  އަހަރ ގެ  ވަނަ  1443  •

  ގޮތ ން  ފާހަގަކ ރ މ ގެ  ކ ލަގަދަކޮސް  ޕްރޮގްރާމް   އަންނަ  ާބއްވަމ ން  އިންތިޒާމްކޮށްގެން  އިން   އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް

  ގައި  20:30  ރޭގަނޑ   ދ ވަހ ގެ  ވަނަ  2022  އެޕްރީލް  15  ގ ޅިގެން  ކައ ންސިލާއި  އެފެއާޒާއި  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

  ފޯރަމް  އިޙްޔާ   މި.  ގެންދެވިފައިވެއެވެ  ކ ރިއަށް  ސެކްޝަނ ން  ސަރވިސް  ސޯޝަލް  އިންތިޒާމްތައް  ޭބއްވ މ ގެ  ފޯރަމް  އިހްޔާ

 .  ހޯލްގައެވެ ސްކޫލް އައްޑޫހައި ޭބއްވިފައިވަނީ

  ހ އްދަ  ކ ރ މަށްފަހ   ޓެސްޓް  އިން  ކޮމިޓީ  ޚ ތ ާބ  އެފަރާތްތައް  ހ ށަހެޅ މ ން  ފޯމ   ފަރާތްތަކ ން  އެދޭ  ހ އްދައަށް  ކަށ ކަމާކެމީގެ •

  ތައްޔާރ ކޮށް   ސެޓްފިކެޓް  ހ އްދަ  ކަށ ކަމާކެމީގެ  ފަރާތަކަށް  17  ނިޔަލަށް  ގެ  2022  އޮކްޓޯަބރ   18.  ދެވިފައިވެއެވެ

 .ދޫކ ރެވިފައިވެއެވެ

  އަދި .  ކ ރެވިފައިވެއެވެ  ނަމާދ   ތަރާވީޙް  ޙިފ ޡ ކޮށް  މިސްކިތެއްގައި  27  އައްޑޫސިޓީގެ  ރަމަޟާންމަހ   އަހަރ ގެ  ވަނަ  1443 •

 އެލެވެންސް .  ދޫކ ރެވިފައިވެއެވެ  ފައިސާ  އެލަވަންސް  ޙާފިޒ ންނަށް  35  ކ ރެއްވި  ތަރާވީސް  ޙިފ ޘ ކޮށް  މިސްކިތ ގައި  27

  އިން  މިނިސްޓްރީ  އިސްލާމިކް  އެކައ ންޓަށް  ކައ ންސިލްގެ  ގައި 2022  ޖޫން  01  ފައިސާ  ޭބނ ންވާ  ދޫކ ރެވިފައިވަނީ  ފައިސާ

 500  ޙާފިޘެއްނަމަ  ދިވެރި  އަދި  ރޭޓ ން  ރ ފިޔާގެ  200  ރެއަކަށް  ކޮންމެ  ކ ރާ  ތަރާވީސް  ޙާފިޘެއްނަމަ  ޭބރ .  ޖަމާކ ރ މ ންނެވެ

(  ރ ފިޔާ  ދ ވިސައްތަ  ހަހާސް  ލައްކަ  ރ ހަތަ)  ރ ފިޔާ  406,200  ޖ މްލަ.  ދެވިފައިވެއެވެ  އެލަވަންސް  ރޭޓ ން  ރ ފިޔާގެ

 .ހޭދަކ ރެވިފައިވެއެވެ ގޮތ ގައި އެލަވަންސްގެ

 އެހީ   ދެވޭ   ޖަމާއަތްތަކަށާއި ސްކޫލްތަކަށް   ޖަމްއިއްޔާ  •
ހޯދާފައިވާ  ެބސްޓް  އަހަރ ގެ  ވަނ2021ަ-2020  ސްކޫލަށް  ޝަރަފ އްދީން ކޮންމެ   03  އޯލްރައ ންޑް    ދަރިވަރ ންނަށް، 

  މޯލްޑިވްސް  އިން  ޓޮޕް  އަދި.  ދެވިފައިވެއެވެ  ރ ފިޔ1000.00ާ  ޝީލްޑާއި   ދެއްވާ  މޭޔާރ  އަދި  ޓްރޮފީ  ކައ ންސިލްގެ  ދަރިވަރަކަށް
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  ރ ފިޔ1000.00ާ  ޝިލްޑާއި  ދެއްވާ  މޭޔާރ  އަދި  ޓްރޮފީ  ގެކައ ންސިލް  ރިވަރަކަށްދަ  ދަރިވަރ ންނަށް، ކޮންމެ  02ހޯދާފައިވާ  

  ކައ ންސިލްގެ  ދަރިވަރަކަށް  ކޮންމެ،  ދަރިވަރ ންނަށް  03  ހޯދާފައިވާ  އޯލްރައ ންޑް  ެބސްޓް  މަދ ރަސާގެ  އަތޮޅ .ސ  .ދެވިފައިވެއެވެ

 އޯލްރައ ންޑް   ެބސްޓް  ސްކޫލ ގެ  އިރ ޝާދިއްޔާ  .ދެވިފައިވެއެވެ  ރ ފިޔ1000.00ާ  އިޝިލްޑާ  ދެއްވާ  މޭޔާރ  އަދި  ޓްރޮފީ

  ރ ފިޔ1000.00ާ  އިޝިލްޑާ  ދެއްވާ  މޭޔާރ  އަދި  ޓްރޮފީ  ކައ ންސިލްގެ  ދަރިވަރަކަށް  ކޮންމެ،  ދަރިވަރ ންނަށް   02  ހޯދާފައިވާ

 .ދެވިފައިވެއެވެ

 
 ޕްރޮގްރާމް   ދަރ ސް   ޚާއްސަކ ރާ   ދ ވަހަށް   އަހަރ    މ ޅި  •

 ހިންގ މަށް  މިސްކިތްތަކ ގައި  އަވަށްތަކ ގެ  ކޮށްމެދ ވެރި  އޮފީސްތައް  އަވަށ   އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ކައ ންސިލ ން  އައްޑޫސިޓީ

 . ގެންދެވިފައެވެ ކ ރިއަށް ވަނީ ނިޔަލަށް ގެ 2022 މެއި  25 އިން 2022 މާރޗް 18 ޕްރޮގްރާމް ދަރ ސް ރާވާފައިވާ

 ބެލެހެއްޓ މަށް   ދިއްލައި   މަރާމާތ ކޮށް   ވިއ ގަ   މަގ ބައްތި   -   ހިތަދޫ  •

 ތެރޭގައި  އަހަރ   އަދި  އެވެ.ގެންދެވިފައިވެ  ކ ރިއަށް  ރަނގަޅަށް  މަސައްކަތް  ދިއްލ މ ގެ  ަބއްތިތައް  ވިއ ގަވަނަ އަހަރ ގައި    2022

 އެވެ.ކ ރެވިފައިވެ ޙާޞިލް %75 ޙަރަކާތ ގެ މި ގާތްގަނޑަކަށް

 

 ( ގަސްޖެހ ން  ކ ލަލ މާއި   ވަށިތަކ ގައި   ހ ރި   މަގ ތަކ ގައި )   ހިންގ ން   ޕްރޮގްރާމް   ޒީނަތްތެރިކ ރ މ ގެ   ހިތަދޫ  •

  ޮބޑ   އިހޯދަ  ކ ލަހިތަދޫ މަގ ތަކ ގައި ހ ރި ގަސް އިންދާ ވަށިތައް ހަޑިވެފައިވާތީ މިތަކެތީގައި ކ ލަލައި ޒީނަތްތެރިކ ރ މަށް  

   ފައިވެއެވެ.ލެވި ކ ލަ އެހީތެރިކަމާއިއެކ  ސްޓާފ ންގެ މ ނިސިޕަލް ތަކ ގައި ވަށި ގިނަ ހ ރި މަގ ގައި

 

 ހިންގ ން   ޕްރޮގްރާމް   މަދ ކ ރ މ ގެ   މަދިރި ހިތަދޫގައި   •

މަދ ކ ރ މ ގެ   ކޮމިޓީ  ދ ވަހ   ވަނ2022ަ  ޖޫން  07  ،ގާއިމްކ ރެވި  ޓާސްކްފޯސް  ގެންދިއ މަށް  ކ ރިއަށް  ޕްރޮގްރާމް  މަދިރި 

ފާހަގަކ ރެވޭ ގިނަ  މަދިރިއަދި    ގެންދެވިފައެވެ.  ކ ރިއަށް   ވަނީ  ަބއްދަލ ވ ން  ކޮމިޓީގެ  ކ ޑަ  ،ކ ރެވި  އިފްތިތާހް  ކަމަށް 

  ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  ކ ރ މ ގެ  ފޮގް  މިންވަރަކ ން  އެދޭ  ހޮސްޕިޓަލ ން  އަދި  މިންވަރ ން  ލިޭބ  ރިޕޯރޓް  ގ ޅިގެން  ސަރަޙައްދ ތަކާއި

 .އެވެގެންދެވިފައިވެ
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 ބެލެހެއްޓ ން   ފްލެޓް   ތަދޫ ހި •

  ނެތ މ ން   ލިެބން  ވަޞީލަތްތައް  ަބއެއް  ބޭނ ންކ ރާ  ،ވިޔަސް  މަސައްކަތަކަށް  ގެންދާ  ކ ރިއަށް  ލިބިގެން  ފައިސާ   މަސައްކަތަކީ  މި

  އެކަށީގެންވާ   އެންމެ  މަސައްކަތައް  ފަރާތ ން  އާންމ ންގެ  ދިރިއ ޅޭ  ފްލެޓްގައި  އަދި  އެވެ.ފާހަނގަކ ރެވެ  ލަސްވާކަން  މަސައްކަތް

ހެދިފައިވާ  އެވެ.  ދިމާވެ  ދަތިތަކެއް  ނ ލިޭބތީ  ރ ފަހަ  މަދ   އެއްާބރ ލ މެއް ސަރަޙައްދ ގައި  މާމެންދޫ  ފްލެޓްގެ    264ހިތަދޫ 

ެބލްކަނީތަކ ގައި ހ ރި ރެއިލިންގ ވަރަށް ޮބޑަށް ހަލާކ ވ މ ގެ ސަަބބ ން، ގިނަ ޝަކ ވާތަކެއް ހ ށަހެޅިފައިވަނިކޮށް، މިމަސައްކަތް 

މަށް، މިފްލެޓްތަކ ގެ ެބލެނިވެރި ފަރާތްކަމ ގައިވާ, މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް  އެމްޓީސީސީއާއި ޙަވާލ ކޮށްގެން ކ ރިއަށް ގެންދިއ 

 ރ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

 

 ހެދ ން   ބޯޑްތައް   ސައިން   ބަހައްޓާ   މަގ މަތީގައި   ޕްލޭޓް   ނަމްބަރ   ވިއ ގަ   މަގ ބައްތި  •

ވާއިރ  ސައިންޯބޑް   ހަރ ކ ރެވިފައި  ޕްލޭޓް  ނަންަބރ   ލައިޓްތަކ ގައި  ހ ރި  އަދި ލިންކ   ރޯޑް  ޮބޑ މަގ ގައި  ހިތަދޫގެ    އައްޑޫސިޓީގެ

  ޖެހ މަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކ ރެވެމ ންނެވެ.
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ކ ރ ން   އެކްސްޓަންޝަން   އަދި   ރެނޮވޭޝަން   ޢިމާރާތް  ހިތަދޫ އަވަށ  އޮފީހ ގެ   

ކ ރިއަށްދާއިރ   ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ  މަސައްކަތް  އެކްސްޓެންޝަންގެ ދަށ ން  ސީ.އެސް.އާރ ގެ  ފެށި  މަސައްކަތް  އަމަލީ  ގެ 

 އިތ ރ ކ ރާ ަބއިގައި ފައ ންޑޭޝަން މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައެވެ.

 މަރާމާތ ކ ރ މާއި ބެލެހެއްޓ ން   މަރ ކަޒ    މަރަދޫފޭދޫ ޒ ވާނ ންގެ  •

  ސްޕޯޓްސްއާއި   ކިއ   ގައި  2022  ފެްބރ އަރީ  21  މަސައްކަތްރ މ ގެ  މަރަމާތ ކ   ކ ޝަން  ިބލިއާރޑް  ސެންޓަރގެ  ޔޫތް

  ރ ފިޔާ   30051.00  މިމަސަތްކަތަށްގެން ކ ރިޔަށް ގެންދެވ ނ  މިމަސައްކަތް ވަނީ އެއްކޮށް ނިމިފައެވެ.  ކ ރެވި  ކޮންޓްރެކްޓް

   ކ ރެވިފައެވެ. ޚަރަދ  ވަނީ

  ޓޭަބލް   ގާލެންޑޯ  ޭބނ ންވާ  އަށް  ސެންޓަރ  ޔ ތް  މަރަދޫފޭދޫ

 ކ ރެވިފައިވަނީ  ކޮންޓްރެކްޓް  މަސައްކަތް.  ހޯދިފައެވެ  ވަނީ

.  ސްޕޯޓްސްއާއެވެ  ކިއ   ގައި   2022  ފެްބރ އަރީ  21

  ޚަރަދ    ވަނީ  ރ ފިޔާ  20034.00  މިމަސަތްކަތަށް

  ގަތ މަށް   މިތަކެތި  ލިިބފައި،  ވަނީ  ކިއ   ިބލިއާޑް  ކ ރެވިފައެވެ.

  .ކ ރެވިފައެވެ ޙަރަދ  ވަނީ ރ4770.00

  ފަރ މާ  ގައި   2022  އެޕްރީލް  24  މަސައްކަތް  ކ ރ މ ގެ  ަބދަލ   ދޮރަށް  ނިއަމް މިއެލ   ދޮރ   މައި   ސެންޓަރގެ   ޔ ތް  މަރަދޫފޭދޫ

 ހަރަދ    ވަނީ  ރ10850.00  މިމަސައްކަތަށް.  ނިމިފައެވެ  ވަނީ  މަސައްކަތް  ހަވާލ ކޮށް  އާއި  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ސައ ތ 

  ވަނީ   ރ ފިޔާ  8377.00  ހޯދ މަށް  ތަކެތި  ވާ  ބޭނ ން   ސާފ ކ ރ މަށް  ފޮޅާ  ކ ނިކަހާ  ސެންޓަރ  ޔޫތް  މަރަދޫފޭދޫ  .ކ ރެވިފައެވެ

 ކ ރެވިފައެވެ.  ހަރަދ 

 

 ކ ރ ން   މަރާމާތ ތައް   ބެލެހެއްޓ މާއި ކ ރަންހ ރި   ސާފ ކޮށް   މަރަދޫގެ މިސްކިތްތައް  •
 އިންވެސްޓްމަންޓް  އެންޖޭ  ގައި   2022  މަރިޗ    17  އ ސޫލ ން  ކޮންޓްރެކްޓް  ކ ރ މަށް  މަރާމާތ    މިސްކިތް  މަހަށް  ރަމަޟާން

 ފޮޅާ  މިސްކިތްތަށް  .ހަރަދ ވެފައެވެ  ވަނި.  ރ  138900.00  މިމަސައްކަތަށް.  ނިމިފައެވެ  މަސައްކަތް   ހަވާލްކޮށް  ވަނި  އާއި

  ކ ރެވިފައިއެވެ. ހަރަދ  ވަނީ ރ 9645.00 ހޯދ މަށް ތަކެތި ޭބނ ންވާ  ކ ރ މަށް ކ ރ މަށް ސާފް
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 ޖެހ ން   މަގ ބައްތި   މީދޫ  •
  ަބހާއ އްދީން   ،ހޯދ މަށްފަހ   ކޭަބލް  ދަށ ން  ގެ  އާރ.އެސް.ސީ  ފެނަކަ

  ދ ވަހ ގެ   ވަނަ  16  ޖޫން   ،ޭބނ ންކޮށްގެން  ލައިޓްޕޯލް  ނެގި  މަގ ން

 ހެދ މ ގެ   މަގ   ޖެހިފައި،  ވަނީ  ަބއްތި   މަގ   11  އަލަށް  ނިޔަލަށް

  ލިބޭ   އާއި  ހިމެނިފައިވާތީ  ޖެހ ން  މަގ ަބއްތި  ،ތެރޭގައި  ޕްރޮޖެކްޓްގެ

 ޭބނ ންވާ   މަސައްކަތް   ޖެހ މ ގެ  ލައިޓް   ،ހަމަނ ޖެއްސޭތީ  ންަބޖެޓ 

  ނ ގެންދެވެއެވެ. ކ ރިއަށް މިންވަރަށް

 މަރާމާތ ކ ރ ން   ގާޑަން   އިކޯ    މަތިކިޅި  •
. މަސައްކަތެކެވެ  ގެންދެވ ނ   ކ ރިއަށް  ހަވާލ ކ ރެވިގެން  އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ފީމާ  ދ ވަހ   ވަނަ  2022  ފެްބރ ވަރީ  22  މިއީ

  ކ ރެވ ނ އިރ   އިވެލ އޭޓް  މަސައްކަތް   ދޫކ ރ މަށް  ިބލަށްފައިސާ  ނިމި  މަސައްކަތް.   ދ ވަހެވެ  15  މ އްދަތަކީ  މަސައްކަތ ގެ

 .އެންގިފައިވެއެވެ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ރަނގަޅ ކ ރ މަށް ކަންތައް ހ ރި ފާހަގަވެފައި

 ކަރަންޓ ލ ން   ބަނދަރ ގައި   -   މިދޫ  •
 ފެނަކަ މީދޫ ބަނދަރަށް ކަރަންޓް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ މަސައްކަތް  

ކ ރިޔަށް    ދަށ ން  ގެ  އާރ.އެސް.ސީ  ކޯޕަރޭޝަންގެ ވަނީ 

 ފެންދޫކ ރ މ ގެ  ކަރަންޓާއި  ބަނދަރ ން  ނަމަވެސްގެންދެވިފައެވެ.  

ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  އ ސޫލާ ޚިދ މތައް  އެއްގޮތަށް    އިތ ރ  އި 

 ޖެހިފައިއެވެ. ވަނީ  ގ ޅަން މީޓަރ ތައް

 
 ޑަސްޓްބިން   –   މީދޫ  •

 ސަރަހައްދ ތަކ ގައި  އެކި  މ ހިއްމ   ރަށ ގެ  ވަނީ  ޑަސްޓްިބން   10  ހަދިޔާކ ރެއްވި  ފަރާތ ން  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  ލްޑިވްސްމޯ

  ދަނީ  ވެމްކޯއާއެކ   ެބހެއްޓ މަށް  ޑަސްޓްިބން  ސަރަހައްދެއްގައި  8  ފަރާތ ން  ގެ  ސީ.ޑީ.ޑަްބލިއ   އެވެ.ެބހެއްޓިފައި

 ނެވެ.މަޝްވަރާކ ރެވެމ ން
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 ބެލެހެއްޓ ން   ސާފ ކޮށް   މައިޒާންތައް   އާންމ    ޕާކްތަކާއި   ހ ޅ ދޫގެ މަގ ތަކާއި  •

 އަޅައި   ވަލި  ،ސާފ ކޮށް  ނަގައި  ގަސްތައް  ހ ރި  މެދ ގައި  ތަނ ގެ  ކ ރާ  ތަރައްޤީ  ގޮތ ގައި  ޕާރކްގެ  ،ކ ރެވި  ޑިޒައިން  ކޮންސެޕްޓް

  އިންދ މާއި   ގަސް  ފެހިކ ރ މަށް  ނިމިފައި ހ ޅ ދޫ  ކ ލަލާ  ،މަރާމާތ ކޮށް  ވަށާފާރ   ޕާރކްގެ   އަދި ކ ރެވިފައި،    ލެވެލް  ގްރައ ންޑް

  ޒީނަތްތެރިކ ރެވިފައި ވެއެވެ. ސާފ ކ ރ މާއި

 

 ކ ރ ން   މަރާމާތ ތައް   ހ ޅ ދޫ އަވަށ ގެ މިސްކިތ ގެ  •
އޭސީ ހޯދިފައި އަދި ަބއެއް    03ހ ޅ ދޫ މިސްކިތްތައް ވަނީ ރަމަޟާން މަހަށް މަރާމާތ ކ ރެވިފައެވެ. މިސްކިތްތަކަށް ވަނީ  

އޭސީތަކަށް ވަނީ ސާރވިސް ދެވިފައި ވާއިރ  މިސްކިތްތަކަށް ފެނާއި ނަރ ދަމާ ވަނީ ގ ޅާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފަންޑް 

 އ ންޑް ސިސްޓަމެއް ހޯދޭގޭ ނ ވެފައެވެ. އެލޮކޭޓް ނ ވ މ ގެ ސަަބބ ން ވަނީ ސަ

 

 ފޮގްކ ރ ން  •
ހ ޅ ދޫގެ ރައްޔިތ ންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހ ޅ ދޫ އަވަށ  އޮފީހ ންވަނީ 

  ރަށ ގެ އެކި ތަނަށް ފޮގްކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.
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ރޭވިފައިވާ  2022 ހިންގ މަށް  ނިޔަލަށް  އަހަރ ގެ  ގެންދެވިފައިނ ވާ  ވަނަ  ކ ރިއަށް  ތެރެއިން  ޙަރަކާތްތަކ ގެ 
 ހަރަކާތްތައް 

 މަސައްކަތް ސަބަބ 

  މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ
ރޭވިފައި ަބޖެޓ ގައި އަހަރ ގެ ވަނަ 2023 މަސައްކަތްނަމަވެސް މި   

 ަބނދަރ  ފޯސްޓް 

  ަބޖެޓ ން އަހަރ ގެ ވަނަ 2022 ލޮކޭޓަރ ފޯލްޓް ކޭަބލް
ރޭވިފައި  ހޯދ މަށް ަބޖެޓ ން ވަނަ 2023 ހޯދިފައިނ ވެއެވެ.  

 ލޮކޭޓަރ  ފޯލްޓް ކޭަބލް

 ގެންދެވިފައިނ ވޭ،   ކ ރިއަށް މަސައްކަތް މި އަހަރ ން ވަނަ 2022
ރޭވިފައިވާއިރ   ގެންދިޔ މަށް ކ ރިއަށް  ަބޖެޓ ން އަހަރ ގެ ވަނަ 2023

ތައްޔާރ ކ ރެވިފައި ކޮންސެޕްޓް ގެންދިއ މަށް ކ ރިއަށް މަސައްކަތް މި  

 World) އިވެންޓް ކްލީނިންގް ސްޓާފް  - ހިތަދޫ
clean-up day septmeber 18) ްޭބއްވ ނ 

 

  ޕްރޮގްރާމް ގ ޅ ންހ ރި ފ ދ ންތެރިކަމާއި އިޤްތިޞާދީ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ 
ހިންގ ން އެއް  

 ެބހެއްޓިފައިހ ރި ސަރަހައްދ ތަކ ގައި އެކި ހިތަދޫ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ 
ބަދަލ ކ ރ ން  ޑަސްޓްބިންތައް  

ހިންގ ން  އިވެންޓްސް  ގައިޑެންސް ކެރިއަރ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ   

 އަދި ސެންޓަރ އޮޕްރޭޝަން އެމަޖަންސީ އައްޑޫ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ 
ހިންގ މަށް މަސައްކަތް ޑީގެ.އެސް.އެސް އަވަށްތަކ ގެ  

ހިންގ ން ޕްރޮގްރާމް މަދ ކ ރ މ ގެ ވާ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ   

ރޭނ ން އިންފާރ  ސަހަރާ ހިތަދޫ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ   

ހިންގ ން  ޕްރޮގްރާމް ކ ރ މ ގެ ހޭލ ންތެރި މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ   

ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ   ސެމިނަރ ދިނ މ ގެ މަޢ ލޫމާތ   ޭބއްވޭ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް 
ޭބއްވ ން އެއް  

 ފ ޓްސަލް ޔޫތް" މ ނާސަަބތ ގައި ދ ވަހ ގެ ޒ ވާނ ންގެ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ 
 ންގ ޅިގެ ޒ ވާނ ންނާއި ނަމ ގައި ގެ" 2021 ކަޕް

ޭބއްވ ން  މ ާބރާތެއް ފ ޓްސަލް  
 ގ ޅިގެން ދ ވަހާއި އަހަރީ ސެންޓަރ ގެ ޔޫތް  މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ 

ޭބއްވ ން ފިއެސްޓާ ސްޕޯޓްސް  
ޭބއްވ ން  ރެސް ހަފްތާ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ   

 ފެންސްޖެހ މ ގެ ފ ޓްޯބޅަދަނޑ ގައި އީދިގަލި އައްޑޫ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ 
 މަސައްކަތް

މަރާމާތ ކ ރ ން  ދަނޑ ތައް ފ ޓްޯބޅަ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ   
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ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް  ލައިޓްޖެހ ން  ދަނޑ ގައި މަނިކ    

ޤާއިމްކ ރ ން ދަނޑ  ފ ޓްސަލް ދާއިރާ މާމެންދޫ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ   

މަސައްކަތް ޖެހ މ ގެ ފެންސް  ޯބޅަދަނޑ ގައިފ ޓް މަނިކ  މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ   

 ، ފ ޓްސެލ2021ް ޗެލެންޗް ފ ޓްޯބޅަ އައްޑޫ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ 
 ޓޯނަމެންޓް 

 ފާސްޓް' މެދ ގައި މ ވައްޒަފ ންގެ އޮފީސްތަކ ގެ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ 
 މ ަބރާތް ޗެސް ާބއްވާ ނަމ ގައި ގެ" މައިޑްސް
 ޭބއްވ ން 

ޓޯނަމެންޓް  ޓެނިސް ޓޭަބލް މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ   

 ާބއްވާ ގ ޅިގެން ދ ވަހާއި އަހަރީ ގެމަރ ކަޒ  ޒ ވާނ ންގެ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ 
ފިއެސްތާ  ސްޕޯޓްސް  

ޭބއްވ ން  ޓޯނަމެންޓް ގަރލެނޑް މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ   

FAM ޭބއްވ ން،  ޓޯނަމެންޓް ޭބޑްމިންޓަން މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ    އާއި 
  ރެފްރީ ގެ 1 ލެވެލް ފ ޓްސެލް އަންހެނ ން ގ ޅިގެން
ހިންގ ން ކޯސް  

  އާއި މޯލްޑިވްސް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން ެބޑްމިންޓަން މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ 
ހިންގ ން ކޯސް އަމްޕަޔަރ ންގެ ެބޑްމިންޓަން ގ ޅިގެން  

ނެތ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށްގެންދެވިފައި ނ ވެ މި ހަރަކާތް ަބޖެޓް  (ވެކިއ މް) ކްލީނަރ ކާޕެޓް   

  މިނިސްޓްރީއިން ޔޫތް ހިތަދޫއަށް  އަހަރ  ވަނަ 2022މަސައްކަތް 
  ކ ރިއަށް ޙަރަކާތް މި ވެފައިވާތީ ހ ސް ަބޖެޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ
 ގެންދެވިފައިނ ވެ 

ހިންގ މ ގެ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ ޒ ވާނ ންގެ މަރ ކަޒ  
  ޭބނ ންވާ ކ ޅ މަށް ކ ޅިވަރ  ސެންޓަރ ގެ ގޮތ ން ޔޫތް
 ތަކެތި ހޯދ ން 

  މިނިސްޓްރީއިން ޔޫތް ހިތަދޫއަށް  އަހަރ  ވަނަ 2022މަސައްކަތް 
  ކ ރިއަށް ޙަރަކާތް މި ވެފައިވާތީ ހ ސް ަބޖެޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ
 ގެންދެވިފައިނ ވެ 

ހޯދ މާއި   ސަޕްލައިސް މެޑިކަލް މަރ ކަޒާށް ޒ ވާނ ންގެ
  ތަކެތި ޭބނ ންވާ ލިޔެކިއ މަށް މަރ ކަޒ ގެ ޒ ވާނ ންގެ

 ހޯދ ން 
  މިނިސްޓްރީއިން ޔޫތް ހިތަދޫއަށް  އަހަރ  ވަނަ 2022މަސައްކަތް 

  ކ ރިއަށް ޙަރަކާތް މި ވެފައިވާތީ ހ ސް ަބޖެޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ
 ގެންދެވިފައިނ ވެ 

ގަތ ން  ތެކެތި ކެޕިޓަލް  ޭބނ ންވާ މަރ ކަޒަށް ޒ ވާނ ންގެ  

 ކ ރިޔަށް އިތ ރަށް މަސައްކަތް ފަރާތ ން ހަވާލ ކ ރެވ ނ  މި މަސައްކަތް
 އެފަރާތ ން ޓާމިނޭޓްކ ރ މަށް ކޮންޓްރެކްޓް ނ ވާތީ ޭބނ ން ގެންދިއ މަށް
 ލަފާގެ ސެކްޝަންގެ ލީގަލް މަސައްކަތް ގ ޅޭ އެކަމާއި އެދިފައިވާތީ

ކ ރިޔަށްދެ މަތިން  

 ޕްލޭން ިބނާވެށި ޕްލޭނާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާަބން
 އެކ ލަވާލ ން 
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  އެންޑް ރިސޯސެސް  މެރިން ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ މިއީ
 ކ ރިއަށްގެންދެވ ނ  ހަވާލ ކޮށްގެން ކައ ންސިލާއި  އިން އެގްރިކްލްޗަރ
 ހ ށަހެޅ އްވި އިން މިނިސްޓްރީ ކ ރ މަށް މަސައްކަތް. މަސައްކަތެކެވެ
  ހޯދ މަށް ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ މަސައްކަތް އެއްގޮތައް  ކޮންސެޕްޓާއި

  ދިމާވީ ހޯދ މ ގައި ަބޖެޓް ތެރެއިން މަރ ހަލާގެ ކ ރ މ ގެ އިޢ ލާން
 ގިނަ ނ ގެންދެވ  ކ ރިއަށް މަސައްކަތް  ގ ޅިގެން ހ ރަސްތަކާއި

 ފަރާތެއް  މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ އަލ ން މިހާރ  ،ދ ވަސްތަކެއްވ މަށްފަހ 
  މައ ލޫމާތ  ޕްރޮކިއ މަންޓައި ކ ރ މަށް އިޢިލާން ހޯދ މަށް

.ހިއްސާކ ރެވިފައިވޭ  

  ކ ރ މ ގެ ތަރައްޤީ ފެސިލިޓި ކަރަންޓީން ރީޖަނަލް
 މަސައްކަތް

 ފެންފިލާ  ،ދިޔަދޮވި  ޢިމާރާތ ގެ  މަރަދޫ ފޭދޫ އޮފީހ ސް ަބޖެޓް ނ ލިބ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފަނ ވޭ 
 މަރާމާތ ކ ރ ން  ކެިބން އަދި

ޕްރޮގްރާމް  ޖެހ މ ގެ މަގ ަބއްތި މަރަދޫފޭދޫ އަލަށް ަބޖެޓް ނ ލިބ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފަނ ވޭ   

 ޖެހ ން  އިތ ރަށް ލައިޓް 12 މަރަދޫ ފޭދޫ ބަނދަރ ގައި ަބޖެޓް ނ ލިބ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފަނ ވޭ 

 ބ ރ ކޮށާ ކީސް، މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށ  އޮފީހަށް ޕެޓްރޯލް ަބޖެޓް ނ ލިބ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފަނ ވޭ 
  (ބ ރ ކޮށާ) މެޝިން އަދި ދަނޑި (ޕެޓްރޯލް) މެޝިން
 ހޯދ ން 

 ހިންގ ން ޕްރޮގްރާމް  މަދ ކ ރ މ ގެ މަރަދޫ ފޭދޫގައި ވާ ަބޖެޓް ނ ލިބ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފަނ ވޭ 

 ރޭނ ން އިންފާރ  ސަހަރާގެ އަވަށ  މަރަދޫފޭދޫ ަބޖެޓް ނ ލިބ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފަނ ވޭ 
( ވެޓިފައިވާތީ ފާރ  މިހާރ ގެ)  

 ބެލެހެއްޓ ން   ޕާކް ކ ދިންގެ މަރަދޫ ފޭދޫ ކ ޑަ ަބޖެޓް ނ ލިބ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފަނ ވޭ 

 ތަރައްޤީކ ރ ން  ހިޔާ މަރަދޫ ފޭދޫ މ ސްކ ޅިންގެ ަބޖެޓް ނ ލިބ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފަނ ވޭ 

  ޯބޅަ،ެބޑްމިންޓަން   ރެކެޓް،ވޮލީ   ޓެނިސް  ޓޭަބލް ަބޖެޓް ނ ލިބ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފަނ ވޭ 
އަދި    ޗޯލްކް،ިބލިޔާރޑް  ރެކެޓް،ިބލިޔާރޑް ކިއ  

 ޮބކްސް /ޓިޕްސް ިބލިޔާރޑް
  ޕްރޮގްރާމް   ަބދަހިކ ރ މ ގެ  ގ ޅ ން  ޒ ވާނ ންގެމަރަދޫފޭދޫ   ަބޖެޓް ނ ލިބ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފަނ ވޭ 

 ހިންގ ން 
  ޕްރޮގްރާމް   ަބދަހިކ ރ މ ގެ  ގ ޅ ން  ޒ ވާނ ންގެމަރަދޫފޭދޫ   ަބޖެޓް ނ ލިބ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފަނ ވޭ 

 ހިންގ ން 
  ކޭޝްފްލޯ ޭބނ ންވަ މަސައްކަތައް ވީނަމަވެސް ކޮށްފައި ަބޖެޓ 

ނ ވެ ޕްލޭންކޮށްފައި/ޝެޑިއ ލް  މަސައްކަތް ސަަބބ ން ނެތ މ ގެ  

 ފޭދޫ އަވަށައް ޓެންޓް ހޯދ ން 
 

  ކޭޝްފްލޯ ޭބނ ންވަ މަސައްކަތައް ވީނަމަވެސް ކޮށްފައި ަބޖެޓ 
ނ ވެ ޕްލޭންކޮށްފައި/ޝެޑިއ ލް  މަސައްކަތް ސަަބބ ން ނެތ މ ގެ  

 ލޮކޭޓް ރީ ތައް ަބއްތި ޖަހާފައިވާ ގައި މަގ މަތީފޭދޫ 
 (ކ ރ ން
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  ކޭޝްފްލޯ ޭބނ ންވަ މަސައްކަތައް ވީނަމަވެސް ކޮށްފައި ަބޖެޓ 
ނ ވެ ޕްލޭންކޮށްފައި/ޝެޑިއ ލް  މަސައްކަތް ސަަބބ ން ނެތ މ ގެ  

 ހަރ ކ ރ މަށް މަގ ަބއްތި  އިތ ރ މަގ ތަކ ގައިފޭދޫ 
 

  ކޭޝްފްލޯ ޭބނ ންވަ މަސައްކަތައް ވީނަމަވެސް ކޮށްފައި ަބޖެޓ 
ނ ވެ ޕްލޭންކޮށްފައި/ޝެޑިއ ލް  މަސައްކަތް ސަަބބ ން ނެތ މ ގެ  

 ވިނަކޮށް  03ޖެހ ން އަދި    ޯބޑް  ިބލް  ރަށ ތެރޭގައިފޭދޫ 
 މެޝިން

 
  ކޭޝްފްލޯ ޭބނ ންވަ މަސައްކަތައް ވީނަމަވެސް ކޮށްފައި ަބޖެޓ 

ނ ވެ ޕްލޭންކޮށްފައި/ޝެޑިއ ލް  މަސައްކަތް ސަަބބ ން ނެތ މ ގެ  

 ހިންގ ން  ޕްރޮގްރާމް މަދ ކ ރ މ ގެ މަދިރި ފޭދޫ 
 

  ކޭޝްފްލޯ ޭބނ ންވަ މަސައްކަތައް ވީނަމަވެސް ކޮށްފައި ަބޖެޓ 
ނ ވެ ޕްލޭންކޮށްފައި/ޝެޑިއ ލް  މަސައްކަތް ސަަބބ ން ނެތ މ ގެ  

 ހިންގ ން ޕްރޮގްރާމް ޕްރިވެންޝަން ކްރައިމް ފޭދޫ ގައި 
 

  ކޭޝްފްލޯ ޭބނ ންވަ މަސައްކަތައް ވީނަމަވެސް ކޮށްފައި ަބޖެޓ 
ނ ވެ ޕްލޭންކޮށްފައި/ޝެޑިއ ލް  މަސައްކަތް ސަަބބ ން ނެތ މ ގެ  

  ކ ރ ން،   އިންތިޒާމް  ކަންކަން  ޖަނާޒާގެ  މީހ ންގެ  ނިޔާވާ

ފޭދޫ  ސަހަރާ އަދި    އިންފާރ    ސަހަރާ  ބެލެހެއްޓ ން 
 ރޭނ ން

 
  ކޭޝްފްލޯ ޭބނ ންވަ މަސައްކަތައް ވީނަމަވެސް ކޮށްފައި ަބޖެޓ 

ނ ވެ ޕްލޭންކޮށްފައި/ޝެޑިއ ލް  މަސައްކަތް ސަަބބ ން ނެތ މ ގެ  

  ތަންތަން   ފަދަ  ފިނިއަށި  ޕާކްތަކާއި  ކ ޑަކ ދިންގެފޭދޫ  
 އިތ ރ ކ ރ ން

 
  ކޭޝްފްލޯ ޭބނ ންވަ މަސައްކަތައް ވީނަމަވެސް ކޮށްފައި ަބޖެޓ 

ނ ވެ ޕްލޭންކޮށްފައި/ޝެޑިއ ލް  މަސައްކަތް ސަަބބ ން ނެތ މ ގެ  

 ކ ޅިވަރ   ޭބނ ންވާ  މަރ ކަޒ ތަކަށް   ޒ ވާނ ންގެފޭދޫ  
 ހޯދ ން ސާމާނ 

 
  ކޭޝްފްލޯ ޭބނ ންވަ މަސައްކަތައް ވީނަމަވެސް ކޮށްފައި ަބޖެޓ 

ނ ވެ ޕްލޭންކޮށްފައި/ޝެޑިއ ލް  މަސައްކަތް ސަަބބ ން ނެތ މ ގެ  

  އެއް   ކޮމްޕްލެކްސް   ސްޕޯޓްސް   އަވަށ ގައި  ފޭދޫ
 ތަރައްޤީކ ރ ން

 
  ކޭޝްފްލޯ ޭބނ ންވަ މަސައްކަތައް ވީނަމަވެސް ކޮށްފައި ަބޖެޓ 

ނ ވެ ޕްލޭންކޮށްފައި/ޝެޑިއ ލް  މަސައްކަތް ސަަބބ ން ނެތ މ ގެ  

 ކ ޅިވަރ   ހިންގާ  މަރ ކަޒ ތަކ ން  ޒ ވާނ ންގެފޭދޫ  
 ޭބއްވ ން  މ ާބރާއްތައް

 
 32*22އޮފީހ ގެ ދެކ ނ  ފަރާތ ން  - ހ ޅ ދޫ ަބޖެޓް ނެތިގެން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފައިވަނީ 

 އިތ ރ ކ ރ ން
 ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން މަރާމާތ  ކ ރ ން -ހ ޅ ދޫ  ަބޖެޓް ނެތިގެން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފައިވަނީ 

 
ނެތިގެން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފައިވަނީ ަބޖެޓް  އަލަށް ގޯތި ދޫކ ރެވޭ ސަރަހައްދ ތަކަށް  -ހ ޅ ދޫ  

 ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ ން ޔ ޓިލިޓީސް
 

އެއްގަމ  އ ޅަނދ  ދ އްވަން ދަސްކ ރ މ ގެ   -ހ ޅ ދޫ  ަބޖެޓް ނެތިގެން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފައިވަނީ 
ޓްރެއިނިންގ  ޢަމަލީ  
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ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފައިވަނީ ަބޖެޓް ނެތިގެން  މަސްވެރިންނަށް އެން އާލާ ކ ރ މ ގެ  -ހ ޅ ދޫ  
 ހިންގ ން ޕްރޮގްރާމެއް

 
 މަސްވެރިންގެ މައިޒާން ތަރައްގީކ ރ ން -ހ ޅ ދޫ  ަބޖެޓް ނެތިގެން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފައިވަނީ 

 
ދަނޑ ވެރިކަން ކ ރިއެރ ވ މ ގެ ގޮތ ން  -ހ ޅ ދޫ  ަބޖެޓް ނެތިގެން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފައިވަނީ 

އ ފައްދާ ތަކެތި  ދަންޑ ވެރިން  
ދަނޑ ވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކ   -ހ ޅ ދޫ  ަބޖެޓް ނެތިގެން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފައިވަނީ 

ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ތަކެތި ލިބޭނެގޮތް   ދަނޑ ވެރިކަން
 ހެދ ން 

 
 ރިޒޯޓ ން 3އައްޑޫސިޓިގައި ހެދިފައި އޮތް  -ހ ޅ ދޫ  ަބޖެޓް ނެތިގެން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފައިވަނީ 

 ޒ ވާނ ންނަށް ވަޒީފާގެ ފ ރ ޞަތ  ހޯދާދިނ ން 
 

ޒ ވާނ ންނާއި އަންހެނ ންނަށް  -ހ ޅ ދޫ  ަބޖެޓް ނެތިގެން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފައިވަނީ 
 އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގ ން ވިޔަފާރިއާއިގ ޅޭ

 
ދެވިފައިވަނީ ަބޖެޓް ނެތިގެން ކ ރިއަށް ނ ގެން   ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގ ން ހ ޅ ދޫ 

    އެޅ މާއި ބެލެހެއްޓ ން ހިނަވާގެ -ހ ޅ ދޫ  ަބޖެޓް ނެތިގެން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފައިވަނީ 
 

މަސްތ ވާތަކެތިން މ ޖ ތަމަޢ   -ހ ޅ ދޫ  ަބޖެޓް ނެތިގެން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފައިވަނީ 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ ން  ސަލާމަތްކ ރ މ ގެ

 
ހ ޅ ދޫގައި ޒަމާނީ ފެންވަރ ގެ ކ ޑަކ ދިންގެ   -ހ ޅ ދޫ  ަބޖެޓް ނެތިގެން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފައިވަނީ 

 ތަރައްގިކ ރ ން ޕާކެއް
 

ހ ޅ ދޫގައި ހަދާފައިވާ ޕާރކް ތަކާއި  -ހ ޅ ދޫ  ަބޖެޓް ނެތިގެން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފައިވަނީ 
ކަރަންޓާއި ފެން ފޯރ ކޮށް މައިޒާންތަކަށް  

  އެކިއެކި ޕަރޮގްރާމްތައް -ޕްރޮޖެކްޓަރ  -ހ ޅ ދޫ  ަބޖެޓް ނެތިގެން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފައިވަނީ 

    ހިންގ މަށް
 

  ހ ޅ ދޫ ޔޫތް ސެންޓަރަށް -ގާލަންޑޯ ޓޭަބލް  -ހ ޅ ދޫ  ަބޖެޓް ނެތިގެން ކ ރިއަށް ނ ގެންދެވިފައިވަނީ 
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 މަހ ގެ އޮގަސްޓް އަށް މީދޫ ،ެބހ މަށްފަހ  މަހ ންމަހަށް އާމްދަނީ ލިޭބ
  ކޮންމެހެން  މިއަވަށ ގައި ތެރެއިން ފައިސާގެ ލިބ ނ  ނިޔަލަށް

 މިމަސައްކަތް ،ހަމަޖެއްސ މަށްފަހ  ޚަރަދ ތައް ހ ރި ކ ރަންޖެހިފައި
ނ ކ ރެވ ނެ އެއްކިާބ ފައިސާ ޭބނ ންވާ ގެންދިއ މަށް ކ ރިއަށް  

  މީޓިންގ މަރާމާތ ކޮށް ޢިމާރާތް ރަށްވެހިގެ - މީދޫ
ބަދަލ ކ ރ ން  ރޫމަކަށް  

ނ ގެންދެވިފައި ނ ވެ  ކ ރިއަށް މަސައްކަތް މި ތަންނ ދޭތީ ަބޖެޓް  ހައިޑްރޯލިކް މަރާމާތ ކ ރ މަށް ަބއްތި މަގ  - މީދޫ 
  ޕައިޕާ ޕަމްޕް ފެން ޕިކަޕް، ރަށ  ހޯދ ން، ހަރ ގަނޑެއް

 އެކ 
ނ ގެންދެވިފައި ނ ވެ  ކ ރިއަށް މަސައްކަތް މި ތަންނ ދޭތީ ަބޖެޓް   ހެދ ން، ހަރ ނ ލާގޮތަށް ފެން ދަނޑ ތަކ ގައި އޮޅ  

 މަގ ތަކ ގައި ޞަރަޙައްދ ގެ  ކ ރާ ދަނޑ ވެރިކަން
ލ ން  ކަރަންޓް  

ނ ގެންދެވިފައި ނ ވެ  ކ ރިއަށް މަސައްކަތް މި ތަންނ ދޭތީ ަބޖެޓް  ޞަރަޙައްދ ތަކ ގައި އެއްވާ އެއްވ ން އާންމ  
ހެދ ން ފްރޭމް އަދި ެބނަރ  އެވެއަރނަސް ެބހެއްޓ މަށް  

ނ ގެންދެވިފައި ނ ވެ  ކ ރިއަށް މަސައްކަތް މި ތަންނ ދޭތީ ަބޖެޓް   ،ޯބޅަ) ހޯދ ން ތަކެތި  ޭބނ ންވާ ކ ޅ މަށް ކ ޅިވަރ  
މަސައްކަތަކީ މިއަހަރ    (ތަކެތި  ފަދަ ދާ ގޯލ  ،ނެޓް

 ަބޖެޓް ހެދިއިރ  މަސައްކަތ  ތާވަލ ގައި ހިމެނިފައިވާ 
 މީދޫ ކ ރ މަށް ތަރައްޤީ ސެންޓާރ   ސޯޝަލް ލިިބފައިނ ވޭ، ަބޖެޓް

 ސޯޝަލް  ގ ޅިގެން އާ  ޕްރޮޕޯސަލް ހ ށަހެޅި ޖަމްޢިއްޔާއިން މ ލިމަތި
  އާއި ޖަމްޢިއްޔާ މ ލިމަތި ތަރައްޤީކ ރ މަށް ސެންޓަރ 

  މަސައްކަތެއް އެއްވެސް މިހާތަނަށް ޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާއިރ  އަދި
ނ ވެއެވެ. ކޮށްފައި  

  ކޯޓެއް ެބޑްމިންޓަން ގައި ސެންޓަރ ސޯޝަލް - މީދޫ
 އެޅ މަށް
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 ކައ ންސިލ ން އާމްދަނީ ހޯދ މަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި 

 ކައ ންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ތަފްސީލް   އައްޑޫސިޓީ   އަށް 2022  ޑިސެންބަރ    31  އިން   2022  ޖަނަވަރީ 01

2022 
ނިޔަލަށް    ބަރ ގެ ޑިސެމް  ގެ ތަފްސީލް އާމްދަނީ 

 ލިބ ނ  
   ޖ މްލަ  އާމްދަނީގެ  20,823,020.36    

 ފީ  ސެޓްފިކެޓް  34,800.00                

 ފީ  ސަރވޭކ ރ މ ގެ  21,625.00                

  ޓެސްޓ ގައި ަބއިވެރިވ މަށް ދައްކާ ފީ ޑްރައިވިންގ  249,930.00              

 ނަންަބރ  ވިއްކައިގެން ލިޭބ ފައިސާ އޮޑީ  12,000.00                

 ދ ވަހ ގެ ރެޖިސްޓްރީ ހެއްދ މަށް ނަގާ ފީ އ ފަން  4,276.00                  

 ދ ވަހ ގެ ސެޓްފިކޭޓް ހެއްދ މަށް ނަގާ ފީ އ ފަން  3,800.00                  

 ޚިދ މަތ ގެ އަގ   އަވަސް  40,880.64                

 ކާޑ  ހެއްދ ން  އައިޑީ  239,650.00              

 ވިޔަފާރީގެ ފީ އިމްޕޯޓް  35,600.00                

 ކ ރ މ ގެ ފީ  ނަންަބދަލ   7,340.00                  

 ފީ އަށް ލިބ ނ   ކަރަންޓ   11,524.93                

 ާބޒާރ ގެ ގޮޅިތަކ ގެ ކ ލި ސިޓީ  7,275.00                  

 ފީގެ ގޮތ ގައި ލިޭބ ފައިސާ އެހެނިހެން  291,992.74              

 އަތ ރައިދިނ ން ފީއަލ ން ގައ   ގައ ނަގާ  9,037.00                  

 ަބންދ ކ ރާ ޯބޑް ފީ  މަގ   8,175.00                  

 ފީ  މަގ ބަންދ ކ ރ މ ގެ  19,300.00                
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 ލައިސަންސް ދޫކ ރ މ ގެ ފީ ޑްރައިވިންގ  589,270.00              

 ރަޖިސްޓްރީކ ރ މ ގެ ފީކަނޑ ގެ އ ޅަނދ   އެއްގަމާއި  274,609.16              

 ބާތިލ  ކ ރ މ ގެ ފީ ރަޖިސްޓްރީ  2,340.00                  

 ރަޖިސްޓްރީ އާކ ރ މ ގެ ފީ  ގޯތީގެ  38,875.00                

 ކ ލި  ަބނދަރ   48,783.62                

 ވިއްކައިގެން ލިޭބ ފައިސާ ިބޑްފޯމް  106,618.50              

 ިބޑް ވިއްކައިގެން ލިޭބ ފައިސާ ޓްއަރިޒަމް  175,235.00              

 އަކިރިފަދަ ތަކެތި ވިއްކ ން ވެލިގަލާއި  930,550.00              

 ފެން ވިއްކ ން ބަނދަރ ން  23,952.58                
 

 ފައިސާތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިޭބ  އެހެނިހެން  13,817.75                

 ޢިމާރާތްތަކ ގެ ކ ލި ކައ ންސިލްގެ  6,895,910.22           

 ކ އްޔާއި ހަރ މ ދަލ ގެ އާމްދަނީ އެހެނިހެން  18,500.00                

 ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ  މ ވައްޒަފ ންގެ  91,008.70                

 ލޯޑް ވެހިކަލް ކ އްޔަށް ދިނ ން ހެވީ  132,600.00              

 ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތ ރ ވާ ފައިސާ  ވަކި  24,089.34                

 އަހަރ ގެ ަބޖެޓ ން އަނބ ރާ ލިޭބ ފައިސާ ކ ރީ  6,734,913.18           

 ވިއްކައިގެން ލިޭބތަކެތި  ނީލަމ ގައި  53,880.00                

   ވިއްކ މ ން ނަގާ ިބން  3,670,861.00           

 ޖ މްލަ އާމްދަނީ  20,823,020.36
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 ކައ ންސިލްގެ މާލީ ހިސާބ ތައް  

 މާލީ ޚ ލާސާ 

ރ ފިޔާ އެވެ. އެއީ ދައ ލަތ ގެ ބްލޮކް ގްރާންޓް އިން  220,855,238 ވަނަ އަހަރަށް ކައ ންސިލްއިން ފާސްކ ރި ބަޖެޓްގެ ޖ މްލަ އަކީ  2022
އަދި ކައ ންސިލްގެ ޢާންމ  ބަޖެޓާއި ނ ބެހޭ އެކައ ންޓްތަކަށް   ރ ފިޔާ އެވެ.42,450,877 އާއި ކައ ންސިލްގެ އާމްދަނީ އިން    65,242,095

 ރ ފިޔާ އެވެ. ) ޓްރަސްޓް ފަންޑް/ތިން ވަނަ ފަރާތ ގެ ފައިސާ/އަންހެނ ންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކ ރާ ކޮމިޓީ (  113,162,266ޖ މްލަ 

ސަތޭކަ  ހަތަރ   ހާސް  އަށް  ލައްކަ  ހަތަރ   މިލިއަން    ހަ)  6,408,444ވަނަ އަހަރ ގެ ޑިސެންބަރ ގެ ނިޔަލަށް ދައ ލަތ ގެ ގްރާންޓްއަށް    2022
ހަތަރ   ކައ ންސިލްގެ    ރ ފިޔާ(   ސާޅީސް  ނިޔަލަށް  އަހަރ ގެ  ކަމ ން  އެހެން  އިތ ރ ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.  އިން  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ތިރީސް    ރ ފިޔާ  ތިރީސް ހަހާސްސަތޭކަ  ފަސް  ހާސް  ފަންސާސް  ލައްކަ  ހަމިލިއަން  އެއް  )ހަތްދިހަ    71,650,536.30ރިވައިޒްޑް ގްރާންޓަކީ  
 ( އެވެ. ލާރި

އަށް ސަތޭކަ  ހާސް  ފަންސާސް  ލައްކަ  ހަތަރ   މިލިއަން    ސާޅީސް ދެ )  42,450,877އ ންސިލްގެ އާމްދަނީ އަށް ލަފާކ ރީ  ވަނަ އަހަރ  ކ2022ަ
ހަތް ލިބިފައިވަނީ    ހަތްދިހަ  ކައ ންސިލް އާމްދަނީގެ ގޮތ ގައި  ނަމަވެސް އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް  )ސާދަ    14,078,307ރ ފިޔާ( އެވެ. އެހެން 

 މިލިއަން ހަތްދިހަ އަށްހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތް ރ ފިޔާ( އެވެ.  

 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކ ރި: 2022

އަށް ލަފާކ ރި ޚަރަދ   2202 އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް   2202 
 ލަފާކ ރި 

ންޑް ފަ  

) ބްލޮކް ގްރާންޓް (    65,242,095 65,242,094.55 J-GOM 

) ކައ ންސިލްގެ އާމްދަނީ (   42,450,877 42,450,877 J-LCL 

 T-LCL ) ކައ ންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް (   10,617,400 3,000,000

 L-CTPF ) ތިންވަނަ ފަރާތ ގެ ފައިސާ (   104,575,278 103,613,216

) އ.ތ.މ.ކ(  6,549,050 6,549,050 L-CWDF 

220,855,238 229,434,699  
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އަށް ޚަރަދ   2202 އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ  ލިބ ނ  އަށް   2202   ފަންޑް   

) ބްލޮކް ގްރާންޓް (  71,650,536 68,140,577 3,509,959 J-GOM 

) ކައ ންސިލްގެ އާމްދަނީ (  20,823,020 18,403,411 2,419,609 J-LCL 

) ކައ ންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް (  2,298,054 43,116 2,254,938 T-LCL 

) ތިންވަނަ ފަރާތ ގެ ފައިސާ (  30,989,090 23,788,633 7,200,457 L-CTPF 

) އ.ތ.މ.ކ(  3,433,797 1,555,638 1,878,159 L-CWDF 

17,263,158 111,931,375 129,194,497  

 

 އެކި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ އެހީތައް 

 އަދަދ   އެހީ ދެވ ނ  ފަރާތް  #

 20,000 ހ ޅ ދޫ އަންހެނ ންގެ ގ ޅ ން  1

 20,000 ޖ މްލަ
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 ވަނަ އަހަރ ގެ މާލީ ހިސާބ   2022ކައ ންސިލ ގެ 

ށް  ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކ ރި ބަޖެޓް ތަންފީޒ ކ ރެވ ނީ ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ  ޤަވައިދާއި ދައ ލަތ ގެ ްޕރޮކިއ މަންޓް ނިޒާމް އާއި އެއްގޮތަ  2022
 ށެވެ.  ކައ ންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގ މާއި ރަށްވެހި ޚިދ މަތްތައް ކައ ންސިލ ން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް އަހަރީ މަސައްކަތ  ތާވަލާއި އެއްގޮތަ

 2022 އާމްދަނީގެ ތަފްސީލް  

 14,088,107 އާމްދަނީ 

 704،405 ރިޒާވް  

 14,792,512 ނެޓް އާމްދަނީ 

 

އަށް ކަނޑައެޅި     2022 ބަޖެޓ ގެ ތަފްޞީލ  
 ބަޖެޓ 

ބަޖެޓް އަށް  އަށް   2022
 ލިބ ނ  

ގެ ޑިސެންބަރ ގެ    2022
 ނިޔަލަށް ޖ މްލަ ޚަރަދ  

 90,004,585 104,137,938 124,150,985 ޚަރަދ ގެ ޖ މްލަ   ރިކަރަންޓް

 21,926,790 40,467,287 96,704,253 ޚަރަދ ގެ ޖ މްލަ   ކެޕިޓަލް

 111,931,375 144,605,225 220,855,238 މ ޅި ޖ މްލަ   ބަޖެޓް

 
  ރިކަރަންޓް ޚަރަދ  

ޑިސެންބަރ ގެ ނިޔަލަށް  2202
 ޚަރަދ  

އަށް ކަނޑައެޅ2202ި  ތަފްޞީލް  

 މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ  55,571,269 58,640,895

 ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ހިނގާ ޚަރަދ  2,039,545 1,807,119

ޚަރަދ   ކ ރ މ ގެ ދަތ ރ ފަތ ރ  950,000 389,251  

އަގ  ތަކެތީގެ ހޯދާ  ބޭނ މަށް ހިންގ މ ގެ އޮފީސް 6,938,571 3,805,234  
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 ކެޕިޓަލް ޚަރަދ  : 

 

 މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިނގި ޚަރަދ  

 

  

ޚަރަދ  ޚިދ މަތ ގެ ޭބނ ންވާ ހިންގ މަށް އޮފީސް 25,641,369 18,908,309  

އަގ  ތަކެތީގެ  ހޯދާ ބޭނ މަށް ދިނ މ ގެ ޚިދ މަތް 15,000 -                                  

ޚަރަދ   ކ ރެވޭ ކ ރ މަށް ތަމްރީން 200,000 95,867  

ޚަރަދ   ބެލެހެއްޓ މ ގެ ކ ރ މާއި މަރާމާތ  15,690,766 3,778,612  

ސަްބސިޑީޒް  އަދި އިޝްތިރާކާއި ،އެހީ ސަރ ކާރ ންދޭ 17,104,465 1,220,503  

 ޖ މްލަ  124,150,985 88,645,790

ޑިސެންބަރ ގެ ނިޔަލަށް  2202
 ޚަރަދ  

އަށް ކަނޑައެޅ2202ި  ތަފްޞީލް  

ޚަރަދ   ކ ރާ ސަރ ކާރ ން   ހިންގ މަށް  މަޝްރޫޢ ތައް ތަރައްޤީގެ 49,179,997 20,169,504  

ޚަރަދ   ކ ރާ  ހޯދ މަށް  ހަރ މ ދާ  ބޭނ ންވާ ހިންގ މަށް އޮފީސް 47,524,256 1,560,441  

 ޖ މްލަ  96,704,253 21,729,945

ޑިސެންބަރ ގެ ނިޔަލަށް  2202
 ޚަރަދ  

އަށް ކަނޑައެޅ2202ި  ތަފްޞީލް  

 މ ވައްޒަފ ންގެ މ ސާރައާއި އ ޖޫރަ 33,176,472 33,708.962

 މ ވައްޒަފ ންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސާއި އިނާޔަތްތައް 19,743,734 24,931,933

 ޖ މްލަ  52,920,206 58,640,895



 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220

 

ކައ ންސިލް  ސިޓީ އައްޑޫ  
63 

 ހިންގ ނ  ހަރަކާތްތަކ ގެ ޚ ލާސާ   އިން   LCL)-(J  ވަނަ އަހަރ  ކައ ންސިލްގެ އާމްދަނީ   2022

 އަދަދ   ތަފްސީލް  #

 389,251 ޚަރަދ   ކ ރ މ ގެ ދަތ ރ ފަތ ރ   1

 3,805,234 އަގ   ތަކެތީގެ ހޯދާ ބޭނ މަށް  ހިންގ މ ގެ އޮފީސް 2

 8,242,686 ޚަރަދ   ޚިދ މަތ ގެ ބޭނ ންވާ ހިންގ މަށް އޮފީސް 3

 95,867 ޚަރަދ   ކ ރެވޭ  ކ ރ މަށް ތަމްރީން 4

 1,580,880 ޚަރަދ   ބެލެހެއްޓ މ ގެ  ކ ރ މާއި މަރާމާތ  5

 388,296 ސަބްސިޑީޒް އަދި  އިޝްތިރާކާއި ، އެހީ ސަރ ކާރ ންދޭ 6

 3,901,197 ޚަރަދ   ކ ރާ  ހޯދ މަށް  ހަރ މ ދާ  ބޭނ ންވާ ހިންގ މަށް އޮފީސް 7

 18,403,411 ޖ މްލަ

 ކޮމިޓީގެ ޚަރަދ ގެ ތަފްސީލް އަންހެނ ންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކ ރާ  

 އަދަދ   ތަފްސީލް 

 658,375 މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ  

 103,690 ޚަރަދ   ކ ރ މ ގެ ދަތ ރ ފަތ ރ  

 60,169 އަގ   ތަކެތީގެ ހޯދާ ބޭނ މަށް  ހިންގ މ ގެ އޮފީސް

 204,329 ޚަރަދ   ޚިދ މަތ ގެ ބޭނ ންވާ ހިންގ މަށް އޮފީސް

 1,346 ޚަރަދ   ބެލެހެއްޓ މ ގެ  ކ ރ މާއި މަރާމާތ 

 330,884 ސަބްސިޑީޒް އަދި  އިޝްތިރާކާއި ، އެހީ ސަރ ކާރ ންދޭ





 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220

 

ކައ ންސިލް  ސިޓީ އައްޑޫ  
65 

 ވަނަ އަހަރ ގެ ކައ ންސިލްގެ ބައްދަލ ވ ންތައް   2022
ރަސްމީ ޖަލްސާ ާބއްވައި މި ޖަލްސާތަކ ން    48ވަނަ ދައ ރ ގެ   03 ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ  އައްޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލ ން  2022

 ނިންމ ން ނިންމާފައެވެ.   215

 ކައ ންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލ ވ ންތައް 

 ހަތަރ  ވަނަ ދައ ރ ގެ ޖަލްސާތައް ކައ ންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ އަހަރ ގެ ވަނ2022ަ

ބައްދަލ ވ މ ގެ  
 ނަންބަރ  

ޙާޟިރ ވި  
 ޢަދަދ  

ނިންމ ން  
 ނަންބަރ  

                                  ކައ ންސިލްގެ ނިންމ ންތައް 

 ހަތަރ  ވަނަ ދައ ރ ގެ ޖަލްސާތައް   ކައ ންސިލްގެ   އައްޑޫސިޓީ   އަހަރ ގެ   ވަނަ 2022

  ވަނަ ރަސްމީ    01
ޖެނ އަރީ   10 ޖަލްސާ  

2022 

13 2022/01 
 

  އައްޑޫސިޓީ  އޮފީހ ން  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  އާއި  އޮތޯރިޓީ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް
  އަސާސީ)  އެލަވަންސް  ޑިއ ޓީ  ސްޕެޝަލް  ދެވޭ  މ ވައްޒަފ ންނަށް  ކައ ންސިލްގެ
 ޤާނޫނާއި   ، އެދިފައިވާތީ  ނިންމ މަށް  ގޮތެއް  މެދ    އާއި(  35%  މ ސާރައިގެ
 ކޮަބއިތޯ   ހައްލަކީ  ގެނެވޭނެ  ށްމިމައްސަލައަ  އިދާރީގޮތ ން  އެއްގޮތަށް  ޤަވާޢިދާއި

 ޕްލޭނިންގ   ރެކޮމެންޑްކޮށް   ހޯދ މަށް   ހައްލ   ހ ށަހަޅައިގެން  ކައ ންސިލަށް  ަބލައި
  ަބޖެޓް   ވަނަ އަހަރ ގެ ކައ ންސިލްގެ  2022ވާ  ހ ށަހަޅާފައި  އިން  ސެކްޝަން
 ފާސްކ ރ މަށް

  ވަނަ ރަސްމީ    02
ޖެނ އަރީ   12 ޖަލްސާ  

2022 

12 2022/02 
 

 ިބން   ބޭނ ންވާ  ޤާއިމ ކ ރ މަށް  ސިސްޓަމް  ސޯލަރ  މީދޫގައި  ހ ޅ ދޫ
 ހ ށަހަޅާފައިވާ  އިން  ލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ  އެދި  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވ ން

 މައްސަލަ
- 2021  ކައ ންސިލަރ ންގެ  ދައ ރ ގެ  ވަނަ  04  ކައ ންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ 2022/03

 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ އެކ ލަވާލ މަށް ޕްލޭން ޗ އްޓީ އަހަރ ގެ ވަނަ 2022
 ސްޓޭޝަން   ޕަމްޕް  ނިޒާމ ގެ  ނަރ ދަމާ  ތެރޭގައި  ގޯތީގެ  ހ ވަނދ މާވިލާ   ،މީދޫ 2022/04

  އެ   ިބމެއް  އެއްވަރ ގެ  ިބމާއި   އ ނިވެފައިވާ  ގޯތިން   އެ   ގ ޅިގެން  ބެހެއްޓ މާއި
  ެބހެއްޓި   ސްޓޭޝަން  ޕަމްޕް  ތެރޭގައި  ގޯތި  އެ  އަދި  އިތ ރ ކ ރ މަށާއި  ގޯއްޗަށް
 ފައިސާ  ވެރިފަރާތ ން  ގޯތީގެ  ގޮތ ގައި  ކ ލީގެ  މިހާތަނަށް  ފެށިގެން  ދ ވަހ ން
 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާފައިވާ އެދިފައިވާތީ  ޖެހޭނެކަމަށް ދައްކަން

 ސެންޓަރ   އިސްލާމިކް  ހަމަޖެހިފައިވާ  އިމާރާތްކ ރ މަށް  ހިތަދޫގައި  އައްޑޫސިޓީ 2022/05
 މައްސަލަ  ހ ށަހަޅާ  ހަމަޖެއްސ މަށް  ިބން  އަކަފޫޓ ގެ  40000  ޭބނ ންވާ  އެޅ މަށް

2022/06 PSIP   ެގެންދިއ މަށް   ކ ރިއަށް   ސަރ ކާރ ން  އަހަރ   ވަނ2022ަ  ދަށ ން  ގ 
 200  ހިތަދޫގައި  އައްޑޫސިޓީ  ތެރެއިން  މަޝްރޫޢ ގެ  ޯބހިޔާވަހިކަމ ގެ  ރޭވިފައިވާ
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  މި   ،ހަމަޖެހިފައިވާތީ  އިމާރާތްކ ރ މަށް  ފްލެޓް  75  ފޭދޫގައި  އަދި  ފްލެޓް
 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ށްނިންމ މަ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސ މާއިމެދ  ިބން ދެއަވަށ ން

  ސިސްޓަމެއް  ސްޓޯރޭޖް   ރައްކާކ ރަން  ާބވަތްތައް  މޭވާގެ   ތަރ ކާރީއާއި   އައްޑޫގައި 2022/07
 3000  އަވަށ ން  މީދޫ  ކޯޕަރޭޝަނަށް  ނޭޝަނަލް  އެގްރޯ  ެބހެއްޓ މަށްޓަކައި

  ޭބއްވ ނ    ގައި  2021  ފެްބރ ވަރީ  23  ދޫކ ރެއްވ މަށް   ިބން   އަކަފޫޓ ގެ
 ޖަލްސާއިން   ވަނ162ަ  ދައ ރ ގެ  ވަނަ  3  ކައ ންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ
 ކޯޕަރޭޓިވް  މީދޫ  އައްޑޫ  ިބން  އެ  ަބދަލ ގައި  ސަރަހައްދ ގެ  ނިންމާފައިވާ
 ސަރަހައްދަށް   އޮތް  ހ ސްކޮށް  އ ތ ރ ން  އިންވެގެން  ިބމާއި  ހ ރި  ސޮސައިޓީ

 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ އެދި ަބދަލ ކޮށްދެއްވ ން
 ހަމަޖެހިފައިވާ  ިބނާކ ރ މަށް މީދޫގައި ހަރަދ ކ ރައްވައިގެން  ަބޖެޓ ން  ދަޢ ލަތ ގެ 2022/08

 4)  ޖަލްސާ  ރަސްމީ   ވަނ34ަ  އަހަރ ގެ  ވަނަ  2021  ިބނާކ ރ މަށް  މިސްކިތް
: ނަމްަބރ   ނިންމ ން  ކައ ންސިލްގެ  ގައި(  ޖަލްސާ   ވަނަ  20  ދައ ރ ގެ  ވަނަ
426-B(4)/2021/104  ް125*125  ފައިވާނިންމާ  އެޅ މަށް   މިސްކިތް  އިނ 
  މިސްކިތް  ިބމ ގައި  އެ  ،ެބލިެބލ މ ން   ފާހަގަކ ރ މަށް  ޤިްބލަ  ިބމ ގައި  ފޫޓ ގެ

 ަބނދަރ ގެ  މީދޫ   އެޅ މަށްޓަކައި  މިސްކިތް  ، ނ ލިޭބތީވެ  ޖާގަ  އިމާރާތްކ ރާނެ
 ހ ށަހަޅާ   ހަމަޖެއްސ މަށް   ހ ސްިބން  އޮތް  ފަހަތަށް  މޮނިއ މެންޓްގެ   ،ތިންއިތ މަ

 މައްސަލަ
 ކ ންފ ންޏާއި   VIZYON VILLA  ތ ރ ކީގެ  ކައ ންސިލާއި  ސިޓީ  އައްޑޫ 2022/09

 ަބންޑާރަ  ދޫކ ރެވިފައިވާ  ދިރިއ ޅ މަށް  ރައްޔިތ ން  ސިޓީގެ  އައްޑޫ  ގ ޅިގެން
  އަޅައި   ގެ  ޕްރިފްެބ  ޚަލާސްކ ރާގޮތަށް  ފައިސާދައްކާ  މައްދަތ ން  ދިގ   ގޯތިތަކ ގައި
 ޤާނޫނާއި    ހަދައި  ނާމާއެއްފަހ މ   ދެމެދ ގައި  ދެފަރާތ ގެ  ގ ޅޭގޮތ ން  ދިނ މާއި
  ފަރާތ ން   ކައ ންސިލްގެ  ސިޓީ  އައްޑޫ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތ ގެ  ގަވާއިދާއި

 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ނިންމ މަށް ގޮތެއް ސޮއިކ ރ މާއިމެދ 
 ގ ޅިގެން  ކ ންފ ންޏާއި  BUCNG  ޗައިނާގެ  ކައ ންސިލާއި  އައްޑޫސިޓީ 2022/10

 ހައ ސިން  ސޯޝަލް  އަދަދަކަށް  ދެމެދ ގެ  2000  އާއި  1000  އައްޑޫސިޓީގައި
  ވާޞިލްވ މަށް   އެގްރިމެންޓަކަށް  ކޮންޓްރެކްޓް  އިމާރާތްކ ރ މ ގެ  ޔ ނިޓ 

 ގެންދިއ މ ގެ  ކ ރިއަށް  ކަންކަން  ކ ރަންޖެހޭ  ފ ރިހަމަ  އެއްަބސްވެ  ދެފަރާތ ން
 އެގްރިމެންޓް   ފްރޭމްވޯކް  އެއްަބސްވާގޮތ ގެ  އަމަލ ކ ރ މަށް  މަރ ޙަލާގައި

 ހަދައި   މަތިން   އެއްގޮތްވާގޮތ ގެ  ގަވާއިދާއި  ޤާނޫނާއި(  ޔޫ.އޯ.އެމް)
 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ނިންމ މަށް ގޮތެއް ސޮއިކ ރ މާމެދ 

 ހ ށަހަޅާ ހަމަޖެއްސ މަށް  ބޭނ މަށް  ޓޫރިޒަމްގެ  ސަރަހައްދެއް   5  އައްޑޫސިޓީގެ 2022/11
 މައްސަލަ 
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  ވަނަ ރަސްމީ   03
ޖެނ އަރީ   19ޖަލްސާ  

2022 

 ަބއްދަލ ވ މ ގައި  ވަނަ  3  ރަސްމީ  ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް 2022/12 11
 ހ ށަހަޅާ   އެދި  ދެއްވ ން  އެޕްރޫވްކޮށް  ކައ ންސިލ ން  ނިންމ ންތައް  ނިންމަވާފައިވާ

 މައްސަލަ
  ނިންމާފައިވާ   ކަނޑައަޅައި  މެމްަބރ ން  ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް 2022/13

 6 އާއި ވަނަ 4 އ ސޫލ ގެ ކޮމިޓީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ލޭންޑް ނިންމ މާއި
 މައްސަލަ  ހ ށަހަޅާ   އެދި  ނިންމަވައިދެއްވ ން  ގޮތެއް  އަލ ން  މެދ   މާއްދާއާއި  ވަނަ

 ހަރަކާތްތަކ ގެ  ހިންގި  ކައ ންސިލ ން  އައްޑޫސިޓީ  އަހަރ ގެ  ވަނަ  2021 2022/14
 ފާސްކ ރ ން ރިޕޯޓް ތަފްސީލ 

 ގ ޅޭ ކ ރ މާއި މ ރާޖަޢާ ފީ ނަގާ ކެނޑ މަށް ތާރ މަގ ތައް އައްޑޫސިޓީގެ 2022/15
 ކަރަންޓ    މެގަވޮޓް  15  ޭބނ ންކޮށްގެން  ހަކަތަ   ސޯލަރ  އައްޑޫސިޓީގައި 2022/16

 މައްސަލަ  ހ ށަހަޅާ ހޯދ މަށް ފަރާތެއް ހ ރި  ޝައ ޤ ވެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ
  ވަނަ ރަސްމީ   04

ޖެނ އަރީ  26 ޖަލްސާ  
2022 

 ރައްޔިތ ންގެ   ހޯދ މަށް  ފައިސާ  ޭބނ ންވާ  ޚިދ މަތްތަކަށް  ދޭ  ކައ ންސިލ ން 2022/17 13
 ކައ ންސިލ ން   ،ލިިބގެންވާތީ   ކައ ންސިލަށް  ާބރ   ނެގ މ ގެ  ފީ  މަޝްވަރާއާއެކ 
 .މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ނެގ މަށް ފީއެއް  ޚިދ މަތްތަކ ން ދެމ ންގެންދާ

 ހިނގާ   އެކަމަށް  ޮބޑ ވެ  ޚަރަދ   ހިނގާ  އިންވަކިކ ރ މަށް  ގޯތިތައް  ސިޓީގެ  އައްޑޫ 2022/18
 ވެރިފަރާތ ގެ   ގޯތިތަކ ގެ  އިންވަކިކ ރާ  ކައ ންސިލ ން  ،އިތ ރ ވެފައިވާތީ  ވަގ ތ 
 .މައްސަލަ  ހ ށަހަޅާ ނެގ މަށް ފީއެއް އަތ ން

  ޭބނ ންވެގެން   ކ ރ މަށް  އިމާރާތް  ިބމ ގައި  ދޫކޮށްފައިވާ  ސްކޫލަށް  މެދ ވަލ  2022/19
  އެދި  އަށް  ހ އްދަ   ކ ރ މ ގެ  މޯގޭޖް  ިބން  ނެގ މަށްޓަކައި  ލޯނެއް  ބޭންކ ން

 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާފައިވާ
"  ހިކަހެރަ"  އޮތް  ފަޅ ތެރޭގައި  ރަށ ގެ  އ ތ ރ ން  ޒޯންގެ  ޓޫރިޒަމް  މީދޫ 2022/20

 .މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ނ  ނިންމ މަށް ދޫކ ރ މަށް ފަތ ރ ވެރިކަމަށް
 ަބދަލ ގެނައ މަށް   އ ސްމިނަށް  އިމާރާތްކ ރ މ ގެ  ޒޯންތަކ ގައި  ޓޫރިޒަމް 2022/21

 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާފައިވާ
  ވަނަ ރަސްމީ   05

 02 ޖަލްސާ  
 2022ފެބްރ އަރީ  

  ދެންނެވ ނ    ،ދޫކ ރެވ ނ ކަމާއި  ިބން  ހެދ މަށް  ކޫލްރޫމެއް  ހިތަދޫގައި.ސ 2022/22 13
  ލިބެންޖެހޭ   ކައ ންސިލަށް  ގޮތ ގައި  ޖޫރިމަނާގެ  ކ އްޔާއި    ގ ޅިގެން  އެއްަބސްވ މާ

  ކަންކަން   ކ ރަންޖެހޭ   ކައ ންސިލ ން  ހޯދ މަށްޓަކައި   10,718,025/-  ޖ މްލަ
 .މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ކ ރ މަށް

  ހ ށަހަޅާ  ފާސްކ ރ މަށް އަލ ން ޤަވާއިދ  ެބހޭ  ެބލެހެއްޓ މާ ަބނދަރ  އައްޑޫގައި 2022/23
 މައްސަލަ

 ހ ށަހަޅާ  ފާސްކ ރ މަށް  އ ޞޫލް  ނެގ މާެބހޭ  ފީ  ަބނދަރ ތަކ ން  އައްޑޫސިޓީގެ 2022/24
 މައްސަލަ



 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220
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 ަބއްދަލ ވ މ ގައި   ވަނ4ަ  ރަސްމީ  ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް 2022/25
 އެދި ދެއްވ ން އެޕްރޫވްކޮށް ކައ ންސިލ ން ނިންމ ންތައް ނިންމަވާފައިވާ

 ަބހައްޓާފައިވާ   ނަމ ގައި  ކައ ންސިލްގެ  ބަނދަރ ތަކ ގައި  އަވަށްތަކ ގެ  އައްޑޫގެ 2022/26
  ދެންނެވ ނ    ،ބޭނ ންކ ރަމ ންދާތީ  ކަރަންޓ   ފެނާއި  މީޓަރ ތަކ ން  ކަރަންޓ   ފެނާއި

 އަގ    އަތ ން  ފަރާތްތަކ ގެ  ބޭނ ންކ ރަމ ންދާ  ކަރަންޓ   ފެނާއި  މީޓަރ ތަކ ން
 މައްސަލަ ނެގ މާގ ޅޭ

 ހަކަތަ   އިއާދަކ ރަނިވި  ގޮތ ން  ކ ޑަކ ރ މ ގެ  ހަރަދ   ކަރަންޓ   ކައ ންސިލްގެ 2022/27
 އަވަށ    އަވަށްތަކ ގެ  އައްޑޫސިޓީގެ  ،އ ފެއްދ މަށް  ކަރަންޓ   ޭބނ ންކޮށްގެން

 ހ ށަހަޅާ   ނިންމ މަށް  ގޮތެއް  މެދ   ހަރ ކ ރ މާއި  ސޯލަރޕެނަލް  އޮފީހ ގައި
 މައްސަލަ

 ނެގިފައިވާ  އ ސޫލ ން  ކޮންޓްރެކްޓް  ތެރެއިން  މ ވައްޒަފ ންގެ  ކައ ންސިލްގެ 2022/28
 ފާސްކ ރ މަށް އެލަވަންސް މިނިމަމްވޭޖް ދޭންޖެހޭ މ ވައްޒަފ ންނަށް

 މިސްކިތެއް  ޖާގައިގެ  މީހ ންގެ  450  ހ ރިތަނ ގައި  މިސްކިތް  އަރ ބ   މީދޫ 2022/29
 ހަވާލ ކ ރ މަށް ފަރާތަކާއި އަމިއްލަ އެޅ މަށް

  ވަނަ ރަސްމީ   06
 09 ޖަލްސާ  
 2022ފެބްރ އަރީ  

 ަބއްދަލ ވ މ ގައި   ވަނަ  05  ރަސްމީ  ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް 2022/30 12
 ހ ށަހަޅާ   އެދި  ދެއްވ ން  އެޕްރޫވްކޮށް  ކައ ންސިލ ން  ނިންމ ންތައް  ނިންމަވާފައިވާ

 މައްސަލަ
  ބޭނ ން   އަލ ން  ތެރެއިން  ތަކެތީގެ  ބޭނ ންކޮށްފައިވާ  އިދާރާގައި  ކައ ންސިލް 2022/31

  އާއި   އިކ އިޕްމަންޓް  މެޝިނަރީ  ،ފަރ ނީޗަރ  ހިމެނޭ   ތެރޭގައި  ތަކެތީގެ  ނ ކ ރެވޭ
 ގޮތެއް  މައްސަލައަށް  ކިޔ މ ގެ  ނީލަން  ތަކެތި  ފަދަ  ހާރޑްވެއަރ  އައިޓީ

 މައްސަލަ  ހ ށަހަޅާ އެދި ނިންމަވައިދެއްވ ން
  ޕޮލިސްއާއި  ހިތަދޫ  އެޅ މަށް  އިމާރާތެއް  އެކަމަޑޭޝަން  ޕޮލިސްގައި  ހިތަދޫ 2022/32

  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ހޯދ މަށް  ިބމެއް  އިތ ރ   ބިމ ން  އޮތް  އިންވެގެން
 މައްސަލަ  ހ ށަހަޅާ އެދިފައިވާތީ ސަރވިސްއިން

 އެހީގެ   ހިލޭ  އިންޑިއާގެ  މަސައްކަތަށް  މަސްޕްލާންޓްގެ  ގޭދޮށ   ހިތަދޫ  އައްޑޫސިޓީ 2022/33
 ގޮތެއް   ގ ޅޭގޮތ ން  ދޫކ ރ މާއި  ގޮތ ގައި  ލޯނެއްގެ  ފައިސާ  ދޫކ ރާ  ތެރެއިން

 މައްސަލަ  ހ ށަހަޅާ ނިންމ މަށް
 ހިތަދޫގައި.ސ  ދަށ ން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ކ ރ މ ގެ  ގެދޮރ ވެރި  ސަރ ކާރ ގެ 2022/34

  ފްލެޓަށް   28  ާބކީހ ރި  ފްލެޓްގެތެރެއިން  264  ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ
 ލިސްޓް  ވަގ ތީ  ގޮތ ގެ  ލިިބފައިވާ  ޕޮއިންޓް  ފަރާތްތަކަށް  ކ ރިމަތިލާފައިވާ

 އްސަލަމަ ހ ށަހަޅާ ނިންމ މަށް ގޮތެއް ކައ ންސިލ ން ޢާންމ ކ ރ މާއިމެދ 
 އ ޞޫލ ގެ   ލ އިދިނ މ ގެ  މ ޢާމަލާތްތަކ ގައި  ގ ޅޭ  ބިންތަކާއި  ކ ލީ  ސިޓީގެ  އައްޑޫ 2022/35

 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ މ ރާޖާކ ރ މަށް މާއްދާ ވަނަ 2



 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220
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 ނަންަބރ  ދެވިފައިއިދާރީ އޮޅ މަކ ން  2022/36

  ވަނަ ރަސްމީ    07
 16 ޖަލްސާ  
 2022ފެބްރ އަރީ  

 އެއްގަމ ތޮށީގައި   ކަނޑ ތޮށީގައްޔާއި)  R-992/2019  ނަންަބރ   ގަވާއިދ  2022/37 10
 އެލ މާއި  ދ އްވ މާއި  އ ޅަނދ ފަހަރ   ފަޅ ތެރޭގައި  ،އެއްސ މާއި  އ ޅަނދ ފަހަރ 
  އައްޑޫސިޓީގެ  ާބރ ލިބިގެން  ދަށ ން (  ގަވާއިދ   ފީނެގ މާެބހޭ  އެކަންކަމަށް

 ފާސްކ ރ މަށް އ ޞޫލ  ފީނެގ މާެބހޭ ަބނދަރ ތަކ ން
 ދޫކޮށްފައިވާ  އިން  ހިތަދޫ  ދަށ ން  އެއަްބސްވ މ ގެ  S-2/138/2003  މިފްކޯއަށް 2022/38

  ، ނިންމާ   ގޮތެއް  މެދ   ކ އްޔާއި  އެިބމ ގެ  ހަމަވެފައިވާތީ  މ އްދަތ    ިބމ ގެ  ކ ލީ
 ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް  އެކ ލަވާލ މ ގައި  އެއްަބސްވ ން  އިތ ރ ކޮށް  މ އްދަތ 

 ނިންމ މަށް  ގޮތެއް އ ންސިލ ންކަ މެދ  އާ ލަފާ ދީފައިވާ ކޮމިޓީއިން
 ދޫކޮށްފައިވާ  އިން  ހިތަދޫ  ދަށ ން  އެއަްބސްވ މ ގެ  S-2/138/2003  މިފްކޯއަށް 2022/39

  ، ނިންމާ   ގޮތެއް  މެދ   ކ އްޔާއި  އެިބމ ގެ  ހަމަވެފައިވާތީ  މ އްދަތ    ިބމ ގެ  ކ ލީ
 ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް  އެކ ލަވާލ މ ގައި  އެއްަބސްވ ން  އިތ ރ ކޮށް  މ އްދަތ 

 ނިންމ މަށް  ގޮތެއް އ ންސިލ ންކަ މެދ  އާ ލަފާ ދީފައިވާ ކޮމިޓީއިން
 އިތ ރަށް   މަޝްރޫޢ ތައް   އެކި  އެކި  ހިންގަމ ންދާ  ތަރައްޤީއަށް  އައްޑޫސިޓީގެ 2022/40

 ނެގ މަށާއި   އިންޖިނިއަރަކ   ސިވިލް  ތިރީގައިވާގޮތަށް  ކ ރ މަށް  ހަރަދަނާ
 އިން  އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައ ސިންގ  ޕްލޭނިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 ހަމަޖެއްސ މަށް  މ ސާރަ  އ ޞޫލ ން  ކަނޑައަޅާ  މަޤާމަކަށް  ޓެކްނިކަލް   މިފަދަ
 ފެންނަކަމަށް 

  ހިރާ   ިބން  އަކަފޫޓ ގެ 20,000  ހ ސްބިމ ން  އޮތް  ދެކ ނ ން  ސްކޫލ ގެ  ހިރާ 2022/41
 ވެލި   ސާފ ކ ރ މަށާއި  ިބން  އަކަފޫޓ ގެ  20,000  މި  ދޫކ ރ މަށާއި  ސްކޫލަށް
 ސްކޫލ ން   ހިރާ  ޚަރަދ   ކޮށްފައިވާ  ކައ ންސިލ ން  ކ ރ މަށް  ލެވެލް  އަޅައި

  ާބކީ   އެިބމ ގެ  އަދި  ފެންނަކަމަށާއި  ކަނޑައެޅ މަށް  ދެއްކެވ މަށް  ކައ ންސިލަށް
 ފެންނަކަމަށް ދޫކ ރ މަށް އަޅަން ޓްރެކް ޑްރައިވިންގ ސަރަހައްދ  އޮތް

  ވަނަ ރަސްމީ    08
 23 ޖަލްސާ  
 2022ފެބްރ އަރީ  

 ގެސްޓްހައ ސް  ޓޫރިސްޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  R-176/2021  ނަންަބރ   އިދ ގަވާ 2022/42 10
 12-23  ގަވާއިދ ގެ  ގެނައ މ ގެ  އިޞްލާޙް  ވަނަ  4  ގަވާއިދަށް  ހިންގ މާެބހޭ

  ޓޫރިސްޓް  ގޮތ ގައި   ހޯމްސްޓޭގެ  ގައި   އައްޑޫ  މާއްދާގައިވާގޮތ ގެމަތިން  ވަނަ
  އަށް  ޓޫރިޒަމް  އޮފް  މިނސްޓްރީ  އެދި  އަށް  ހ އްދަ  ހިންގ މ ގެ  ގެސްޓްހައ ސް
 ސިޓީ   މަތިން  ވާގޮތ ގެ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  ދެންނެވި   އިސްވެ  ،ހ ށަހެޅ މަށާއި
  މާއްދާގެ  އެ   ،ކ ރ މަށާއި  ގާއިމް  ޑެސްކް  ޓޫރިޒަމް   އިދަރާގައި  ކައ ންސިލްގެ

  އައްޑޫގެ  ވެރިއެއްގެގޮތ ގައި   ޑެސްކ ގެ  ޓޫރިޒަމް  ގައިވާގޮތ ގެމަތިން(  ށ)
  ގައިވާގޮތ ގެމަތިން (  ބ )  މާއްދާގެ  އެ  އަދި  މަށާއިކަނޑައެޅ   މެނޭޖަރ  ޖެނެރަލް

 ޕްލޭން  ޢަމަލ ކ ރާނެގޮތ ގެ  ރަށ ގައި  މެދ ވެރިވެއްޖެނަމަ  ޙާލަތެއް  އިމަޖެންސީ
 ހޯމްސްޓޭތަކ ން  ވަކިވަކި  ،އެކ ލަވާލ މަށާއި  ކޮމިޓީއިން  ޓޫރިޒަމް  ކައ ންސިލްގެ
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  ދޭނީ އިރ ޝާދ   އަމަލ ކ ރ މަށް  ފަތ ރ ވެރިނަށް  ހާލަތ ގައި  އިމަޖެންސީ
 ކަމަށް   ޕްލޭނާއެއްގޮތަށް  އެކ ލަވާލާ  މިޓީއިންކޮ  ޓޫރިޒަމް  ކައ ންސިލްގެ

 ހިންގ މ ގައި  ގެސްޓްހައ ސް  ޓޫރިސްޓް  ގޮތ ގައި  ސްޓޭގެ  ހޯމް  ،ކަނޑައެޅ މަށާއި
 އަދި   ފާސްކ ރ މަށާއި  ކައ ންސިލ ން  އ ޞޫލ   އަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  އައްޑޫސިޓީގައި

 ހިންގ މ ގެ  ގެސްޓްހައ ސް   ރިސްޓްޓޫ  ގޮތ ގައި  ހޯމްސްޓޭގެ  ސިޓީގައި   އައްޑޫ
  ސިޓީ  އައްޑޫ  ހ ށަހެޅ މަށް  ޓޫރިޒަމަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެދި  ހ އްދައަށް

 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ފާސްކ ރ މަށް ޤަރާރ  ކައ ންސިލްގެ
  ޭބނ ންވާތީ   ހެދ މަށް  ީބޗްތައް  ސަރަހައްދ ތަކ ގައި  އެކި   ސިޓީގެ  އައްޑޫ 2022/43

 އޮމްނި  ކ ރ މަށް   ޑިޒައިން  ީބޗް  ހަދައި  އޭ.އައި.އީ  އެީބޗްތަކ ގެ
  ނ ގޮސް   ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  ކ ރެވ ނ   ހަވާލ   ސޮލިއ ޝަންސްއާއި

ަބލައި    ނިންމ މަށް  ގޮތެއް  މެދ   އެކަމާއި  ހ އްޓިފައިވާތީ  އޮމްނިމައްސަލަ 
  ނ ގޮސް   ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  ކ ރެވ ނ   ހަވާލ   ސޮލިއ ޝަންސްއާއި

 ގޮތަށް   ނިންމާފައިވާ  ަބއްދަލ ވ މ ން  ވަނަ  13  ކޮމިޓީގެ  ޓޫރިޒަމް  ހ އްޓިފައިވާތީ
  ލިބ ނ    ާބތިލ ކޮށް  އެއްަބސްވ ން  ވެފައިވާ  އާއެކ   ސޮލިއ ޝަންސް  އޮމްނި

 ކ ރާ  އިއ ލާން  ކައ ންސިލ ން  ސިޓީ  އައްޑޫ  އަދި   ހޯދ މަށާއި  ަބދަލ   ގެއްލ މ ގެ
 ގޮތަށާއި   ނ ވެވޭަބއިވެރި  އަށް  ސޮލިއ ޝަންސް  އޮމްނި  ީބލަމެއްގައި  އެއްވެސް

 ކ ރ މަށް  ްބލެކްލިސްޓް   އެކ ންފ ނި  އިން  ކައ ންސިލް  އައްޑޫސިޓީ  އަދި
 ފެންނަކަމަށް 

 ޓެކްނޮލޯޖީ  އެންޑް   ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  ،އެންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 2022/44
 އައްޑޫ   ދަށ ން  ގެ'  މަޝްރޫޢ   ެބލ މ ގެ  ފެންވަރ   ވައިގެ'  ގެންދާ  ކ ރިއަށް  އިން

'  ސެންސަރ  މޮނިޓަރިންގ  ކޮލިޓީ  އެއަރ'  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޤާއިމ ކ ރަން  ސިޓީގައި
  ނިންމ ން   މެދ   ގެންދިޔ މާއި  ރިއަށްކ   ފަހ މ ނާމާ  ހަވާލ ކ ރ މ ގެ  ކައ ންސިލާ

 ޗޭންޖް   ކްލައިމެޓް  ،އެންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީމި މައްސަލަ ަބލައި  
 ވެވިފައިވާ  ދެމެދ    އާއި   ކައ ންސިލް  ސިޓީ  އައްޑޫ  އާއި  ޓެކްނޮލޯޖީ  އެންޑް

  ޮބޑ    އާާބދީ  ދަށ ން  ގެ'  މަޝްރޫޢ   ެބލ މ ގެ  ފެންވަރ   ވައިގެ'  ފަހ މ ނާމާ
  މޮނިޓަރިންގ   ކޮލިޓީ  އެއަރ'  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޤާއިމ ކ ރަން  ރަށްރަށ ގައި
 ފެންނަކަމަށް  ހަވާލ ކ ރ މަށް ކައ ންސިލާ' ސެންސަރ

  ނަންަބރ    އޮތޯރިޓީގެ  ސާރވޭ  އެންޑް  ލޭންޑް  މޯލްޑިވްސް 2022/45
 ވަކިކ ރަން  އިޙްތިޞާޞް  ސިޓީގެ  އައްޑޫ  ސިޓީއިން  431/426/2022/03

  މޯލްޑިވްސްމި މައްސަލަ ަބލައި    ނިންމ މަށް  ގޮތެއް  މެދ   ޗާރޓާއި  ފޮނ ވާފައިވާ
 ސިޓީގައި   431/426/2022/03  ނަންަބރ   އޮތޯރިޓީގެ  ސާރވޭ  އެންޑް  ލޭންޑް

  އައްޑޫ  ،ސަރަހައްދ   ފާހަކަކޮށްފައިވާ  ޗާޓ ގައި  ކ ރެވިފައިވާ  އެއްކަރ ދާސް
 ވަކިކ ރެވެން  ގޮތައް  އެދިފައިވާ  އެފަރާތ ން  އިން  އިޙްތިޞާޞް  ސިޓީގެ

  އިޙްތިޞާޞްގެ   ންސިލްގެކައ   އައްޑޫސިޓީ  ގަން  އައްޑޫސިޓީ  ،ނެތްކަމަށާއި
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 އަށް   އޮތޯރިޓީ  ސާރވޭ  އެންޑް  ލޭންޑް  މޯލްޑިވްސް  އެދި  އިތ ރ ކ ރ މަށް  ތެރެއަށް
 ފެންނަކަމަށް  ފޮނ ވ މަށް ސިޓީ

 އިލެކްޓްރީޝަން   އަދި  ސާރވެޔަރ  އެސިސްޓެންޓް  އ ސޫލ ން  ކޮންޓްރެކްޓް 2022/46
 އ ސޫލ ން   ކޮންޓްރެކްޓް މި މައްސަލަ ަބލައި    ނެގ މަށް  މ ވައްޒަފ ން  މަޤާމަށް

 އެސިސްޓެންޓް   އޮފީހަށް  އަވަށ   މަރަދޫ  ނިޔަލަށް  ގެ  2022  ޑިސެމްަބރ  31
 މ ވައްޒަފ ން   މަޤާމަށް  އިލެކްޓްރީޝަން  އޮފީހަށް  އަވަށ   މީދޫ  އަދި   ސާރވެޔަރ
 ފެންނަކަމަށް  ނެގ މަށް

 ފޭދޫ   އަޅަން  ހެޑްކ އާޓާޒް  ރިޖަނަލް  ސަދަން  ސާރވިސްގެ   ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 2022/47
  މިހާތަނަށް   ކައ ންސިލ ން  ކަނޑައެޅ މަށް  ިބން  ރޯޑ ކައިރިން  ލިންކް

  ސާރވިސްގެ   ޕޮލިސް   މޯލްޑިވްސް  ،ާބޠިލްކޮށް  ނިންމ ންތައް  ނިންމާފައިވާ
 ފޫޓ ގެ  އަކަ  45000  އަވަށ ން  ފެދޫ  އެޅ މަށް  ހެޑްކ އާޓާޒް  ރީޖަނަލް  ސަދަން
  ސާރވިސްގެ   ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސްގައި     މައްސަލަ  ހ ށަހަޅާ  ހަމަޖެއްސ މަށް  ިބން

 ިބން   ރޯޑ ކައިރިން  ލިންކް  ފޭދޫ  އަޅަން  ހެޑްކ އާޓާޒް   ރިޖަނަލް  ސަދަން
 ، ބާޠިލްކޮށް   ނިންމ ންތައް  ނިންމާފައިވާ  މިހާތަނަށް  ކައ ންސިލ ން  ކަނޑައެޅ މަށް
 ފެދޫ  އެޅ މަށް  ހެޑްކ އާޓާޒް  ރީޖަނަލް  ސަދަން  ސާރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް
 ސަލަމައް ހ ށަހަޅާ ހަމަޖެއްސ މަށް ިބން ފޫޓ ގެ އަކަ 45000 އަވަށ ން

 މަސައްކަތްކ ރައްވާ  މިހާރ   އާއްމ ކޮމިޓީގައި  އިދާރާގެ   ކައ ންސިލް  އައްޑޫސިޓީ 2022/48
 މ ޙައްމަދ   މޭޔަރ  ޑެޕިއ ޓީ  އަދި  ނިޒާރ   އަލީ  މޭޔަރ  އިތ ރަށް  މެމްަބރ ންގެ
 ފެންނަކަމަށް   ހިމެނ މަށް  ގޮތ ގައި  މެމްަބރ ންގެ  ކޮމިޓީގެ  އާއްމ   ނަން  ޝ އާޢ ގެ

  ވަނަ ރަސްމީ    09
މާރިޗ    02 ޖަލްސާ  

2022 

 މަރާމާތ ކޮށް   މައިދާންތައް  ޢާންމ   ީބޗްތަކާއި  ތަކާއި  ޕާކް   ސިޓީގެ  އައްޑޫ 2022/49 11
 ފާސްކ ރ މަށް  ގޮތައް  ހ ށައަޅާފައިވާ  އިން  ކޮމިޓީ  އާންމ   އ ޞޫލ   ބެލެހެއްޓ މ ގެ
 ފެންނަކަމަށް 

 ަބއްދަލ ވ މ ގައި   ވަނަ  07  ރަސްމީ  ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް 2022/50
 އެދި ދެއްވ ން އެޕްރޫވްކޮށް ކައ ންސިލ ން ނިންމ ންތައް ނިންމަވާފައިވާ

  ވަނަ ރަސްމީ    10
މާރިޗ    09 ޖަލްސާ  

2022 

 ގައ2022ި  ޖޫން  01  މ ާބރާތް"  2021  ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ފ ޓްޯބލް  އައްޑޫ 2022/51 12
 ޭބފ ޅ ން   ލިިބފައިވާ  ތަޖ ރިާބ  ކ ރާނެ  އިންތިޒާމް  މ ާބރާތް  ފ ޓްޯބޅަ  ޭބއްވ މަށާއި

 މ ާބރާތް  ދަށ ން  ެބއްލެވ މ ގެ  ކޮމިޓީގެ   އެ  އެކ ލަވައި  ކޮމިޓީއެއް  ގޮތަށް  ހިމެނޭ
 ންނަކަމަށް ފެ ގެންދިޔ މަށް ކ ރިއަށް އިންތިޒާމްކޮށް

  ވަނަ ރަސްމީ    11
މާރިޗ    17 ޖަލްސާ  

2022 

  ދަށ ން   ގެ  ޕްރޮގްރާމްގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ސެކްޓަރ  ޕަްބލިކް  ސަރ ކާރ ގެ 2022/52 11
 ހައ ސިންގ  200  ހަމަޖެހިފައިވާ  އިމާރާތްކ ރ މަށް  ހިތަދޫގައި  ސިޓީ   އައްޑޫ
ގައި މައްސަލަ  ހ ށަހެޅ ނ   ކަނޑައެޅ އްވ މަށް  ިބން  ކ ރާ  އިމާރާތް  ޔ ނިޓް

  ދަށ ން   ގެ  ޕްރޮގްރާމްގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ސެކްޓަރ  ޕަްބލިކް  ސަރ ކާރ ގެ
 ހައ ސިންގ  200  ހަމަޖެހިފައިވާ  އިމާރާތްކ ރ މަށް  ހިތަދޫގައި  ސިޓީ   އައްޑޫ



 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220
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 ާބޒާރ ގެ   ސިޓީ   ިބންކަމ ގައި  ރަނގަޅ   އެންމެ  ކ ރ މަށް  އިމާރާތް  ޔ ނިޓް
 އެ   އަކަފޫޓ ގެ  51،000  އެޅ މަށް  ފްލެޓް  ފެންނަކަމަށާއި  ިބން  އޮތް  ފ ރަގަހަށް

 ފެންނަކަމަށް  ހަމަޖެއްސ މަށް ިބން

 ފާސްކ ރ މަށް"  ރިޕޯޓް  މާލީ"  އަހަރ ގެ   ވަނަ  2021  ކައ ންސިލްގެ   އައްޑޫސިޓީ 2022/53
 މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ނ 

 ިބމެއް   ޤާއިމ ކ ރ މަށްޓަކައި  ފެކްޓްރީއެއް  ގަރމެންޓް  އައްޑޫސިޓީގައި 2022/54
( ސީ.ސީ.ީބ)  ކޯޕަރޭޝަން  ސެންޓަރ  ިބޒްނަސް  އެދި  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވ ން

 މައްސަލަ އެދިފައިވާ ގައިކައ ންސިލް އިން
  ވަނަ ރަސްމީ    12

މާރިޗ    23 ޖަލްސާ  
2022 

 އައްޑޫ   ފީ  އަހަރީ   ވެހިކަލްތަކ ގެ  ކ ރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ޒޯންއަށް  އައްޑޫސިޓީ 2022/55 13
 . މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ނ  ަބލައިގަތ މަށް އިދާރާއަށް ކައ ންސިލް ސިޓީ

 ަބއްދަލ ވ މ ގައި   ވަނަ  08  ރަސްމީ  ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް 2022/56
 އެދި   ދެއްވ ން  އެޕްރޫވްކޮށް  ކައ ންސިލ ން  ނިންމ ންތައް  ނިންމަވާފައިވާ

 މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ނ 
 އަގ   އިތ ރަށް  ހޯދ މަށް  ފައިސާ  ޭބނ ންވާ  ޚިދ މަތްތަކަށް   ދޭ  ކައ ންސިލ ން 2022/57

 މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ނ  ކަނޑައެޅ މަށް އަގ ތައް ނެގޭނެ ދާއިރާތަކާއި ނެގިދާނެ
  ކަނޑައެޅ މަށް  ކައ ންސިލ ން  ީބޗެއް  ވަކި  ހާއްސަ  ފަތ ރ ވެރިކަމަށް  މީދޫގައި 2022/58

 މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ނ 
  ވަނަ ރަސްމީ    13

މާރިޗ    31 ޖަލްސާ  
2022 

 ަބއްދަލ ވ މ ގައި   ވަނަ  08  ރަސްމީ  ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް 2022/59 12
 އެދި   ދެއްވ ން  އެޕްރޫވްކޮށް  ކައ ންސިލ ން  ނިންމ ންތައް  ނިންމަވާފައިވާ

 މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ނ 
  ، ކ ރ މަށް  ތަރައްޤީ   ސަވާހިލި   އަދި  ީބޗް  ފޭދޫ  ،ީބޗް  ސަންސެޓް  ހިތަދޫ.  ސ 2022/60

  އެޕްރޫވްކޮށް  ކައ ންސިލ ން  ޕްރޮޕޯޒަލް  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތ ން  ވިޒަޔޯންވިލާގެ
 އެދި ދެއްވ ން

 ސްކޫލް   ހިތަދޫ  ެބހެއްޓ މަށްޓަކައި   އޭޓީއެމް  ގެ  ޕލކ  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ޭބންކް 2022/61
 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާފައިވާ ބޭންކ ން އެ ހޯދ މަށް ކ އްޔަށް ިބން ކާރިން

  ވަނަ ކ އްލި   01
އެޕްރީލް   04 ޖަލްސާ  

2022 

 ދ ވަސް  މަސް  3  ޖެނެރަލްއަށް  ސެކްރެޓަރީ  ކައ ންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ 2022/62 12
 ގ ޅޭގޮތ ން  ޖެނެރަލްއާއި   ސެކްރެޓަރީ  މ އްދަތ ގައި  މި  އާއި  ފ ރިފައިވާތީ
 ކައ ންސިލް  ލައްވާ  ކައ ންސިލަރ ން  އާއި  މޭޔަރ  ކައ ންސިލްގެ  ފޯމް  ފ ރަންޖެހޭ
  ސެކްރެޓަރީ  ލްގެ ކައ ންސި  އައްޑޫސިޓީ  ، ފ ރ ވާފައިނ ވަތީއާއި  އިދާރާއިން
 ސެކްރެޓަރީ  އެކ  ެބލ މާއި އޮތްތޯ އިތ ާބރ  ކައ ންސިލްގެ މައްޗަށް ޖެނެރަލްގެ

  ގެ  ޖޫރިމަނާ  ނަގާ  މ އްދަތަށް  އޮންނަ  ނ ދެއްކި  ކ ލި  ިބމ ގެ  ދޫކ ރާ   ކ އްޔަށް 2022/63
 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅ މަށް އަދަދ  ޮބޑ  އެންމެ ނެގޭނެ ގޮތ ގައި



 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220
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  ވަނަ ރަސްމީ    14
އެޕްރީލް   06 ޖަލްސާ  

2022 

 ކައ ންސިލަށް  މައްސަލަ  މިއާއި މެދ ގޮތެއް ނިންމ ން    ނިންމ ން  ނަންަބރ 57  2022/64 10
 ގިނަ   ނިންމ މަކީ  ނަންަބރ   057/2022(/4)ީބ-426،    ގަތ މަށާއި   ަބލައި

 ތަންކޮޅ    ވަކިވަކި   ،ވާތީ  ނިންމ މަކަށް  ނިންމާފައިވާ  އަގ ނެގ މަށް  ޙިދ މަތްތަކ ން
  މައްސަލަ  އަލ ން  ބާޠިލ ކޮށް  މައްސަލަ   މ ޅި  ަބދަލ ގައި  ކ ރ މ ގެ   މ ރާޖާ

 ފެންނަކަމަށް  ހ ށަހެޅ މަށް
  ވަނަ ކ އްލި   02

 10   ޖަލްސާ  
 2022  އެޕްރީލް 

 ދިވެހިންގެ   މަސްވެރިކަމަކީ"    ،ގަތ މަށާއި  ަބލައި   ކައ ންސިލަށް  މައްސަލަ  މި 2022/65 13
  ރަނގަޅ   މަސްވެރިކަން   އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  އެހެނަސް  ކަމަށާއި  ލޭނާރ 

 މަސްވެރިން  ދިވެހި  އަކީ  މައްސަލަ  ނ ކިރޭ  މަސް  ާބނާ  މަސްވެރިން  ދ ވަސްވަރ 
  ހިންގޭ   ރޭވިގެން  ރާލައިދ   މިކަމަށް  ކަމަށާއި  ތަކ ލީފެއް  އ ފ ލަންޖެހިފައިވާ

  ކަމަށް   ދެވިދާނެގެނެސް  ހިނިތ ންވ ން  މަސްވެރިންނަށް  ސިޔާސަތަކ ން  ރަނަގަޅ 
  އެކ   ފަރާތްތަކާއި  ތިރީގައިވާ  ހޯދ މަށް  ހައްލެއް  މައްސަލައަށް  މި  ،ފެންނާތީ 

 ފެންނަކަމަށް  މަޝްވަރާކ ރ މަށް
  ވަނަ ރަސްމީ    15

އެޕްރީލް    13 ޖަލްސާ  
2022 

 ނިންމ ން   ގޮތެއް  ކައ ންސިލ ން  މެދ   ޑިޒައިނާއި  ަބނދަރ ގެ  ހިތަދޫ  އައްޑޫސިޓީ 2022/66

  އިސްލާޙ   ވަނަ   1  އަށް  2021  ޤަވާއިދ   ހިންގާ  ކައ ންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ 2022/67 13
 ފާސްކ ރ ން ޤަވާއިދ  ގެނައ މ ގެ

 މައްސަލަ  ހެދ މާއިގ ޅޭ ކެފޭ ގޯތިތެރޭ މަރ ކަޒ  އިޖްތިމާޢީ ހިތަދޫ 2022/68
  އަނބ ރާ   ިބން  ގެ  ފޫޓް  87*100  އިތ ރ ކޮށްދެއްވާފައިވާ  ސްކޫލަށް  މަރަދޫފޭދޫ 2022/69

 މައްސަލަ ހ ށަހެޅޭ ގޮތ ން ގ ޅޭ ނެގ މާއި ކައ ންސިލަށް
 ކަނޑައެޅ ން   ިބން  އަށް   ކޮމްޕްލެކްސް  ސްޕޯރޓްސް  އިންޑޯ   އިން  މީދޫ   އާއި  ފޭދޫ 2022/70
 ިބންކ އްޔަށް   ހިމެނިފައިވާ  އިމާރާތް  ،އިމާރާތާއި  ހިންގި  އައިސްޑިލައިޓް 2022/71

 ދޫކ ރ ން
 ދޫކ ރ ން ކ އްޔަށް އިމާރާތް ހިންގި ކ ރިން ސިމެންތިގ ދަން އެޕޯލޯ 2022/72
 ހަލާކ ވެ  ފ ރާޅ   ސެންޓަރ  ކޮމިއ ނިޓީ  ހ ންނަ  ގަމ ގައި  އައްޑޫސިޓީ 2022/73

  ގ ޅިގެން   ަބންދ ކ ރ މާއި   ތަން  ޭބނ ންނ ކ ރެވި  ގޮތަކަށް  ނޫން  މަރާމާތ ކޮށްގެން
 އެދި ދެއްވ މަށް ހޯއްދަވައި ހައްލެއް އަވަސް

  ވަނަ ރަސްމީ    16
އެޕްރީލް    20 ޖަލްސާ  

2022 

 ހައ ސިންގ  ޕްރީފެްބ  ވެވޭ  ދެމެދ   ކައ ންސިލާ  އައްޑޫސިޓީ  އާއި  ވިޒްޔޯންވިލާ 2022/74 8
 ކަނޑައެޅ މަށްޓަކައި   ގޮތެއް  ކައ ންސިލ ން  އެއްަބސްވ މާމެދ   ސްކީމާގ ޅޭ
 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ

 އިން  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  ޕްރައިވެޓް  ސަސްޓެއިނަަބލް  އެކްސެލެރޭޓިންގ 2022/75
 ތިންވަނަފިޔަވަހީގެ  މަޝްރޫއ ގެ(  އެސްޕަޔަރ)    އެނަރޖީ  ރިނިއ ަބލް

 ފާސްކ ރ މަށް ކައ ންސިލ ން އެއްަބސްވ ން ލައިސަންސް
 ހިތަދޫގައި.ސ  ދަށ ން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ގެދޮރ ވެރިކ ރ މ ގެ   ސަރ ކާރ ގެ 2022/76

  ފްލެޓަށް   28  ާބކީހ ރި  ތެރެއިން  ފްލެޓްގެ  264  އިމާރާތްކޮށްފައިވާ



 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220

 

ކައ ންސިލް  ސިޓީ އައްޑޫ  
74 

  ލިސްޓް  ދާއިމީ  ގޮތ ގެ  ލިިބފައިވާ  ޕޮއިންޓް  ފަރާތްތަކަށް  ކ ރިމަތިލާފައިވާ
 ނިންމ ން  ގޮތެއް ކައ ންސިލ ން މެދ  އާންމ ކ ރ މާއި

  އިސްލާޙް  ވަނަ  1  އ ސޫލަށް  ފީނެގ މާެބހެ  ަބނދަރ ތަކ ން  ސިޓީގެ  އައްޑޫ 2022/77
 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ގެނައ މަށް

  ވަނަ ރަސްމީ    17
އެޕްރީލް    27 ޖަލްސާ  

2022 

  ، ތެޅ މަށްފަހ    ަބއެއް  ފޫޓ ގެ  20"  އިންފާރ ން  ދަނޑ ގެ  ފ ޓްސަލް  މަރަދޫފޭދޫ 2022/78 08
 އެއް   ރޮސްޓްރަމް  ވޭޑިންކޮށްގެން  ހޮޅިން  ދަނގަޑ   ތިބ މަށް  އޮފިޝަލ ން

 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ގ ޅިގެން ޭބނ ންވ މާއި ހެދ މަށް
( 2021  އޮގަސްޓް   25)  B(4)/2021/075-426  ނަންަބރ   ކައ ންސިލްގެ 2022/79

"  އިންސްޕެކްޓަރ  ހާަބރ"  ހަމަޖެހިފައިވާ  ނެގ މަށް  މ ވައްޒަފ ން  ނިންމ މ ން
 ކ ރިމަތިލާފައި  ފަރާތްތަކ ން  ހަމަވާ  ޝަރ ތ   އަދަދަށް  އެކަށީގެންވާ  މަޤާމަށް
 ދެއްވ މަށް މަވައިނިން ގޮތެއް ނެގ މާމެދ  މ ވައްޒަފ ން  މަގާމަށް މި ،ނ ވާތީ

  ވަނަ ރަސްމީ   18
މެއި    11ޖަލްސާ  

2022 

 ގެ  އެމްޕަވަރމަންޓް  ކޮމިއ ނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ 2022/80 7
 އިން  ސިޓީ(  2022  އޭޕްރިލް  24)  SD/426/2022/16-141  ނަންަބރ 
 މިންޓަން  ެބޑް  އައްޑޫ   ޤާއިމ ކ ރެވިފައިވާ  ިބމ ގައި  މަރ ކަޒ ގެ  އިޖްތިމާއީ  ހިތަދޫ

 ލައްވާފައިވ މާއި   ދިއެ  ހަވާލ ކޮށްދެއްވ މަށް  އާއި  މިނިސްޓްރީ  އެ   ކޮމްޕްލެކްސް
 ނިންމެވ މަށް  ގޮތެއް ކައ ންސިލ ން ގ ޅިގެން

  ޔޫ.އޯ.އެމް  ފޮނ ވާފައިވާ   އިން  ންސްވެއެލަ  ޕްލާސްޓިކް  އޯޝަން  މޯލްޑިވްސް 2022/81
 ނިންމެވ މަށް  ގޮތެއް ކައ ންސިލ ން މެދ  ސޮއިކ ރ މާއ  ގައި

 ކޮމިއ ނިޓީ   އެންޑް  ސްޕޯޓްސް   ޔޫތް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކައ ންސިލާއި   އައްޑޫސިޓީ 2022/82
 ސެންޓަރ  ކޮމިއ ނިޓީ  އަދި  ސެންޓަރ  ޔޫތ   ވެވޭ  ދެމެދ   އެމްޕަވަރމަންޓާއި

 ނިންމ ން ގޮތެއް ކައ ންސިލ ން މެދ   އެއްަބސްވ މާއި ގ ޅޭ ހިންގ މާއި
  ވަނަ ރަސްމީ   19

މެއި    18ޖަލްސާ  
2022 

 މީދޫގެ  އައްޑ އަތޮޅ   ،ކ ރ މ ން  ދައ ވާ  އެދި  ހިއްކ މަށް  ިބން  ގެސިޓީ  އައްޑޫ 2022/83 12
 ބައްލަވަމ ން   ޤަޞިއްޔާއިން  S1C/2022/23  ނަންަބރ   ކޯޓ ގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް

 ގޮތެއް  ތަދައްޙ ލްވ މާމެދ   ކައ ންސިލ ން  އައްޑޫސިޓީ  މައްސަލައަށް  ގެންދަވާ
 އެދި  ނިންމަވައިދެއްވ ން

  ފެނަކައަށް   ގޯތިތެރެއިން   ކްލަްބހައ ސް  ހިތަދޫ  ެބހެއްޓ މަށް  ޓްރާންސްފޯމަރ 2022/84
 ިބމެއް  ކައިރިން  އައިސްޕްލާންޓް  މިފްކޯ  ަބދަލ ގައި  ިބމ ގެ  ދޫކ ރި

 ނިންމ މަށް ގޮތެއް މައްސަލައަށް އެދޭ ފެނަކައިން  ހަމަޖައްސަވައިދިނ މަށް
  ވަނަ ރަސްމީ   20

މެއި    25ޖަލްސާ  
2022 

 ަބއްދަލ ވ މ ގައި   ވަނަ  10  ރަސްމީ  ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް 2022/85 10
 ގޮތެއް  ގެންދިއ މާމެދ   ކ ރިއަށް  މައްސަލަތައް  ދީފައިވާ  ލަފާ  ،ނިންމަވާފައިވާ
 ދެއްވ ންއެދި  ނިނަމަވައި

- 2022  ކައ ންސިލަރ ންގެ  ދައ ރ ގެ  ވަނަ  04  ކައ ންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ 2022/86
 ފާސްކ ރ ން ތާވަލް ޗ އްޓީ އަހަރ ގެ ވަނަ 2023
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  އަދި  ސީ.އޯ .އީ  އައްޑޫ"  އެކްޓިވިޓީ  ަބޖެޓްގެ  ފާސްކ ރި   އަހަރަށް  ވަނަ  2022 2022/87
 ރިވައިޒްކ ރ މަށް" ހިންގ ން މަސައްކަތް ޑީގެ.އެސް.އެސް

 ޖަލްސާއަށް  ދިނ މ ގެ  އިނާމް  އަހަރ ގެ  ދިރާސީ  ސްކޫލްތަކ ން  ގިނަ  އައްޑޫސިޓީގެ 2022/88
 ގިންތި   އިނާމަކާއި  ދޭނެ  ހ ޅ ވާލާތީ  ކައ ންސިލަށް  ފ ރ ސަތ   ހ ށަހެޅ މ ގެ  އިނާމ 

 އެދި  ދެއްވ ން ކަނޑައަޅ އްވައި އ ސޫލ  ގޮތަކާއި ކަނޑައަޅާނެ
( 2020  ސެޕްޓެންަބރ   29)  B(3)/2020/97-426  ނަންަބރ   ކައ ންސިލްގެ 2022/89

 މ ނިސިޕަލް  އަވަށަށް  ފޭދޫ  އެއްގޮތަށް  ޝަރ ތާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނިންމ މ ން
  ، ފާހަގަކޮށް  އޮފީހ ން  އަވަށ   ފޭދޫ  ދަތިވާކަމަށް  ނެގ މ ގައި  އިންސްޕެކްޓަރ ން

 މައްސަލައާމެދ   މި  އެދިފައިވާތީ   އިސްލާހ ކޮށްދެއްވ މަށް  ޝަރ ތ   މަޤާމ ގެ  އެ
 ދެއްވ މަށް  ނިންމަވައި ގޮތެއް

  ވަނަ ރަސްމީ   21
ޖޫން    01ޖަލްސާ  

2022 

( 2021  އޮގަސްޓް   25)  B(4)/2021/075-426  ނަންަބރ   ކައ ންސިލްގެ 2022/90 10
"  އިންސްޕެކްޓަރ  ހާަބރ"  ހަމަޖެހިފައިވާ  ނެގ މަށް  މ ވައްޒަފ ން  ނިންމ މ ން
 ކ ރިމަތިލާފައި  ފަރާތްތަކ ން  ހަމަވާ  ޝަރ ތ   އަދަދަށް  އެކަށީގެންވާ  މަޤާމަށް
 ދެއްވ މަށް  މަވައިނިން  ގޮތެއް  ނެގ މާމެދ   މ ވައްޒަފ ން  މަގާމަށް  މި  ،ނ ވާތީ
).( 

 ނިންމާފައިވާ  ޖަލްސާގައި   ރަސްމީ  ވަނަ  45  އަހަރ ގެ  ވަނަ  2021 2022/91
(   2021  ޑިސެމްަބރ  30)  B(4)/2021/156-426  ނަންަބރ   ކައ ންސިލްގެ
 މ އްދަތެއް   ިބންތަކަށް  ނަގާ  ކ ލި  އ ސޫލ ން  ވިޔަފާރި  ގ ޅިގެން  ނިންމ މާއި

 ކަނޑައަޅައިދިނ މަށް
 ތަރައްޤީކ ރ މަށް"  ޕާކް  ސްކޭޓަރ"  ިބމ ގައި  ޕާކް  ކ ޑަކ ދިންގެ  މަރަދޫފޭދޫ 2022/92

WDC  ްގޮތެއް   ކައ ންސިލ ން  މައްސަލައަށް  ގ ޅޭ  ޙަވާލ ކ ރ މާއި  ިބން  އަށ  
 ،މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ އެދި ނިންމެވެމ ށް

  ފަރާތ ން   ކޮމެޓީގެ  މަސައްކ ރާ  އަށް  ތަރައްޤީ  އަންހެނ ންގެ  ގެ  އައްޑޫސިޓީ 2022/93
  ިބމެއް   މަރަދޫން  ކ ރ މަށް  ތަރައްޤީ  ދަނޑެއް  ކ ޅޭނެ  ޯބލް  ހޭނޑް  ގައި  މަރަދޫ
 .އެދި ހަމަޖައްސަވައިދެއްވ ން މަރަދޫން ިބމެއް  އެދިލައްވާފައިވާތީ ހޯދ މަށް

 ފާސްކ ރ މަށް  ޤަވާއިދ   ގެންގ ޅ މ ގެ  ދޫނިސޫފާސޫފި  އަދި  ޖަނަވާރ   އައްޑޫގައި 2022/94
 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ

 ެބހޭ   ބެލެހެއްޓ މާ  ަބނދަރ   ފޮނ ވާފައިވާ  އޮތޯރިޓީއިން  ގަވަރމެންޓް  ލޯކަލް 2022/95
 ޤަވާއިދ   ބެލެހެއްޓ މާ  ބަނދަރ ތައް  އައްޑޫގެ  އެއްގޮތަށް  ފޯމެޓާއި  ޤަވާއިދ ގެ
 .މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ފާސްކ ރ މަށް އަލ ން

 ަބއްދަލ ވ މ ގައި   ވަނަ  11  ރަސްމީ  ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް 2022/96
 ގޮތެއް  ގެންދިއ މާމެދ   ކ ރިއަށް  މައްސަލަތައް  ދީފައިވާ  ލަފާ  ،ނިންމަވާފައިވާ
 އެދި  ދެއްވ ން ނިންމަވައި
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 ަބއްދަލ ވ މ ގައި   ވަނަ  21  ރަސްމީ  ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް 2022/97
 ގޮތެއް  ގެންދިއ މާމެދ   ކ ރިއަށް  މައްސަލަތައް  ދީފައިވާ  ލަފާ  ،ނިންމަވާފައިވާ
 އެދި  ދެއްވ ން ނިންމަވައި

  ވަނަ ރަސްމީ   22
ޖޫން    08ޖަލްސާ  

2022 

 ވެވޭ   އެކ   އާއި  ސިޓީ  ސްޕޯޓްސް  ވޯލްޑް  ކައ ންސިލާއި  ސިޓީ  އައްޑޫ 2022/98 12
 .މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ފާސްކ ރ މަށް އެއްަބސްވ ން" ޔޫ.އޯ.އެމް"

  ގައި މައްސަލާ  އެދޭ  ކަނޑައެޅ މަށް  ިބމެއް  އެޅ މަށްޓަކައި  ހިނަވާގެއެއް  ހިތަދޫގައި 2022/99
  ވެވޭ  އެކ   އާއި  ސިޓީ  ސްޕޯޓްސް   ވޯލްޑް  ކައ ންސިލާއި   ސިޓީ  އައްޑޫ "  
  ހ ށަހެޅ ނ  "    ފެންނަކަމަށް  ފާސްކ ރ މަށް  އެއްަބސްވ ން"  ޔޫ.އޯ.އެމް"

 ވޯޓ ގައި  ޖަލްސާގައި  މިއަދ ގެ  އެއްސެވ މ ން  ވޯޓަށް  ރިޔާސަތ ން  ހ ށަހެޅ މަށް
 . ފާސްކ ރެވ ނެވެ  ހެޅ ން ހ ށަ  މި   އިއްތިފާޤ ން  މެމްަބރ ންގެ   ވަޑައިގަތް  ަބއިވެރިވެ

  ކ ޅިވަރ   ާބއްވާ   ކޮށްގެން  އިންތިޒާމް  ސެންޓަރ ން  ކޮމިއ ނިޓީ  މަރަދޫފޭދޫ 2022/100
  ަބޖެޓް    ރ ފިޔާ  45,000  ގޮތ ގައި  ގެ  ފަންޑ   އެކްޓިވިޓީތަކަށް   ،މ ާބރާތްތަކާއި

 މައްސަލަ އެދޭ ކޮށްދެއްވ މަށް އިތ ރ  އަށް 223014 ކޯޑް
 ގޮތ ގައި   މަރ ކަޒ ގެ  އިޖ ތިމާއީ  އިމާރާތް  ހިންގި  ސްކޫލް  ހ ޅ ދޫ  ކ ރީގައި 2022/101

 މައްސަލަ އެދޭ ހޯދަން ތަރައްޤީކ ރ މަށް
 ފާހަގަ   ގޮތެއްގައި  ކ ލަގަދަ  އީދ   އަޟްޙާ  އަހަރ ގެ  ވަނަ  1443  އައްޑޫސިޓީގައި 2022/102

  އަޟްޙާ  ަބރަކާތްތެރި"    ،ގަތ މަށާއި   ަބލައި  ކައ ންސިލަށް  މައްސަލަ  މި  -ކ ރ ން
  ގ ޅ ން   އިޖ ތިމާއީ  މެދ ގައި   ރައްޔިތ ންގެ  އައްޑޫސިޓީގެ  މ ނާސަބ ގައި  އީދ ގެ

  މ ނިފޫހި   ރައްޔިތ ން  އައްޑޫގެ  ޭބފ ޅ ންނާއި  ދަރ ތ ކ ރާ   އައްޑޫއަށް  ،ަބދަހިކޮށް
  އަދަދ   ޭބފ ޅ ންގެ  ދަތ ރ ކ ރާ  އަތޮޅ ތެރެއިން  އައްޑޫސިޓީއަށް  ،ފިލ ވ މަށާއި
 ޓޫރިޒަމް  އައްޑޫގެ  ،ކ ރ މަށާއި  ރަނގަޅ   އިޤްތިސާދ    އައްޑޫގެ  ،އިތ ރ ކޮށް
 ޖަމާވެ   އެއްތަނަކަށް  ރައްޔިތ ން  އެންމެހާ  ކ ދިބޮޑ   އައްޑޫގެ  ،ކ ރ މާއި  ޕްރޮމޯޓ 
 ރައްޔިތ ންގެ  އައްޑޫގެ  ،ކ ރ މާއެކ   ަބއިވެރި   އަފަލ ގައި  އީދ ގެ

 ސިޓީގައި  އައްޑޫ  ކ ރ މަށްޓަކައި  ޤާއިމް  ދ ޅަހެޔޮކަން  އެއްަބއިވަންތަކަމާއި
 ހަރަކާތްތައް   ހ ށަހަޅާފައިވާ  ފާހަގަކ ރ މަށްޓަކައި  ކ ލަގަދަކޮށް  އީދ   އަޟްޙާ

  ހަރަކާތްތައްކަށް   ކ ރ މ ގެ   ފާހަގަ  އީދ   އަދި  ފެންނަކަމަށާއި  ފާސްކ ރ މަށް
 ، ރ ފިޔާ(  ދެލައްކަ)  -/200000  ަބޖެޓ ން  ކައ ންސިލްގެ  ސިޓީއައްޑޫ

 1443)  223013  ނަންަބރ   ،ފަންޑ ގެ  J-LCL  ަބޖެޓްގެ  ކައ ންސިލްގެ
  ޤަވާއިދާއި  ތެރެއިން  ކޯޑ ގެ (  ކ ރ މަށް  ފާހަގަ  އީދ    އަޟްހާ  އަހަރ ގެ  ވަނަ

  އެހެނިހެން   ހަރަދ ކ ރ މަށާއި  ކ ރ މަށް  މަތިން   ގޮތ ގެ  އެއްގޮތްވާ
 އަޟްހާ  ކ ލަގަދަކޮށް  އައްޑޫސިޓީގައި  އެކ   އެހީތެރިކަމާއި   ސްޕޮންސަރ ންގެ

 ރިޔާސަތ ން  ހ ށަހެޅ މަށް  ހ ށަހެޅ ނ "     ފެންނަކަމަށް   ފާހަގަކ ރ މަށް  އީދ 
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 ވަޑައިގަތް  ަބއިވެރިވެ .  ވޯޓ ގައި  ޖަލްސާގައި  މިއަދ ގެ  އެއްސެވ މ ން  ވޯޓަށް
 ފާސްކ ރެވ ނެވެ ހ ށަހެޅ ން މި އިއްތިފާޤ ން މެމްަބރ ންގެ

  ސްޕޯރޓްސް  ފޭދޫ  ދަ"    ާބއްވާ  ކޮށްގެން  އިންތިޒާމް  އިން  ސްޕޯޓްސް  ފޭދޫ  ދި 2022/103
 ކައ ންސިލ ން   މެދ   ަބއިވެރިވ މާއި  ޓީމެއް  ކައ ންސިލ ން  ގައި"  2022  ކަޕް

 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ އެދި ދެއްވ ން ހަމަޖައްސަވައި ޙަރަދ  ނިންމަވައި ގޮތެއް
 ަބއްދަލ ވ މ ގައި   ވަނަ  31  ރަސްމީ  ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް 2022/104

 ގޮތެއް  ގެންދިއ މާމެދ   ކ ރިއަށް  މައްސަލަތައް  ދީފައިވާ  ލަފާ  ،ނިންމަވާފައިވާ
 އެދި  ދެއްވ ން ނިންމަވައި

  ިބން   3  ސަރަޙައްދަކ ން  3  ހިތަދޫގެ  ެބހެއްޓ މަށް  ޓްރާންސްފޯމަރ 2022/105
 ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަގައި  މައްސަލަ  އެދޭ  ފެނަކައިން   ހަމަޖައްސައިދިނ މަށް

  ސަރަޙައްދަކ ން  3  ހިތަދޫގެ  ެބހެއްޓ މަށްޓަކައި  ޓްރާންސްފޯމަރ  ލިމިޓެޑްގެ
 ފާހަގަ  ޗާޓ ގައި  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ިބން(  އަކަފޫޓް  400)  ފޫޓް  20×20

 ހ ށަހެޅ މަށް   ހ ށަހެޅ ނ "    ފެންނަކަމަށް  ފާސްކ ރ މަށް  ކޮށްފައިވާގޮތަށް
 ަބއިވެރިވެ  ވޯޓ ގައި  ޖަލްސާގައި  މިއަދ ގެ  އެއްސެވ މ ން  ވޯޓަށް  ރިޔާސަތ ން

 .ފާސްކ ރެވ ނެވެ ހ ށަހެޅ ން މި އަޢްލަިބއްޔަތ ން މެމްަބރ ންގެ ވަޑައިގަތް.
 ފ ޅާކ ރ މަށް  ތަރައްގީކޮށް  ހިންގައި  ސިނާއަތް  ޓޫރިޒަމް  ސިޓީގެ  އައްޑޫ 2022/106

 އޮފީހެއް  އ ފައްދައި  އެއް  އޮގަނައިޒޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް  ޑެސްޑިނޭޝަން
 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ޤާއިމްކ ރ މަށް
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ގެ ގެންދިއ މ   ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  އެކްސްޓެންޝަން  މަރ ކަޒ   އިޖްތިމާޢީ  ހިތަދޫ 2022/107 12
 ހިތަދޫ "    ، ކ ރ މަށްފަހ   ރިޣާޔަތް  ކަންކަމަށް  ކ ރެވިފައިވާ  ފާހަގަ  މައްސަލާގައި
 ކ ރަމ ންދާ   ބޭނ ން   މިހާރ ވެސް  ރައްޔިތ ން  ގިނަ  ،މަރ ކަޒަކީ  އިޖްތިމާޢީ

  ރައްޔިތ ންނަށް   ގިނަ  ހ ރ މ ން  ދަތިތަކެއް  ޖާގައިގެ  ތަނ ގައި  ،ތަނަކަށްވެފައި
  އަވަސް   ދަތިކަމަށް  ޖާގައިގެ   ފަރ މާކޮށް  މަރ ކަޒ   އިޖ ތިމާޢީ  ޭބނ ންކ ރެވޭގޮތަށް

 މަސައްކަތް   އެކްސްޓެންޝަން  މަރ ކަޒ    އިޖްތިމާޢި  ހިތަދޫ  ،ޭބނ ންވާތީ  ޙައްލެއް
 J-LCL  އާމްދަނީ  ގެ   ކައ ންސިލް  ކ ރެވި  އިޢ ލާން  އަވަހަށް  އެންމެ  ވީ

  226002(  މަރާމާތ ކ ރ ން  ސެންޓަރ  ޔޫތ   ހިތަދޫ)   ނަންަބރ   ،ފަންޑ ގެ
 މަސައްކަތް  ޙަވާލ ކޮށް  އެއްގޮތަށް  ޤަވާޢިދާއި  މާލިއްޔަތ   ،މަސައްކަތް  ކޯޑ ން
 ހ ށަހެޅ މަށް   ހ ށަހެޅ ނ "    ފެންނަކަމަށް  ފާސްކ ރ މަށް  ގެންދިއ މަށް  ކ ރިއަށް

 ަބއިވެރިވެ  ވޯޓ ގައި  ޖަލްސާގައި  މިއަދ ގެ  އެއްސެވ މ ން  ވޯޓަށް  ރިޔާސަތ ން
 .ސްކ ރެވ ނެވެފާ ހ ށަހެޅ ން މި އިއްތިފާޤ ން މްަބރ ންގެމެ ވަޑައިގަތް
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 ނިންމަވާފައިވާ  ަބއްދަލ ވ މ ން  ވަނަ  53  ދައ ރ ގެ  ވަނަ  04  ކައ ންސިލްގެ 2022/108
  މެނޭޖްމަންޓް   ޑެސްޓީނޭޝަން  ކ ރ މަށް  ތަރައްޤީ  ޓޫރިޒަމް  އައްޑޫސިޓީގެ  ،ގޮތަށް

 2022  ޖޫން  14  ،ކ ރ މާއިމެދ   ޤާއިމ   އޮފީސް  އ ފައްދައި  އޯގަނައިޒޭޝަނެއް
 ދިރާސާކޮށް  ދަލ ވ މ ންަބއް  ކޮމެޓީގެ  ޓޫރިޒަމް  ވަނަ  18  ޭބއްވ ނ   ދ ވަހ 

 ނިންމ މަށް  ގޮތެއް ކައ ންސިލ ން ،ގ ޅިގެން ނިންމަފައިވ މާއި

 ސްޓޭކްހޯލްޑަރ  ޭބއްވ ން  ގ ޅިގެން  އ ސޫލާއި  ޓޫރިޒަމްގެ  ހޯމްސްޓޭ 2022/109
 ހ ށަހެޅ މަށް   ކައ ންސިލަށް  ފާސްކ ރ މަށް  ޤަރާރ   އ ސޫލާއި  ނިމި  މަޝްވަރާތައް

 ފީ   ،ކަނޑައެޅ މާއި  އެއް  ފީ  ވަނ މަށްޓަކައި  އަށް  އިކޯގާރޑަން  މަތިކިޅި  މީދޫ 2022/110
 ކ ރ ން އެންޑޯޒް އ ޞޫލް ގޮތ ގެ ނަގާނެ

  ވަނަ ރަސްމީ   24
ޖޫން    22ޖަލްސާ  
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 މައްސަލާގައި   ެބހޭ  ހެދ މާއި  ކެފޭއެއް  މަރ ކަޒ ގައި  އިޖ ތިމާޢީ  ގަން.  ސ 2022/111 13
 އިޖ ތިމާޢީ   ގަން.ސ"    ،ކ ރ މަށްފަހ   ރިޣާޔަތް  ކަންކަމަށް  ކ ރެވިފައިވާ  ފާހަގަ

 ހޯދާ   ޚިދ މަތް  މަރ ކަޒ ން  އިތ ރ ކ ރ މަށާއި  އާމްދަނި  ލިޭބ  މަރ ކަޒަށް
 ގަން .ސ  ހިންގ މަށް   ކެފޭއެއް  މަރ ކަޒ ގައި  އާންމ ންނަށް   އަދި  ފަރާތްތަކަށާއި
 ހަމަޖެއްސ މަށް   ިބމެއް   އަކަފޫޓޫގެ  7209  އިން ގޯތިތެރެ  މަރ ކަޒ ގެ  އިޖ ތިމާޢީ

  ޕްރޮޕޯސަލް  ހ ޅ ވާލައި  ީބލަމަށް  ހިންގ މަށްޓަކައި  ކެފޭ  އަދި   ފެންނަކަމަށާއި
 ހ ށަހަޅާ  ޕްރޮޕޯސަލްއެއް   ރަނގަޅ   އެންމެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކ ގެ  ހ ށަހަޅާ

 " ފެންނަކަމަށް ހަވާލ ކ ރ މަށް ފަރާތަކާއި
2022/112 

 
 ަބއްދަލ ވ މ ގައި   ވަނަ  14  ރަސްމީ  ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް  ލޭންޑް

 ގޮތެއް  ގެންދިއ މާމެދ   ކ ރިއަށް  މައްސަލަތައް  ދީފައިވާ  ލަފާ  ،ނިންމަވާފައިވާ
 އެދި  ދެއްވ ން ނިންމަވައި

  ވަނަ ރަސްމީ   25
ޖޫން    29ޖަލްސާ  
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13 2022/113 
 

( ހ ސްބިން  އޮތް  ހ ޅަނގަށް  އިރ ން  ސެންޓަރ ގެ  ޖ މ ލަ    50× 100ކޮމިއ ނިޓީ 
ތެރެއަށް   ބިމ ގެ  ސެންޓަރ ގެ  ކޮމިއ ނިޓީ  ހ ސްބިން  ގެ  އަކަފޫޓް(  ފަސްހާސް 

 އިތ ރ ކޮށްދެއްވ މަށް 
2022/114 

 
ރަސްމީ   ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޯޕޓް  އެންޑް  ބައްދަލ ވ މ ގައި  ވަނަ    15ލޭންޑް 

ގޮތެއް   ގެންދިއ މާމެދ   ކ ރިއަށް  މައްސަލަތަށް،  ދީފައިވާ  ލަފާ  ނިންމަވާފައިވާ، 
 ނިންމަވައި ދެއްވ ން އެދި 

2022/115 
 

ނަންބަރ:   ނިންމ ން  ގ ޅިގެން    B(4)/2022/031-426ކައ ންސިލް  އާއި 
ތަކަތީ  ހ އްދައަށް އެދިފައިވާ  ތެރެއިންހ ށަހަޅ އްވާއިވާ ނީލަން ކިޔ މ ގެ  މަރާމާތ     ގެ 

 ކ ރަންޖެހޭ ހާލަތ ގައިވާ ތަކެތި އ ނިކޮށް އަލ ން ނީލަންކިޔ މ ގެ ހ އްދައަށް އެދި 
2022/116 

 
އްޑޫސިޓީގައި ގާއިމ ކ ރެވިފައިވާ "ޙާފިޡ ން އިމްތިހާނ ކ ރާ ކޮމެޓީ" އަށް ދަސްކިޔާ  އަ

 މ ގެ ގޮތ ން ފައިސާގެ އިނާމެއް ކަނޑައެޅ މަށްހިތްވަރ ދިނ ދަރިވަރަކަށް  ނިމޭ ކޮންމެ  
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2022/117 
 

"އެމް.އޯ.ޔޫ" އައްޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލާއި ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނާއެކ   ވެވޭ 
 އެއްބަސްވ ން ފާސްކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ

2022/118 
 

މިއިދާރާގެ މ ވައްޒަފ ންގެ ތެރެއިން    ކޮންޓްރެކްޓް އ ޞޫލ ން ސަރވެޔަރަކ  ނެގ މަށް
މި މަސައްކަތް ކ ރެވޭނެ މ ވައްޒަފެއް ނެތ މ ގެ ސަބަބ ން މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ 

ނ ކ ރެވޭތީ، އައްޑޫ ލޭންޑް ޔޫޒް ްޕލޭނ ގެ މަސައްކަތް ކ ރ މަށްޓަކައި  އަވަސް މިނ ގައި  
ތިރީގައި ބަޔާންކ ރެވިފައިވާ ޝަރ ތާއި އަދި އ ޖޫރައާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެ މަތިން ވޭޖް  

 ދ ވަހަށް ސަރވެޔަރ މަޤާމަށް މ ވައްޒަފަކ  ނެގ މަށް ފެންނަކަމަށް  10އ ޞޫލ ން  
2022/119 

 
 ރ  ސަރަޙައްދ ގައި ވަގ ތީގޮތ ން މަސްމާރ ކޭޓެއް ހެދ ން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ބަނދަ

2022/120 
 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ސައިޓް އިން ކޮވިޑް    2021 ގެ    19ވަނަ އަހަރ  ސ. ހ ޅ މީދޫ 
ބަނދަރ    އަދި  ސައިޓް  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ގ ޅިގެން  ފެނ މާއި  ކޭސްތަކެއް  ޕޮސިޓިވް 

ޤާއިމްކ ރ މަށް ހ ޅ މީދޫ ޮޕލިސް އިން ހޯދާފައިވާ  މޮނިޓަރ ކ ރ މަށް ޮޕލިސް ޕޯސްޓެއް  
ަޕބްލިކް ވޯކްސް ސާރވިސަސް ހ ޅ މީދޫ ސައިޓްގެ ކޮންޓެއިނަރ އަނބ ރާ ހޯދ މަށް  

 އެދި
  ވަނަ ރަސްމީ   26

ޖ ލައި    06ޖަލްސާ  
2022 

10 2022/121 
 

ރިނިއ ބަލް  އިން    އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނަބަލް ްޕރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް
އެއްބަސްވ ން    އެނަރޖީ ) އެސްަޕޔަރ( މަޝްރޫއ ގެ ތިންވަނަފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް

   ކައ ންސިލ ން ފާސްކ ރ މަށް
2022/122 

 
ފޭދޫގެ ފާހި ސްޯޕޓްސް    ޓޯނަމަންޓް  ފޭދޫގެ ބަޖެޓް އެކްޓިވިޓީ ގައި ހިމެނޭ ފ ޓްސަލް

ކައ ންސިލ ންގ ޅިގެން    އާ ގެންދެވ މަށް  ކ ރިއަށް  ގޮތ ގައި    ފ ޓްބޯޅަމ ބާރާތެއްގެ 

 ފާސްކޮށްދެއްވ ން 
2022/123 

 
  އަލ ން ފާސްކ ރ މާ ގ ޅޭ މައްސަލަ   އައްޑޫ ސިޓީގެ ބަނދަރ ތަކ ން ފީނެގ މާބެހެ އ ސޫލ 

2022/124 
 

   ދިނ ންއެޅ މަށް ބިމެއް  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް

2022/125 
 

އިންސްެޕކްޓަރ ންގެ މ ނިސިަޕލް  އިންސްެޕކްޓަރ ންނާއި  އެލަވަންސްތަކާއި    ހާބަރ 
 އެދި  އިތ ރ ގަޑި އެއްގޮތް ކ ރ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވ ން

2022/126 
 

   ބަދަލ ކޮށް ހިންގ ންފިލ ވާ އެތަން މިއ ޒިމް އަކަށް    އިމާރާތް، އާބާތ ރާ"  މާލިއްޔާ "  ހިތަދޫ

  ވަނަ ރަސްމީ   27
ޖ ލައި    20ޖަލްސާ  

2022 

7 2022/127 
 

" އެމް.އޯ.ޔޫ"   ސިޓީ ކައ ންސިލާއި މާލެ ހައި ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކ  ވެވޭ  އައްޑޫ

 އެއްބަސްވ ން ފާސްކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ.
2022/128 

 
ގެންދިއ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ މ ބާރާތް    ކ ރިޔަށްމިނިވަންކަްޕ ޔޫތްޗެލެންޖްގެ ނަމ ގައި 

ހެލްިޕން ސޯޝަލް ސްޮޕންސަރ ހޯދ މަށް    އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާ  ކެއަރގެ ފަރާތ ން 
 އެދިފައިވާތީ ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ. 

2022/129 
 

އައްޑޫސިޓީ  2220 ހަމަސްދ ވަހ   ފ ރަތަމަ  އަހަރ ގެ  ހިންގި    ވަނަ  ކައ ންސިލ ން 
 ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް ފާސްކ ރ ން 

 އަލ ން އެކ ލަވާލ ން  ވަނަ އަހަރ ގެ ޗ އްޓީ ތާވަލް  2023-2022ކައ ންސިލަރ ންގެ   2022/130



 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220
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2022/131 
 

އޮފް   ކ ރިއަށްމިނިސްޓްރީ  އައްޑޫސިޓީގައި  އެސްަޕޔަރ     ގެންދާ  އެންވަޔަރަމަންޓ ން 
ތިންވަނަފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވ މ ގައި ހިމެނޭ ފީ އާއި ގ ޅޭ    މަޝްރޫއ ގެ 

 ގޮތެއް ނިންމ މަށް  ގޮތ ން
  ވަނަ ރަސްމީ   28
އޮގަސްޓް     03ޖަލްސާ 

2022 

7 2022/132 
 

މާލިއްޔަތ  ގާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި    ދަށ ގައި ހ ރި ބާ ތަކެތިމަރަދޫ އަވަށ އޮފީހ ގެ ބެލ މ ގެ  
 ހ އްދައަށް އެދި.  އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެ މަތިން ނީލަން ކިޔ މ ގެ

2022/133 
 

އަދި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްޤީކޮށް    އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކ ން ގެސްޓް ހައ ސް
ކ ރެވ ނ  ކ އްޔަށްދޫކ ރ މަށް  ބިން  ހ ށަހަޅާފައިވާ    އިޢ ލާނާއި  ހިންގ މަށް  ގ ޅިގެން 

ބިންތައް އިވެލ އޭޓް ކ ރ މަށް އެކ ލަވާލެވ ނ     ބިޑ ތައް އިވެލ އޭޓްކ ރ މަށްފަހ  ޓޫރިޒަމް
 ކައ ންސިލ ން ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވ ން  ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމ މާމެދ 

  ވަނަ ރަސްމީ   29
އޮގަސްޓް     08ޖަލްސާ 

2022 

13 2022/134 
 

ހެދ މަށް ބަޖެޓްގައި    އިކޯގާރޑަން އަށް ވަނ މަށްޓަކައި ލަކ ޑި ބްރިޖެއްމީދޫ މަތިކިޅި  
 އެކްޓިވިޓީ އެއް ހިމެނ މަށް 

2022/135 
 

ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދ މަށް އެދި    މަރަދޫފޭދޫ ބިންތަކ ގެ އިންވަކިކ ރ މަށް ދިމާވެފައިވާ
 ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ 

2022/136 
 

ބްލޮކް   ދޭ  އަށްދައ ލަތ ން  އައްޑޫސިޓީ  އަދަދ ން    ގްރާންޓ ން  ކަނޑައަޅާފައިވާ 
އަންނަ އަހަރ ގެ ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ     ރައްޔިތ ންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތްތަކަށް ދަތިވާތީ 

ހައްލެއް މިކަމަށް  ކ ރިން  ހ ރި    ހެދ މ ގެ  ގ ޅ ން  ކަމާއި  ހޯދ މަށްޓަކައި ސަރ ކާރ ގެ 
 އިދާރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކ ރ ން 

2022/137 
 

   ހަމަޖެއްސ މަށް  ކޮންޓްރެކްޓް އ ޞޫލ ން ސްކިލްޑް ލޭބަރ މަޤާމަށް މ ވައްޒަފަކ 

2022/138 
 

   ސ.ފޭދޫ އަވަށ ން ދިރިއ ޅ މަށް ގޯތި ދޫކ ރ މަށް އެދި

ވަނަ ކ އްލި     03
އޮގަސްޓް    16ޖަލްސާ  

2022 

12 2022/139 
 

ވަނަ    6ވަނަ މާއްދާ އާއި    4އ ޞޫލ ގެ  ސިޓީގެ ބަނދަރ ތަކ ން ފީ ނެގ މާބެހޭ    އައްޑޫ
ކައ ންސިލ ން    މާއްދާ އިޞްލާޙްތައް  ގެނެސްފައިވާ  ކޮމިޓީއިން  ޢަންމ   އަށް 

 ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ.   ފާސްކ ރ މަށް
2022/140 

 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކ ރެވޭ ޚަރަދ     އަވަށ  އޮފީސްތަކ ގައި ސޯލާ ެޕނަލް ހަރ ކ ރ މަށް

 ހަމަޖެއްސ ން
2022/141 

 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތިންވަނަ    އެސްޑީއެފްސީ)އެސްއެމްއީ  ގެ  ކޯަޕރޭޝަން(  ފައިނޭންސް 

ޖަލްސާގައި ޢާންމ   މި    އަހަރީ  ތަމްސިޅްކ ރ މަށްޓަކައި  އިދާރާއިން    އައްޑޫސިޓީ 
 ބައިވެރިވާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅ މަށް ގަރާރެއް ފާސްކ ރ ން 

  ވަނަ ރަސްމީ   30
އޮގަސްޓް     24ޖަލްސާ 

2022 

10 2022/142 
 

މޯލްޑިވްސް  ޓައިޓަން  ކައ ންސިލާއި  ސިޓީ  ވެވޭ  އައްޑޫ  އެކ   "  އެމް.އޯ.ޔޫ"  އާއި 

   މައްސަލަ  އެއްބަސްވ ން ފާސްކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ
2022/143 

 
ރަސްމީ   ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޯޕޓް  އެންޑް  ބައްދަލ ވ މ ގައި    ވަނަ  16ލޭންޑް 

ދީފައިވާ   ލަފާ  ކ ރިއަށްނިންމަވާފައިވާ،  ގޮތެއް    މައްސަލަތަށް،  ގެންދިއ މާމެދ  
 ނިންމަވައި ދެއްވ ން އެދި 
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2022/144 
 

ރަސްމީ   ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޯޕޓް  އެންޑް  ބައްދަލ ވ މ ގައި    ވަނަ  17ލޭންޑް 
ކ ރިއަށް މައްސަލަތަށް،  ދީފައިވާ  ލަފާ  ގޮތެއް    ނިންމަވާފައިވާ،  ގެންދިއ މާމެދ  

 ނިންމަވައި ދެއްވ ން އެދި 
2022/145 

 
މިހާރ  ބޭނ ންކ ރެވެމ ންދާ    ކޮންޓްރެކްޓް މަޤާމ ތަކަށް މ ވައްޒަފ ން އައްޔަންކ ރ މ ގައި

 ކްރައިޓީރިއާތައް ބަދަލ ކ ރ މަށް 
  ވަނަ ރަސްމީ   31
އޮގަސްޓް     31ޖަލްސާ 

2022 

11 2022/146 
 

ނަންބަރ     ސ ްޕރީމް ކައ ންސިލް    SC/-AC/65/2022ކޯޓ ގެ  ގަޟިއްޔާގައި 
 ފަރާތެއް ކަނޑައެޅ މަށް  ތަފްސީލ ކ ރާނެ

2022/147 
 

މ ބާރާތަށް ކައ ންސިލ ން    ސައ ތ  ސެންޓްރަލް ޒޯންގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން 
   ނިންމ ން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދިނ މާއި މެދ  ގޮތެއް

2022/148 
 

ބޭޑްމިންޓަން މ ބާރާތ ގައި    އޮފީސްތަކަށް ހ ޅ ވާލައިގެން ބާއްވާހޮރައިޒަން އެކަޑަމީ އިން  
   ނިންމ ން ކައ ންސިލް އިން ބައިވެރިވ މާއި މެދ  ގޮތެއް

2022/149 
 

އާމްދަނީގެ   ލިބޭ  ބަނދަރ ތަކ ން  ފައިސ80ާއައްޑޫސިޓީ  ކަންކަން    %  އެއަވަށެއްގެ 
   އެދި ދެއްވ މަށްކ ރ މަށްޓަކައި އެއަވަށަކަށް ކަނޑައަޅައި 

  ވަނަ ރަސްމީ   32
  07ޖަލްސާ 

 2022ސެޕްޓެމްބަރ  

12 2022/150 
 

ތަރައްޤީ ކ ރ މަށް އެކިޅި ހިމެނޭ ސަރަހައްދ ން ބައެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް    ފެހެލަކިޅި
 ކަލްޗާރ އެންޑް ހެރިޓޭޖަށް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވ ން އެދި  އާރޓްސް، 

2022/151 
 

އެންޑް   ރަސްމީ  ލޭންޑް  ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލ ވ މ ގައި    ވަނަ  18ޓްރާންސްޯޕޓް 
ގެންދިއ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމަވައި    ނިންމަވާފައިވާ، ލަފާ ދީފައިވާ މައްސަލަތައް ކ ރިއަށް

   ދެއްވ ން އެދި
2022/152 

 
HRCM  ްކަނޑައެޅި ބިން ކ ޑަވާތީ   ގެ ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅ މަށ

   ބިން އިތ ރ ކ ރ ން
2022/153 

 
   ބިމެއްދިނ ން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް

2022/154 
 

ތަންތަން  ހ ސްޖާގަ އޮތް    ސ.ފޭދޫ އަވަށ ގެ ލިންކް ރޯޑ ގައި ހ ރި ބިންތަކ ގެ ތެރެއިން
   ކ އްޔަށް ދޫކ ރ މަށް

2022/155 
 

އ ވާލެވިފައިވާތީ، ހ ޅ ދޫ އެއެސްޑީ    އާއި ގ ޅ ގެން އ ފެއްދި އެސްއެސްޑީތައް  19ކޮވިޑް
ބަޖެޓްގައި ހިމެނި ހަރަދ  ނ ކ ރެވިވާ ފައިސާ   ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާގެ ގޮތ ގައި

   ކަނޑައެޅ ންހޯދ މަށް   އިދާރީ ހިންގ މާއި ކެޕިޓަލް ތަކެތި 
2022/156 

 
ަޕބްލިކް ވާކްސް ސައިޓަށް ދެއްވ ން    ހ ޅ ދޫ މީދޫ  ސ ަޕރވައިޒަރަކ  ހަމަޖައްސަވައި 

   އެދި
  ވަނަ ރަސްމީ   33

  14ޖަލްސާ 
 2022ސެޕްޓެމްބަރ  

12 2022/157 
 

ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް  އިކޮނޮމިކް    އައްޑޫ ސިޓީގައި ޖޮބް ސެޓަރ  ހިންގ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ކައ ންސިލާއި އެކ  ވެވޭ އެއްބަސްވ މަށް    އިމާރާތް މަރާމާތ ކޮށް ދޫކ ރ މާއި ގ ޅޭގޮތ ން

    ގޮތެއް ނިންމ މަށް
 

  ވަނަ ރަސްމީ   34
  21ޖަލްސާ 

 2022ސެޕްޓެމްބަރ  

13 2022/158 
 

ރަސްމީ   ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޯޕޓް  އެންޑް  ބައްދަލ ވ މ ގައި    ވަނަ  19ލޭންޑް 
ގެންދިއ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމަވައި    ނިންމަވާފައިވާ، ލަފާ ދީފައިވާ މައްސަލަތައް ކ ރިއަށް

   ދެއްވ ން އެދި



 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220
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2022/159 
 

ރަސްމީ   ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޯޕޓް  އެންޑް  ބައްދަލ ވ މ ގައި    20ލޭންޑް  ވަނަ 
އ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމަވައި  ގެންދި  ނިންމަވާފައިވާ، ލަފާ ދީފައިވާ މައްސަލަތައް ކ ރިއަށް

   ދެއްވ ން އެދި
2022/160 

 
ތަކެތި ގަނެވޭގޮތް ހެދ މަށްޓަކައި    ޑިސްކައ ންޓް ސްކީމެއްގެ ދަށ ން އެސް.ޓީ.އޯ އިން

ދެމެދ  އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއިކ ރ މާއިމެދ     އެސް.ޓީ.އޯ އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލާ
   ގޮތެއް ނިންމ ން

2022/162 
 

ކައ ންސިލް ނަމ ގައި  ކައ ންސިލްގެ  މ ވައްޒަފ ންނާއި    އައްޑޫސިޓީ  ހ ރިހާ  އިދާރާގެ 
ޕްރޮގްރާމ ގައި   މެމްބަރ ން އިންޝ އަރެންސް  އިންޝ އަރެންސްގެ    އެލައިޑް 

  ބައިވެރިވ މަށާއި، ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކ ން ދައްކަންޖެހޭ އިންޝ އަރެންސް ްޕރިމިއަމް 

ދައްކަންޖެހޭ    ތަށާއި އިންޝ އަރެންސް ކޮމްެޕނީއަށްބައިވެރިންގެ މ ސާރައިން ކަނޑާގޮ 
ލޯނެއްގެ ފަންޑ ން  ޓްރަސްޓް  ދެއްކޭގޮތަށް  އެއްފަހަރާ  ފައިސާ   ފައިސާ  ގޮތ ގައި 

  ހަމަޖެއްސ މަށް އެދި
2022/162 

 
އިންސްޓްރަކްޓަރގެ މަޤާމަށް    ހ ޅ ދޫ ޔޫތް އެންޑް ކޮމިއ ނިޓީ ސެންޓަރ އަށް ސްޯޕޓްސް

   ނެގ މަށްމީހަކ  
  ވަނަ ރަސްމީ   35

  28ޖަލްސާ 
 2022ސެޕްޓެމްބަރ  

10 2022/163 
 

ނަންބަރ  ކައ ންސިލްގެ  ނިންމ މ ގައި    B(4)/2022/161- 426  އައްޑޫސިޓީ 
އިންޝ އަރެންސް ސްކީމް ދެވޭނެ ވަކި    ކައ ންސިލްގެ އިދާރާގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ހެލްތް

ހިމެނިފައިވާތީ، އޭގެ   ހެލްތް އިންޝ އަރެންސް ސްކީމް ދެވޭނެ    ބަދަލ ގައިފަރާތެއް 
އިޢ ލާން ހޯދ މަށް  ފަރާތްތައް  ރަނގަޅ     އިތ ރ   އެންމެ  ހޯދޭ  މިގޮތ ން  ކ ރ މަށާއި، 

 ހަވާލ ކ ރ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމ މަށް   ފަރާތަށް މި ޚިދ މަތް ދިނ މަށް
2022/164 

 
ޖާގައިތ   އިތ ރ   އިމާރާތަށް  ކޯޓ ގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ގ ޅޭގޮތ ން  ރ ސ.ހިތަދޫ    ކ ރ މާއި 

    އެދި ކައ ންސިލްގެ މަޝްވަރާ ހޯދ މަށް
2022/165 

 
ޑޭކެއަރ ވަނީ  ްޕލޭންގައި  އެކްޓިވިޓީ  އަހަރ ގެ  ހަދަން    މި  ސެންޓަރެއް 

ނިންމާފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ    ބަޖެޓްކ ރެވިފައެވެ. އަދި މި ޑޭކެއަރ ސެންޓަރ ހެދ މަށް 
ހެދ މަށްހިތަދޫގައި   ސެންޓަރ  މި  ހޯދ މަށް    ކަމަށްވ މާއިއެކ   ބިމެއް  ހިތަދޫއިން 
 ހ ށަހެޅ ން. 

  ވަނަ ރަސްމީ   36
    06ޖަލްސާ 

 2022އޮކްޓޯބަރ  

11 2022/166 
 

ފްލެޓް    36ތެރެއިން    ފްލެޓްގެ  48އައްޑޫސިޓީ ހ ޅ ދޫ އަވަށ ގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ  
 ދޫކ ރ މަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ 

2022/167 
 

ރަސްމީ   ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޯޕޓް  އެންޑް  ބައްދަލ ވ މ ގައި    21ލޭންޑް  ވަނަ 
ގެންދިއ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމަވައި    ނިންމަވާފައިވާ، ލަފާ ދީފައިވާ މައްސަލަތައް ކ ރިއަށް

   ދެއްވ ން އެދި
2022/168 

 
ޑްރާފްޓާއި، ކައ ންސިލްތަކ ގެ އާންމ     ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ފޮނ ވާފައިވާ

ކަންކަން  ޤަވާޢިދ ގައިވާ  އައްޑޫސިޓީ    އިޖ ރާޢީ  އެކ ލަވާލެވިފައިވާ  ހިމަނައިގެން 
   އިސްލާޙ  ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ ކައ ންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދ 

  ވަނަ ރަސްމީ   37
    12ޖަލްސާ 

 2022އޮކްޓޯބަރ  

10 2022/169 
 

 ހެދ ން ޓޫރިޒަމް އަށް ހާއްސަކ ރެވިފައިވާ ވަގ ތީ ބީޗްތައްއައްޑޫސިޓީގައި 
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  ވަނަ ރަސްމީ   38
    22ޖަލްސާ 

 2022އޮކްޓޯބަރ  

13 2022/170 
 

  29503މަރަދޫ އަވަށ ގައި ގޭދޮށ  މަސްްޕލާންޓް ޤާއިމްކ ރ މަށް ދޫކޮށްފައި    އައްޑޫސިޓީ

ސާރވޭ   އެންޑް  ލޭންޑް  މޯލްޑިވްސް  ގ ޅިގެން  ބިމާއި  އިން އަކަފޫޓ ގެ    އޮތޯރިޓީ 

   އަންގާފައިވާ ގޮތަށް ޗާޓް އިސްލާޙްކ ރ މާއި މެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.
2022/171 

 
ބިމ ގެ  "  ފޭދޫ ފެރީ ޓާމިނަލް"   ަޕބްލިކް ޓްރާންސްޯޕޓ ގެ ޚިދ މަތަށް ފޭދޫއިން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ސައިޒ  އަލ ން ކަނޑައެޅ ން. 
2022/172 

 
ސަރވިސްގެ   ޮޕލިސް  ހެޑްކްއާޓާޒްމޯލްޑިވްސް  އިން    ސަދަންރީޖަނަލް  ފޭދޫ  އަޅަން 

 ދޫކޮށްފައިވާ ބިން އެލް.ޔޫ.ީޕ އާއި އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅ ން. 
  ވަނަ ރަސްމީ   39

    26ޖަލްސާ 
 2022އޮކްޓޯބަރ  

11 2022/173 
 

ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީ ކ ރ މަށް ޑެސްޓިނޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް   އައްޑޫސިޓީގެ
ހެދ މަށްޓަކައި ޓްރަސްޓް ފަންޑ  މެދ ވެރިކޮށް ހޯދ މަށް   އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފީސް

ވަނަ   19އެއްލައްކަ ރ ފިޔާ(، ޓޫރިޒަމް ކޮމެޓީގެ ) 100,000.00ނިންމާފައިވާ 
ވަނަ ޓޫރިޒަމް   19ގޮތަށް ޚަރަދ ކ ރ މަށާއި އަދި   ބައްދަލ ވ މ ން ނިންމަވާފައިވާ

ވަނަ އަހަރ  ބޭނ ން    2022ފާސްވެފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން   ކޮމެޓީގެ ބައްދަލ ވ މ ން
ދެލައްކަ ތޭރަހާސް ރ ފިޔާ( ގެ ތެރެއިން  ) 213،000.00 ކ ރ މަށް ފާސްވެފައިވާ
 /B-426އެްޕލިކޭޝަން ޚަރަދ ( ކައ ންސިލްގެ ނަންބަރ :  )ބްރޭންޑިންގް އާއި ވެބް
)އެއްލައްކަ   100,000.00ފާސްވެފައިވާ  ( 2022ޖޫން  16) 2022/08/(4)
ރ ފިޔާ( ބޭނ ން ކޮށްގެން  )ތިރީސްހާސް  30،000.00ރ ފިޔާ(، ތެރެއިން 
  އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިންހާސް ރ ފިޔާ()  183،000.00ހަމަޖެއްސ މާއި އަދި ބާކީ 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑ ން ހޯދ މަށް ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ
2022/174 

 
ކައ ންސިލްގެ ގެތަށް  ގެނެވޭ  އައްޑޫސިޓީއަށް  އިން  ދަށ ން    ވިޒްޔަންވިލާ  ބެލ މ ގެ 

 ނިންމ މަށް އެދި  ރައްޔިތ ންނަށް ފެންނާނެގޮތަށް ބެހެއްޓ މާއި މެދ  ގޮތެއް
2022/175 

 
  ރ އްޖެހި ސަރަޙައްދ ގެ ފ އްޓަރ  ފަރާތ ން ޕިކްނިކް ސަރަހައްދެއް   އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ

ނަންބަރ  ކައ ންސިލްގެ  ނިންމާފައިވާ  އިން  ކައ ންސިލް  - 426  ކަނޑައަޅާއި 

B(4)2021/103   ްތަރައްގީކ ރ މަށ ބީޗ   އެސަރަޙައްދ ގައި  ގ ޅިގެން    ނިންމ މާއި 

 އައ ޓ ސޯސް ކ ރ މާއި މެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން
  ވަނަ ރަސްމީ   40

    01ޖަލްސާ 
 2022ނޮވެމްބަރ  

13 2022/176 
 

( ނިންމ ން  2022ޖ ލައި    06)  B(4)/2022/125-426ނަންބަރ     ކައ ންސިލްގެ
    އެދި ރިވައިޒްކޮށް ދެއްވ ން

2022/177 
 

- 426ނަމްބަރ :    ސްޓާރލައިޓް/ސ.ހިތަދޫ މަރިޔަމް ޝާދިޔާ އާއި ދެމެދ  ވެވިފައިވާ 
PD/S2/2012/56      މ އްދަތ ބިމ ގެ  ކ ލީ  ދޫކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވ މ ން 
ވަނަ ބައްދަލ ވ މ ގައި    22ޓްރާންސްޯޕޓް ކޮމިޓީގެ  ލޭންޑް އެންޑް    އިތ ރ ކ ރ މާއިމެދ 

ގޮތެއް    ނިންމާފައިވާ،  ގެންދިއ މާމެދ   ކ ރިއަށް  މައްސަލަ  މި  ގޮތަށް  ލަފާދީފައިވާ 
    ދެއްވ ން އެދި ނިންމަވައި

  ވަނަ ރަސްމީ   41
    09ޖަލްސާ 

 2022ނޮވެމްބަރ  

12 2022/178 
 

 ބިނާ   މިސްކިތް  ހަމަޖެހިފައިާވ  ބިނާކ ރ މަށް  މީދޫަގއި  ކ ރައްަވއިެގން   ޚަރަދ   ބަޖެޓ ން  ދައ ލަތ ެގ
  ަވނަ   33  ދައ ރ ެގ  ަވނަ  04)  ޖަލްސާ  ރަސްމީ  ަވނަ  02  އަހަރ ެގ  ަވނަ  2022  ކ ރ މަށް
  އިން   B(4)2022/008-426  ނަްނބަރ   ނިންމ ން  ކައ ންސިލްެގ  ަގއި(ޖަލްސާ  ރަސްމީ

 އެދި  ެގަނއ މަށް  ބަދަލ  ތަނަށް ނިންމަާވފައިާވ
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2022/179 
 

ރަސްމީ   ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޯޕޓް  އެންޑް  ބައްދަލ ވ މ ގައި    ވަނަ  23ލޭންޑް 
ގެންދިއ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމަވައި    ނިންމަވާފައިވާ، ލަފާ ދީފައިވާ މައްސަލަތައް ކ ރިއަށް

   ދެއްވ ން އެދި
2022/180 

 
ކޮމިޓީގެ   ޓްރާންސްޯޕޓް  އެންޑް  ބައްދަލ ވ މ ގައި    24ރަސްމީ  ލޭންޑް  ވަނަ 

ގެންދިއ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމަވައި    ނިންމަވާފައިވާ، ލަފާ ދީފައިވާ މައްސަލަތައް ކ ރިއަށް
   ދެއްވ ން އެދި

2022/181 
 

ވެހިކަލް ވޯކްސްގެ  ަޕބްލިކް  ސިޓީގެ  ދިނ މ ގެ    އައްޑޫ  ހިދ މަތް  ދިނ މާއި  ކ އްޔަށް 
ބައްދަލ ވ މ ގައި ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް މި މައްސަލަ    ވަނަ  23އަގ ތައް އާއްމ  ކޮމެޓީގެ  
   ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވ ން އެދި ކ ރިއަށް ގެންދިއ މާއިމެދ 

2022/182 
 

ބައިވެރިވ މާއި މެދ  ކައ ންސިލ ން    އައްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ލީގ ގައި ކައ ންސިލ ން ޓީމެއް
   ދެއްވ ން އެދި  ހަމަޖައްސަވައިގޮތެއް ނިންމަވައި ޚަރަދ  

2022/183 
 

   ނެގ މަށް ްޕރޮކިއ މަންޓް ޔ ނިޓަށް ކޮންޓްރެކްޓް އ ޞޫލ ން މ ވައްޒަފަކ 

2022/184 
 

އެގްރިމެންޓް' އަށް    އ ރީދޫއިން ހ ށަހަޅ އްފައިވާ' ސްޮޕންސަރޝިްޕ އޮފް ފޭން ޒޯން 
 ކައ ންސިލ ން ގޮތެއް ނިންމ މަށް 

2022/185 
 

ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމ  ކ ރ މަށްޓަކައި    އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ސަންސެޓް ބީޗްގައި ޓޫރިސްޓް
އެކ ލަވާލެވ ނ  ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމ މާމެދ     ހ ށަހަޅާފައިވާ ބިޑް އިވެލ އޭޓް ކ ރ މަށް

   ނިންމަވައިދެއްވ ން އެދި ކައ ންސިލ ން ގޮތެއް
2022/186 

 
ރ )ފަސްހާސް  5000  ކޭޝްގެ ގޮތ ގައި މަހެއްގެ މައްޗައްއަވަށ  އޮފީސްތަކަށް ެޕޓީ  

   ރ ފިޔާ( ދިނ މަށް
  ވަނަ ރަސްމީ   42

    17ޖަލްސާ 
 2022ނޮވެމްބަރ  

12 2022/187 
 

މަޤާމަށް   ހިތަދޫ ގެ  އޮފިސަރ  ގްރައ ންޑް  ހ ސްވެފައިވާ  މަރ ކަޒ ން    އިޖްތިމާއީ 

 މ ވައްޒަފަކ  އައްޔަން ކ ރ ން. 
2022/188 

 
ކ ރާ މަސައްކަތް  ތައްރަޤީއަށް  މަރަދޫގައި    އަންހެނ ންގެ  އެހީތެރިކަމާއެކ   ކޮމިޓީގެ 

ގިނަދ ވަސްވ މ ގެ ސަބަބ ން އިމާރާތް ބާވެ،    އިމާރާތްކ ރެވ ނ  މިސްކިތް، ބޭނ ން ނ ކޮށް
އެތަނ ގެ އާއި،  ފަރާތްތަކ ން    ވީރާނާވަމ ންދާތީ  ބައެއް  ގޮތ ގައި  ނ ރަނގަޅ   ބޭނ ން 

އެއިމާރާތް ހ ރި ބިން ރައްޔިތ ންނަށް ބޭނ ން ހިފޭން    މާރާތް ތަޅާލާ ހިފަމ ންދާތީ އެއި
   ކ ރ މ ގެ ހ އްދައަށް އެދި  އެހެން ބޭނ މަކަށް ބޭނ ން

2022/189 
 

ރަސްމީ   ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޯޕޓް  އެންޑް  ބައްދަލ ވ މ ގައި    25ލޭންޑް  ވަނަ 
މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމަވައި  ގެންދިއ   ނިންމަވާފައިވާ، ލަފާ ދީފައިވާ މައްސަލަތައް ކ ރިއަށް

 ދެއްވ ން އެދި 
2022/190 

 
ރީތި،  ފިނި،  އައްޑޫސިޓީ  ގޮތެއްގައި  ހެދ މ ގެ    ދެމެހެއްޓެނިވި  ސިޓީއަކަށް  ފެހި 
މަސައްކަތ ގެ ތެރެއިން އައްޑޫ  މަޤ ސަދ ގައި ގަސް ހައްދައި އާލާ ކ ރ މަށް ފެށިފައިވާ

މިއާންޒް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޖާއި   ގޮތ ންނާސަރީގައި ގަސް އިންދާ ހެއްދ މާއި ގ ޅޭ  
   ނިންމައިދެއްވ ން އެދި އެކ  ވެވޭ އެމްއޯޔޫ އަށް ކައ ންސިލ ން ގޮތެއް



 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220
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2022/191 
 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕރޮޖެކްޓްގެ    އައްޑޫ ސިޓީގައި އެފްކޯންސް އިން ކ ރިއަށްގެންދާ ރޯޑް
އަވަށ ން  ފޭދޫ  ބޭނ މަށް  ޔާޑްގެ  ބިން   20،000   ކާސްޓިންގ  އަކަފޫޓްގެ    ހާސް 

 ހަމަޖެއްސ މާއިމެދ  ކައ ންސިލ ން ގޮތެއް ނިންމ މަށް 
2022/192 

 
ހ ށަހަޅާފައިވާ ޗާޓ ން އެކ   އާ  ސަރަހައްދ    މައްސަލަ   Addu"  ފާހަނގަކޮށްފައިވާ 

Nurse Shark Sanctuary  "ެސަރަހައްދެއްގެ    ގ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  ގޮތ ގައި 
 ކަނޑައެޅ މަށް. ގޮތ ގައި 

  ވަނަ ރަސްމީ   43
    24ޖަލްސާ 

 2022ނޮވެމްބަރ  

11 2022/193 
 

ބަޖެޓ    އެސް.އެސް.ޑީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އަވަށަށް  ގައި  2022  އޮކްޓޯބަރ   24ފޭދޫ 
 އެދި  މ ޠާލިޢާކޮށްފައިވާތީ، މ ޠާލިޢާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދެއްވ މަށް

 

  ވަނަ ރަސްމީ   44
   01ޖަލްސާ 

 2022ޑިސެމްބަރ  

12 2022/194 
 

މަދ ރަސާ އާއި ހ ޅ ދޫ މީދޫ ހެލްތް ސެންޓަރާއި ދެމެދ  އޮންނަ ކަޅ ކަމަނާރ     ސ.އަތޮޅ 
   ހެވީ ވެހިކަލް ވަނ ން މަނާ މަގެއްގެ ގޮތ ގައި ކަނޑައެޅ ން. މަގ 

2022/195 
 

ރަސްމީ   ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޯޕޓް  އެންޑް  ބައްދަލ ވ މ ގައި  ވަނަ    26ލޭންޑް 
ގެންދިއ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމަވައި    ނިންމަވާފައިވާ، ލަފާ ދީފައިވާ މައްސަލަތައް ކ ރިއަށް

 ދެއްވ ން އެދި 
2022/196 

 
އަކަފޫޓޫގެ ބިމ ގެ    24882  މެދ ވަލ  ސްކޫލަށް ދޫކ ރ މަށް ކައ ންސިލ ން ނިންމާފައިވާ

މިބަދަލ ތައް މިބިމަށް  ބަދަލ އަންނާތީވެ،  އެންޑް    ގެނައ މާއިމެދ    ސައިޒަށް   ލޭންޑް 

ގޮތަށް    ވަނަ ބައްދަލ ވ މ ގައި ނިންމާފައިވާ، ލަފާދީފައިވާ  22ޓްރާންސްޯޕޓް ކޮމިޓީގެ  
 މި މައްސަލަ ކ ރިއަށް ގެންދިއ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވ ން އެދި 

2022/197 
 

އެހީއަށް ބޭނ ންވާ    ވަނަ އަހަރ ގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޚާއްސަ  2022މަރަދޫ ސްކޫލ ން  
ހަރަކާތަށް ފައިސާގެ    މީހ ންގެ ދ ވަސް )ތ އްރަވާސް( ފާހަގަކ ރ މާއި ގ ޅިގެން ހިންގޭ
ބެހެއްޓ މާއި ސްޓޯލެއް  ކައ ންސިލްގެ  އަދި  ހަމަޖެއްސ ން  ކައ ންސިލ ން    އެހީ  މެދ  

   ވައި ދެއްވ ން އެދިގޮތެއް ނިންމަ 
2022/198 

 
ކޮންޓްރެކްޓް މަޤާމ ތަކަށް    ކައ ންސިލްގެ ނިންމ ންތަކާ ގ ޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓް އަދި ވޭޖް

 މ އްދަތާގ ޅޭ ގޮތ ން ލަފައަކަށް އެދި ނެގިފައިވާ މ ވައްޒަފ ންގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ
2022/199 

 
(  2018ޖަނަވަރީ    AA/(3)2018/12   )23-426ކައ ންސިލްގެ ނިންމ ން ނަންބަރ   

ގ ޅިގެން ގެންދާ    ނިންމ މާއި  ކ ރިޔަށް  ކޮށްގެން  އިއ ލާން  އިދާރާއިން  ކައ ންސިލް 
ތަކ ގެ ބިޑް ޑޮކިއ މެންޓް ވިއްކާ އަގަށް ބަދަލ  ގެނައ މާއި މެދ    އެކިއެކި ްޕރޮޖެކްޓް 

   ނިންމަވައި ދެއްވ ން އެދި ގޮތެއް
2022/200 

 
ގަވަނެންސް ފޯރީޖަނަލް   ހެލްތް އެންޑް ވެލްބީން' ގެ '    ލެބޯރޓަރީ އޮން އާރބަން 

   ބައިވެރިކ ރ މާއި މެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.   ހެލްތީ ސިޓީ ' ގެ ނެޓްވާރކްގައި އައްޑޫ ސިޓީ
  ވަނަ ރަސްމީ   45

   07ޖަލްސާ 
 2022ޑިސެމްބަރ  

12 2022/201 
 

ކައ ންސިލް ނަންބަރ    ކ ންފ ނި އ ފައްދަންއައްޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ  
426-B(4)/2021/034  ިކައ ންސިލް    ނިންމ މ ން ނިންމާފައިވާތީ މ ކ ންފ ނީގައި 

 ކ ރ މަށް   ތަމްސީލ  ކ ރާނެ ކައ ންސިލް މެމްބަރަކ  އައްޔަން
2022/202 

 
ޖަމްއިއްޔާއިން ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ  ހިލާލް    މީދޫގައި ޤ ރްއާނިކް ާޕކެއް ތަރައްޤީ ކ ރ މަށް

ގ ޅިގެން މީދޫ    ްޕރޮޕޯސަލް އާ އެއްގޮތަށް، މީދޫ އަވަށ  އޮފީހާއި ހިލާލް ޖަމްއިއްޔާ 
 އޮތް ބިމ ގައި ޤ ރ އާނިކް ޕާކެއް ތަރައްޤީ ކ ރ މަށް އަވަށ  އޮފީހ ގެ ހ ޅަނގަށް



 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220
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  ވަނަ ރަސްމީ   46
   14ޖަލްސާ 

 2022ޑިސެމްބަރ  

13 2022/203 
 

  ކައ ންސިލްގެ ކޮމެޓީތަކ ގެ ހިންގ ން ހަރ ދަނާކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ކޮމެޓީތަކ ގެ   އައްޑޫސިޓީ

  އ ސޫލ  ބަދަލ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ
2022/204 

 
Addu Nurse Shark Sanctuary  "ްކ ރ މަށްޓަކައި ކައ ންސިލް އިން    ހިމާޔަތ

 ޤަރާރެއް ފާސްކ ރ ން 
2022/205 

 
ދ ވަސްހ ޅ ދޫ   މަސްވެރިންގެ  ފަރާތ ން  ގ ޅ މ ގެ  ކ ރ މަށް    އަންހެނ ންގެ  ފާހަނގަ 

 ހ ށަހަޅާފައިވާ ކަންތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނ ން 
2022/206 

 
ރަސްމީ   ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޯޕޓް  އެންޑް  ބައްދަލ ވ މ ގައި    ވަނަ  27ލޭންޑް 

ގެންދިއ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމަވައި  ލަފާ ދީފައިވާ މައްސަލަތައް ކ ރިއަށް    ،ނިންމަވާފައިވާ
 އެދި  ދެއްވ ން

2022/207 
 

ރަސްމީ   ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޯޕޓް  އެންޑް  ބައްދަލ ވ މ ގައި    28ލޭންޑް  ވަނަ 
ގެންދިއ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމަވައި    ނިންމަވާފައިވާ، ލަފާ ދީފައިވާ މައްސަލަތައް ކ ރިއަށް

 ދެއްވ ން އެދި 
2022/208 

 
ޓާމިނަލް ފެރީ  ވަގ ތީ  ބަނދަރ ގައި  ހިތަދޫ  އިން  ބިން    އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  އެޅ މަށް 

  ހަމަޖެއްސ ން
2022/209 

 
މެމްބަރ ންގެ ޗ އްޓީ ތާވަލަށް    ދައ ރ ގެ ކައ ންސިލް  04އައްޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ  

 މައްސަލަ  އަންނަ ބަދަލ  ފާސްކޮށްދެއްވ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ
2022/210 

 
 އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ އިން ގޯތި ދޫކ ރ ން އަވަސްކޮށްދިނ މަށް އެދި 
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13 2022/211 
 

  ސިމެންތި ގ ދަން ހިންގި އިމާރާތާއި ބިން ކ އްޔަށްދޫކ ރ މަށް ކ ރެވ ނ  ނަންބަރ    އެޯޕލޯ

(IUL)426-CA/426/2022/311   ްއިވެލ އޭޓ ބިޑްތައް  ހ ށަހެޅިފައިވާ    ގ ޅިގެން 

ބިޑް    ކ ރެވިފައިވާތީ، އިވެލ އޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް
ކައ ންސިލަށް  މެދ   ނިންމ މާއި  ނިންމާފައިވާ  އިން  ކިމޮޓީ  ކ ރ މަށް    އެވޯޑް 

 ފެނިވަޑައިގެންނަވާ ގޮތެއް ނިންމަވާ ދެއްވ މަށް އެދި 
2022/212 

 
ހިތަދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރ ކަޒ ގެ ގޯތި އަކަފޫޓ  ބިމ ގައި    1500ތެރެއިން    އައްޑޫސިޓީ 

-426(IUL)ހޯދ މަށް ކ ރެވ ނ  ނަންބަރ     އަމިއްލަ ހަރަދ ގައި ކެފޭ ހިންގާނެ ފަރާތެއް
AA/426/2022/340  ާބިޑްތައް އިވެލ އޭޓް ކ ރެވިފައިވާތީ،    ގ ޅިގެން ހ ށަހެޅިފައިވ

ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ބިޑް އެވޯޑް ކ ރ މަށް   އި އެންމެ މަތިން މާރކްސްއިވެލ އޭޝަންގަ
މެދ  ކައ ންސިލަށް ފެނިވަޑައިގެންނަވާ ގޮތެއް    ކިމޮޓީ އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމ މާއި

 ނިންމަވާ ދެއްވ މަށް އެދި 
2022/213 

 
ރަސްމީ   ކޮމިޓީގެ  ޓްރާންސްޯޕޓް  އެންޑް  ބައްދަލ ވ މ ގައި    ވަނަ  29ލޭންޑް 

ލަފާ ދީފައިވާ މައްސަލަތައް ކ ރިއަށް ގެންދިއ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމަވައި    ،ނިންމަވާފައިވާ
 އެދި  ދެއްވ ން

2022/214 
 

ކ އްޔަށް" ޙަފްލާތަކަށް  އެކި  އ ޞޫލް  އައްޑޫ ސިޓީގެ ސިޓީ ސްކޮޔަރ  "  ދޫކ ރ މ ގެ 

   ފާސްކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ



 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220
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9 2022/215 
 

 ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ މަރަދޫފޭދޫގެ ބައެއް މަގ ތަކަށް ނަން ކިއ މ ށް 

 ރަސްމީ ދަތ ރ ފ ޅ ތައް 
  ޕްރޮޖެކްޓް   އިމާރާތްކ ރ މ ގެ  ޔ ނިޓ   ހައ ސިން  ސޯޝަލް  އަދަދަކަށް  ދެމެދ ގެ  2000  އާއި   1000  ސިޓީގައި  އައްޑޫ •

 އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ަބއްދަލ ކ ރ މަށާއި،  އާއި  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިން  ކ ންފ ނީގެ BUCNG ޗައިނާގެ  ކަމަށްވާ  ކޮންޓްރެކްޓަރ

  ޕާޓްސް  ސްޕެއަރ  އިންޕެކްޓްކޮށް  ޕާޓްސް  ސްޕެއަރ  ވެހިކަލްތަކ ގެ  ހެވީ  ގެ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް

  އަލީ   މާލޭ ސިޓީއަށް މޭޔަރ  މަޝްވަރާކ ރ މަށް  އެކ   ފަރާތްތަކާއި  އެކި  ކަމ ގައިކަން  ގ ޅޭ  ރައްޔިތ ންނާއި  ގަތ މަށާއި އަދި

  އަށް މާލެއަށް ދަތ ރެއްކ ރެއްވިއެވެ. 28-26 ޖެނ އަރީ 2022ވަނީ    ޒަރީރ  ހ ސައިން ނިޒާރ  އަދި ކައ ންސިލަރ

 

 

  2022  އަދި  2019  އިންޑެކްސް  ޕާރފޯމަންސް  އެކ ލަވާލާފައިވާ  ވަޒަންކ ރ މަށް  މިންކޮށް  ޕަރފޯމަންސް  ކައ ންސިލްތަކ ގެ •

 ރަސްމިއްޔާތ ގައި  ޙާއްސަ  ާބއްވާ  ދިނ މަށްޓަކައި"  އެވޯޑް  ކަންގަތި"  ކައ ންސިލްތަކަށް  އައިސްފައިވާ  އަށް  ވަނަ ވަނަ  އިން

އަށް    2022ފެްބރ އަރީ    26-24ޝ ޢާއ  ވަނީ    މ ޙައްމަދ   އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ  ޑެޕިއ ޓީ  ފަރާތ ން  ކައ ންސިލްގެ  ސިޓީ  އައްޑޫ

 މާލެ ސިޓީއަށް ދަތ ރެއްކ ރެއްވިއެވެ.

 
  މަޝްރޫޢ ގެ (  އެސްޕަޔަރ" )އެނަރޖީ  ރިނިއ ަބލް  އިން  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  ޕްރައިވެޓް  ސަސްޓެއިންަބލް  އެކްސެލްރޭޓިންގެ •

 މޭޔަރ  ފަރާތ ން  ކައ ންސިލްގެ  ސިޓީ  އައްޑޫ  ހަފްލާގައި  ކ ރ މަށް ާބއްވާ  ސޮއި  އެއްަބސްވ ންތަކ ގައި  ފިޔަވަހީގެ  ތިންވަނަ

  މާލެ   އަށް  30  މާރޗް  އިން   28  މާރޗް  ހަމަޖެހިފައިވ މ ން  ގޮތަށް   ވަޑައިގަންނަވާ  ަބއިވެރިވެ  ނިޒާރ   އަލީ  އަލްފާޟިލް

 ދަތ ރެއްކ ރެއްވިއެވެ. ސިޓީއަށް

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

  އިން  06  ޖޫން  ހަމަޖެހިފައިވ މ ން  ގޮތަށް  ވަޑައިގަންނަވާ  ަބއިވެރިވެ   ނިޒާރ   އަލީ  އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ   ފަރާތ ން  ކައ ންސިލްގެ

 ދަތ ރެއްކ ރެއްވިއެވެ. ސިޓީއަށް މާލެ ދިއ މަށް  ރޯޑްއަށް ކްރޮސް އަށް 07ޖޫން 



 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220
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  ފަރާތ ން   ކައ ންސިލްގެ  ސިޓީ  ަބއްދަލ ކ ރ މަށްޓަކައި އައްޑޫ  އާއި   އޮތޯރިޓީ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  އަދި   މިނިސްޓްރީ  އިކޮނޮމިކް •

 ދަތ ރެއްކ ރެއްވިއެވެ. ސިޓީއަށް މާލެ އަށް  2022ޖޫން  15-16ވަނީ    ނިޒާރ  އަލީ އަލްފާޟިލް މޭޔަރ

 
  ،ސަޢީދ   އަޙްމަދ    ކައ ންސިލަރ  ،ޝ އާއ   މ ޙައްމަދ    މޭޔަރ  ޑެޕިއ ޓީ   ، ނިޒާރ   އަލީ  މޭޔަރމި ދަތ ރ ގައި    : ދަތ ރ   މާލެ •

  ކައ ންސިލަރ  ،ޒަރީރ   ޙ ސައިން  ކައ ންސިލަރ  ،ފައިޒ އްރަޙްމާން  ޙ ސައިން  ކައ ންސިލަރ  ،ޝިނާޒް  އިްބރާހީމް  ކައ ންސިލަރ

 16ވަނީ    އަސްލަމް  ޝިޒްލީނާ   އެގްޒެކެޓިވް  އ ންސިލްކަ  ، ޝ ޖާއ   މ ޙައްމަދ   ޖެނަރަލް  ސެކެރެޓަރީ  އަދި  މ ޙައްމަދ   ޚާލިދާ

ދަތ ރ ކ ރައްވައި    2022  އޮގަސްޓް  20އިން    2022އޮގަސްޓް     ަބއްދަލ ކޮށް   އިދާރާތަކާއި  އަދި  މިނިސްޓްރީތައްމާލެ 

 ސިޓީއަށް   މާލެ  ހައްލ ހޯދ މަށް  ކަންތައްތަކަށް  އެ  މަޝްވަރާކޮށް  ގ ޅިގެން  ކަންތައްތަކާއި  އެކިއެކި  ގ ޅ ންހ ރި  ރައްޔިތ ންނާއި

 ދަތ ރެއްކ ރެއްވިއެވެ.

 
 އިން   28.09.2022  ަބއިވެރިވ މަށް  ހަފްލާގައި  ހާއްސަ  ޭބއްވޭ  ފާހަގަކ ރ މަށް  ރަންއަހަރ   ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ  ރާއްޖޭގެ •

 ފާހަގަކ ރ މަށް   ރަންއަހަރ   ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ  ރާއްޖޭގެ  ސިޓީއަށް  މާލެ  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  އަދި  މޭޔަރ   އަށް  02.10.2022

 ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  އަދި  މޭޔަރ   އަށް  02.10.2022  އިން  28.09.2022  ަބއިވެރިވ މަށް  ހަފްލާގައި  ސަހާއް  ޭބއްވޭ

 ދަތ ރެއްކ ރެއްވިއެވެ. ސިޓީއަށް މާލެ

 
 މޭޔަރ   ަބއިވެރިވ މަށް  މަހާސިންތާގައި  ރާއްޖެ  ވިއަވަތި  ދަރ ާބރާއި  ފަނޯއްލަ  ޭބއްވ ނ   ގަމ ގައި  ލާމ    އަހަރ ގެ  ވަނަ  2022 •

  ނ ސްރަތ   ރައީސާ  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކ ރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނ ންގެ   އަދި  ސާލިހާ  އާމިނަތ   ،ކައ ންސިލަރ   ،ނިޒާރ   އަލީ

 ދަތ ރެއްކ ރެއްވިއެވެ.  ރަސްމީއަށް ލާމ  ގަމަށް  11.10.202 އިން 08.10.2022 ވަނީ ރަޝީދ 

 
  ަބއިވެރިވ މަށް   ގައި  ރަސްމިއްޔާތ   ނިންމ މ ގެ  މ ާބރާތް  އެތްލެޓިކްސް  ވަނަ  13  ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ޖޫނިއަރ  ނޭޝަނަލް   މަކިޓާ •

 2022  އޮކްޓޯަބރ  26  ޝ ޖާއ   މ ހައްމަދ   ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  އަދި  ނާދިރ   އަހްމަދ   ކައ ންސިލަރ  ،ނިޒާރ   އަލީ  ،މޭޔަރ

 ދަތ ރެއްކ ރެއްވިއެވެ. ރަސްމީ އަށް ތިނަދޫ،ގދ ގައި
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 ޕްލޭނިންގެ  ަބއިވެރިވ މަށާއި  ގައި   ކޮންފަރެންސް"  މޯލްޑިވްސް  ދަ  އިން  އިންވެސްޓެމެންޓްސް  އެނާޖީ  ރިނިއ ަބލް  އަޕްސްކޭލް •

 ކައ ންސިލަރ  އަދި  ނިޒާރ   އަލީ  މޭޔަރ  ވ މަށް  ަބއިވެރި  ަބއްދަލ ވ މ ގައި  ޭބއްވޭ  އެކ   ކޯޕަރޭޝަންއާއި  ފެނަކަ  އަދި  މިނިސްޓްރީ

 ދަތ ރެއްކ ރެއްވިއެވެ. ޓީއަށްސި މާލެ އަށް 12.12.2022 އިން  07.12.2022 ވަނީ ޝިނާޒް އިްބރާހިމް

 ބޭފ ޅ ން  ކ ރެއްވި  ޒިޔާރަތް 
 2022ޖެނ އަރީ    18  - އަތޮޅ ކައ ންސިލް  އ ތ ރ ބ ރީ   ހ ވަދ އަތޮޅ   •

 ކ ރ މ ގެ   ފ ޅާ  ދާއިރާ  ސިއްހީ  ދެކ ނ ގެ  ވަނީ  ަބއްދަލ ވ މ ގައި  މި

 ިބނާ  އެއަރޕޯޓެއް  އިންޓަނޭޝަނަލް  އަދި .  ކ ރެވިފައެވެ  މަޝްވަރާ

 މީގެ .  ދެކެވިފައިވެއެވެ  ަބއްދަލ ވ މ ގައި  މި  ވާހަކަވެސް   ކ ރ މ ގެ

މި   ޕްރޮޖެކްޓް  ކ ރިއަށްދާ  އައްޑޫގައި  މިހާރ   އިތ ރ ން  ތައް 

  .ކ ރެވިފައެވެ މަޝްވަރާ ަބއްދަލ ވ މ ގައި

 

 2022ފެބްރ އަރީ    7  –   އިދާރާ   އަތޮޅ ކައ ންސިލް   ހައްދ އްމަތީ  •

  ހިމާޔަތް   ލޭންޑް  ވެޓް  އަތޮޅ ގެ.  ލ  މަޝްވަރާއާއި   ގ ޅޭ  ޕްރޮޖެކްޓްއާއި  އެންދެރި  ދަތ ރ ގައި  ތަޖްރާިބ  ކ ރެއްވި  އަށް  އައްޑޫސިޓީ

 .   ކ ރެވިފައެވެ މަޝްވަރާ ހެދ މ ގެ ޕްލޭން މެނޭޖްމަންޓް ކ ރ މަށް

  މިނިސްޓަރސް   ޕްރައިމް   ދަ   އެންޑް   ކޮމަންވެލްތް   ދަ   އެންޑް   އޭޝިއާ   ސައ ތް   ފޯ   ސްޓޭޓް   އޮފް  މިނިސްޓަރ   އިނގިރޭސިވިލާތ ގެ  •
  އޮފް   އަހ މަދ  (  ޠާރިޤް )  ލޯޑް   ، ކޮންފްލިކްޓް   އިން   ވަޔަލަންސް   ސެކްޝ އަލް   ޕްރިވެންޓިން   އޮން   ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް   ސްޕެޝަލް 
 2022ފެބްރ އަރީ    17  - ވިމްބަލްޑަން 



 ކައ ންސިލ ން ހިންގި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް             ވަނަ އަހަރ    2220

 

ކައ ންސިލް  ސިޓީ އައްޑޫ  
90 

 އޭޝިއާ  ސައ ތް   ފޯ  ސްޓޭޓް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އިނގިރޭސިވިލާތ ގެ

  މިނިސްޓަރސް  ޕްރައިމް   ދަ  އެންޑް  ކޮމަންވެލްތް  ދަ  އެންޑް

 ސެކްޝ އަލް  ޕްރިވެންޓިން  އޮން  ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް  ސްޕެޝަލް

 އޮފް  އަހ މަދ (  ޠާރިޤް)  ލޯޑް  ، ކޮންފްލިކްޓް   އިން  ވަޔަލަންސް

އައްޑޫސިޓީ   2022ފެްބރ އަރީ    17  ވިމްަބލްޑަން ދ ވަހ   ވަނަ 

  ޒިޔާރަތްކ ރައްވާފައިވެއެވެ.ކައ ންސިލަށް 

 
މާރިޗ     15  - ޒަރވޯސް   ހަދާދް   ފާރިސް . މރ   ޑިރެކްޓަރ   ކަންޓްރީ   ކަނޑައަޅ އްވާފައިވާ   ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ބޭންކ ން   ވާރލްޑް  •

2022 

މާރިޗ     15ވަނީ    ޒަރވޯސް  ހަދާދް  ފާރިސް .މރ  ޑިރެކްޓަރ  ކަންޓްރީ  ކަނޑައަޅ އްވާފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ބޭންކ ން  ވާރލްޑް

 ވަނަ ދ ވަހ  އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލަށް ޒިޔާރަތްކ ރައްވާފައެވެ. 2022

 2022މާރިޗ     26  - ޞާލިޙް   މ ޙައްމަދ    އިބްރާހީމް   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  •

 ތަރައްޤީގެ  ކ ރިޔަށްދާ  މިހާރ   ސިޓީގައި  އައްޑޫ  ަބއްދަލ ކ ރެއްވ މ ގައި  މި

 އިތ ރ ން   މީގެ.  މަޝްވަރާކ ރައްވައިފައިވެއެވެ  ގ ޅޭގޮތ ން  މަޝްރޫޢ ތަކާ

 ހޯދ މަށް  ލ ޔެއް  ދަތިކަމަށް  ޯބހިޔާވަހިކަމ ގެ  ސިޓީގެ  އައްޑޫ

 ތަރައްޤީކޮށް   ފަތ ރ ވެރިކަން  އައްޑޫގައި  ބޭނ ންވާކަންކަމާއި

 ހޮސްޕިޓަލާއި   އިކ އިޓޯރިއަލް  އައްޑޫ   ބޭނ ންވާކަންކަމާއި  ރިއެރ ވ މަށްކ 

 ސިޓީ  ޙިއްޞާކ ރެއްވ މާ  ތައްކަންޮބޑ ވ ން  ހ ރި  ގ ޅޭގޮތ ން

 ލައިޓިން  ސްޓޭޑިއަމްގެ  ޒޯން  އިތ ރ ކ ރ މާއި  ަބޖެޓް  ކައ ންސިލ ގެ

 ވަޞީލަތްތަކާއި  ކަންކަމާއި  ޭބނ ންވާ  ޒ ވާނ ންނަށް  ހަރ ކ ރ ންފަދަ

  މި   އަދި  ބޭނ ންވާކަމާއި  ވަޞީލަތްތައް  އިތ ރ    އިތ ރ ކ ރ މާއެކ   ވަޞީލަތް  އިންސާނީ  ،ޙައްލ ކ ރ މާއި  މައްސަލަތައް  އިޖްތިމާޢީ
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ެބހޭގޮތ ން މަޝްވަރާކ ރެވިފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތ ރ ން އައްޑޫ ސިޓީގެ   ކަންކަން  މ ހިންމ   ޭބނ ންވާ  ތަރައްޤީއަށް  ސިޓީގެ  ނޫންވެސް

 މަރަދޫ، މަރަދޫ ފޭދޫ އަދި މީދޫގެ ަބނދަރ  ރަސްމީކޮށް ހ ޅ އްވައި ދެއްވިއެވެ.

 2022މެއި    15- މޮންތަޒެމީ   މަރްޖާން   މިސް   ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް   ހ ންނަވާ   ކަނޑައަޅ އްވާފައި   ރާއްޖެއަށް   އިން   ޔ ނިސެފް  •

ވަނަ   2022މެއި    15ވަނީ    މޮންތަޒެމީ   މަރްޖާން  މިސް  ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް  ހ ންނަވާ  ކަނޑައަޅ އްވާފައި  ރާއްޖެއަށް  އިން  ޔ ނިސެފް

 ޒިޔާރަތްކ ރައްވާފައެވެ. ދ ވަހ  އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލަށް 

 

 2022ޖޫން    09  - ގެމަނަފ ށީކައ ންސިލް  އ ތ ރ ބ ރީ   ހ ވަދ އަތޮޅ   •

މިއި ގެމަނަފ ށީ ކައ ންސިލް އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ގ ޅ ން 

ކ ރެވޭނެ  ގ ޅ ވާލ މަށް  ނިޒާމ ން  ދަތ ރ ފަތ ެ ރ ގެ  ަބދަހިކ ރ މަށާއި 

މަޝްވަރާކ ރ މާއި އައްޑޫގެ މ ހިއްމ ތަންތަން ކަންކަމާއި ގ ޅޭގޮތ ން  

  ަބލާލ މަށް ކ ރެއްވި ދެދ ވަހ ގެ ތަޖްރިާބ ދަތ ރެކެވެ.

 

 2022ޖޫން    11  - ޝައ ނާ   އާމިނަތ    ޓެކްނޯލޮޖީ   އެންޑް   ޗޭންޖް   ކްލައިމެޓް   ، އެންވަޔަރަންމަންޓް   އޮފް   މިނިސްޓަރ  •

 ،އެންވާރަމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އާއި  ކައ ންސިލް  އައްޑޫސިޓީ

 ޭބއްވ ނ   ދެމެދ   އާއި  ޓެކްނޯލޮޖީ  އެންޑް  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް

 މިނިސްޓްރީއިން  އައްޑޫސިޓީގައި  މިަބއްދަލ ވ މ ގައި  ަބއްދަލ ވ މެކެވެ.

 މިނިސްޓްރީއިން  މަޢ ލޫމާތ   ގ ޅޭ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި   ގެންދާ  ކ ރިޔަށް

 ހ ރި  ރައްޔިތ ންގެ  އައްޑޫސިޓީގެ  ، ހިއްސާކ ރައްވާ  އާއި  ކައ ންސިލް

 ދެފަރާތ ގެ  ގ ޅޭގޮތ ން  ހޯދ މާއި  ހައްލ    ކަންޮބޑ ވ ންތަކަށް  ަބއެއް

  ކ ރެވިފައިވެއެވެ. މަޝްވަރާ މެދ ގައި
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 2022ޖޫން    14  - އިދާރާ   އަތޮޅ ކައ ންސިލް   ހައްދ އްމަތީ  •

 ކްލައިމެޓް  ،އެންވާރަމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ،ކައ ންސިލް  އައްޑޫސިޓީ

 އަތޮޅ ގެ.  ލ  އަދި  ޓީމް  ޕްރޮޖެކްޓް  އެންދެރި  ޓެކްނޯލޮޖީގެ  އެންޑް  ޗޭންޖް

 ަބއްދަލ ވ މ ގައި  ަބއްދަލ ވ މެކެވެ. މި  ޭބއްވ ނ   ދެމެދ   ކައ ންސިލްތަކާއި

 ބަލަހައްޓާ  މެނޭޖްކޮށް  ސަރަހައްދ   ކ ރެވިފައިވާ  ހިމާޔަތް  އައްޑޫސިޓީގެ

 މައ ލޫމާތ    ަބއިވެރިންނާއި  ަބއްދަލ ވ މ ގެ  ގ ޅޭގޮތ ން  ގޮތާއި

  ހިއްސާކ ރެވިފައިވެއެވެ.

 2022ޖ ލައި    7 -ޓީމް   ބޭންކް   ވޯލްޑް  •
 މައ ލޫމާތ    ގޮތ ން  ެބހޭ  ޭބނ ންކ ރ މާ  ޓެކްނޮލޮޖީތައް  ކައ ންޓަށް  ހައ ސިން  އާއި  ޓީއޭ  ހައ ސިން  ރެސިލިއަންޓް   ަބއްދަލ ވ މ ގައި  މި

 .ހިއްސާކ ރެވ ނެވެ
 
   2022ސެޕްޓެމްބަރ    15- ނަޝީދ   މ ހައްމަދ    ރައިސް   ، ރައިސް   މަޖިލީހ ގެ   ރައްޔިތ ންގެ  •
ގޮތ ން   ަބއްދަލ ވ މ ގައި  މި ކ ރ މ ގެ  ރައްކާތެރި  ތިމާވެށި  އައްޑޫސިޓީގެ 

ކޮރަލް  މޯލްޑިވްސް  މަސައްކަތްތަކާއި،  ކ ރެވޭނެ  އިތ ރަށް 
ތިޒާމ ކ ރައްވާ  ވަނަ އަހަރ  އައްޑޫސިޓީގައި އިން  2023އިންސްޓިޓިއ ޓްއިން  
 .މަޝްވަރާކ ރައްވާފައެވެ" އާއި ގ ޅޭގޮތ ން 2023"ކޮރަލް ފެސްޓިވަލް 

 
 
 2022ސެޕްޓެމްބަރ    18-ބޭފ ޅ ން   ކޮމިޝަންގެ   ހައި  އިންޑިއަން  •

ރައްޔިތ ންނަށް ދެމ ންދާ .އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލ ން  ަބއްދަލ ވ މެކެވެ  ޭބއްވ ނ   ގ ޅިގެން  އާއި   ރިވިއ   HICDP  ަބއްދަލ ވ މަކީ  މި

ކަމާއިގ ޅޭ   އިދާރާތަކާއި  ސަރ ކާރ ގެ  ހައްލ ހޯދ މަށް  ދަތިތަކަށް  ދިމާވެފައިވާ  ދިނ މ ގައި  ހިދ މަތް  ފ ރިހަމަކޮށް  ހިދ މަތްތައް 

ަބއްދަލ   ޭބއްވ ނ   މިއަދ   އެކ   އާއި  ހައިކޮމިޝަން  އިންޑިއާ  ދަތ ރ ގައި  ކ ރައްވާ  ކ ރ މަށް  މަޝްވަރާ    ވެ މ އައްސަސާތަކާއި 

މިަބއްދަލ ވ މ ގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށ ން ކ ރިޔަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫޢ ތަކާއި، އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލްގެ 

ގޮތ ންނާއި، އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމްކ ރާ އިންޑިއާގެ   މަވައްޒަފ ންނަށް އިތ ރ  ތަމްރީނާއި މަތީތަޢ ލީމ ގެ ފ ރ ސަތ  ހޯދ މާއި ގ ޅޭ 
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މަސައްކަތް ކ ރެވޭނެ ދާއިރާ އެމްަބސީގެ  މަސައްކަތ ގެ އިތ ރ ން އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލް އާއި އިންޑިއާ ސަރ ކާރާއި ގ ޅިގެން 

 އެވެ. ތަކާއި ގ ޅޭގޮތ ން ދެފަރާތ ގެ މެދ ގައި ފ ޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކ ރެވިފައިވެ

 2022އޮކްޓޯބަރ    06- ބޭންކް   ވޯލްޑް  •

 ސިސްޓަމްތައް  އ ފައްދާފައިވާ  ފިނޭންސްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދި  ޕީ .އޭ.އެސް  ކައ ންސިލްގައި  އައްޑޫސިޓީ  ަބއްދަލ ވ މ ގައި  މި

 .މަޝްވަރާކ ރެވ ނެވެ ގ ޅޭގޮތ ން  ދެނެގަތ މާއި މިންވަރ  ޭބނ ންކ ރެވޭ އިންޕްލިމެންޓްކޮށް
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 2022އޮކްޓޯބަރ    16- ކައ ންސިލް  މަޑަވެލި  •

. މަރަދޫފޭދޫ ަބއްދަލ ވ މެކެވެ  ޭބއްވ ނ   ގ ޅިގެން  ދަތ ރާއި  ތަޖ ރިާބ  ކ ރެއްވި  އައްޑޫއަށް  ކައ ންސިލ ން  މަޑަވެލި  ަބއްދަލ ވ މަކީ  މި

ދަންނަވާފައިވަނީ  މަރ ޙަާބ  ޓީމަށް  ކައ ންސިލްގެ  މަޑަވެލި  ބަނދަރ ން 

ކައ ންސިލަރ ޚާލިދާ މ ޙައްމަދ ، ކައ ންސިލަރ އާމިނަތ  ސަލްމާ އަދި  

އޮފީހ ގެ ކައ ން އަވަށ   މަރަދޫފޭދޫ  އަދި  ސަޢީދ   އަހ މަދ   ސިލަރ 

މޫސާ އިްބރާހިމް  އެގްޒެކެޓިވް  ދަތ ރ ގެ ކައ ންސިލް  މި  އެވެ. 

އޮފީސްތަކަށް  އަވަށ   އިތ ރ ން  އިދާރާގެ  ކައ ންސިލް  ަބއިވެރިންވަނީ 

ކާރިން  ހިންގާގޮތް  މަސައްކަތް  މިތަނ ގެ  ޒިޔާރަތްކ ރައްވައި 

  ަބއްލަވާލައްވާފައެވެ.

 2022އޮކްޓޯބަރ    16-ބައްދަލ ވ ން   ކ ރެވ ނ    އާއި   އޭ . އެމް . ޑީ . އެން   އަދި   ޕީ . ޑީ . އެން . ޔޫ  •

  އަންނަ  ރާއްޖެއަށް  ފަރާތ ން  ގެ  އޭ.އެމް.ޑީ.އެން  އަދި  ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ   ގ ޅިގެން  އިދާރާތަކާއި  ސަރ ކާރ ގެ  ރާއްޖޭގެ  ަބއްދަލ ވ މ ގައި  މި

  ހިއްސާކޮށް   ގޮތްތައް  އަރައިގަނެވޭނެ  ،ގޮތްތަކާއި  ކ ރިމަތިލެވޭނެ  ކާރިސާތަކާއި  ޤ ދ ރަތީ  ،ަބދަލ ތަކާއި  މޫސ މީ

 .މަޝްވަރާކ ރެވިފައިވެއެވެ

 2022އޮކްޓޯބަރ    30- ކައ ންސިލް   މާފ ށި  •

 ތަޖ ރިބާ   ކ ރެއްވި  އައްޑޫއަށް  ކައ ންސިލ ން  މާފ ށި  ަބއްދަލ ވ މަކީ  މި

 ަބއްދަލ ވ މެކެވެ ޭބއްވ ނ  ގ ޅިގެން ދަތ ރާއި

 2022ނޮމެމްބަރ    24  - މިނިސްޓަރ  ޑިފެންސް  •

އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއ ރިޓީ އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސަދަން އޭރިއާ 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ދެމ ން ގެންދަވާ ޚިދ މަތްތައް އިތ ރަށް އައްޑޫސިޓީގައި  މ ގައި  ކޮމާންޑް އާއި ދެމެދ  މިއަދ  ޭބއްވ ނ  ަބއްދަލ ވ 

 އެވެ. ހަރ ދަނާކޮށް ފ ޅާކ ރ މާއި ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާކ ރެވިފައިވެ
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 2022ޑިސެމްބަރ    08- ކައ ންސިލް   ތިނަދޫ 

  މިދަތ ރ ގެ   .ަބއްދަލ ވ މެކެވެ  ޭބއްވ ނ    ގ ޅިގެން  ދަތ ރާއި  ތަޖ ރިާބ  ކ ރެއްވި  އައްޑޫއަށް  ކައ ންސިލ ން  ތިނަދޫ  ަބއްދަލ ވ މަކީ  މި

  އަވަށ    އިދާރާ،  ކައ ންސިލް  އައްޑޫސިޓީ  ތެރޭގައި

  ނޭޝަނަލް   ސަރަހައްދ ،  ފްލެޓް  ހިތަދޫ  އޮފީސްތައް،

ގަން ނޭޗަ  އައްޑޫ  އެކަޑަމީ،  ޕޮލިސް ޕާރކް،  ރ 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ  އެއަރޕޯރޓް،  އިންޓަނޭޝަނަލް 

މޯސްޓް    ސަދަން އެރިއާ ކޮމާންޑް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަދަން

ަބއެއް   ތާރިޙީ  އައްޑޫސިޓީގެ  އިތ ރ ން  ޕޮއިންޓްގެ 

ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތް  ަބއިވެރިން  ދަތ ރ ގެ  މަސަތްކަތްއިރ   ތަންތަނަށް  ގ ޅިގެން  ދެކައ ންސިލް  ތެރޭގައި  ކ ރެވިދާނެ  މިދަތ ރ ގެ 

ދި ޙިދ މަތް  ހަރ ދަނާކ ރ މާއި،  ޙިދ މަތްތައް  ދެމ ންދާ  ކައ ންސިލްތަކ ން  ދިމާވާ  ދާއިރާތަކާއި،  ކައ ންސިލްތަކައް  ނ މ ގައި 

 ވެއެވެ.ގޮންޖެހ ންތަކ ން އަރައިގަތ މާއި ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރެވިފައި

 އޮޑިޓް 
ވަނަ އަހަރ    2022 މިއަހަރ ގެ ފ ރަތަމަ ހަމަސް ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގައި މާލީ އޮޑިޓެއް ކ ރ ވިފައިނ ވެއެވެ. އަދި 

ވަނަ އަހަރ ގެ އޮޑިޓ  ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް   20 - 202021އޮފީހ ގެ ފަރާތ ން އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލްގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 
 ގެން ނިމި އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކ ރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ކައ ންސިލްގެ ކޮމެންޓް ފޮނ ވި ނިމިފައެވެ. ފެށި
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   މަސައްކަތްތައްހާއްސަ   ކ ރެވިފައިވާ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް  މަސައްކަތްތައް  ކައ ންސިލްގެ 
 ކ ރިޔަށް   ކައ ންސިލ ން  އައްޑޫސިޓީ  މ ނާސަަބތ ގައި  ދ ވަހ ގެ  ތިމާވެށީގެ  ދ ނިޔޭގެ •

ވަނަ އައްޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ   04ތެރޭގައި    ހަރަކާތްތަކ ގެ  ަބއެއް  ގެންދެވި
ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ނޭޗަރ ޕާރކްއިން  ލައިވްކޮށް   53

 އިންދ މ ގެ  ރ އް   500  އައްޑޫސިޓީގައި  ގެންގޮސްފައެވެ. އޭގެ އިތ ރ ންކ ރިއަށް  
 ފޭދޫ   ހަރަކާތަކާއި  އިންދ މ ގެ  ގަސް  ހ ޅ ދޫގައި  އަދި  ޕާކް  މަރަދޫ  ހަރަކާތާއި

މީގެ އިތ ރ ން   ވެއެވެ.ހިއްކިިބން ސަރަހައްދ  ސާފ ކ ރ މ ގެ ހަރަކާތެއް ހިނގިފައި
  100އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި  މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓް އާއި ގ ޅިގެން  

ރ އް އަދި އެފްކޮންސް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގ ޅިގެން ގަސް އިންދ މ ގެ 
ކ ރިޔަށް ގެންދެވިފައި އެހީ ރާއްޖޭގެ   700ތިމާވެށީގެ މ ނާސަާބތ ގައި ވެސް  ވެއެވެ.  ހަރަކާތެއް  ވާއިރ   ރ އްވަނީ އިންދާފައި 

ރ އްއިންދ މ ގެ   100،000ފައި ރ އްކަމާއި ކައ ންސިލްގެ ފާއިތ ވިތަނަށް ަބލާއިރ  އެއްތާކ  އެންމެ ގިނައިން ކައ ންސިލް އިންދާ
 ރ އް އިންދާފައެވެ. 1900ޕްރޮގްރާމް ކ ރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އިރ  މިހާރ ވެސް މި ދައ ރ ގައި ވަނީ  

 

 

ސިޓީގައި ކ ރިޔަށް ގެންދެވ ނ  ފ ރަތަމަ ހިފްޡ  އިމްތިހާން އައްޑޫ •
 ވ މ ގެ ފ ރިހަމަކ ރި ދަރިވަރ ގެ ދަސްވެނި 

ކައ ންސިލް އިދާރާގެ ހޯލ ގައި ވަނީ ާބއްވާފައެވެ. މި  ރަސްމިއްޔާތ  •
 ދަރިވަރަކ  ދަސްވެނިވެފައެވެ. 01ގޮތ ން ފ ރަތަމަ ެބޗ ގައި 

 
  21ވަނީ މިއްޔާތ ގެ ވައިގެ ސާފ  މިންވަރ  ދެނެގަތ މ ގެ ނިޒާމް އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމްކ ރ މ ގެ މަޝްރޫޢ  ފެށ މ ގެ ރަސް •

މިރަސްމިއްޔާތ ގައި އައްޑޫސިޓީގައި އެއާ   ވަނަ ދ ވަހ  އީކ އޭޓަރ ބ ލޫ ލެގޫންގައި ކ ރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 2022ފެްބރ އަރީ 
މޮނީޓަރިންގް  

 ސިސްޓަމް
ޤާއިމްކ ރ މ ގެ 
މަސައްކަތް 
ކ ރ މަށް 

އައްޑޫސިޓީ  
ކައ ންސިލް އާއި  
މިނިސްޓްރީ އޮފް 
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މި  ވެއެވެ. ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައީ ދެމެދ  ވަނީ ފަހ މ ނާމާއެއްގައި ސޮއި ކ ރެވިފައިއެންވަޔަރަމަންޓް، 
ދަށ ން ރާއްޖޭގައި ވައިގެ ސާފ  މިންވަރ  ދެނެގަންނަ ނިޒާމް ޤާއިމް ކ ރެވޭ ފ ރަތަމަ ރަށަކަށް ވަނީ އައްޑޫސިޓީ  މަޝްރޫޢ ގެ

  ވެ.ވެގެން ގޮސްފައެ
 

ސަރ ކާރ ގެ  • އަކީ  މަޝްރޫއ   މަގ ހެދ މ ގެ  އައްޑޫސިޓީގެ 
އެޕްކޮންސް   އިންޑިއާގެ  ދަށ ން  ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ 
ހިންގޭ  ޙަވާލ ކ ރެވިގެން  އާއި  ލޓޑ  އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ 

އަމަލީ މަސައްކަތް ކ ރިޔަށްދާގޮތް މޭޔަރ ޢަލީ ނިޒާރ  ގެ  މަޝްރޫއ 
ގައި   2022ރީ  ފެްބރ އަ  23ވަނީ    އަދި ކައ ންސިލް މެންަބރ ން  

މި   އްވާފައެވެ.  ަބއްލަވާލަ ތެރެއިން  މިހާރ    15މަސައްކަތ ގެ 
ހިތަދޫގެ    2023ޖަނަވަރީ   ހަމައަށް  ވަނީ   14.2އާއި  މަސައްކަތް  ސީޓީީބގެ   މިމަސައްކަތްއެވެ.  މިފައިނި  ކިލޯމީޓަރ ގެ 

 ކ ރެވި،  ތަރައްޤީ  މަގ ތައް  ފެންވަރަށް   ޒަމާނީ  ޤާއިމ ކ ރެވި،  ނިޒާމ    ހިންދާ  ފެން  ރަށެއްގައި  ހ ރިހާ  އައްޑޫސިޓީގެ  ނިމިގެންދާއިރ 
 ހެއްޓ މަށް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރ ކ ރެވިގެންދާނެެބލެ އަމާންކަން  އައްޑޫސިޓީގެ ދިއްލައި މަގ ތައް

 

ދަތ ރ ތައް  • އައްޑޫސިޓީއަށް ޝެޑިއ ލް  ރަސްމީކޮށް  އެއާރއިން  މަންޓާ 
ރަސްމިއްޔާތ ގެ   ކ ފެށ މ ގެ  ވަރަށް  ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ވަނީ  ލަގަދަކޮށް 

ޢަލީ  މޭޔަރ  އައްޑޫސިޓީގެ  ކޮއްދެއްވީ  ޝަރަފްވެރި  މިރަސްމިއްޔާތ  
 އެވެ.ނިޒާރ 
 
 
 
 
 

ގޮތ ން   • ފާހަގަކ ރ މ ގެ  ދ ވަސް  ކ ޑަކ ދިންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އައްޑޫސިޓީ  އިސްނަންގަވައިގެން  ސްކޫލ ން  ޝަރަފ އްދީން 

ދައ ލަތ ގެ   އާއި  ގ ޅިގެން ކައ ންސިލް    މ އައްސަސާތަކާއި 
ވަނީ   ދ ވަހ     12މެއި    2022އައްޑޫސިޓީގައި  ވަނަ 

ކ ޑަކ ދިންނަށްޓަކައި ޝަރަފ އްދީން ސްކޫލ ގައި އާއިލީ ހަވީރެއް  
 ާބއްވާފައެވެ. 
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ޤާއިމްކ ރ  • ޝާކް ސެންކްޗ އަރީއެއް  ގޮތ ން  އައްޑޫގައި ނާރސް  ނާސް ޝާކް ސެންކްޗ އަރީ" ގެ  މ ގެ  "އައްޑޫ  އައްޑޫގައި 

 ވެ.ނިންމާފައެ ވަނީ މ ގައި ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅާއި އެސަރަހައްދ  ހިމާޔަތް ކ ރ މަށް ކައ ންސިލ ން ނަ
 )ހ ކ ރ ( އީދި މަޅިލ ން )މަރަދޫ ބަނދަރ (  08ޖ ލައި -މަރަދޫ ގައި ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަކީ  •

 )ހޮނިހިރ ( އ ޟްހިއްޔާ ކަތިލ ން )މަރަދޫ ބަނދަރ (  09ޖ ލައި 
 )ހޮނިހިރ ( އީދ  ސައި )މަރަދޫ ޕާރކް ސަރަހައްދ ( 09ޖ ލައި  -
 )ހޮނިހިރ ( ސްޓްރީޓް ސޮކާ މ ާބރާތް )މަރަދޫ ފ ޓ ޯބޅަ ޕިޗް(  09ޖ ލައި  -
 )ހޮނިހިރ ( ވާދެމ މ ގެ މ ާބރާތް )މަރަދޫ ބަނދަރ (  09ޖ ލައި  -
 )އާދީއްތަ( ނެޓްޯބޅަ މ ާބރާތް )މަރަދޫ ބަނދަރ (  10ޖ ލައި  -
 )އާދީއްތަ( ދ ޅަހެޔޮ ހަށިހެހޮ ހިނގާލ ން )މަރަދޫ ަބނދަރ ( 10ޖަލައި  -
 )ހޯމަ( މަސް ރޭސް )މަރަދޫ ބަނދަރ (  11ޖ ލައި  -
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 2022ޖ ލައި    08ވަނަ އަހަރ ގެ ަބރަކާތްތެރި އަޟްޙާ އީދ  އައްޑޫސިޓީގައި ކ ލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކ ރ މަށް،   1443 •
" ގެ  1443އަވަށ ގައި "އައްޑޫ އީދި ސަމާ    6ހަށް ބަހާލައިގެން އައްޑޫސިޓީގެ  ދ ވަ  8ގެ ނިޔަލަށް    2022ޖ ލައި    15އިން  

 .ހަރަކާތެއް ހިންގ މަށް އައްޑޫސިޓީ ކައ ންސިލ ން ވަނީ ނިންމާފައެވެ 18ނަމ ގައި 
 
 )ސިޓީ ސްކެއެއާރ( )ހ ކ ރ ( އީދި މަޅިލ ން 08ޖ ލައި -ހިތަދޫ ގައި ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަކީ މިގޮތ ން 
 
 )ސިޓީ ސްކެއެއާރ( )ހޮނިހިރ ( އީދ  ނަމާދ  09ޖ ލައި  -
 )ސިޓީ ސްކެއެއާރ(  )ހޮނިހިރ ( އީދ  ސައި 09ޖ ލައި  -
 )ސިޓީ ާބޒާރ (  )ހޮނިހިރ ( އ ޟްހިއްޔާ ކަތިލ ން 09ޖ ލައި  -
)ހިތަދޫ އިޖ ތިމާއީ   )ހޮނިހިރ ( ަބއިަބލާ މ ާބރާތް ފެށ ން   09ޖ ލައި   -

 މަރ ކަޒ (
 )ސިޓީ ސްކެއެއާރ( )ހޯމަ( ސަޤާފީ މަހ ރަޖާން 11ޖ ލައި  -
 )ސިޓީ ސްކެއެއާރ( )އަންގާރަ( ފެންސީ ޕެރޭޑް 12ޖަލައި  -
 )ސިޓީ ސްކެއެއާރ(  )ބ ދަ( އާއިލީ ހަވީރ   13ޖ ލައި  -
 )ސިޓީ ސްކެއެއާރ(   )ބ ރާސްފަތި( ޮބޑ މަސް ބޭނ ން  14ޖ ލައި   -
 ހަވާއެރ ވ މާއި އެކ - – )ހ ކ ރ ( ދ ންމާރި ޝޯ 15ޖ ލައި  -
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 މަރަދޫފޭދޫ ގައި ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަކީ : •

 (ފޭދޫ ސްކޫލް ކ ރިމަތި)ހޮނިހިރ ( އ ޟްހިއްޔާ ކަތިލ ން )މަރަދޫ 09ޖ ލައި  -

 )މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް ކ ރިމަތި( )ހޮނިހިރ ( އީދ  ސައި  09ޖ ލައި  -

 )މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރ () ކ ޑަކ ދިންގެ ހަވީރ )ހޮނިހިރ (  09ޖ ލައި  -

 ފ ޓްސަލް ޕިޗް()ހޮނިހިރ ( ވާދެމ މ ގެ މ ާބރާތް ) 09ޖ ލައި  -

 ކ ޑަކ ދިންގެ ޕާކ (ކ ރީގެ މ ާބރާތް ) މިކްސް ވޮލީޯބޅަ)އާދީއްތަ(  10ޖ ލައި  -
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 ފޭދޫ ގައި ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަކީ : 

 )ހޮނިހިރ ( އީދ  ނަމާދ  )ފޭދޫ ޓާފް ދަނޑ (  09ޖ ލައި  -

 )ހޮނިހިރ ( އ ޟްހިއްޔާ ކަތިލ ން )ފޭދޫ އައ ޓްޑޯ ޖިމް ކައިރި( 09ޖ ލައި  -

 )ހޮނިހިރ ( އީދ  ސައި )ފޭދޫ ޓާފް ދަނޑ (  09ޖ ލައި  -

 )ހޮނިހިރ ( ބައިސްކަލް ރޭސް )ފޭދޫ ލިންކްރޯޑް(  09ޖ ލައި  -
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  ހ ޅ ދޫގައި ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަކީ :

)ހޮނިހިރ ( އީދ  ނަމާދ ، އ ޟްހިއްޔާ ކަތިލ ން، އީދ  ސައި،   09ޖ ލައި   -
 ެޕރޭޑްކ ލަޖެހ ން، ފެންޖެހ ން، ލިކީޑްރޯ، ބިދޭސީންގެ ކްރިކެޓް އަދި މާލީ 

)އާދީއްތަ( އެކި ޒަމާނ ގެ ހެދ ން ދައްކާލ މ ގެ ހަރަކާތް، ފެންސީ   10ޖ ލައި   -
ސްެޕޝަލިސްޓް   ފްރީ  ބައިބަލާ،  ވައ ދެމ ން،  މަސްވެރިންގެ  ގޭމްސް، 

 ޓަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން ޑޮކް
 )ހޮނިހިރ ( އީދ  ސައ 09ޖ ލައި  -
ކޮޅ ން، ޓްރެޝާރ )ހޯމަ( އަންހެން ފިރިހެން ބަށި މެޗް، ޑިގ     11ޖ ލައި   -

 ހަންޓް 
 މެޗް 5)އަންގާރަ( ބިދޭސީންގެ ކަބައްޑީ މެޗް، ގ މްބަރޮ މ ބާރާތް، ޓެކްބޯޅަ މ ބާރާތް އަދި ނޭމާ  12ޖަލައި  -
 )ބ ދަ( މަސް ދަތެރެ، ކެއްކ މ ގެ މ ބާރާތް، ޒ ވާނ ންނާއި މެޓްރަންސްގެ ފ ޓްބޯޅަ މެޗް އަދި ބިދޭސީންގެ ވައ ދެމ ން  13ޖ ލައި  -
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 މީދޫގައި ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަކީ :  •
 )ހ ކ ރ ( ކަނބަލ ންގެ ެޕރޭޓް، އީދ  މަޅި  08ޖ ލައި  -
 
ނަމާދ   09ޖ ލައި   - އީދ   ހަވީރ  ސައި،  )ހޮނިހިރ (  ފެންކ ޅި،  ރަން،  ޓްރެއިލް  އައްޑޫ  ކަތިލ ން،  އ ޟްހިއްޔާ  އީދ  ސައި،   ،

   އިސްރަށްވެހިންގެ ހަވީރ ، އޯަޕން މައިކް، ލެންޓރން އެރ ވ ން
 
 ބޮޑ  ޗ ކީ މ ބާރާތް، މަސްރޭސް، ާޕރކް ވޮލީ މ ބާރާތް، ކ ޑަކ ދިންގެ ހަވީރ ، އޯަޕން މައިކް)އާދީއްތަ(  10ޖ ލައި  -
 
ވާދެމ މ ގެ މ ބާރާތް،މާލީ ެޕރޭޑް، ބޮޑ މަސް ެޕރޭޑް، އިހ ގެ ހަރަކާތް، ކޭމާ، އޯަޕންމައިކް، އެވޯޑް ސެރެމަނީ  )ހޯމަ(    11ޖ ލައި   -

 އަދި އީދ  ޝޯ 
 

 

 





������������

������������

���������������
	��	


