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ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

`
ކގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ هللا سبحانه وتعالى
މަޝްވަރާގެ އުސޫލުން ކަންކަން ނިންމުމަށް އެންގެވި ،ނިޢުމަތްތަ ު
ނ
އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .މަޝްވަރާގެ ރިވެތި ނަމޫނާ ދައްކަވައި ،އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެ ް
މ
ވަޑައިގެން ،ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ مح ّمد صلّى هللا عليه وسلّم އަށް ޞަލަވާތާއި ،ސަލާ ް
ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ .މި ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި ،މިތުރު ޞަޙާބީން
ޝާމިލްކުރަމެވެ.
އމިއްލައަށް
ފއިވާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ަ
ލބިގެން އުފައްދާ ަ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ ޤާނޫނުން ބާރު ި
ދައުވާކުރުމާއި ދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ މުއައްސަސާއެކެވެ .މުވައްސަސާގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ
ކަންކަން

ދީމިޤްރާތީ

ދ
އަ ި

ނ
ޖަވާބުދާރީވަނިވި ،ދެފުއްފެން ަ

އުސޫލުން

މށް
ނިންމު ަ

ގފަހިކޮށްދީ،
މަ ު

ނނާއި
ޖތިމާޢީގޮތު ް
އި ް

ތން ،މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ،ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް،
ގ ު
ނނާއި ،ޘަޤާފީ ޮ
އިޤްތިޞާދީގޮތު ް
ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ ،މާލޭ ސިޓީގައި އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކޮށް ދިނުމެވެ.
މ މުހިއްމު
ޙޞިލްކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާނެ އެން ެ
ބަޔާންކުރެވުނު މަޤްޞަދުތަށް ާ
މަސައްކަތަކީ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަށް ސިޓީގައި ދިނުމެވެ .މިކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކައުންސިލުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހަދައި،
ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ،ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ
ސިޓީކައުންސިލުން ކަންކަން ޙާޞިލްކުރުމަށް ގެންގުޅޭނޭ އަސާސެވެ .ހަމައެއާއެކު މިކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް
ނދިއުމަކީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
ކއި ،ހަމަތައް ކަނޑައަޅަމުން ގެ ް
ދންޖެހޭ ގަވައިދުތަކާއި ،އުސޫލުތަ ާ
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަ ަ
ހިންގުމުގެ ވައްޓަފާޅިއެވެ.
ގާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު ރައްޔިތުންގެ މޭޔަރ ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރުވެރިކަން އެބައިމީހުނަށް ލިބިގެންދިޔަ
ފުރަތަމަ ފަހަރު އެބައިމީހުންގެ މޭޔަރ އައްޔަންކުރުމުން މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވި ފުރަތަމަ ދައުރުކަމުގައި  4ވަނަ ދައުރުވެ
ތާރީޚްގެތެރެއަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ.
ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތާރީޚްގައި ވެސް ފުރަތަމަ
ށ
ދއުރުގައި  2021ވަނަ އަހަރަ ް
ނ ަ
ނކުރި ،ކައުންސިލްގެ  4ވަ ަ
ނ އެބައިމީހުންގެ މޭޔަރ އައްޔަ ް
ފަހަރަށް ރައްޔިތުން ބަސްބުނެގެ ް
މަރުހަބާކީ ،ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ  8ވަނަ އަދި  9ވަނަ އިސްލާހުން ކައުންސިލަށް ލިބިދިން އިޚްތިޔާރު ތަކާއެކުއެވެ.
ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ ހުވައި ކުރުން މިއަހަރުގެ މެއިމަހުގެ  17ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމާއެކު
ގ
ގލުވެގެން ދިޔައިރު ،ކޮވިޑް –  19ގެ ޙާލަތުގައި މާލޭ ސިޓީ ެ
ވނަ ދައުރުން  4ވަނަ ދައުރަށް ނަ ު
ކައުންސިލްގެ ބާރުތަށް ަ 3
އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތްނަމަވެސް ،ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ހަމަ އެ ހިނދުގައި ފަށައި
ގަނެވުނުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

3

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ގ ފުރަތަމަ
ވނު ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރު ެ
ހުވައަށްފަހު އިގްރާރުތަކުގައި ސޮއިކޮށް 15 ،މިނިޓް ތެރޭގައި ބޭއް ު
ނ ޖަލްސާއެއް ކަމުގައެވެ .ލައިވްކޮށް ކުރިއަށްދިޔަ މި ޖަލްސާގައި
ޖަލްސާ ވެގެންދިޔައީ ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދު ތަކެއްގެނެސްދި ް
ނދިޔައީ އަމާޒެއް އޮވެގެން ދަތުރު
ހށަހަޅާދެއްވުން ވެގެ ް
ކައުންސިލްގެ " ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން " މޭޔަރ ރައްޔިތުންނަށް ު
ކުރާ ކައުންސިލެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދެވުނު ކަމެއްކަމުގައެވެ .މާލޭ ސިޓީގެ އިޖްތިމާޢީ ،އިޤްތިޞާދީ،އަދި ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ
ކއި ލަނޑުދަނޑިތަށް ވަގުތާއެކު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މި އެކްޝަން ޕްލޭން ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ
ގޮތްތަކާއި ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަ ާ
އަސާސެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ކައުންސިލުން އިއްތިފާޤުވީ ހިނދު އެކަން ފައިސަލާވެވި ތައްގަނޑުޖެހިގެން ދިޔައެވެ .ކައުންސިލްގެ
ބނު މި ދަރުބާރުގައި މާލޭ ސިޓީ
ލ ު
ލއިންކޮށް ހުވައިކުރުމުގެ ދަރުބާރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ި
ތާރީޚްގައިވެސް މިހާތަނަށް އޮން ަ
ނ
ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ އާއި އަދި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ހުވައި ކުރައްވައި އިގްރާރުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އޮންލައިންކޮށެވެ .އޭގެތެރެއި ް
ނނެވެ.
ތިން ކައުންސިލަރުން ހުވައިކުރައްވައި އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިއްބަވައިގެ ް
ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައި ގަތުމުގައި ކައުންސިލްގެ  6ކޮމީޓިއެއް އުފަން ކުރެވުނެވެ.
ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީގެ ގޮތުގައި އުފަން ކުރެވުނީ ވިލިމާލޭ ސަރވިސަސް ކޮމިޓީ ،ހުޅުމާލޭ ސަރވިސަސް ކޮމިޓީ ،ކޯޕަރޭޓް
ސަރވިސަސް ކޮމިޓީ ،ލޭންޑް ބިލްޑިންގް އެންޑް ވައިޓަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޓީ ،މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޓީ ،ޕޮލިސީ
ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ކޮމިޓީއެވެ.

ހތަކަކާއެކު
ދ ބަދަލުތަކަކާ އިސްލާ ް
ނ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވައި ު
އޭގެ އިތުރު ް

ފާސްކުރެވުނެވެ.
ތއްބެވުމުން
ކއުންސިލަރުން ކަރަންޓީންގައި ި
މލޭ ސިޓީ އޮތުމާއެކު ،ބައެއް ަ
ކޮވިޑް –  19ގެ ޙާލަތުގައި ާ
އންގަވާފައިވާ
މންޓް އޮޓޯރިޓީން ަ
ކލް ގަވަން ެ
ވމުގެ ސަބަބުން  ،ލޯ ަ
މާލަމަށް ޙާޒިރުވެގެން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވޭގޮތް ނު ު
ފަދައިން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ހޮވުމުގެ ވޯޓް ފަސްކުރުމަށްފަހު ،އަނެއްކާވެސް ޖުލައި  20ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން

ނިންމަން އެލް.ޖީ.އޭ

ހ
ދގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ދުވަހަކީ  21ވަނަ ދުވަސްކަމަށްވާތީ އެދުވަ ު
ނސިލްގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން ގަވައި ު
އިން އެންގެވުމާ ގުޅިގެން ،ކައު ް
ނ
ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަނަގައި ޖުލައި  6ވަނަ ދުވަހު  14ދުވަހުގެ ނޯޓިސްދީ އެޖެންޑާކުރުމަށްފަހު ޖުލައި މަހުގެ  21ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވު ު
ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ  6ވަނަ ޖަލްސާގައި ވޯޓްނެގުން ބޭއްވުމުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ކަމުގެ މަގާމް ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު
ދޔައީ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި
ނަރީޝް ކާމިޔާބު ކުރައްވައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެވަޑައި ގަތުން ވެގެން ި
ލިބިގެންދިޔަ އިތުރު ފަސޭހައެއްކަމުގައެވެ.
ނ ފަރުކޮޅު
ޓމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން އިހްތިޞާސްގައި ހިމެ ޭ
އ ު
ކައުންސިލްގެ ހައިބަތު ހިފެހެ ް
ފއިވާތީ އެޗް.ޑީ.ސީއަށް އެކަން
ހނެކަމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ަ
ފުށީގައި ކަންކަން ކުރާއިރު ކައުންސިލްގެ ބަހެއް އޮންނަންޖެ ޭ
މތިން
ނސިލްގެ އިހްތިޞާސް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ކަންކަން ކުރުމުގައި ގާނޫނު ދަންނަ ގޮތުގެ ަ
އެންގުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ކައު ް
ކައުންސިލްގެ ރުހުމާއި ،މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގައުމީ އިދާރާ ތަކަށާއި ދައުލަތުގެ
ނ ކުރުމަށް ކައުންސިލާ ޙަވާލު ކުރަންޖެހޭ
އގައި ހޯދާނަމަ އެކަ ް
އއާއެކު ރައްޔިތުންގެ ބަހެއް ކަމެ ް
ށ އެންގުނެވެ .ހަމަ ެ
ކުންފުނިތަކަ ް
ވތީ އެކަން އެގޮތުގެ މަތިން ކުރުމަށް އެންގުނެވެ.
ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބުނެފައި ާ
ށ
އިޖްތިމާއީ ތަރައްޤީގެ ދާއިރާއިން ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ގުޅީފަޅުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަ ް
ރވުނު މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި
ދނުމަށް ކު ެ
ގޯތި އަދި ބިން ހޯދާ ި
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކުވެސް މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .އޭގެ އިތުރުން ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ އަގު 5500.00
ވއި މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .މީގެ
ރ އަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަ ަ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

އިތުރުން މާލޭގައި ހުރި ފްލެޓް އެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ،މަސައްކަތް ނުކުރެވި ދޫކޮއްފައިވާ ބިންތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
ހަމައެއާއެކު ވިލިމާލޭގައި އުސްކޮށް އިމާރާތް ނުކުރެވުމުން ލޯނު ނުލިބި އަތްމަތި ދަތިވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލެއް ގެނައުމަށް10 ،
ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވުނެވެ.
މާލޭ ސިޓީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮންލައިންކޮށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރީ މި ދައުރުގެ ފެށުމުގެތެރޭގައެވެ.
ތންގެ ޚިޔާލް ހޯދުނީވެސް މިފަހަރުކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
ނހެދުމަށް ރައްޔި ު
ހަމައެއާއެކު ތާރީޚްގައިވެސް މާލޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭ ް
ލވުމުގައި  300އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވިއެވެ .ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މި
އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި މި ބައްދަ ު
ނށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ވަކިވަކި ދާއިރާތަކާ މުވައްސަސާތަކާ ޖަމިއްޔާ
ވށި ޕްލޭ ަ
ލކޮޕީ ހުށަހެޅުނެވެ .ބިނާ ެ
ދ ި
ބައްދަލުވުމުގައި މިހާރު އޮތް ެ
ޖަމާޢަތްތަކާ އެސޯސިއޭޝަންތަކާއެކު ވަކިވަކި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނެވެ .އަދި ޕޯޓަލް އާއި އީމެއިލް އިން ޚިޔާލުހުށަހެޅުމަށް
ށ
ބނާވެށި ޕްލޭނަ ް
ލ އަދި ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ި
ނ މާލޭގެ ހަތަރު އަވަށާއި ހުޅުމާ ެ
ފުރުޞަތުދެވުނެވެ .މީގެ އިތުރު ް
ނނަވަންޖެހެއެވެ.
ޚިޔާލު ހޯދުނެވެ .މި ބައްދަލުވުންތައް ނުހަނު ކާމިޔާބުކަމުގައި ދަ ް
ނ ދައުރުގެ
ނނަ ސިޔާސަތެއް ގާއިމްކުރުމަށް ،ހަތަރުވަ ަ
ރކޮށްދީ ދެފުށް ފެ ް
ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯ ު
ކައުންސިލް ޙަވާލުވީއިރު ކަންކަމުގެ ޙާލަތުތައް ހުރިގޮތް ބަލައި އިސްލާހް ކުރުމަށްޓަކައި ޙާލަތު ރިޕޯޓްތައް ހަދައި ވެބްސައިޓްގައި
ޢާއްމުކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ޢާއްމު ކުރެވުނު ރިޕޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ،މިސްކިތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ،ޕާކްތަކުގެ ރިޕޯޓް ،މައިޒާންތަކުގެ ރިޕޯޓް،
މގެއިތުރުން މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ
ދ ވިއްކުމާބެހޭ ރިޕޯޓް ހިމެނެއެވެީ .
ދރު ތަކާބެހޭ ރިޕޯޓް ،ނީލަންމު ާ
މަގުމަތީ ޙާލަތާބެހޭ ރިޕޯޓް ،ބަނ ަ
ކސް އާއި ޙަވާލުކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ޢާއްމުކުރަން ފެށުނެވެ .ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ނިންމުމެއް
އެއްގޮތަށް ބިޑްތަކަށް ލިބުނު މާ ް
ވެބްސައިޓްގައި ޢާއްމުކުރުމުގެ އިތުރުން ހަފުތާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ބާއްވައި އެ ހަފުތާއެއްގައި ކައުންސިލުން ނިންމި ކަންތައްތައް
ހުށަހަޅާދެވުނެވެ.
އންސިލްގެ
ފ މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށްޓަކައި ކަ ު
ކައުންސިލާ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ އޮންނަ ގުޅުން ދަމަހައްޓައި ސާ ު
ނ ޚަބަރު
ފހަގަކުރަމެވެ .އެގޮތުން " އަތަމަ ަ
ށ ކުރެވުނު އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތް މި އަހަރު ފެށުނުކަން ާ
ހަޔާތުގައި މިހާތަނަ ް
ސިޓީ" ގެ ނަމުގައި ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ނެރޭ ޚަބަރު ސިޓީއެއް މިއަހަރުތެރޭ ނެރެން ފެށުނެވެ .ހަމައެއާއެކު " އަތަމަނަ " ގެ
ނމުނެވެ .މި މަސައްކަތް ކުރަނީ މިކަމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި
ފރަތަމަ ނަމްބަރު ފަރުމާކޮށް ނި ް
ނަމުގައި މަޖައްލާއެއް ނެރުމަށް ު
ކ ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ .އެޑިޓޯރިއަލް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަނީ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ.
އެކަމަށް ވާދަކޮށް ހޮވުނު ފަރާތަ ާ
ބލުމަށް ތާވަލްކުރެވިގެން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ހަމަޖައްސައި މިއަހަރުތެރޭ
ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ހާލު ެ
ވނުކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ފާޅުކުރަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ބައްދަލުކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު
އެކަން ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދެ ު
ދވުނެވެ .ހަމައެއާއެކު ވިލިމާލޭގެ
ށދެމުން ގެން ެ
ކުރުމަށް ވަގުތު ހުސްކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތުދީ ދަތިތަށް ހައްލުކޮ ް
ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައި ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާއެކު މޭޔަރ އެއްދުވަސް ވިލިމާލޭގައި ހޭދަކުރައްވައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި
ވިލިމާލެއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
ގައުމީ އިދާރާތަކާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއެކު ކަންކަމުގައި ބޭނުންވާ މަޝްވަރާއާއި އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ
އަދި އެ އިދާރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުދަށުން  120ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
ގނަ
ޕލޭންއަށް  1200އަށްވުރެ ި
ވށި ް
ނ ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ބިނާ ެ
ވނުކަ ް
ވން ބޭއް ު
މށް  20ބައްދަލު ު
ވށި ޕްލޭން ހެދު ަ
ހަމައެކަނި ބިނާ ެ
ޚިޔާލުލިބި ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އެ ޚިޔާލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

މނިސްޓްރީ އޮފް
ގހެއްޓުމަށް ި
ނ އޮތުން ނެ ެ
އ އޮން ަ
ކށްދިނުމަށް ލާޒިމްވެފަ ި
އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރު ޮ
ނ
ލ ސަރވިސަސް އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ތަކުގެތެރެއި ް
ޖެނޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަ ް
ކޮންމެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކަށް ކައުންސިލަރުން ކަނޑައަޅައި ކޯޑިނޭޓްކުރެވޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދެވުނެވެ.
ތށް ގެނެސް
ށ ގެންނަންޖެހޭ އެދެވޭ ބަދަލު ަ
ވރަކަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުއަ ް
މާލޭގެ މަގުތަށް ރަނގަޅުފެން ަ
ކށް،
ށ ބަދަލު ޮ
އޅައިގެން ހަދާގޮތަ ް
އ މަގުތައް ތާރު ަ
އ ބަދަލުކޮށް މަ ި
ހންގާ މަޝްރޫޢުއެއްގެ ގޮތުގަ ި
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއެއްގޮތަށް ި
ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނެވެ .އަދި މާލެވަށާ ދުވާނެ ޓްރެކެއް ހެދޭގޮތަށް
މަޝްރޫޢު ފަރުމާ ބަދަލު ކުރެވުނެވެ .އުތުރު ފަރާތުން މަގު ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދު ހިއްކައި މިހާރު އޮތް ތޮށި ބޭރަށް
ނ
ގ އިތުރު ް
ށ ގެންދެވުނެވެ .މީ ެ
ށ ނިންމައި އެއްބަސްވުމާހަމައަ ް
ށ ބަދަލުކުރުމަ ް
ށ ފަސޭހަވާނޭގޮތަ ް
ރ ް
ޖައްސައި ތޮށިލައި ދަތުރުފަތު ަ
ބއްޓަން ކުރެވުނެވެ.
އެތެރޭގެ މަގުތަށް ގާއަތުރައިގެން ހަދާގޮތަށް މަޝްރޫޢުގެ ފަރުމާ ަ
ޑރުންނާއި
ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން އަޑު އަހައިގެން ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ ގޮތްތައް ކުރިއަށްނެރެ ،ބްލޮކް ލީ ަ
ކ
ޚާއްޞަ ކޮމިޓީތަކުގެ އުސޫލުތައް ފާސްކޮށް އެކަންކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ .ބްލޮ ް
ބލައި ކައުންސިލަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ލތު ަ
ލީޑަރުން މަސައްކަތްކުރާނީ އެ ބްލޮކެއްގެ މީހުންގެ ހާ ަ
އެހެންނަމަވެސް ބަންޑާރަ ނައިބް އޮފީހުން މި މަސައްކަތް ހުއްޓުމަށް ލަފާދެއްވުމާގުޅިގެން އެކަން މަޑުޖައްސާލަންޖެހުނެވެ .ޚާއްޞަ
ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުން މަސައްކަތްކުރާނީ އެކި ރޮނގުރޮނގުން ކައުންސިލަށް ލަފައާއި އިރުޝާދުދޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ށ އިށީނދެލައިގެން
ނމަށާއި ކައުންސިލަރުންނަ ް
އލެއް ގާއިމްމޮށްދި ު
ވނެ ފަހި މާހަ ު
މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރެ ޭ
މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތާ ޕްރޮކިއުމެންޓް
އ
ލ ކައުންސިލަރުންގެ ކެބިންތަ ް
ބލިޔޫ.އެސް.ސީ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ބިލްޑިންގެ  4ވަނަ ފަންގިފި ާ
މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ އެމް.ޑަ ް
ހެދުމަށް އިޢުލާންކޮށް ބިޑް ހަވާލުކުރުމަށް ބަޔަކު ކަނޑައެޅުނެވެ .ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޯޕަރޭޓް މަސައްކަތްތައް އެއް ފުރާޅެއްގެ
އ
ހވާލުކުރާނެ ބަޔަކު ކަނޑައެޅުނެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެތަނުގަ ި
އމާރާތްކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބިޑް ަ
ނންވާ ި
ދަށަށް ގެނައުމަށް ބޭ ު
ރކަމުގެ ދަށުގައިވާ އަންހެނުންގެ
އސުނެވެ .ކައުންސިލްގެ ބެލެނިވެ ި
މށް ހަމަޖެ ް
ވ އެހެންތަނެއް ހިފު ަ
މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ެ
ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް މައްޗަންގޮޅީ އޮފީހުން ޖާގަ ހަމަޖައްސައި ރައީސާއާއި ނައިބް ރައީސާއަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭގޮތަށް ކޮމްޕިއުޓަރ
ވ
ބނުން ާ
ސިސްޓަމް ބަހައްޓައި އިދާރީ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުނެވެ .ހުޅުމާލެއާއި ވިލިމާލެ ޑިޕާޓްމަންޓް ލެވެލްއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޭ
އޮނިގަނޑު ހަދައި ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ވެސް އަލުން ފަރުމާކޮށް ފާސްކުރުމަށް
އ
ވތަނުގަ ި
ހުށަހެޅުނެވެ .ހުޅުމާލޭގައި އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމްކުރުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ.ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަމީން އެވެނިއުއިން ލިބިފައި ާ
ތ
ބޔަކު ކަނޑައެޅުނެވެ .އަދި އަހަރު ނިމުމާހަމައަށް މި މަސައްކަ ް
އޮފީސް މަސައްކަތް ގާއިމްކުރުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށް ަ
މށް
ށ ބިމެއް ކަނޑައަޅައި ތަނުގައި ހަތަރުބުރި އިމާރާތެއް ހެދު ަ
މ ް
ވލިމާލޭ އޮފީސް އިމާރާތް ހެދު ަ
ނިންމުނުކަން ފާހަގަކުރަމެވެި .
އ
ތށް ގެނެސް ،މައިގަނޑު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގަ ި
ތކުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ަ
އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ .ސެކްޝަން ަ
ހމައެއާއެކު ޕާކިންގް ސްލޮޓްތައް
މިސްކިތްތަކާއި ސަހަރާތައް ބެލެހެއްޓުން މުނިސިޕަލް ސަރވިސްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެަ .
ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައްވެސް އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބަދަލު ކުރެވުނެވެ .ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް މިއަހަރު
ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ފައްޓަވައި ،ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިން ހުރި ސެކްރެޓަރީ
ބނެގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނެވެ.
ޖެނެރަލް ބަދަލުކޮށް ޚިދުމަތް ލި ޭ
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއެކު ފަރުމާކުރެވުނު މާލޭގެ
ގ
ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުނެވެ .ހަމައެއާއެކު ވިލިމާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓް ފަރުމާ ބަދަލުކޮށް ހުރިހާ ބާވަތެއް ެ
ހމައެއާއެކު ކައުންސިލް އިދާރާގެ
ހށަހެޅުނެވެަ .
ނޓް އޮތޯރިޓީއަށް ު
ލ ގަވަންމެ ް
ރތް ކުރާގޮތަށް ލޯކަ ް
މާރުކޭޓްތައް ހިމަނައިގެން އިމާ ާ
ޅނެވެ.
ހށަހެ ު
އިމާރާތްވެސް ފަރުމާކޮށް ލޯކަލް ގަވަންމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ު
މާލޭގެ ތިމާވެށީގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން 1ލައްކަ ގަސް
ތށްކޮށް ގަސްގެނަސް ޕްރޮގްރާމް އިފްތުތާހް ކުރެވުނެވެ .އަދި ޕްލާސްޓިކާ
ޕްރްގްރާމަށް ގަސްހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ރަށްރަށަށް ދަތުރު ަ
ބހޭ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.
ދުރުތަނަކަށް ހެދުމަށް ކަމާ ެ
ލކުރެވުނެވެ.
ރމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ދަށުން ބައެއް ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަ ު
ކައުންސިލްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކު ު
އޞަ އެވޯޑް ހަފްލާއެއް ބާއްވައި
މޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ޚާ ް
އަދި ފަހުމްނާމާތަށް ފަރުމާކޮށް ަ
ވލުކުރެވުނެވެ .އަދި
ދނީ ފިލާ ހަ ާ
މނިސިޕަލްޓީގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް ހަނ ާ
ކުރިން ކައުންސިލްގައި އަދި ު
މިހަފުލާގައި ކުރެވުނު މުހިއްމު ކަމެއްގެގޮތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލް ރީބްރޭންޑްކޮށް އައު ލޯގޯ އާއި ދިދައާއި ޔުނީފޯމް ތަޢާރަފް
ކުރެވުނެވެ .ހަމައެއާއެކު މުވައްޒަފުންގެ މުރާލިކަން އިތުރުކުރުމަށް މޭޔަރގެ ތައްޓަށްކުޅޭ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފުރަތަމަ ފަހަރަސް
މިއަހަރުތެރޭ ބޭއްވުނެވެ.
ކއުންސިލްގެ
ކށް ަ
ނ އޮތް މޮޑެލް ބަދަލު ޮ
އޓުމަށް ކުރި ް
ޕާކްތަކާއި މިސްކިތްތަކާއި މާރުކޭޓްތައް ބެލެހެ ް
އދި ކައުންސިލްގައި ނެތިފައިވާ
ށ ހަމަޖެއްސުނެވެަ .
ބލަހައްޓާގޮތަ ް
ނތަން ަ
ނތަކެއް މެދުވެރިކޮށް މިތަ ް
ބ މުވައްޒަފު ް
ކޮންޓްރޯލްގައި ތި ޭ
ލން ކުރެވުނެވެ .ކައުންސިލްގެ
ލބޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އިޢު ާ
ށ މި މޮޑެލްގެތެރެއިން މީހުން ި
ފަންނީ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަ ް
ށ
އލުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދުމުގެ ގޮތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް މިކަމަ ް
މހުންނެތްކަމުގެ ދަތިކަން ހަ ް
ހިންގުމުގެ ފެންވަރުގައި ފަންނީ ީ
ތއް ގެނެސް ބިޑް ހަވާލުކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވެއެވެ.
ތތަކުގެ ހުށަހެޅުން ަ
ބޭނުންވާ ފަރާ ް
ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ޑިޖިޓަލް މަޝްރޫޢު ފެށުމަށް
ބޭނުންވާ އެންމެހާ ތައްޔާރީތަށްކޮށް ކަމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު މިމުއްދަތުގައި ހޯދުނެވެ .އަދި މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ މާލޭގައި
އ މި މުއްދަތުގައި ނިންމުނެވެ.
ގތުގެ މަޝްވަރާތަކާއި ރޭވުންތަ ް
ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދާނެ ޮ
ފން ލިބޭނެ މޮޑެލްއެއް ފަރުމާކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.
ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ސްކޭންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަ ު
ކއުންސިލްގެ މީޑިއާ ޔުނިޓް ވަރުގަދަކޮށް
ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ގޮތުން ަ
ތން މުވައްޒަފުން ހޯދައި ސާމާނު ހަމަޖައްސައި މަސައްކަތްތައް ފެށުނެވެ .އަދި ސްޓޫޑިއޯ ހެދުމަށް
ބަރާބަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ި
ބޔަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރެވުނެވެ .ސްޓޫޑިއޯ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވުނެވެ .ކައުންސިލްގެ
ކން ފަރުމާކޮށް ަ
ބޭނުންވާ ކަން ަ
ފހު ޕްރެސްކޮންފަރެންސް ބާއްވަން ކަނޑައަޅައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ގިނަ
ކންމެ ހަފުތާއަކު ޖަލްސާއަށް ަ
މށް ޮ
ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ދިނު ަ
ހަފުތާތަކެއްގައި ބޭއްވުނެވެ.
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ދެފުއް ފެންނަ އެންމެނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން
ކށް
ސލަކުން އެކަންކުރާ ފަރާތްތަ ަ
ލން ފުރުޞަތުދީ ހަމަހަމަ އު ޫ
އ މަސްވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް އަ ު
ކަންކުރުމުގެ ގޮތުން މާރުކޭޓްގަ ި
ރ ރަނގަޅަށް ހިންގުމަށް ބަޔަކާ
މހާރަށްވު ެ
ށ އަލުން އިޢުލާންކޮށް ި
މ ް
ފުރުޞަތުދެވުނެވެ .ހަމައެއާއެކު މާރުކޭޓް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދު ަ
ނ ގޮޅިތަށް ދޫކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ .އަދި ހަމަހަމަ
ހަވާލުކުރެވުނެވެ .މާރުކޭޓްތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވުމާއެކު އަލު ް
ކރެވުނެވެ .މާލޭގެ ޕާކިންގް މައްސަލައަށް ހައްލެއްގެނައުމަށް ކުރެވޭ
އުސޫލަކުން ކުލި ނެގުމަށްޓަކައި އަކަފޫޓަށް އަގުހަދާގޮތަށް ބަދަލު ު
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

މަސައްކަތުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަގުމަތީ ޕާކިންގްގެ ޖާގަތައް ދޫކުރަން އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ .އަދި މިހާރު މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ
ޕާކިންގް ސްލޮޓްތައް ދޫކުރުންވެސް މީގެތެރޭގައި ހިމެނުނެވެ.
ޓ ޖެޓީއާއި
ނ ކައުންސިލްގެ ތަނެއްކަމުގައިވާ ީ
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތު ް
ތނާ
ދތުދީ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ަ
ތ މިއަހަރު ތެރޭކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ޓީ ޖެޓީ ހަވާލުކުރުމަށް މުއް ަ
ނޯތު ހާބަރ ހޯދުމުގެ މަސައްކަ ް
ށ އެމްޕީޢެލްއިން ހަވާލުނުކުރުމުން އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކަނޑައެޅުނެވެ .މީގެ އިތުރުން މި
ހަވާލުވުމަށް އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮ ް
ކައުންސިލްގެ އިހްތިޞާސްގައި ހިމެނޭ ހުޅުމާލޭގެ މައްޗަށް އެޗްޑީސީ އިން ބާރު ހިންގާތި އެތަނުގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ
ނގުމަށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.
ބާޠިލްކޮށް އެކަން ޢާއްމުކޮށް އެ ް
ވސްވެފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވާ ހެންވޭރު
ނދު ަ
ނ ކައުންސިލްގައި ނުނިމި ގި ަ
އިޖްތިމާއީ ކަންކަމުގެ ތެރެއި ް
ސްކޫލުގެ މައްސަލަ ނިންމައި ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް ހެންވޭރު ސްކޫލާއި ،ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީހާއި ،ހެންވޭރު ޕްރީ
ސްކޫލު ބިން  35އަހަރު ދުވަހަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއާއި ޙަވާލު ކުރެވުނެވެ.
ވ އެންމެހާ
އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްﷲ މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެ ި
ތހުރި ،ލާބަޔާއި މަންފާލިބެނިވި ،އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ ،ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި
ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް މަޞްލަޙަ ު
އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .އާމީން.
 02ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1443
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
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 .1ތަޢާރަފު
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  7/2010ގެ

109ވަނަ

މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  2021ވަނަ އަހަރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ
ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި ،ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި ،ސިޓީގެ ވަނަވަރު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން 2021
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ
ތަފްޞީލް އަދި ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.

 .2ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު
މާލޭ ސިޓީއަކީ އަމާން ހިތްފަސޭހަ ،ސާފުތާހިރު ،ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތަކާއި އުމްރާނީ
ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިވެފައިވާ ސިޓީއަކަށްވުން.

 .3ކައުންސިލްގެ އަމާޒު
ނ
ހތްފަސޭހަ އަމާ ް
ހ ރޮގަކުންވެސް ކުރިއެރުން ހޯދާ ި
ޤ ކުރެވޭ ،ތަރައްޤީގެ ހުރި ާ
ކށް ތަރައް ީ
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަ ަ
ސިޓީއަކަށް ވުމާއެކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އެރިއެރުމާއި މަންފާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދޭ ،ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވާ،
ގޅު ،ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް އޮންނަ ހިތްފަސޭހަ ،ސާފުތާހިރު ،ފެހި ސިޓީއަކަށްވުން .އަދި މިކަންތައް
ހީވާގި ،އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ރަނ ަ
އވާ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި މާލޭ
ޒކުރެވޭނެ ފަދަ ޤާބިލުކަން ލިބިފަ ި
ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީ ު
މނޭ
ލ ސިޓީ ކައުންސިލްއިން ޚިދުމަތް ލިބޭ އަދި ކައުންސިލް ހި ެ
ޓން ކުރުން .އަދި ހަމައެއާއެކު މާ ޭ
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބައް ަ
އދާރާއެއް ބިނާކުރުން.
ދާއިރާތަކުގެ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

9

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

 .4ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

10

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ސެކްޝަންތަކުގައި މަޤާމުތައް ހުރިގޮތުގެ ތަފްސީލް
ކައުންސިލް ބިއުރޯ

އަދަދު

މޭޔަރ

1

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

1

ކައުންސިލަރުން

16

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

1

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

1

އެސޯސިއޭޓް ލީގަލަ ކައުންސެލް

1

ލީގަލް އެސިސްޓަންޓް

1

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

1

އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

5

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

2

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

2

ޑްރައިވަރ

1

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ

1

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ

1

މީޑިއާ އެގްޒެކެޓިވް

1

މީޑިއާ އޮފިސަރ

1

އެޗްއާރު މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

1
11

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

3

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

1

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

2

ޓކްނޮލޮޖީ
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ެ
ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

1

އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

1

ފައިނޭންސް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަން
ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

1

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

3

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

3

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

2

ޕްރޮކިއުމެންޓް
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

1

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

1

އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

1

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

3

އެޑްމިން އެންޑް އާކައިވް
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

1

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

1

އެސޯސިއެޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

1

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

3

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

12

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
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ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

2

އެސެޓް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް އިވަލުއޭޝަން
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

1

އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

1

އެސިސްޓެންތް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

1

ލިފްޓް އޮޕަރޭޓަރ

2

ވައިޓަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ( އުފަންވުމާބެހޭ )
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

1

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

2

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

5

ކޭޝިއަރ

2

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

2

ވައިޓަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ( ރަށްވެހިކަން )
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

1

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

2

އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

1

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

5

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

1

ހުޅުމާލެ ސެކްޝަން
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

1

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

1

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

13

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

1

އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

1

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

1

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

1

ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސީނިއަރ ސަރވޭޔަރ

1

ސަރވޭޔަރ

2

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

1

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފިސަރ

1

އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

1

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

2

އެސިސްޓެންޓް ސަރވޭޔަރ

3

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

17

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

3

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް
އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމަރ

1

ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމް އެސިސްޓެންޓް

4

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

8

ވިލިގިލި
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

1

އެސޯސިއެޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

4

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

14

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

2

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

14

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

1

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

1

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

1

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

2

އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

11

އެލެކްޓްރީޝަން

1

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

28

ސްޕަވައިޒަރ

1

ކޭޝިއަރ

2

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

3

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

2

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

60

މަސައްކަތު

3

މިސްކިތް ،ސަހަރާ ،މޯޗަރީ
ޖަމާޢަތްރެރި

17

މަސައްކަތު

5

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

15

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

16

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

 .5ސިޓީގެ ވަނަވަރު  /ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

17

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

މާލޭ ސިޓީގައި ރަށްވެހިވި މީހުން (އަތޮޅުތެރެއިން މާލެ ބަދަލުވި މީހުންނާއެކު)
 01ޖަނަވަރީ  2021އިން  31ޑިސެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް މުޅި ޖުމްލަ
15688

ހެންވޭރު

11339

ގަލޮޅު

12072

މައްޗަންގޮޅި

20318

މާފަންނު

5407

ހުޅުމާލެ

3172

ވިލިމާލެ

2660

ދަފްތަރު
އަތޮޅުތެރެއިން މާލެއަށް ރަށްވެހިކަން ބަދަލުވީ މީހުންގެ ތެރެއިންދަފަތަރުގައި ޖެހުނު މީހުން

7151

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ސެޓްފިކެޓް ހެދި ޢަދަދު
 01ޖަނަވަރީ  2021އިން  31ޑިސެމްބަރ  2021ގެ ނިޔަލަށް
އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދާދިން ޢަދަދު

3942

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހަދާދިން ޢަދަދު

5528

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 20XX

 .6ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު

#

2

މުއްދަތު

ޙާޞިލްކުރެވުނު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
Q1

Q2

Q3

Q4

*

*

*

*

 -ސަބްއެކްޓިވިޓީ  :1ޕާކިންގް ޒޯންތައް ހެދުން

*

*

*

*

 -ސަބްއެކްޓިވިޓީ  :2ބަސް ސްޓޮޕްތައް ހެދުން

*

*

*

*

 -ސަބްއެކްޓިވިޓީ  :3މަގުތަށް މާކުކުރުން

*

*

*

*

 -ސަބްއެކްޓިވިޓީ  :4ޕެއިޑް ޕާކިންގް އިތުރުކުރުން

*

*

*

*

 -ސަބްއެކްޓިވިޓީ  :4ޕާކްތައް ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން

*

*

*

*

 -ސަބްއެކްޓިވިޓީ  :5މަގުތައް މަރާމާތުކޮއް ބެލެހެއްޓުން

*

*

*

*

ރައްޔިތުންނާ އަދި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާ މަޝްވަރާ ހޯދުން

*

*

*

*

 -ސަބްއެކްޓިވިޓީ  :1ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

*

*

*

*

 -ސަބްއެކްޓިވިޓީ  :2ޤައުމީ ދިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރުން

*

*

*

*

 -ސަބްއެކްޓިވިޓީ  :3ކުންފުނިތަކާ މަޝްވަރާކުރުން

*

*

*

*

 -ސަބްއެކްޓިވިޓީ  :3އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުން

*

*

*

*

ހިތްފަސޭހަ މާލެއެއް

1

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ

ނަތީޖާ

(ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން)

މިންވަރު

%90

%100

19

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

 .7ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
 13ޖަނަވަރީ  2021ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  120ވަނަ ރަސްމީ
އހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި
ނ ަ
ނ ފާސްކޮށް މިއިދާރާގެ  2021ވަ ަ
ނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއި ް
ޢާންމު ޖަލްސާއިން ވަ ީ
ދެއްވާފައިވާ އެހީ ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް
ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައި (އޭ.އެޗް.ބީ.ބީ) ގެ މަސައްކަތް
•

ނ
އޓު ް
ރަށުތެރެ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށްބެލެހެ ް

•

ޓން
ޕާރކްތަކާ މައިދާންތަށް ،ހުސްބިންތަކާ މާރުކޭޓް ސާފުކޮށް ބެލެހެއް ު

•

ޓން
ތއް ސާފުކޮށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއް ު
ނހިންދުމަށް ހަދާފައިވާ ވަޅުގަނޑު ަ
ކާނުތައްސާފުކޮށް މަގުތަކުގައި ފެ ް

•

ށ
އވާ ،ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމަ ް
ކރުމަށް އެކަށީގެންވާ ،މިންވަރަށް ސާފުތާހިރު ތަނެއްގެގޮތުގައި ބާ ް
މާރުކޭޓް ތަކަކީ އާންމުން ބޭނުން ު
ނ
ކަމުދާ ތަނެއްގެގޮތުގައި ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓު ް

•

ގއި ޑިއުޓީ ކުރުން
މަގުތަކާއި ،މައިދާން ތަކާއި ،ޕާރކްތަކުގައި ގަސްއިންދާ އާލާކޮށް ބެލެހެއްޓުން ،އަދި ބައެއް މައިދާންތަކު ަ

•

ނ
ޓ ް
މަގުތަކާ ،ހުސްބިންތައް އަދި ޕާރކްތަކާ ،މައިދާންތަކުގައި ބައްތިޖަހާ އަލިކޮށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއް ު

•

ނ
އހަދާ ބެލެހެއްޓު ް
ކރެހުންތައްކުރަހާ ،ޕާރކިންޒޯންތަ ް
ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ހަރުކުރުމާ ،މަގުތަކުގައި ޓްރެފިކަށް ބޭނުންވާ ު

•

ނ
މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓު ް

•

ނ
ނގާ ކޮނުމުގެ ހުއްދަދީ ބެލެހެއްޓު ް
އެކިބޭނުންތަކަށް މަގުން ގާ ަ

•

ނ
ސއްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރުމާ ،މަގުބަންދު ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނު ް
އެކިބޭނުންތަކަށް މަގުތަކުގައި މަ ަ

•

ފައްތިޔާ ދޫކުރުމާ ،ފަޅުހުއްދަ ދޫކުރުން

•

ނ
ފަޅުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓު ް

•

ރމަށް މަގުމަތީގައި ހޮޅިވަލުލުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން
ދށް ފެންދޫކު ު
އެކިބޭނުންތަކަށް މޫ ަ

•

އިމާރާތްކުރާ ތަންތަނުގެ ސޭފްޓީ ޗެކްކުރުން އަދި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

•

ޙާއްސަ މުނާސަބަތްތަކަށް ރަށުތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރުން

•

ލ
މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކާ ،ޕޮލިސް ،އެމް.ޑަބުލިޔު.އެސް.ސީ ،އަދި ސްޓެލްކޯ އާގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް މޮބައި ް
ނން.
އެޕްލިކޭޝަންއެއް މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދި ު

•

ނސްޕެކްޓްކުރުން.
ތން އި ް
މާލެ ސިޓީގައި މަދިރި އުފެދި އާލާވާ ގޮތަށް ހުރި ތަން ަ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

20

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ގްރޫޕްތަކުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތި މަރާމާތުކުރުން
މަގުގެ އަދަދު

ލައިޓުގެ އަދަދު

#
.1

ލައިޓް ހަރުކުރުން.

184

340

.2

ލައިޓް މަރާމާތުކުރުން.

123

1009

.3

ކައިރި ކަނޑާ ސަޕްލައި ވަޅުލުން.

757

573

.4

ލައިޓްގެ މަސައްކަތަށް ވަޅުލެވުނު ކޭބަލް (އަކަފޫޓު)

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

7201

21

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

މަގު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
#

މަގުމަރާމާތު

ތަފްސީލް

.1

މަގު މަރާމާތުކުރުން.

 246ސަރަހައްދު

.2

ގަޓަރު ބަދަލުކުރުން.

 27މަގެއްގެ  33ގަޓަރު

.3

ކާނުމަތި ބަދަލުކުރުން.

 105މަގެއްގެ  269ކާނުމަތި

.4

ރޭންޕު ހެދުން.

 91ސަރަހައްދެއްގައި ރޭންޕު ހެދުނު

ކާނު ސާފުކުރުން ،ކާނަށް ބޭސްއެޅުން އަދި ފޮގްކުރުން
#

ތަފްސީލް

އަދަދު

.1

ސާފު ކުރެވުނު ކާނުގެ އަދަދު

8739

.2

މަދިރި ބޭސް އެޅުނު ކާނުގެ އަދަދު

4586

.3

ފޮގްކުރެވުނު ބްލޮކްގެ އަދަދު

685

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

22

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

މަގުމަތީގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކުރެހުމާއި ،ސައިން ބޯޑު ހަރުކުރުމާއި ،ގަސްކޮށުމުގެ މަސައްކަތް

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ކުރެހުނު ޓްރެފިކް ނިޝާން

#

ޓްރެފިކްނިޝާން

މަގު /ސަރަހައްދުގެ އަދަދު

ނިޝާން ކުރެހުނު އަދަދު

.1

ނ
ޑަބަލްލައި ް

197

200

.2

ޒިބްރާ ކްރޮސް

129

140

.3

ސްޕީޑް ބްރޭކަރ

39

39

.4

ސައިކަލް ޒޯން

106

5882

.5

ކާރުޒޯން

33

532

.6

ނޯ ސްޓޮޕިންގ ބޮކްސް

20

18

.7

ލޯޑިންގ އެންޑް އަންލޯޑިންގ ޒޯން

17

21

.8

ޕާރމިޓް ޒޯން

13

17

.9

ތކުގެ ޒޯން
ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތް ަ

05

13

.10

ޕިކަޕް ޒޯން

01

78

.11

ޓެކްސީ ސްޓޮޕް

02

08

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

23

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހަރުކުރެވުނު ޓްރެފިކް ބޯޑުތައް
#

ޓްރެފިކް ބޯޑު

އަދަދު

.1

ޑ
ނޯ އެންޓްރީ ބޯ ު

16

.2

ޕާރމިޓް ބޯޑު

26

.3

ސައިކަލް ބޯޑު

56

.4

ކާރު ބޯޑު

06

.5

ލޯޑިންގ ބޯޑު

11

.6

ވަންވޭ ބޯޑު

09

.7

ޓޫވޭ ބޯޑު

01

.8

ނޯޕާރކިންގ ބޯޑު

02

.9

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު

07

ގަސްކޮށުން
#

ސަރަހައްދުގެ އަދަދު

ކޮށުނު ގަހުގެ އަދަދު

ގަސްކޮށުނު

314

1480

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

24

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ވޯރކްޝޮޕްގެ މަސައްކަތް
ވޯރކްޝޮޕްގެ މަސައްކަތްތައް

އަދަދު

ފުލްވޯޓަރ ސަރވިސް ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

791

ފުރޮޅު ޕަންޗަރުވެގެން ރަގަޅު ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

175

ފުރޮޅު ބަދަލު ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

11

ހެޑްލައިޓް ސަރވިސްކުރި ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

07

ޓިންކަރިންގ ކުރި ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

97

ބުރެކި ސަރވިސްކުރި ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

30

ޓަޔަރު ބަދަލުކުރި ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

23

އިންޖެކްޓަރ ސަރވިސް ކުރި ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

06

ގްރައުންޑްކޮށް އެސެންބުލީ އެއްކޮށް ބަދަލުކުރި ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

1

ގިޔަރު ރަގަޅުކުރި ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

12

ބެޓަރީ ސަރވިސް ކުރި ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

60

ބެޓަރީ ބަދަލު ކުރި ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

24

ސިގްނަލް ބޮކި ރަގަޅުކުރި ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

01

ސިގްނަލް ބޮކި ބަދަލުކުރި ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

19

ހުންގާނު ރަގަޅުކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

01

ސިގްނަލް ބޮކި ބަދަލުކުރި ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

42

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

25

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ކްލެކްޗީ މާސްޓަރ ޕަމްޕް ރަގަޅުކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

03

ސަސްޕެންސަރު ސަރވިސްކުރި ވެހިކަލްގެ އަދަދު:

02

ހުރިހާ ވެހިކަލްތަކުގެ އިންޖީނު އޮއިލް އަދި ފެން ޗެކްކުރުން.
ހުރިހާ ވެހިކަލްތަކަށް ފުލް ޓޭންކް ޑީސަލް އެޅުން.

ބޯޑުދޫކުރެވުނު އަދަދު
.1

އުމުރާނީ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދެވުނު އަދަދު:

.2

އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަދެވުނު އަދަދު1780 :

.3

އުމްރާނީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ސޭފްޓީ ޗެކުކުރެވުނު:

2084

.4

ލިބުނު ފޯމްގެ އަދަދު:

11389

.5

ވނު އަދަދު:
ބިއްގަނޑުޖަހަން ހުއްދަ ދޫކުރެ ު

68

.6

ދޫކުރެވުނު ބޯޑުގެ ޢަދަދު:

14976

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

1116

26

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ބޯޑު ދޫކުރެވުނު ޢަދަދު މަސްތައްވަކިން
2000
1780
1800
1440
431

1142

1153

1400
1200

763
905

1356

1600

1277

1000

1322
48

920

800
600
400
200
0

މަގުކޮނެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެވުނު ހުއްދަ
#

މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވުނު ތަންތަން

ދޫކުރެވުނު ހުއްދައިގެ އަދަދު

 .1ދިރާގު

1102

 .2މީޑިއާނެޓް

1186

ޓ
 .3ބީނެ ް

410

 .4އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ

406

 .5ސްޓެލްކޯ

841

އ
 .6އެހެނިހެން ފަރާތްތަ ް

414

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

27

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ދިރާޤް

މީޑިއާނެޓް

25%

10%
19%

ބީނެޓް
9%
27%
އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ

10%

ސްޓެލްކޯ

އެހެނިހެން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

28

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް

މާލޭގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ރިޕޯރޓް
ގޭގެ އާއި ތަންތަން
ޢަދަދު

މަދިރި އުފެދޭ ގޮތަށް ހުރި ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ

މަދިރި ފަނި ފެނުނު ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ޢަދަދު

ތަކެތީގެ ޢަދަދު

އިސްލާޙު ކުރުމަށް އެންގުނު ތަންތަނާއި

އިސްލާހު ކުރެވުނު ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ޢަދަދު

ވިޒިޓް ކުރެވުނު ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ ޢަދަދު

އިމާރާތް ކުރާ ތަންތަނުގެ ޢަދަދު

ބަންދު ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ ޢަދަދު

މައްސަލަ ހުރި ގޭގެ އާއި ތަންތަނުގެ ޢަދަދު

މަދިރިފަނި ފެނުނުގޭގެ ޢަދަދު

މަދިރިފަނިފެނުނު ތަކެތީގެ ޢަދަދު

ބޭސް އެޅުނު ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ޢަދަދު

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޢަދަދު (ގްރާމް)

ޖުމްލަ:

6054

1143

2052

4002

14731

2673

518

1228

718

1147

29

9499
1786

ގޭގެއާއި ތަންތަނަށް ޚަރަދުވި ބީ .ޓީ .ޢައި ގެ

#

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

މަދިރިއުފެދޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ
ޢަދަދު
މަދިރިފަނި ފެނުނު ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ޢަދަދު
އިސްލާޙް ކުރުމަށް އެންގުނު ތަންތަނާއި
ތަކެތީގެ ޢަދަދު
އިސްލާޙް ކުރެވުނު ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ޢަދަދު
13%

ވިޒިޓް ކުރެވުނު ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ ޢަދަދު

21%
2%

އިމާރާތް ކުރާ ތަންތަނުގެ ޢަދަދު

4%
4%
9%

3%
2%
3%
1%

ބަންދު ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ ޢަދަދު
މައްސަލަހުރި ގޭގެ އާއި ތަންތަނުގެ ޢަދަދު

6%

މަދިރިފަނި ފެނުނުގޭގެ ޢަދަދު

32%

މަދިރިފަނިފެނުނު ތަކެތީގެ ޢަދަދު
ބޭސް އެޅުނު ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ޢަދަދު
ގޭގެއާއި ތަންތަނަށް ޚަރަދުވި ބީ.ޓީ.އައިގެ
ޢަދަދު(ގްރާމް)

ފްލެޓްތައް ކުނިކަހާ ސާފުކުރުން

މާލޭގެ ފްލެޓްތަކާއި ،ގޯތިތެރޭގެ

1

ފްލެޓް ތަކުގެ ގޯތިތެރެ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވުނު ޢަދަދު

2

ކުނިއަޅާ ހޮޅިތަކުން ކުނިނަގާ ސާފުކުރެވުނު ޢަދަދު

3

ފްލެޓްތަކުގެ ސިޑިތައް ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވުނު ޢަދަދު

4

ކޮރިޑޯތަކާއި ،ސިޑިގޮޅިތައް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް މޮޕްއެޅުނު އަދަދު

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސިނަމާލެ

މާލެހިޔާ

މާލެހިޔާ

1

2

3

1

2

ޖުމްލަ ޢަދަދު

#

ދުވަހު ރިޕޯރޓް ތަކުން ފާހަގަ ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންކަން

ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުނު ފްލެޓްތައް

726

726

726

726

726

3630

726

726

726

726

726

3630

363

362

363

363

363

1814

363

362

363

363

363

1814

ސިނަމާލެ ސިނަމާލެ

30

ޓ
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ވނަ އަ ަ
ަ 2021

5

ލިފްޓްތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ދޮރުތައް ފޮހެ ސާފުކުރުން ޢަދަދު

6

ފްލެޓްތައް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށްގެން ނެގުނު ކުނީގެ އަދަދު (ޑަސްބިން)

7

ފްލެޓްތަކުން އުކާލެވުނު ކުނީގެ އަދަދު (ޓަނު)

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

0

0

363

363

363

1089

1731

1787

1861

2959

3019

9748

173.1

178.7

186.1

295.9

301.9

974.8
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ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފްސީލް

#

ރ

ތަފްސީލް

❖ ކުނި ފީ

383،387.10

❖ މާރުކޭޓުފީ

4،502،311.29

❖ މާލޭ މެދުޖެޓީ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

576.43

ފ
ތން ނެގޭ ީ
❖ އެހެނިހެން ގޮތް ގޮ ު

19،584.45

❖ މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި ހުންނަ އުޅަދުގެ ފީ

2،174،009.33

❖ ބަދަރު ކުލި (ކީވޮލް ރޭމްޕް ކައިރިއަށް ކައިރި ކުރުމުން)

1،000.00

❖ އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ އާމްދަނީ

89،852.41

❖ ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ނެގޭ ޖޫރިމަނާ

366،498.14

❖ އެގްރިމެންޓާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

342،342.85

ފއިސާ
ލބުނު ަ
❖ އުމުރާނީ އަދި އިޖްތިމާއީ މަސައްކަތަށް ބޯޑު ދޫކޮށްގެން ި

1،921،956.00

❖

ޖުމްލަ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

9،801،518.00

32
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މާރުކޭޓްތަކުގެ ޙާލަތު
#

ލ
ތަފްޞީ ް

ގޮޅީގެ

ހިންގާ

ހުސްގޮޅީގެ ލިބުނު ފައިސާ

ޢަދަދު

ގޮޅީގެ

ޢަދަދު

ޢަދަދު
1

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް

165

111

54

2442849.20

2

ލޯކަލް މާރުކޭޓް  /ތަރުކާރީ

134

109

25

1321155.65

3

ލޯކަލް މާރުކޭޓް  /ވަޅޯމަސް

032

04

28

595200.00

4

ލޯކަލް މާރުކޭޓް  /ގަޑިކަމަރު

019

05

14

334800.00

5

ލޯކަލް މާރުކޭޓް  /އައިސްވިއްކުން

011

11

00

204600.00

6

މާރުކޭޓްތަކުގެ އެކިއެކި ޖުރުމަނާ

ޖުމްލަ

342342.00
361

240

121

5240947.24

ފައްތިޔާތަކުގެ ޙާލަތު
#

ލ
ތަފްޞީ ް

ޢަދަދު

1

އުޅަނދުފަހަރު އެޅުމަށް ދޫކުރާ (މާލެ )

382

333

2

ލ )
އުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރާ (ވިލިމާ ެ

115

97

18

3

އުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރާ ފަޅުހުއްދަ (މާލެ )

260

216

44

384497.65

4

އުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރާ ފަޅުހުއްދަ (ވިލިމާލެ )

35

16

19

30182.53

5

ފަޅު ގަވައިދާ ޚިލާފްވެގެން ކުރެވޭ ޖުރުމަނާ (މާލެ)

329848.33

6

ފަޅު ގަވައިދާ ޚިލާފްވެގެން ކުރެވޭ ޖުރުމަނާ (ވިލިމާލެ)

36649.81

ޖުމްލަ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

792

ހދޫކުރި

ހުސްކޮށްހުރި ލިބުނު ފައިސާ

އަދަދު

ޢަދަދު
49

1537990.58
221338.57

662

130

2540507.47
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ކުރެވުނު ޚާއްސަ މަސައްކަތްތައް.
ތރު ފަރާތު ބޭރުފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް.
❖ ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭބައިގެ އު ު

❖ ކުރީގެ ކަރެކްޝަން ހިންގަމުންދިޔަ އިމާރާތުގައި ޕާކިންގޒޯން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.

❖ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ގަސްތަކާއި ރުއްތަކުގެ އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

34

ޓ
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ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
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❖ ވިލާ ޕެޓްރޯލްޝެޑް ކައިރި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.

ވނު.
ލޑިންގކޮށް ހެދުމަށްފަހު ހަރުކުރެ ު
❖ ރަސްފަންނުގެ އަކުރުތަކުގެ ބުޑުހަލާކުވެފައި ހުރުމުން ބުޑުތައް ވެ ް

❖

ހ .ސީވިއު ޕާރކިންގ ޒޯން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

35

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

އ ތިބި ބޭފުޅުންގެ
❖  16މެއި  2021ވަނަ ދުވަހު މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ 03ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބު ވެވަޑައިގެންފަ ި
ދައުރުނިމި  17މެއި 2021ވަނަ ދުވަހު  04ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބު ވެވަޑައިގެންފައިވާ މޭޔާރ އަދި ކައުންސިލަރުން
އވެ.
އރުގެ މާލޭސިޓީ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތާ ވަނީ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފަ ެ
ހުވާ ކުރުމަށްފަހު04 ،ވަނަ ދަ ު

❖ މޭޔަރ އެދިލެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެކިކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރިޕޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު އެގޮތުން ހެދުނު
މރުކޭޓް ރިޕޯޓް ،މާލެ އަދި ވިލިމާލެ ފްލެޓްގެ ރިޕޯޓް،
ރިޕޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި (ބައްތި ރިޕޯޓް ،ނީލަންފިހާރަ ރިޕޯޓް ،މަސް ަ
މިސްކިތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ،ފަޅުތެރޭގެ ރިޕޯޓް ،މާލޭގައި ހުރި ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކުގެ ރިޕޯޓް ،މާލޭގެ މަގުތަކުގައި
ހަލާކުވެފައިވާ ކާނުތަކުގެ ރިޕޯރޓް ،މާލޭގައި ހިންގާ ގަރާޖް ވަރކްޝޮޕް އަދި ގުދަންތަކުގެ ރިޕޯރޓް ،މާލޭގެ
ދވަސްވެ ހަލާކުވެފައިވާ ވެހިކަލްތަކުގެ ރިޕޯރޓް ،ލޯރޑިންގ އެންޑް އަންލޯޑިންގ
މަގުތަކުގައިހުރި ނުދުއްވާތާ ގިނަ ު
ސަރަހައްދު ތަކުގެ ރިޕޯޓު ،ކުންފުނިތަކުގެ އެކިއެކި ބޭނުން ތަކަށް ބަންދުކޮށްގެން ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާ ގޯޅިތަކާއި
މަގުތައް ސާރވޭ ރިޕޯރޓް) ހިމެނޭ.

❖  19މެއި  2021ގައި ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތް ސަރަހައްދުގައި އޮތް ހުސްބިން ސާފުކޮށް ޕާކިން ޒޯނެއް ހެދުނު.
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❖  05ޖޫން  2021ގައި ޗައިނާ އެމްބަސީ ކުރިމަތީ ހުސްބިމުގައި ޕާރކިންގ ޒޯންހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި  01ޖުލައި
 2021ގައި ޒޯން ކުރަހާ ނިމުނު އަދި  27ޑިސެމްބަރ  2021ން ފެށިގެން ރާޅުގަނޑު ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ،ފާރު
ރޭނުމުގެ މަސައްކުރަން ފެށިވައިވޭ.

❖  08މެއި  2021ގައި ބިއްލޫރިޖެހިގޭ ޕާކިންގ ޒޯންހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި  20މެއި  2021ގައި ޒޯންކުރަހާ
ނިންމުނު.
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❖ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ،ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އަދި ރޯމަސް މާރުކޭޓް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފާސްހަދައި ދޫކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރެވުނު .އެގޮތުން (ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓަށް  144ފާސް ،ހުޅުމާލެ މަސްމާރުކޭޓާއި ރަށުމާރުކޭޓުން ގޮޅިތައް
ނަންގަވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  , 42ލޯކަލް މާރުކޭޓަށް  115ފާސް ،ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓަށް  31ފާސް) ހަދާ ދޫކުރެވުނު.

❖ މާލޭ ރޯމަސް މާރުކޭޓުގެ އަށިތައްމަތީ ކުރިން މަސްވިއްކުމަށް ބަހައްޓާފައިހުރި ފޮށިގަނޑުތައް ނަގައި ،އަށިތައް ދޮވެ
ސާފުކުރުމަށްފަހު އަށިމައްޗަށް އައިސްއަޅައިގެން މަސްވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް  09ޖޫން  2021ގައި ފެށުނު.
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ރމަށްފަހު 1636 ،އަކަފޫޓުގެ ސަރަހައްދުގައި ގާއެތުރުން.
❖ ހ.ނޫރާނީގޯޅި (މުލިއާގެ) ކައިރި  30ކާބުސްޓޯންނަގާ ލެވެލް ކު ު

❖ އާރޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ވޮލީކޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.

❖ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގުޅިގެން މާލޭގެ މަގުތައް ދޮވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.
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❖ ތައިސޭކޮށި އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ހަދާފައިވާ ،އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް ރޫޅާ ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
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❖  24މެއި  2021ގައި ފެށުނު ބޮޑުގެ ޕާރކިންގ ޒޯން ހަދައި ނިމުމަށްފަހު  12ޖުލައި  2021ގައި ހުޅުވުން.

ލޖް ސާފުކުރުމުގެ
އ ގުޅިގެން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވި ެ
ސޓީ ކައުންސިލް އަދި ވެމްކޯ އާ ި
❖  05ޖޫން  2021ގައި މާލޭ ި
މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

އ
ފނި  12ޖުލައި  2021ގަ ި
އންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ހުސްކުރަން ފަށާފައިވާ ވެލި ު
❖  06ޖޫން  2021ގައި މާލޭ ި
ހުސްކޮށް ނިމިފައި.
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❖ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ސަރަޙައްދާއި ރާޅުގަނޑު ސަރަޙައްދަށް އުދައަރަމުންދާތީ ،އެމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރުން.

ނ
ނޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ް
މށްޓަކައި އި ް
ގނެސްފައިވާ ބަކަރިތައް ބެހެއްޓު ަ
❖ އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހު ،އުޟްޙިޔާގެ ގޮތުގައި ކަތިލުމަށް ެ
 05ފަރާތަކަށް ސްލޮޓް ދޫކުރެވިފައިވޭ.
❖ އުރީދޫ އާއި ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި ގުޅިގެން އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހު ،އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނު.
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❖ އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަސްކަމަށްވާ  20ޖުލައި  2021ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  16:00ން ރޭގަނޑު  20:00އަށް މާލެ ސިޓީގެ
ށ
ވން ޖެހޭ ވެހިކަލްތަކަ ް
ނކުރެވިފައިވާތީ ،ކޮންމެހެން ދުއް ަ
މގުތަކުގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަ ާ
މާލެ ،ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ ަ
ޕާރމިޓް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވޭ.

❖  26ޖުލައި  2021ގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.

❖ ރަސްފަންނު ބީޗުގެ ވެލިގަނޑު ގިރަމުންދާތީ 25 ،ޖުލައި  2021ން  27ޖުލައި  2021ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލެ ފޭސް2-
ބޗަށް ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ .އަދި  15ސެޕްޓެމްބަރ  2021ގައި މާލެ
އިން ވެލިގެނެސް ރަސްފަންނު ީ
ވލިގަނޑުގެ ބައެއް ކަނޑައިގެން ގޮސް މޫދު ތެރެއަށް
ސަރަޙައްދަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ރަސްފަންނުގެ ެ
ފައިބާފައިވާތީ ،އެ ސަރަޙައްދަށް  151ޓަނުގެ ވެލި އަޅާ ވެލިގަނޑު އެއްވަރު ކުރެވުނު.
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ޓ
ނ ޕާކުކުރުމަށް  08ޖުލައި  2021ން  14އޮގަސް ް
❖ މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު އަގުދީގެ ް
 2021ގެ ނިޔަލަށް އިޢުލާން ކުރެވުނު .އަދި ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންނަށާ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން
ގން ޕާކު ކުރުމަށް  07އޮގަސްޓް
ނ ސަރަހައްދުގައި ޒޯނެއް ހަދާ ،އަގު ދީ ެ
ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލް ޕާކު ކުރުމަށް ސުނާމީ ބި ާ
 2021ން  16އޮގަސްޓް 2021ގެ ނިޔަލަށް އިޢުލާން ކުރެވުނު 09 .ސެޕްޓެމްބަރު  2021ގައި ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންނަށް
ޚާއްސަކޮށް އަގުދީގެން ޕާކުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕާކިންގ ޒޯނަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށް
ނިންމުނު .އަދި  11ސެޕްޓެމްބަރު  2021ން ފެށިގެން ،ކުރިން ޕާކިންގ ޒޯންތަކުގެ ޖާގަ ލިބި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
ހަމަވެފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ

ރއިން
ތެ ެ

ޤަވާއިދުން

ފައިސާ

ދއްކާފައިވާ
ަ

ފަރާތްތަކަށް

ނ
އަލު ް

އެއްބަސްވުން

ހަދާ

ގޅޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް  11އޮކްޓޫބަރު  2021ން
އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށް ނިންމުނު .ޕާރކިންގ ސްލޮޓާ ު
ދލު ކުރެވުނު.
ފެށިގެން އެލް .ބީ .ޑީ އަށް ބަ ަ

❖

މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ  03ވަނަ ދައުރުގައި  02އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ހުޅުމާލޭގައި ޕާކިންގ ސްލޮޓް
ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ  45000އަކަފޫޓުގެ ސަރަހައްދެއްގައި  195ޕާކިން ސްލޮޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް
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ވސް އެޗް.ޑީ.ސީއިން ދީފައިވާ މުއްދަތް ހަމަވުމުން
 12އޮގަސްޓް  2021ގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު .ނަމަ ެ
މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ނުދެއްވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި.

ނޑަސްޓްރިއަލް
މށްޓަކައި އި ް
ނގުމަށްފަހު ބެހެއްޓު ަ
❖ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ބާ ވެހިކަލްތައް ެ
ރކުރުން.
ވިލެޖުން ސަރަހައްދެއް ހަމަޖައްސާ ލައިޓާއި ،ފެންސްޖަހާ ގޭޓް ހަ ު

ރ
މލޭގެ މަގުތަކުގައި ހު ި
ފށިގެން ާ
❖ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން  02އޯގަސްޓް  2021ން ެ
ނ  190ސައިލާއި  04ފުރޮޅުގެ  35އުޅަނދު.
ނށް ނެގިފައިވަ ީ
ބާ ވެހިކަލްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި މިހާތަ ަ
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❖ ނިއުޕޯރޓް ސަރަހައްދުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް.

❖  11ޖުލައި  2021ން  17އޯގަސްޓް  2021ގެ ނިޔަލަށް މާރުކޭޓް ގޮޅިތަކަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް
އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ފޯމް ބަލައި ގަތުމުގެ މަސައްކަތް.

އ
ގ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ވެއްޓިފައިވާ ގަސްތަ ް
❖  06އޯގަސްޓް  2021ގައި ކުރި ވިއްސާރާގައި ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން މާލޭ ެ
ނެގުމާއި ،އަދި ހެންވޭރު ސަލާ ތައި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގާ އިމާރާތުގެ ވެއްޓިފައިވާ ފާރާއި ގަސް ނެގުން.
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❖

ބލާރޑް ޖެހުމުގެ
 17އޯގަސްޓް  2021ގައި ތާޖުއްދީން ހިނގުމާއި ކަނބާ އައިސާރަނިހިނގުމުގެ ޕޭވްމަންޓްގައި ޮ
މަސައްކަތް ކުރެވުނު.
➢

❖ ހެންވޭރު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް  14އޯގަސްޓް  2021ގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ
ކަޅުހުރާގެ ،އަބަދަށްފެހި މަގުގައި އޮތް ކުނި ގޮނޑު ސާފުކޮށް ނިމިފައި.

❖ އަތޮޅު ފެރީ އުޅަނދު ފަހަރު ،ލަފާފުރާ ސަރަޙައްދުގައި ޓެކްސީ ސްޓޮޕެއް  02އޮގަސްޓް  2021ގައި ހަދާ ނިމިފައި.
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❖ މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގެ މަގު ތަކުން ހަލާކުވެފައިވާ ކާނުތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް.

އ ހައްލުކޮށް ދިނުމުގެ
ނނަށް ދަތިވާ މައްސަލަތަ ް
❖ މާރުކޭޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި މޭޔަރ ބައްދަލުކޮށް އެބޭފުނު ް
ދނުމުގެ ގޮތުން މާރުކޭޓުގައި  02ފާޚާނާ ހަދާ ދެވިފައިވޭ.
ތވާތީވެ ،އެކަންތައް ހައްލުކޮށް ި
މން ދަ ި
ގޮތުން ފާހާނާއެއް ނެތު ު

➢ މާލޭގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވުނު
ބައްދަލުވުންތައް
❖  05އޮގަސްޓް  2021ގައި ގަލޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ސިޓީ ޕާރކުގައި.
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❖  08އޮގަސްޓް  2021ގައި ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން މުޙުޔިއްދީން ސްކޫލް ހޯލްގައި.

ދން ސްކޫލް
މލުއް ީ
❖  10އޮގަސްޓް  2021ގައި މައްޗަންގޯޅީގެ ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ބާޖަ ާ
ހޯލްގައި.

ދން ސްކޫލް ހޯލްގައި.
ވނު ބައްދަލުވުމަށް ތާޖުއް ީ
❖  12އޮގަސްޓް  2021ގައި މާފަންނުގެ ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބޭއް ު
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ފނު ސްކޫލް ހޯލްގައި.
❖  14އޮގަސްޓް  2021ގައި ހެންވޭރުގެ ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ކަލާ ާ

ލ ކޮމްޕައުންޑްގައި.
❖  21އޮގަސްޓް  2021ގައި ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ރެހެންދި ސްކޫ ް

ހދުމަށްޓަކާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ
ނ ެ
އ މާލޭގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭ ް
❖  02ސެޕްޓެމްބަރ  2021ގަ ި
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ގެދޮރުވެރިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ރައްޔިތުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން އިމާދުއްދީން
ސްކޫލް ހޯލުގައި.

❖  24އޮގަސްޓް  2021ން ފެށިގެން  01ސެޕްޓެމްބަރު  2021ށް މ.ތަލާ ،ރުވާމަގު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ނިމި .އެސަރަހައްދުގެ މީހުން ޕާކުކުރުމަށް  14އޮކްޓޯބަރު  2021ގައި  20ސައިކަލް ޒޯން ކުރެހުނު.
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ޅފައިވާ އަކިރިތަށް
❖  11ސެޕްޓެމްބަރު  2021ގައި ރާޅުގަނޑުސަރަހައްދުގެ އިރުމަތީ ފަރާތަށް އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން އެ ި
އ  120ބަސްތާ ވެލިޖެހުނު.
ކަހާ ސާފުކޮށް ،ތޮށިގަނޑުމަތީގަ ި

ގ
މލޭގެ މަ ު
އކަތް ކުރިޔައް ނުގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން ާ
❖  16ސެޕްޓެމްބަރ  2021ގައި ވެމްކޯއިން ކުނި ނެގުމުގެ މަސަ ް
ގ
މައްޗަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކުނި ޖަމާވެ ،އޭގެ އުނދަގޫ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރަމުންދާތީވެ ،މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަ ު
ތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު .މިމަސައްކަތް ރޭގަނޑު  12:00ޖަހަންދެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވޭ!
އ އާރު.ސީ.ސީން
އހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވޭ .އޭގެ ތެރޭގަ ި
ތކުން ވެހިކަލްތަކުގެ ެ
ފނި ަ
އަދި މި މަސައްކަތަށް ކުން ު
ދ
ނބޯއިން  01އަ ި
ޓ އިން  ،01ރެއި ް
ނ  ،01ގްލަ ް
ނ  ،01ޑަބްލިޔު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އި ް
 02ވެހިކަލް ،ފެޑޯ އި ް
ނތަކުން ލިބިފައިވޭ.
ބެޗް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިން  ،01ޖުމްލަ  07ވެހިކަލް ކުންފު ި
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ނ
❖  16ސެޕްޓެމްބަރ  2021ގައި ރަސްފަންނުގެ ނެރުމައްޗަށް ލައްވި ކަޅުތެޔޮ ފީފާއެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ،އޭގެ ސަބަބު ް
ތލުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާތީވެ ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކޯސްޓްގާރޑްގެ ޑައިވަރުންނާއި ގުޅިގެން
ރަސްފަންނު މޫދުގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ެ
މިސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

❖  23ސެޕްޓެމްބަރ  2021އިން ފެށިގެން އެފް.އޭ.އެމްގެ އެދުމުގެ މަތިން ސާފު ޗެމްޕިއަން ޝިޕަށް ގަލޮޅު ދަނޑު
ތައްޔާރުކޮށް މުބާރާތުގެ ކްލޯސިންގ ސެރަމަނީގެ ސްޓޭޖް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ.

ފއިވާ ބެނާތައް،
❖  26ސެޕްޓެމްބަރު  2021ން ފެށިގެން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2021ގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރަތަށް ހަދާ ަ
ލައިޓްހޮޅިދަނޑި ތަކުގައި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ޤައުމީ ދިދަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.
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އ
❖  26ސެޕްޓެމްބަރ  2021ގައި މާލެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ގަސްތަ ް
ވެއްޓިފައިވާތީ ،ގަސްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.
➢

❖  26ސެޕްޓެމްބަރު  2021ގައި ދިރާގު ކައިރީގައި ހުރި ޕެލެޓްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

❖

 29ސެޕްޓެމްބަރު  2021ން  30ސެޕްޓެމްބަރު  2021ށް ،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި
ތއްޔާރުކުރުމާއި
ފޓްސަލް ޓޯރނަމެންޓަށް ދަނޑު ަ
އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު އިންޓަރ ޑިޕާޓްމެންޓް ު
އޔާރީތައް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.
އަދި ކުރަން ޖެހޭ އެހެނިހެން ތަ ް
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❖

 01އޮކްޓޯބަރު  2021ން  03އޮކްޓޯބަރު  2021ގެ ނިޔަލަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ
މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާ ކުރުމުގެ ގޮތުން " މޭޔަރސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓަރ  " 2021ގެ ނަމުގައި ފްޓްސަލް
މުބާރާތެއް ބޭއްވުނު.

ނފަރާސްޓްރަކްޗަރ
ލނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އި ް
ނލް ޕް ޭ
މނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަ ަ
❖  05އޮކްޓޯބަރު  2021ގައި ި
ލ
ކ ް
ތށިގަނޑު ކައިރީ 122 ،ވެހި ަ
ލޖް ދެކުނުފަރާތު ޮ
އވާ ގޮތަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވި ެ
އިން ފޮނުއްވި ސިޓީގައި އެދިފަ ި
ނމުނު.
ތބު ނަންބަރު ޖަހާ ދަވާދުލާ ނި ް
ޕާރކު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޕާރކިންގ ޒޯން ކުރަހާ ބިންމަތީގައި ތަރު ީ

މގެ މަސައްކަތް
❖  10އޮކްޓޯބަރު  2021ގައި މާފަންނު ބިސްބުރު ކައިރީގައި ހުރި ގަހެއްގެ ވަށައިގެން ބުރެއް ހެދު ު
ކުރެވުނު.
❖
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❖

 10އޮކްޓޯބަރު  2021ގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ އޫރީދޫ ގުޅިގެން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2021ގެ މެޗުތައް
ބެލުމަށްޓަކައި އަލިމަސް ކާނިވާ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

❖

ނ ތަކެއް
ކުރީގެ މާފަންނު އަވަށު އޮފީސް ހިންގަމުންއައި އިމާރާތުގައި އައި.ޓީ،ބަޖެޓު އަދި މީޑިއާ ސެކްޝަ ް
ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  16ސެޕްޓެމްބަރު  2021ގައި ފަށާ އަދި އެމަސައްކަތް  10ޑިސެމްބަރ  2021ގައި
ނިމިފައިވޭ.

ފސްދާނުލެވިފައިވާ،
❖ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން  03ނޮވެމްބަރު  1988ގައި ޝަހީދުވި ބޭފުޅުން ަ
ހ .ސަހަރާ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.
➢
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ނ  28އޮކްޓޫބަރު
ގތު ް
❖ ސާފުޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ރާއްޖޭގެ ޤައުމީޓީމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޮ
 2021ގައި ޑިނަރ ނައިޓަށް ދަނޑުތައްޔާރުކޮށް ރަސްމިއްޔާތު ދަނޑުގައި ބޭއްވިފައިވޭ.

❖  29އޮކްޓޫބަރު  2021ގައި ރަސްފަންނު ސަރަޙައްދު މަސްބާނާ ޕްލެޓްފޯމް ކައިރީގައި މޫދަށް ފޭބޭ ގޮތަށް
ޢާއްމުން އަރާ ފޭބުމަށް ސިޑިއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

❖ ސަލްޓަން ޕާރކުގެ ފައުންޓެންގެ ސިޑި ހަލާކުވެފައި ވުމުން ސިޑި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

❖ ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާރކުގެ ފެނާރު މައިޒާނުގެ ސީލިންގ ހަލާކުވެފައި ވުމުން ސީލިންގ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.
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އ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި މާލޭގެ
ތއް ހަލާކުވެފައި ވުމުން ހަޓްތަ ް
❖ ރަސްފަންނު ބީޗްގައި ހުރި ހަޓް ަ
މަގުތަކުގައި ޖަހާ ބައްތި ހޮޅި ދަނޑި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ.

❖  03ނޮވެމްބަރު  2021ގައި ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިންގެ ޕާރކުން ފެށިގެން ޖުމްހޫރީ
މައިދާނާ ހަމައަށް ޤައުމީ ދިދަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

❖

 09އޮގަސްޓް  2021ން ފެށިގެން ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައިވާ ހުސްޖާގައިގާ ޕާކިން ޒޯންއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާ
 23ނޮވެމްބަރ  2021ގައި ވަނީ ނިމިފައި.
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❖

އާރް .ޑީ .ސީ އާއި ހަވާލު ކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ

މލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ މަޝްރޫޢު ރަސްމީކޮށް
ާ

ރޯޝަނީމަގުގައި  17އޮގަސްޓް  2021ގައި ފެށުނު .އެގޮތުން ރޯޝަނީމަގު ބްލޮކް ނަންބަރ ،27 ،15 ،13 ،29
 30އަދި  58ވަނަ ބްލޮކްގެ މަސައްކަތް ނިމި  07ޑިސެމްބަރ  2021ގައި މަގު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި.

❖

 22އޮކްޓޯބަރ  2021ގައި ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރެވޭ "މާލޭ ސިޓީ ޑްރައިވިންގް ލައިސެންސް ސެންޓަރ" ހެދުމުގެ
މޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދަށް ވެލިއަޅާ ،ބިންގަނޑު އެއްވަރު ކުރުމަށްފަހު 16 ،ނޮވެމްބަރ
ނ ހަ ަ
މަސައްކަތް ފެށުނު އެގޮތު ް
ގ
މ ެ
ނ ކާބުސްޓޯން ޖެހު ު
ގއެތުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އަދި މަގުތަކުގެ އަރިމަތީގައި ވަށައިގެ ް
 2021ގައި ރޭންޕް ހެދުމާއިާ ،
މަސައްކަތް ކުރެވުނު .ގާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން މާލޭ ސިޓީ ޑްރައިވިންގް ލައިސެންސް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް މިވަގުތު
ވަނީ ހުއްޓިފައި.
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❖ ޖުމްހޫރީ މައިދާނާއި ރައިވެރިބޭ މައިޒާނުގައި ވިނަ އިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު .އަދި ޖުމްހޫރީމައިދާނުގައި ހުރި
ރުއްގަސްތައް ވަށައިގެން ހަދާފައިވާ އަށިތަކުގައި ޓައިލްސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

❖  26ނޮވެމްބަރ  2021ގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރަށް  6މަސް ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ
ގޮތުން ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތަށް އޭ .އެޗް .ބީ .ބީ ގެ ދަނޑު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި ޖަލްސާ
ބޭއްވިފައިވޭ.

❖  26ނޮވެމްބަރ  2021ގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ރީބްރޭންޑް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ،ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ
ބަދަލުވެފައިވާތީ ،މާލެ ސިޓީ އަދި ވިލިމާލޭގައި ދުއްވާ ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލް ތަކުގައި  27ނޮވެމްބަރ 2021
ގައި އާ ލޯގޯ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.
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❖  14ނޮވެމްބަރު 2021ގައި މ .ވިޔަފާރި ވެރިންގެ މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ޓައިލްސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާ
 01ޑިސެމްބަރ  2021ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި.

❖  09ޑިސެމްބަރ  2021ގައި ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާރކު އިރުމަތީފަޅީގައި ފެންސު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

ބނާ މައިޒާނާ ހަމައަށް
❖  15ޑިސެމްބަރ  2021ގައި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ރަސްފަންނު ބީޗުން ފެށިގެން ސުނާމީ ި
ގަސްއިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

60

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

މބަރ  2021ން 22
❖ މިދުވަސްވަރު މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ޑެންގޫ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދާތީ 15 ،ނޮވެ ް
ނޮވެމްބަރ  2021ގެ ނިޔަލަށް ،މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ސްކޫލް ،ހޮސްޕިޓަލް،
ޕާކު ،ހުސްބިން ،އަދި މިސްކިތްތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

❖ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ މޫދާވީފަޅީގައި ފެން ބޮޑުވާތީ ،އެކަން ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން  12ނޮވެމްބަރ 2021
ގައި މަސައްކަތް ފަށާ 27 ،ނޮވެމްބަރ  2021ގައި ވަނީ މަސައްކަތް ނިމިފައި.

❖  08ނޮވެމްބަރު 2021ގައި ހ .މުތީގޯޅިއަކީ ވެހިކަލް ނުދުއްވާ ،ހިނގާފައި އުޅޭ ގޯޅިއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ،އެގޯޅީގައި
ދިރިއުޅުއްވާ ގޭބިސީންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ސާރވޭކުރުމަށް ފަހު  02ޑިސެމްބަރ  2021ގައި މުތީގޯޅީގައި ދިރިއުޅޭ
ރ
ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސޯސަންމަގު އިރުމަތީފަޅި ސިޓީބޭކަރީ ކުރިމަތީގައި ސައިކަލް ޒޯނެއް ކުރަހާ ބޯޑުހަ ު
ކުރެވިފައިވޭ.
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❖  23ޑިސެމްބަރ  2021ގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވާތީ ،އެކަމަނާއަށް މަރްޙަބާ
ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ބެނާ ހަރުކުރުމާއި ،ދިދަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

❖  25ޑިސެމްބަރ  2021ން ފެށިގެން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  1ލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން ކާނިވާ
ގ މަސައްކަތް
ސަރަހައްދުގައި ނާސަރީއެއް ހަދައި ،ގަސްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އޮފީހެއް ހެދުމު ެ
ފެށިފައިވޭ.

❖ ތައިސޭކޮށީގައި ކުރިން ޗައިނާ މީހުން އުޅުނު އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްގައި ގުދަންތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
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ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގް ސެކްޝަން
 01ޖެނުއަރީ  2021އިން  30ޑިސެމްބަރ  2021އަށް މިސެކްޝަނުން ދެވުނު ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބު
ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .1ލިބުނު ސިޓީގެ އަދަދު1754 :
 .2ލިބުނު ފޯމުގެ އަދަދު4059 :
 .3ލިބުނު މެސެޖްގެ ޢަދަދު34 :
 .4ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެވުނު އަދަދު966:
 .5ގޯތިތަކުގެ ނަން ފާސްކުރެވުނު އަދަދު208 :
 .6ޢިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު ޢަދަދު75 :
 .7ޢިމާރާތް ތެޅުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު އަދަދު79 :
 .8އިންފާރު ތެޅުމުގެ ހުއްދަދެވުނު އަދަދު111 :
 .9ދޮރު ކެނޑުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު އަދަދު75 :
 .10ދޮރު ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު އަދަދު36 :
 .11އިންފާރު އުސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު އަދަދު 01
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 .12ދޮރު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު ޢަދަދު01 :
 .13އިންފާރު ރޭނުމުގެ ހުއްދަދެވުނު ޢަދަދު07 :
 .14އިންފާރު ތިރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު ޢަދަދު03 :
 .15އިންފާރު މަރާމާތުކުރެވުނު އަދަދު 04 :
 .16ބެލްކަނި މަރާމާތު ކުރެވުނު އަދަދު01 :
 .17ދޮރާށި މަރާމާތު ކުރެވުނު04 :
 .18ގޯޅިމަގުކޮޅުގައި ދޮރާށި ބެހެއްޓުނު އަދަދު04 :
 .19އެހެނިހެން ހުއްދަ ދެވުނު އަދަދު17 :
 .20އިން ޗެކުކުރެވުނު އަދަދު81 :
 .21އިމާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާގެ އަދަދު25 :
 .22އެއްބުރިއަށް ވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަދެވުނު އަދަދު167 :
 .23އިމާރާތަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު އަދަދު135 :
 .24ކުރެހުން ފާސްކުރުމުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވުނު ޢަދަދު177 :
 .25ވަކިކަމަށް އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު ޢަދަދު565 :
 .26ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އާކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު ޢަދަދު19 :
 .27ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު އަދަދު81 :
 .28ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތަށްއެދި ލިޔުން ދޫކުރެވުނު އަދަދު; 03
 .29ތަރިކަ ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނު އަދަދު150 :
 .30ނިމުނު އަދަދު147 :
 .31ހިބަ ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނު އަދަދު89 :
 .32ނިމުނު އަދަދު87 :
 .33ވަޞިއްޔަތް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނު އަދަދު30 :
 .34ނިމުނު އަދަދު28 :
 .35ގޯތި ބައިކުރުމާއި ބިންޢައްޔަންކުރުމަށް ހުށައެޅުނު އަދަދު103 :
 .36ނިމުނު އަދަދު101 :
 .37ކޯޓު އަމުރު3 :
 .38ބިން ނުވަތަ ފްލޯރ އައްޔަން ކުރެވުނު އަދަދު1 :
 .39ލާޖެއްސުން8 :
 .40ހުޅުމާލެ ކޯޓުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅު އަދަދު17 :
 .41ރަހުނު ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު އަދަދު234 :
 .42ރަހުނު ޚަލާޞްކުރެވުނު އަދަދު289 :
 .43ގޯތި ބައިކުރުމާއި އިންވަކި ކުރެވުނު އަދަދު55 :
 .44ގޯތި ބައިކުރުމާބެހޭ އެހެނިހެން31 :
 .45ބިން އަމިއްލަކުރުމާބެހޭގޮތުން ދެވުނު ޖަވާބުގެ އަދަދު16 :
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 .46ބިން އަމިލަކުރުމަށް އަގު ސާފުކުރެވުނު އަދަދު49 :
 .47އިމާރާތް ކުރުމުގެ އުސްމިން ބެލުމަށް ދެވުނު ޖަވާބުގެ އަދަދު119 :
 .48އެކިއެކި ހުއްދަތަކުގެ ކޮޕީ ދޫކުރެވުނު އަދަދު129 :
 .49އިޢުލާން3 :
 .50ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާގެ އަދަދު35 :
 .51އެހެނިހެން17 :
 .52ގެމެން ޕޯޓަލް އަށް އެޕްރޫވް ކުރެވުނު އަަަދަދު820 :
 .53ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ ދޫކުރެވުނު އަދަދު59:
ނޯޓު :މުޅިޖުމްލަ އަދަދު 5102:
ސެކްޝަންގައި އިތުރަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މާލޭ މަގުތަކާއި ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީތައް ހެދުމާއި ،އަދި
އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީތަކުގެ މައުލޫމާތުގެ ޑޭޓާއެއް އެކްސެލް ޝީޓުގައި އެއްކުރެވުނު.

ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަން

ހެދުނު އެއްބަސްވުމުގެ ޢަދަދު

ޚިދުމަތާ ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯމް ނިންމުނު ޢަދަދދު
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ކައުންސިލް ބިއުރޯ
 2021ވަނައަހަރު ކައުންސިލް ބިއުރޯގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް
ތާރީޙް

ބައްދަލުވުން ބޭވުނު ފަރާތް

ގަޑި

10:00 25.05.2021

ހައުސިންގ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

14:30 25.05.2021

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ

10:00 26.05.2021

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރސް

12:00 26.05.2021

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޗް

13:30 26.05.2021

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

10:45 27.05.2021

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ( ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް)

14:30 27.05.2021

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

15:00 27.05.2021

މިނިސްޓްރޯ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
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10:00 30.05.2021

ސީޑީއީ ކޮންސަލްޓޭޝަން

12:00 30.05.2021

މުނިސިޕަލް ކޮމެޓީ

15:00 30.05.2021

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އެސޯސިއޭޝަން

10:00 30.05.2021

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

12:30 30.05.2021

ސަލަފް ޖަމިއްޔާ

13:30 30.05.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

16:00 30.05.2021

އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުން

09:00 01.06.2021

ކޮމެޓީ ޗެއަރ

11:00 01.06.2021

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

13:00 01.06.2021

ގަސްޑޮނޭޝަންއާ ގުޅިގެން (އަމިއްލަ ފަރުދުން)

09:00 02.06.2021

ކޮމެޓީ ޗެއަރ

09:30 02.06.2021

ވޯކިން ސެޝަން

11:00 02.06.2021

މިނިސްޓްރޯ އޮފް ފިނޭންސް

13:00 02.06.2021

ސްޓެލްކޯ މީޓިން

14:30 02.06.2021

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ

11:30 03.06.2021

ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސަރވިސް

13:30 03.06.2021

ހައުސިންގ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

12:00 06.06.2021

ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން

12:30 06.06.2021

ރޯޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިރާގް ،އޫރިދޫ ،މީޑިއާ ނެޓް ،ސްޓެލްކޯ ،އެމްޑަބްލިޔު އެސްސީ (އާންމުކޮށް މަގުކޮންނަ ފަރާތްތަށް

14:00 06.06.2021

)

13:00 07.06.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

09:00 08.06.2021

ކޮމެޓީ ޗެއަރ

13:00 08.06.2021

އަންހެނުންގެ ތަރަށްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ

09:00 09.06.2021

ކޮމެޓީ ޗެއަރ

10:00 09.06.2021

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

12:00 09.06.2021

ރޮޓަރީ ކުލަބް

13:00 09.06.2021

ޕާރލޭ މޯލްޑިވްސް

15:30 09.06.2021

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

09:30 10.06.2021

ކުއްލި ޖަލްސާ

10:30 10.06.2021

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
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11:30 10.06.2021

އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން

09:00 13.06.2021

ކޮމެޓީ ޗެއަރ

10:00 13.06.2021

މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ޕްލާސްޓިކް އެލިއެންސް (މޯޕާ)

13:00 13.06.2021

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން

14:30 13.06.2021

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް

10:00 14.06.2021

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

11:00 14.06.2021

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

11:30 14.06.2021

މޯލްޑިވްސް އޮސޯސިއޭޝަން ފޯރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ

13:00 14.06.2021

ކައިންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

10:00 15.06.2021

އެކްސަސައިޒް އެންޑް ވެލްބީންގ ( ޒައިން )

10:30 15.06.2021

ކެއަރ ފޯރ ޕޯސް

14:00 15.06.2021

ހިޔާ ފްލެޓްގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ( އަމިއްލަ ފަރާތްތަށް)

10:30 16.06.2021

އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސް އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

11:00 16.06.2021

ވޯރކިންގ ސެޝަން

13:00 16.06.2021

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

17.06.2021

 10:.00ނީލަން ފިހާރަ ހިންގާ ފަރާތްތަކާ އެކު

11:30 17.06.2021

ޕެޑަލް އެސޯސިއޭޝަން

13:00 17.06.2021

ސޭވް ދަ ބީޗް

10:00 20.06.2021

ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން

11:00 20.06.2021

އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމިއްޔާ

11:30 21.06.2021

މާލޭ ސިޓީގެ ލޯންޗް ދުއްވާ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

13:00 21.06.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

10:00 01.07.2021

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ( ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް)

12:00 01.07.2021

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

03:00 01.07.2021

މީޑިއާ އިންޓަރވިއު

11:00 04.07.2021

އަމިއްލަ ފަރާތް

03:00 04.07.2021

މީޑިއާ އިންޓަރވިއު

10:00 05.07.2021

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ

12:00 05.07.2021

އަމިއްލަ ފަރާތް

03:00 05.07.2021

މީޑިއާ އިންޓަރވިއު

09:00 06.07.2021

ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް
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10:30 06.07.2021

އަމިއްލަ ފަރާތް

12:00 06.07.2021

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

02:30 13.07.2021

އަމިއްލަ ފަރާތް

10:00 14.07.2021

އަމިއްލަ ފަރާތް

11:30 01.08.2021

އަމިއްލަ ފަރާތް

11:30 02.08.2021

އަމިއްލަ ފަރާތް

01:00 04.08.2021

މީޑިއާ

03:00 04.08.2021

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

01:00 05.08.2021

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

10:30 12.08.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

09:30 15.08.2021

އަންހެނުންގެ ތަރަށްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއާއި ބައްދަލުކުރުން

11:30 15.08.2021

ރެޑްކުރެސެންޓް އާއި ބައްދަލުކުރުން

12:00 15.08.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

14:00 15.08.2021

ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން

09:00 16.08.2021

އަމިއްލަ ފަރަދުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

11:30 17.08.2021

ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަންއާއި ބައްދަލުކުރުން

12:00 17.08.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

10:30 18.08.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

12:00 18.08.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

14:30 18.08.2021

އޭޖްޑް ކެއަރ އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

15:00 18.08.2021

އަމިއްލަ ފަރަދުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

11:30 19.08.2021

ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

11:30 23.08.2021

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

14:45 23.08.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

04:00 23.08.2021

އަމިއްލަ ފަރަދުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

09:30 25.08.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

25.08.2021

11:00

ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިދާރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

02:30 25.08.2021

ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

03:30 25.08.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

09:30 29.08.2021

އަމިއްލަ ފަރަދުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

02:30 29.08.2021

އަމިއްލަ ފަރަދުންނާއި ބައްދަލުކުރުން
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12:30 30.08.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

02:30 30.08.2021

ބިއުރޯ ސެކްޝަންގެ މުވައްޒފުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

12:30 31.08.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

09:30 01.09.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

12:30 01.09.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

15:30 01.09.2021

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއާއެކު ބޭއްވުނު ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

10:30 02.09.2021

އިސްލާމިކް ބޭންކްއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

11:30 02.09.2021

ބޭންކް އޮފް ސިލޯންއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

10:30 05.09.2021

ކާފު އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް އާއިއެކު ބޭއްވުން ބައްދަލުވުން

11:30 06.09.2021

ހިއްމަފުށި ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

11:30 07.09.2021

ހުރާ ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

09:30 08.09.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

00:30 08.09.2021

ތުލުސްދޫ ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

12:30 20.09.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

11:00 22.09.2021

ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިދާރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

02:45 22.09.2021

އާންމު ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ސެކްޝަންގެ ސްޕަވައިޒަރުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

11:30 23.09.2021

މޯލްޑިވްސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުދިންނާއެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

12:30 23.09.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

13:30 23.09.2021

ޕާރލޭ މޯލްޑިވްސް އާއެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

14:30 23.09.2021

އަމިއްލަ ފަރަދުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

12:30 26.09.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

11:00 28.09.2021

ވޮމެން އެންޑް ޑިމޮކްރެސީއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

09:30 29.09.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

11:00 30.09.2021

ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

12:30 30.09.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

13:30 30.09.2021

ސައުދީ އެމްބަސަޑަރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

09:30 06.10.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

11:30 06.10.2021

އަމިއްލަ ފަރަދުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

10:00 10.10.2021

ޕާކިސްތާން އެމްބަސަޑަރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

10:00 12.10.2021

އިނތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕާރސަން އޮފީހާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

09:30 13.10.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ
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11:30 13.10.2021

ގާފަރު ކައުންސިލާއި ކާޝިދޫ ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

12:00 13.10.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

15:15 13.10.2021

އަމިއްލަ ފަރަދުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

15:15 14.10.2021

އަމިއްލަ ފަރަދުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

10:00 17.10.2021

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާ

10:30 21.10.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

12:00 21.10.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

13:00 21.10.2021

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އާގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އާއެކު ބޭއްވުނު

14:30 21.10.2021

ބައްދަލުވުން

15:30 21.10.2021

ވައިޓަލް ޑިޕާޓްމަންޓް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރުން

15:00 24.10.2021

އަމިއްލަ ފަރަދުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

11:00 25.10.2021

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާ

10:00 26.10.2021

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓްއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

11:00 26.10.2021

ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

13:00 26.10.2021

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

11:15 27.10.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

10:00 28.10.2021

ކެނެޑާގެ އެމްބަސަޑަރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

10:00 31.10.2021

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

16:00 01.11.2021

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދޮރުން ދޮރަށް ބައްދަލުލުރުން

10:30 02.11.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

15:00 02.11.2021

އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސް އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

15:30 02.11.2021

އަމިއްލަ ފަރަދުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

10:30 08.11.2021

ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިދާރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

15:00 08.11.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

15:00 09.11.2021

އެޑްމިންސެކްޝަނާއި ޕްރިކިއުމަންޓް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

09:30 10.11.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

15:45 14.11.2021

މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދޮރުން ދޮރަށް ބައްދަލުލުރުން

09:00 15.11.2021

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

11:00 15.11.2021

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

03:45 15.11.2021

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދޮރުން ދޮރަށް ބައްދަލުލުރުން
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11:30 16.11.2021

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

13:00 16.11.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

09:00 17.11.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

13:15 17.11.2021

އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުން ޖަމިއްޔާއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

15:00 17.11.2021

މިޑިއާ އިންޓަވިއު

15:30 17.11.2021

އެޗްއާރި މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

15:45 18.11.2021

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދޮރުން ދޮރަށް ބައްދަލުލުރުން

15:45 21.11.2021

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދޮރުން ދޮރަށް ބައްދަލުލުރުން

10:00 22.11.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

11:30 22.11.2021

ހުރާ ،ހިއްމަފުށި އަދި ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

15:00 22.11.2021

އަމިއްލަ ފަރަދުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

10:00 23.11.2021

ޔޫޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

11:30 23.11.2021

ޔޫތް ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް މިނިސްޓަރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

13:00 23.11.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

11:00 23.11.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

11:00 25.11.2021

ރައްޔިތުން މަޖިލިސްގެ ރައީސްއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

13:00 25.11.2021

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާ

15:45 28.11.2021

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދޮރުން ދޮރަށް ބައްދަލުލުރުން

11:00 29.11.2021

ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

15:00 29.11.2021

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާ

13:00 01.12.2021

ސަލްޓަން ޗެންބަރސް ލޯޔަރސް އާއެކު ބޭއްވުނު

09:30 02.12.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

13:00 05.12.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

15:45 05.12.2021

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދޮރުން ދޮރަށް ބައްދަލުލުރުން

10:00 06.12.2021

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

13:30 06.12.2021

އިލްމުވެރިންނާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

09:30 08.12.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

13:00 08.12.2021

މީޑިއާ އިންޓަވިއު

13:00 09.12.2021

މީޑިއާ އިންޓަވިއު

10:00 12.12.2021

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް އެންޑް ލީސިން ކޮމްޕެނީއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

15:45 13.12.2021

މައްޗަން ގޯޅި މެދު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދޮރުން ދޮރަށް ބައްދަލުލުރުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

72

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

15:00 15.12.2021

އަމިއްލަ ފަރަދުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

09:30 15.12.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

15:00 15.12.2021

އަމިއްލަ ފަރަދުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

11:00 19.12.2021

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

13:00 19.12.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

13:00 20.12.2021

މީޓިއާ އިންޓަވިއު

15:45 20.12.2021

ގަލޮޅު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދޮރުން ދޮރަށް ބައްދަލުލުރުން

11:00 21.12.2021

ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

13:00 21.12.2021

މީޑިއާ އިންޓަވިއު

15:45 21.12.2021

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދޮރުން ދޮރަށް ބައްދަލުލުރުން

09:30 22.12.2021

ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

13:00 22.12.2021

މީޑިއާ އިންޓަވިއު
ޕްލާސްޓިކާ ދުރުވަމާ ލޯގޯ މުބާރާތުން ވަނަވަނައަށް އައި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމް ދިނުމުގެ

10:00 23.12.2021

ރަސްމިއްޔާތު

11:00 23.12.2021

މީޑިއާ އިންޓަވިއު

13:00 23.12.2021

މީޑިއާ އިންޓަވިއު

ބިއުރޯ މެދުވެރިކޮށްކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް
•

ނ މީހުން ނެތުމުގެ
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މިއަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެތެރެއިން ފަން ީ
ނވެ .މިގޮތުން ހޯދުނު
ނގެ އެހީތެރިކަން ހޯދު ެ
ސއްމަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓު ް
ސަބަބުން ނުކުރެވި ހުންނަ މަ ަ
ތރީގައިއެވަނީއެވެ.
މތު ި
ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ މައުލޫ ާ
ދާއިރާ

ހަމަޖެއްސި ތާރީޚް

ޓ
ނ ް
މެނޭޖްމެންޓް ކޮންސަލްޓަ ް

22.08.2021

ޓ
އައި.ސީ.ޓީ ކޮންސަލްޓަން ް

22.08.2021

ޓ
ޓން ް
ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންސަލް ަ

01.09.2021

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް

06.10.2021

ނޓް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓީވް ކޮންސަލްޓަ ް

10.10.2021

ޓ
ޓން ް
އާބަން ޕްލޭނިންގް ކޮންސަލް ަ

19.10.2021
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

•

ބޮޑުގޭ ޕާކިންގް ޒޯން ނިންމައި ފާރުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ރީތި މަންޒަރުތައް ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް 28.6.2021
ވަނަ ދުވަހު ޙަވާލުކުރެވުނެވެ .އަދި މި މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނިންމާފައިވެއެވެ.

•

ފރުރޭނުމަށް  2021 14.7ވަނަ ދުވަހު
ހުޅުމާލޭ ސަހަރާގައި ޣައިރު މުސްލިމުން ވަޅުލާތަން ވަކިކުރުމަށް ާ
ޙަވާލުކޮށް މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމާފައިވެއެވެ.

•

ނޕިއުޓަރ
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށް ،ތަނަށް ބޭނުންވާ  20ކޮ ް
ސިސްޓަމް ގަތުމަށް  5.7.2021ގައި ޙަވާލުކޮށް މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމާފައިވެއެވެ.

•

މށް ޙަވާލުކޮށް މުއްދަތުގައި ގަނެ ހަވާލްކޮށް
ޓބްލެޓް ގަތު ަ
ކައުންސިލް ޖަލްސާތައް ލައިވްކުރަން ބޭނުންވާ ެ 21
ލައިވްކުރަން ފެށުނެވެ.

•

ކައުންސިލް ޖަލްސާތައް ލައިވްކުރުމަށް ވީޑިއޯ ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް  2.8.2021ވަނަދުވަހު ޙަވާލުކޮށް
މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމައި އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވެއެވެ.

•

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑީއޯ މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދައި  9.9.2021ވަނަ ދުވަހު
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.

•

ޢލާންކޮށް
ށ ދަވާދާއި ކުލައާއި ވަރުނީސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އި ު
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބޭނުންތަކަ ް
 23.9.2021ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.

•

" އަތަމަނަ " މަޖައްލާ މަހަކު އެއްފަހަރު އަދި ޚަބަރު ސިޓި ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ނެރުމަށް 6.10.2021
ލގެ ބައެއް
ވަނަ ދުވަހު ޙަވާލުކޮށް އަހަރުތެރޭ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޚަބަރު ސިޓީ ނެރެން ފެށުނެވެ .މަޖައް ާ
މައްސަލަތަށް ހުރުމުން މަޑުކޮއްލީއެވެ.

•

ހުޅުމާލޭ އަމީން އެވެނިއު މެޕްލް ޓަވަރގެ އެއްވަނަ ބުރީގައި ،ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައްދޭ އޮފީސް
ގާއިމްކުރުމަށް އެތަން ހެދުމަށް  10.10.2021ގައި ޙަވާލުކޮށް އަހަރުތެރޭ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

•

ހރަ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި
މާލޭ ރޯމަސް މާރުކޭޓާއި އެއާ ގުޅުވައިގެން އެތަނުގެ މަތިންދޭ ފި ާ
 21.10.2021ގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.

•

ބސްވުމުގައި
ވިލިމާލޭ ސިނަމާލެ  4ގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އެދުމުގެ މަތިން އެތަނުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ އެއް ަ
ސޮއިކޮށް މިއަހަރުތެރޭ މަސައްކަތް ނިންމުނެވެ.

•

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕްރެސްރޫމް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމްކުރުމަށް  24.10.2021ގައި ސޮއިކޮށް
މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ .އަދި މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމައި ޙަވާލުކުރިއެވެ.

•

ށ  26.10.2021ގައި އެއްބަސްވުމުގައި
މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް  50000.00ގައު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮ ް
ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.

•

 20ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓާމް އިތުރަށް ހޯދުމަށް  23.11.2021ގައި ހަވާލުކޮށް ހޯދައި މުވައްޒަފުންނަށް
ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ.

•

މށް  20.11.2021ވަނަ ދުވަހު ވަހާލުކުރެވުނެވެ.
ސިނަމާލެ  4ގެ ލިފްޓް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

•

ނ ލިބިގެން
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ވިނަ އިންދުމަށް ވިނަ ހޯދުމަށް  29.11.2021ވަނަ ދުވަހު ހަވާލުކޮށް ވި ަ
މަސައްކަތް ފަސާފައުވާނެއެވެ.

•

ގާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށް  29.11.2021ވަނަ ދުވަހު ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރެވުނެވެ.

•

ނ މަރާމާތުކުރުމަށް  9.12.2021ވަނަ ދުވަހު ހަވާލުކޮށް މަސައްކަތްކުރިއަށް
ޖުމްހޫރީ މައިދާންގެ ފައުންޓައި ް
ގެންގޮސް ތަން ރަނގަޅުކުރެވުނެވެ.

•

ކށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތުން ބަޖެޓް ހޯދައި  2ފުޓްސަލް ދަނޑު ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ޮ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނެވެ .އެއީ ސިނަމާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ތަރައްޤީކުރާ ދަނޑާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
ތރޭގައި (ތައިސޭކޮށީގައި ) ތަރައްޤީކުރާ ދަނޑެވެ.
ތ ެ
ޢާއްމުޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައިގެގޯ ި

•

ނންކުރާ ފަސޭހަ މަގު އެޕްލިކޭޝަން އިތުރު އެއް އަހަރަށް ބޭނުންކުރުމަށް
މށް ބޭ ު
ބޯޑްތައް ބެލެހެއްޓު ަ
 29.12.2021ވަނަ ދުވަހު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.

•

މާލޭގެ މިސްކިތްތައް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް  29.12.2021ވަނަ ދުވަހު
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.

•

ޓޕް ހަދައި
ކޮންފަރެންސް ރޫމްގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށް  4ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ސެ ަ
ނިންމުނެވެ.

•

ގ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައުވާ މުއްދަތަށް ކޮށް
ބދަލުތައް ގެނައުމު ެ
ކޮންފަރެންސް ރޫމް ގެ މޭޒަށް ގެންނަންޖެހޭ ަ
ނިންމުނެވެ.

•

ބއްދަލުވުންތަކާ އަދި ވިލިމާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހަތަރު އަވަށުގެ އަވަށު ަ
ނ 38
ތ ް
އންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުނެވެ .މިގޮ ު
ބައްދަލުވުމުގެ އިތުރުން ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ި
ވނެވެ .އަދި  1132ޚިޔާލު ބަލައިގަނެ ލިޔެކިޔުމަށް ގެނެވުނެވެ.
ބައްދަލުވުން ބޭއް ު

•

ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްކުރުމަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމް 1.11.2021ވަނަ ދުވަހު ފައްޓަވައި މޭޔަރ ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އަހަރުގެ
ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  85ގެއަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ .އެއީ ގަލޮޅު ދެކުނުން  ،3ގަލޮޅު ހުޅަނގުން  ،3ގަލޮޅު
ދކުނުން
ހންވޭރު އުތުރުން  ،6މާފަންނު ެ
އުތުރުން  ،4ހެންވޭރު ދެކުނުން  ،8ހެންވޭރު ހުޅަނގުން ެ ،8
ނ އުތުރުން  ،6މައްޗަންގޮޅި އުތުރުން  ،5މައްޗަންގޮޅި މެދުން  ،5މެދު
،8މާފަންނު މެދުން  ،9މާފަން ު
ނ  5ގެއެކެވެ.
ހެންވޭރުން  15އަދި ވިލިމާލެއި ް

•

ނރުމުގެ
ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝާން ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކައުަްނސިލްގެ މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށް މަޖައްލާ ެ
ލަނޑުދަނޑި ހަޞިލްކުރުމަށް " އަތަމަނަ " ޚަބަރު ސިޓީގެ ނަމުގައި ހަފުތާ ޚަބަރު ސިޓީ 10.11.2021
ވަނަ ދުވަހު ނެރެވުނެވެ .އަދި " އަތަމަނަ " މަޖައްލާ ޗާޕްކުރުމަށް ހުރިހާކަމެއް އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮށް
ނިންމުނެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

75

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

•

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާ ވަރުގަދަކުރުމަށް މީޑިއާޔުނިޓް އުފައްދައި ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރަކާއި މީޑިއާ
އެގްޒެކެޓިވްއަކު އިތުރުކުރެވުނެވެ .އަދި ކުރިން މަސައްކަތްކުރެއްވި ފަރާތުން އިސްތިޢުފާ ދިނުމާގުޅިގެން އިތުރު
މުވައްޒަފަކުނެގުނެވެ.

•

ކން އެތަނުގައި
ހުޅުމާލޭގެ ކަންކަން ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ ބަސްނުހޯދުމާ އަދި ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ކަން ަ
ކުރުމަށް ފުރުޞަތުތަސް ނުދޭތީ އުފެދުނު މައްސަލައިގެ ސަބަބުން ހުޚުމާލެ ފޭސް  1އަދި ފޭސް  2އަށް
ނސިލުން ނިންމުމާގުޅިގެން  8.12.2021ދުވަހު
ކައުންސިލުން ހަދާދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީތަށް ބާޠިލްކުރަން ކައު ް
އެކަން އެޗް.ޑީ.ސީއަށް އަންގައި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވުނެވެ.

•

އ
ނތު ހާބަރާ ި
ހއްޓުމަކީ ސިޓީ ކައުންސިލާ މަތިކޮއްފައިވާ ކަމަކަށްވާތީ ،މާލޭ ޯ
ބލެ ެ
މާލޭ ސިޓީގެ ބަނދަރުތައް ެ
ށ  12.9.2021ވަނަ ދުވަހު އެމްޕީއެލްއަށް ސިޓީ ފޮނުވުނެވެ.
ޓީޖެޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމަ ް

•

ތަޖްރިބާ ހޯދުމާއި އަދި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  10.92021އިން
ލ
ތށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްކުރެއްވިއެވެ .މި ދަތުރުފުޅުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަ ް
 17.9.2021އަށް ތުރުކީވިލާ ަ
އަޙުމަދު ޝަރީފްއާއި މެނޭޖްމެންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް ޙަސަން ޒަރީރު ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވިއެވެ.

•

އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގަސް ހޯދުމަށް ފޯއްމުލަކކު ސިތިއަށް  17.11.2021އިން
ލކު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެވުނެވެ .ދަތުރުގައި
ކރެވުނެވެ .މިދަތުރުގައި ފުވައްމު ަ
 21.11.2021އަށް ދަތުރެއް ު
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަދު ނަރީޝް ،ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ނާސިރު ،ކައުންސިލަރ
އަޙުމަދު އައިފާން ،ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،މެނޭޖްމެންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް ޙަސަން ޒަރީރު ،ސީނިއަރ
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަޙުމަދު ޝަރީފްއެވެ.

•

ނ
މށް އައްޑޫ ސިޓީއަށް  04.12.2021އި ް
އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގަސް ހޯދު ަ
ދﷲ ނާސިރު،
ޑއިގެންނެވީ ކައުންސިލަރ ޢަބް ު
 08.12.2021އަށް ދަތުރެއްކުރެވުނެވެ .ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެވަ ަ
ލ
ޓންޓް ޙަސަން ޒަރީރު ،ސީނިއަރ ކައުންސި ް
ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،މެނޭޖްމެންޓް ކޮންސަލް ަ
އެގްޒެކެޓިވް އަޙުމަދު ޝަރީފް ،ކައުންސިލް އޮފިސަރ ހައިޝަމް ހުޝާމްއެވެ .މިދަތުރުގައި އައްޑޫ ސިތިގެ
ދއާއި މީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ގަސްހޯދުމުގެ
ހިތަދޫއާއި ،ފޭދޫއާއި ،މަރަދޫ އާއި ،މަރަދޫ ފޭދުއާއި ،ހުޅު ޫ
މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ .އަދި ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އިންދަން ކަނޑައެޅި ބާވަތްތަކުގެ  300ގަސް
ހނެވެ.
ގތަށް ހަމަޖެ ު
ގަންނަން ލިބޭ ޮ

•

ނ
މށް އައްޑޫ ސިޓީއަށް  19.12.2021އި ް
އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގަސް ހޯދު ަ
ޓ
ކންސަލްޓަން ް
ވވަޑައިގެންނެވީ މެނޭޖްމެންޓް ޮ
ކރެވުނެވެ .ދަތުރުގައި ބައިވެރި ެ
 08.01.2022އަށް ދަތުރެއް ު
ޙަސަން ޒަރީރު ،ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަޙުމަދު ޝަރީފްއެވެ .މިދަތުރުގައި އައްޑޫ ސިތިގެ ހިތަދޫއާއި،
ފޭދޫއާއި ،މަރަދޫ އާއި ،މަރަދޫ ފޭދުއާއި ،ހުޅުދޫއާއި މީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ގަސްހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.
އ
އަދި ލިބުނު ގަސްތައް ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ .އަދި  115ގަސް ދެބުރެއްގެ މަތިން ބޯޓަށް ލަ ި
މާލެއަށް ފޮނުވުނެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

•

ކޔޫ ނިންމައި
ވިލިމާލޭގައި ބިނާކުރާ މާރުކޭޓް ( މަސްމާރުކޭޓާއި ތަރުކާރީ މާރުކޭޓް ހިމެނޭގޮތަށް ) ކުރެހުމާއި ބީއޯ ި
ށހެޅުނެވެ.
ހ ަ
 13.10.2021ވަނަ ދުވަހު ލޯކަލް ގަވަންމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ު

•

ޓ
ލ ގަވަންމެން ް
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިމާރާތް ކުރެހުމާއި ބީއޯކިޔޫ ނިންމައި  27.10.2021ވަނަ ދުވަހު ލޯކަ ް
އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުނެވެ.

•

ހޅުނެވެ .އަދި
ށ ެ
ދމަށް ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ލޯކަލް ގަވަންމެންޓް އޮޓޯރިޓީއަށް ހު ަ
ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއް ު
ނ ހުށަހެޅި ކައުންސިލްކަމުގައި ހިމެނުނެވެ.
މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގަވައިދު ް

•

އ
ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޖުތަބާ ޖަލީލް  09.11.2021ވަނަ ދުވަހު އޮފީހަށް ނުކުންނަވަ ި
މަސައްކަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

•

ޓ
ލޯކަލް ކުންފުނި ސި ި

•

އެސްޖީ ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ސިޓީ
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ވިލިމާލެ ސެކްޝަން
•

 12ޖެނުއަރީ  : 2021އޮފީސްކައިރީގައި ވަށައިގެން ޓިނު ބިއްގަނޑެއް ޖަހާ ބަންދުކުރެވޭގޮތަށް ހެދިފައި .މިތަނަށް ލޮރީ އަދި
އެކިއެކި ތަންތަނުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަހައްޓާ ތަކެތި ނަގައިގެން ގެނެސް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ.
•

 02ފެބުރުއަރީ  : 2021ގަސްއިންދުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްލޮޓް ސަރަހައްދުގައި ވެލްޑިންގ
މަސައްކަތްކުރަން ފެށިފައި

•

 09ފެބުރުއަރީ  : 2021ޕްލޮޓް އޭރިޔާގައި ވަށައިގެން ދާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު

•

 10ފެބުރުއަރީ  : 2021ޕްލޮޓް އޭރިޔާގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު

•

 13ފެބުރުއަރީ  : 2021ޕްރޮޕަޓީ އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ ވިލިމާލޭގައި ހުރި ހުރިހާ ގަހާއި ރުކުގެ މައުލޫމާތު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރަންފަށާފައި

•

 13ފެބުރުއަރީ  : 2021ޕްލޮޓް އޭރިޔާ އަލިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި

•

 17ފެބުރުއަރީ  : 2021ވިލިމާލެއިން ކޮމިއުނިޓީ ގާޑްނިންގއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިމުން ޕްލޮޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާން
ކުރެވިފައި

•

 27ފެބުރުއަރީ  : 2021އަޑި ޕާރކްގައި ވީލް ޗެއަރގައި އައުޓް ޑޯރ ޖިމްއަށް ވަދެވޭގޮތަށް ސްލޯޕް ލެވިފައި

•

 27ފެބުރުއަރީ  : 2021ވިލިމާލޭގައި ހުރި  475ރުއް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރެވުނު

•

 28ފެބުރުއަރީ  : 2021ވިލިމާލޭ ކޮމިއުނިޓީ ގާރޑްނިންގ ޕްލޮޓްގެ ޤުރުއަތުލުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު

•

 02މާރިޗް  : 2021އައުޓް ޑޯރ ޖިމް އޭރިޔާ ހުޅުވުން

•

 02މާރިޗް  : 2021ރޮޓަރީ ކްލަބް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި އެކު ކައުންސިލަރ މީޓިން ބޭއްވުނު

•

 03މާރިޗް  : 2021ވިލިމާލެ ކޮމިއުނިޓީ ގާރޑްނިންގ ޕްލޮޓް ލިބުނު  30ފަރާތާއި ސިޓީކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރެވުނު

•

 07މާރިޗް  475 : 2021ރުއް ސާފުކުރުމަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން (  11ފަރާތް ބައިވެރިވި
)

•

 15މާރިޗް  : 2021ވިލިމާލޭ ކޮމިއުނިޓީ ގާރޑްނިންގ ޕްލޮޓް ދޫކުރުމަށް އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުން

•

 15މާރިޗް  : 2021ވިލިމާލޭ މަގުތަކުގައި ނަންބޯޑު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި

•

 20މާރިޗް  : 2021މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ފިޔަ ފައުންޑޭޝަނާއި ގުޅިގެން ވިލިމާލޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ހެދުމުގެ
މަސައްކަތް ފެށިފައި

•

 22މާރިޗް  : 2021މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގެ އެދިލެއްވުމަށް ސްކޫލަށް ފޮގް ކުރެވިފައި

•

 29މާރިޗް  : 2021ވާރުހިނގުމުގައި ހުރި "ބޭރު ނިކަ" ގަހެއް މަގު ހުރަސްކޮށް ވެއްޓިފައިވާތީ ގަސްނެގުނު

•

 29މާރިޗް  : 2021ވާރުހިނގުމުގައި ހުރި "ދިއްގާ" ގަހެއްމަގުހުރަސްކޮށް ވެއްޓިފައިވާތީ ގަސްނެގުނު

•

 29މާރިޗް  : 2021ހޮސްޕިޓަލްގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ހުރި "އިޕިލިޕިލި" ގަހެއް ވެއްޓީފައިވާތީ ނެގުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރެވުނު

•

 26އޭޕްރީލް  : 2021ވިލިމާލެ ކޮމިއުނިޓީ ގާރޑްނިންގ ޕްލޮޓް އޭރިޔާ ގައި ފެންމީޓަރ ބެހެއްޓުނު

•

 28މެއި  : 2021ބާބަކިޔު ސަރަހައްދުގައި ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަކެތި ނަގާއުކާލެވުނ
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

•

 26ޖޫން  : 2021ހިރުދުމާގޯޅި ގައި ހުރި " ހިތި " ގަހެއްގެ ބުޑުނަގާ ޕޭމަންޓް ރަނގަޅުކުރެވުނު  05ޖުލައި  2020ގައި
ސިނާއީ

•

ކުރެވިފައި

•

 12ޖުލައި  83 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( އަސްކަރީ ހިނގުން )

•

 14ޖުލައި  62 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( އަސްކަރީ ހިނގުން )

•

 14ޖުލައި  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވުނު

•

 15ޖުލައި  85 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( އަސްކަރީ ހިނގުން )

•

 01އޮގަސްޓް  90 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ރައިވެރިބޭ މަގު )

•

 01އޮގަސްޓް  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 02އޮގަސްޓް  85 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( އަސްކަރީ ހިނގުން  /ރައިވެރިބޭ މަގު )

•

 03އޮގަސްޓް  45 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ވެށިމަގު )

•

 04އޮގަސްޓް  65 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ވެށިމަގު )

•

 05އޮގަސްޓް  115 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ވެށިމަގު )

•

 05އޮގަސްޓް  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު އަދި ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު އަދި ފަޅުތެއިން ކުނިނަގާ ސާފުކުރެވުނު

•

 08އޮގަސްޓް  : 2021ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއާއި ބެހޭގޮތުން ހިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް ގެ
މަސައްކަތް ވަނީ މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލްގައި ކުރެވިފައި

•

 08އޮގަސްޓް  : 2021މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލަށް ފޮގް ކުރެވިފައި

•

 09އޮގަސްޓް  : 2021ވިލިމާލޭގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ ރޭނގަޑު  20:00ން  23:00އަށް
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައި މި ބައްދަލުވުމުގައި މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން ބައިވެރި ވަޑައި ގެންނެވި

•

 10އޮގަސްޓް  82 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( މާލޭ ހިނގުން )

•

 10އޮގަސްޓް  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު އަދި ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު އަދި ފަޅުތެއިން ކުނިނަގާ ސާފުކުރެވުނު

•

 11އޮގަސްޓް  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 12އޮގަސްޓް  : 2021ސިނަމާލެ  4ގެ  105ނަންބަރ ފްލެޓް ފާޚާނާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް ފެންހޮޅި
ފަޅައިގެން ގޮސްގެން އެކަން އެސެޓް މެނޭޖްމެންޓަށް އެންގިފއި

•

 15އޮގަސްޓް  75 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ސިނަމާލެ ކުރިމަތި މަގު )

•

 15އޮގަސްޓް  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު އަދި ވިލިމާލެ ކޮމިއުނިޓީ ގާރޑްނިންގ އޭރިޔާ ގެ ފެން ސަބް މީޓަރ ތަކުގެ ރީޑިންގ ނެގިފައި

•

 16އޮގަސްޓް  72: 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ސިނަމާލެ ކުރިމަތި މަގު )

•

 16އޮގަސްޓް  :2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވުނު

•

 18އޮގަސްޓް  85 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ސިނަމާލެ ކުރިމަތި މަގު )
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•

 18އޮގަސްޓް  :2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވުނު

•

 19އޮގަސްޓް  75 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ސިނަމާލެ ކުރިމަތި މަގު )

•

 19އޮގަސްތް  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 22އޮގަސްޓް  35 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ވެށި މަގު )

•

 23އޮގަސްޓް  75 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ވެށި މަގު )

•

 23އޮގަސްޓް  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 24އޮގަސްޓް  55 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ވެށި މަގު )

•

 25އޮގަސްޓް  : 2021ހުޅުލޭ ހިނގުމުގައި ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ޕޭމަންޓް ގައުތައް ރަނގަޅުކުރެވިފައި

•

 25އޮގަސްޓް  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 26އޮގަސްޓް  55 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ވެށި މަގު )

•

 29އޮގަސްޓް  : 2021ވިލިމާލޭ ކޮމިއުނިޓީ ސާރވިސްގެ  07ވަނަ ބައްދަލުވުން ކައުންސިލް ބިއުރޯގައި ބޭއްވިފައި

•

 29އޮގަސްޓް  : 2021ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިން ކުރިން ކަނޑާ ލެވިފައިވާ ގަހެއްގެ ބުޑު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރެވުނު

•

 30އޮގަސްޓް  : 2021ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިން ކަޑާލެވުނު ގަހުގެ ބުޑު ނެގުމަށްފަހު ވެލިތަށް އެއްވަރުކޮށް ގައު
އަތުރާ ޕޭމަންޓް ރަނގަޅުކުރެވުނު

•

 30އޮގަސްޓް  : 2021ލޮރީ ހަލާކުވެފައިވާތީ މާލެއިން މީހުން އައިސް ރަނގަޅުކުރެވުނު

•

 30އޮގަސްޓް  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 01ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 02ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވެށިމަގުން ކުރިން ކަނޑާލެވިފައިވާ ގަހެއްގެ ބުޑު ނަގައި އެތަން ރަނގަޅުކުރެވިފައި

•

 05ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ފިނިވައި ހިނގުމުން ކުރިން ކަނޑާލެވިފައިވާ ގަހެއްގެ ބުޑު ނަގައި އެތަން ރަނގަޅުކުރެވިފައި

•

 06ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ސަމްސުއްދީން މަގުން ކުރިން ކަނޑާލެވުނު ހިރުދު ގަހުގެ ދެ ބުޑު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރެވުނު

•

 07ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ސަމްސުއްދީން މަގުން ކަޑާލެވުނު ގަހުގެ ބުޑު ނެގުމަށްފަހު ވެލިތަށް އެއްވަރުކޮށް ގައު އަތުރާ
ޕޭމަންޓް ރަނގަޅުކުރެވުނު

•

 09ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ސަމްސުއްދީން މަގުން ކަޑާލެވުނު ގަހުގެ ބުޑު ނެގުމަށްފަހު ވެލިތަށް އެއްވަރުކޮށް ގައު އަތުރާ
ޕޭމަންޓް ރަނގަޅުކުރެވުނު

•

 09ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 12ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ކަޅުތުއްކަލާ މަގުން ކުރިން ކަނޑާލެވިފައިވާ ގަހުގެ ބުޑު ނަގާ ގައު އަތުރާ މަސައްކަތް އެއްކޮށް
ނިންމާލެވިފައި އަދި ރައިވެރިބޭ މަގުން ވެސް ކުރިން ކަނޑާލެވިފައިވާ ގަހުގެ ބުޑު ނެގުނމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި
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•

 12ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 13ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ސަމްސުއްދީން މަގުން ނެގުނު ހިތިގަސް ބުޑު އިން ސަރަހައްދުގައި ގައު އަތުރާ އެއްކޮށް
މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލެވިފައި

•

 14ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ކުރިން ނެގިފައިވާ ގަސްބުޑުތައް ނަގާފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކުން ގައުކުނޑި ފަދަ ތަކެތި ނަގާ 03
ލޮރީ ކުނި އުކާލެވުނު އަދި ކަޅުތުއްކަލާމަގުން ނެގުނު ގަސްބުޑު އިން ވަޅުގަނޑު ގައި ގައު އަތުރާ ފަސްގަނޑު އެއްވަރު ކޮށް
މަސައްކަތް ނިއްމާލާފައި

•

 14ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 15ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވެށިމަގުން ނެގުނު ގަހުގެ ބުޑު އަދި ކޯސްޓްގާޑް ސަރަހައްދު ހުސްބިމުން ނޮޅުނު ވިނަ އަދި
ކުނިތައް އުކާލެވިފައި

•

 15ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވައިގަދަވެ ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ސޮނީ މިސްކިތް " މަސްޖިދުލް އިޚްލާސް " ކައިރި
ކަޅުތުއްކަލާމަގުން ހިރުނދު ގަހެއް ގޯނބިލި ކައިރި ހިތި ގަހެއް 38 ،ނަންބަރ ބްލޮކް ކައިރި އޮފިއެލޭ ގަހެއް  ،ޕޮލިސް ބީޗް
ކައިރިން އިޕިލިޕިލި ގަހެއް އަދި ޝައިޚްއަބްދުއްރަޙްމާން މަގުން ދިއްގާ ގަހެއް ވެއްޓި ގޮފިތައް ވަނީ ނަގާ  09ލޮރީ ކުނި
އުކާލެވުނު

•

 15ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 16ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވެށިމަގުގައި ހުރި ނިކަ އަދި ދިއްގާ ގަހުގެ ގޮފިތައް ( ލައިޓްތަކަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް )
ކޮށާލެވި ކުނި އުކާލެވުނު

•

 16ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 20ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ކަޅުތުއްކަލާމަގުން ވެއްޓިފައިވާ ގަހެއްގެ ބުޑު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު

•

 20ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 21ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ކަޅުތުއްކަލާމަގުން ވެއްޓިފައިވާ ގަހެއްގެ ބުޑު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު

•

 21ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 22ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ކަޅުތުއްކަލާމަގުން ވެއްޓިފައިވާ ގަހެއްގެ ބުޑު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމާލާފައި

•

 22ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 23ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ތަނބުރުމާގޯޅީގައި ހުރި ނިކަ އަދި ދިއްގާ ގަހުގެ ގޮފިތައް ( ލައިޓްތަކަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް )
ކޮށާލެވި ކުނި އުކާލެވުނު

•

 23ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 26ސެޕްޓެމްބަރ  15 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ހިރުދުމާގޯޅި )

•

 26ސެޕްޓެމްބރ  : 2021ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ވެށިމަގުން ވެއްޓިފައިވާ ގަހުގެ ގޮފިތައް ކޮށާ  01ލޮރީ ކުނި
އުކާލެވިފައި އަދި ތަނބުރުމާގޯޅިން ފުރާޅު މައްޗަށްވާގޮތަށް ހުރި ކުންނާރު ގަހެއްގެ ގޮފިތައް ކޮށާލެވުނު
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

•

 26ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 27ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިމާލޭ ކޮމިއުނިޓީ ގާރޑްނިންގ ޕްލޮޓް އޭރިޔާގައި ބޭބަލް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު އަދި
ބުރެވިމާގޯޅިން ވެއްޓިފައި އޮތް ހޮޅިދަނޑި ނަގާ އޮފީހަށް ވަނީ ގެނެވިފައި

•

 27ސެޕްޓެބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 28ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021މާލޭ ހިނގުމުން ސަހަރާ ކައިރީގައި އާދައިގެ ހޮޅިދަނޑިއެއްގައި ލެދް ލައިޓެއް އެއް ހަރުކޮށް
ވަނީ އެސަހައްދު ވަގުތީގޮތުން ދިއްލާ ވަނީ ރަނގަޅުކުރެވިފައި މީގެ އިތުރުން ޝައިޚްއަބްދުއްރަޙްމާން މަގު އަދި ފިނިވައި
ހިނގުމުން ނުދިއްލި ހުރި ލައިތްވަނީ ރަނގަޅުކުރެވިފައި އަދި ފެރީ ޓާރމިނަލް ކައިރިން ނުދިއްލި ހުރި ބައްތިތައްވެސް ވަނީ
ރަނގަޅުކުރެވިފައި

•

 28ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 29ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިމާލެ ކޮމިއުނިޓީ ގާރޑްން ޕްލޮޓް އޭރިޔާ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ހުރި  01މާކަރި އަދި 02
ލެޑް ކޭބަލް އަޅާ މައްސަލަ ވަނީ އެއްކޮށް ހަވާލުކުރެވިފައެވެ .އަދި ވެލްކަމް ޕާރކް ގައި ދިމާވެފައިވާ ކޭބަލް މައްސަލަ އައު
ކޭބަލް ވަޅުލައި މައްސަލަ އެއްކޮށް ހައްލުކުރެވިފައި

•

 29ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 30ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިމާލެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ހައުސް ހޯލްޑް ކުނިތައް ނަގާ އުކާލުމުގެ
މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އަދި ކުނިކަހާފައި ހުސްބިންތަކަށް އެއްކުރެވިފައިވާ ކުނިތައް ވަނީ އުކާލެވިފައި

•

 30ސެޕްޓެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 03އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިމާލެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ހައުސް ހޯލްޑް ކުނިތައް ނަގާ އުކާލުމުގެ
މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ 83 .ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ކަޅުތުއްކަލާމަގު )

•

 03އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 04އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިމާލެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ހައުސް ހޯލްޑް ކުނިތައް ނަގާ އުކާލުމުގެ
މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ 45 .ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( މާލެ ހިނގުން )

•

 04އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 05އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިމާލެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ހައުސް ހޯލްޑް ކުނިތައް ނަގާ އުކާލުމުގެ
މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ 85 .ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( މާލެ ހިނގުން )

•

 05އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 06އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިމާލެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ހައުސް ހޯލްޑް ކުނިތައް ނަގާ އުކާލުމުގެ
މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ 95 .ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( މާލެ ހިނގުން )

•

 06އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 11އޮކްޓޯބަރ  : 2021ފިނިވައި ހިގުމުން ކުރިން ކަނޑާލެވިފައިވާ ގަހުގެ ބުޑު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

•

 11އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 12އޮކްޓޯބަރ  : 2021ފިނިވައި ހިގުމުން ކުރިން ކަނޑާލެވިފައިވާ ގަހުގެ ބުޑު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި

•

 13އޮކްޓޯބަރ  : 2021ފިނިވައި ހިގުމުން ކުރިން ކަނޑާލެވިފައިވާ ގަހުގެ ބުޑު ނަގާ ގަސްވަޅުގައި ސިމެންތި އަޅާ
މަސައްކަތްކުރެވިފައެވެ.

•

 13އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 14އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 17އޮކްޓޯބަރ  : 2021ގަސްކޮށުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ވެއްޓުނު އޮފިއެލޭ ގަސް މަސައްކަތުގެ
އިތުރުން ކަޅުތުއްކަލާ މަގުން ކުންނާރު ގަހެއް ( ވ .ލެންސް ) ގެ ފުރާޅަށް އުނދަގުވާގޮތަށް ހުރި ގޮފިތައް ވަނީ ކޮށާލެވިފައި

•

 17އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 19އޮކްޓޯބަރ  : 2021ގަސްކޮށުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޝައިޚްއަބްދުއްރަޙްމާން މަގު އަދި ވާރު ހިނގުން ( މުރަގަ
ގަހެއް ) އަރިއަޅާފައި އޮތުމުން ވަނީ ގޮފިތައް ވަނީ ކޮށާލެވިފައި

•

 19އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 20އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 20އޮކްޓޯބަރ  : 2021ގަސްކޮށުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކަޅުތުއްކަލަ މަގުން ހިތި ގަހެއްގެ ތިރިއަށްވާގޮތަށް ހުރި
ގޮފިތައް ވަނީ ކޮށާލެވިފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ބްލޮކް  38ނަންބަރ ޕާކުގައި ހުރި ދިއްގާ ގަހެއް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން
އެގޮފިގަނޑު ވަނީ ކޮށާލެވި  05ލޮރީ ކުނި އުކާލެވިފައި

•

 21އޮކްޓޯބަރ  75 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( މާލެ ހިނގުން )

•

 21އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 25އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 25އޮކްޓޯބަރ  83 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ވެށިމަގު )

•

 26އޮކްޓޯބަރ  75 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ވެށިމަގު )

•

 26އޮކްޓޯބަރ  : 2021ހޮސްޕިޓަލުގެ ބިއްދޮށަށް އޮންނަމަގުން ތިރިއަށް ވާގޮތަށް ހުރި ދިއްގާ ގަހެއްގެ ގޮފިތައް ވަނީ
ކޮށިފައި

•

 27އޮކްޓޯބަރ  : 2021ހޮސްޕިޓަލުގެ ބިއްދޮށަށް އޮންނަމަގުން ތިރިއަށް ވާގޮތަށް ހުރި ދިއްގާ ގަހެއްގެ ގޮފިތައް ވަނީ
ކޮށިފައެވެ.

•

 27އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 28އޮކްޓޯބަރ  : 2021ގަސްކޮށުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ އެތެރޭގައި ހުރި މަދު ގަހެއްގައި
ހުވަނިއަޅާފައި ހުރުމުން އެގަހުގެ ގޮފިތައް ކޮށާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު

•

 28އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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•

 31އޮކްޓޯބަރ  : 2021ވިލިމާލޭ ގެ ކުރީގެ ކޮޓަރި ބަރި ހުރި ސަރަހައްދުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ގެ ފަރާތުން
ކުރެހުމަށްޓަކައި އެފަރާތަށް އަލިވަގޮތަށް  01ލެޑް ވަނީ ކުރެވިފައި ،ޝީޝިޔާ ރެސްޓޯރެންޓް ބިއްދޮށަށް މޫދަށް އަލިވާ ގޮތަސް
ހުރި މާކަރީ ކޭބަލް ވަޅުލައި ރަނގަޅުކުރެވުނު އަދި ސިނަމާލެ  4ފްލެތް އިންފާރު ރާނާ ހިސާބަށް އަރާގޮތަށް އިން  01ލައިޓް
ޕޯސްޓް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައިއެވެ .އަދި ބޯޅަ ދަނޑުގެ އުތުރު ފަރާތުގެ ހުސްބިމުގައި ހުރި ލެޑްތަކުގެ
ކޭބަލްތައް ރަނގަޅުކޮށް އައި ޖޮއިންޓް އެޅުމަށް ބޯޅަ ދަނޑުގެ އުތުރު ފަރާތުގެ ހުސްބިމުގައި ހުރި ލައިޓްތަކުގެ ކޭބަލްތައް
ރަނގަޅުކޮށް އައު ޖޮއިންޓް އެޅުމަށްފަހު މައްސަލަ ހައްލުކުރެވުނުއެވެ.

•

 31އޮކްޓޯބަރ  :ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވުނު

•

 01ނޮވެމްބަރ  60 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ވެށިމަގު )

•

 01ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 01ނޮވެމްބަރ  : 2021ބޯޅަ ދަނޑުގެ އުތުރު ފަރާތް ކޭބަލްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .ކުރިން
ސޭވް ދަ ބީޗް ބިއްގަނޑާއި ދިމާލުން ( އަތިރިމަތީ ) ޖެހިފައިވާ  01ހޮޅިދަނޑީގެ  01ލައިޓް ނަގާ  01ހޮޅިދަނޑީގެ 02
ލައިޓަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

•

 04ނޮވެމްބަރ  20 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( މާބުޅާމާގޯޅި )

•

 04ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 08ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 09ނޮވެމްބަރ  : 2021ކަޅުތުއްކަލާމަގުން ކުރިން ކަނޑާލެވިފައިވާ ގަހުގެ ބުޑު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު

•

 09ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 10ނޮވެމްބަރ  : 2021ގަސްކޮށުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސިނަމާލެ  4އިންފާރު ތެރެއަށް ވާގޮތަށް ހުރި ބަބުކެޔޮގަސް
އެއްކޮށް ކަނޑާލެވި ކުނި ތައް އުކާލެވުނު

•

 10ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 14ނޮވެމްބަރ  : 2021ބޯޅަ ދަނޑުގެ އިރުމަތި ފަރާތު ހުސްބިމަށް އަލިވާގޮތަށް ޖަހާފައިވާ  01މާކަރީ ވަނީ
ބަދަލުކުރެވިފައެވެ .ބޯޅަ ދަނޑުގެ އުތުރު ފަރާތުގެ ހުސްބިމުގައި ނުދިއްލި އިން  01ލެޑް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.
ކަޅުތުއްކަލާމަގުގައި ނަގަމުންދަ ގަހުގެ ބުޑުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް ގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ބިއްގަނޑު ކައިރި ހުރި ލެޑް ލައިޓް ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ނިވޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް
ޖޮއިންޓް އަދި ކޭބަލްތައް ވަނީ ބައްދަލުކުރެވިފައެވެ.

•

 14ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 16ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 16ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އާއި މުޙްޔިއްދީން ޕްރި ސްކޫލް ދެމެދު އޮންނަ ހުސްބިމުގައި 01
ލެޑް ޖެހުމަށްޓަކައި ޕޭމަންޓް ގައުތައްނަގާ ކޭބަލް ވަޅުލުމަށްފަހު ގައު ތައް އަލުން އަތުރައި ލައިޓް ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ
ކުރެވިފައެވެ .އަދި ޝަމްސުއް ދީން މަގުން ލައިޓް ތަކަށް އަނދިރިވާގޮތަށް ހުރި ގަހުގެ ގޮފިތައް ވަނީ ކޮށިފައެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

•

 17ނޮވެމްބަރ  : 2021ބޯޅަ ދަނޑުގެ ދެކުނު ފަރާތު ހުސްބިމަށް އަލިވާގޮތަށް  01ހޮޅިދަނޑިއަށް  01ލެޑް ލައިޓްވަނީ
ހަރުކުރެވި ،މިހޮޅިދަނޑިއަށް ސިމެންތި ބުޑެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައެވެ .އަދި ކަޅުތުއްކަލާމަގުން ނަގަމުންދާ
ގަސްބުޑަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް ގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

•

 17ނޮވެމްބަރ  : 2021ލައިޓްތަކަށް އަނދިރިވާގޮތަށް ހުރި ގަސްގަހުގެ ގޮފިތަށް ،ކަޅުތުއްކަލާމަގުން ނެގުނު ގަސްބުޑު ނެގި
ސަރަހައްދަށް ވެލި އަޅާ ފަސްގަނޑު އެއްވަރު ކުރެވިފައެވެ .ކޯސްތް ގާޑް ބިއްދޮށަށް އޮންނަ ހުސްބިން ގޮފިކޮށުމަށްފަހު
އެއްކުރެވިފައިވާ ކުނިތައްވެސް ވަނީ އުކާލެވިފައެވެ.

•

 17ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 18ނޮވެމްބަރ  : 2021ބަނދަރުގައި ހުންނަ ބަލިތަކުގެ ހޮޅިދަނޑިތަކުގެ މަތިގަނޑުތައް ހަލާކުކޮށްފައި ހުރިކަން ވަނީ ފާހަގަ
ކުރެވިފައެވެ .އެހެންކަމުން މި މަތިގަނޑުތައް އިސްކުރުޖަހާ ހަރުކުރެވިފައެވެ.

•

 18ނޮވެމްބަރ  : 2021ކަޅުތުއްކަލާ މަގުން ނެގުނު ބުޑު އިން ސަރަހައްދަށް ފަސްއަޅާ މަގުގެ ގައުތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .ސިނާޢީ ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ހުސްބިން ( ރައިވެރިބޭ މަގު ) ގައި ހުރި ދަކަނދާ ގަހުގެ
ތިރިއަށް ވާގޮތަށް ހުރި ގަހުގެ ގޮފިތަށް ވަނީ ކޮށިފައެވެ.

•

 18ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 21ނޮވެމްބަރ  : 2021ޖުމްހޫރީ ހިނގުމުގެ ބީޗް ސަރަހައްދަށްވާ ގޮތަށް އިން ލެޑް ބައްތިއެއްގެ ކޭބަލް ވައު ފަސްގަނޑުގެ
މައްޗަށް އަރާފައި އޮތުމުން އަލުން ފަސްއަޅާ ކޭބަލް ވަނީ ފަސްގަނޑު ދަށަށް ލެވިފައެވެ.

•

 21ނޮވެމްބަރ  : 2021މަގުމަތިން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޖުމްހޫރީ މަގުގެ ބީޗް ފަރާތަށް އޮންނަ މަގުގައި
ގައު އެތުރުމަށްތަކއި ފަސްއަޅާ މަގު ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

•

 21ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 22ނޮވެމްބަރ  : 2021މަގުމަތިން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޖުމްހޫރީ މަގުގެ ބީޗް ފަރާތަށް އޮންނަ މަގުގައި
ގައު އެތުރުމަށްތަކއި ފަސްއަޅާ މަގު ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ކަޕިސްޓޯން އަދި
ސަޕޯޓް ވަނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ.

•

 22ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 23ނޮވެމްބަރ  : 2021މަގުމަތި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޖުމްހޫރީ މަގުގެ ބީޗް ފަރާތްތައް އޮންނަ
މަގުގައި ގައު އެތުރުމަށްޓަކައި ފަސްއަޅާ މަގު ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކުރެވިފައިއެވެ .އަދި  02ލޮރީ ވެލި
ފަސްގަނޑަށް އަޅައި މަގު އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު

•

 23ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 24ނޮވެމްބަރ  : 2021ބޯޓިޔާޑުގައި  01ހޮޅި ދަނޑިއަށް  01މާކަރީ ލައިޓް ވަނީ ހަރުކުރެވިފައި އެސަރަހައްދު
ދިއްލާފައެވެ .އަދި އެސަރަހައްދުގައި ކޭބަލް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

•

 24ނޮވެމްބަރ  : 2021މަގުމަތި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޖުމްހޫރީ މަގުގެ ބީޗް ފަރާތަށް އޮންނަ މަގުގައި
ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

•

 24ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 25ނޮވެމްބަރ  : 2021މަގުމތީ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޖުމްހޫރީ މަގުގެ ބީޗް ފަރާތަށް އޮންނަ މަގުގައި
ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

•

 25ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 29ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިމާލެ ކޮމިއުނިޓީ ގާރޑްނިންގ އޭރިއާގައި ތިރިއަށްވާގޮތަށް ހުރި ( ދިއްގާ އަދި ފުނަ ) ގަހުގެ
ގޮފިތައް ވަނީ ކޮށުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައެވެ.

•

 29ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 30ނޮވެމްބަރ  : 2021އާއްމު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސިނާޢީ ސަރަހައްދުން ވިނަނޮޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު

•

 30ނޮވެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 01ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 02ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 05ޑިސެމްބަރ  : 2021އާއްމު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވިލިމާލެ ހުސްބިންތަކުން ކުނިކަހާފައި އެއްކުރެވިފައިވާ
ކުނިކޮތަޅުތައް ވަނީ އުކާލެވިފައެވެ .އަދި ތަނބުރުމާގޯޅީގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ގާޑިޔާ އެއްގައި ( ވެރިފަރާތް ނޭގޭ ) ކުނިތައް
ނެގުމަށްފަހު ގާޑިޔާވަނީ އޮފީސް ބިއްގަނޑުތެރެއަށް ގެނެވިފައެވެ.

•

 05ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 06ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 06ޑިސެމްބަރ  : 2021އާއްމު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވިލިމާލެ ހުސްބިންތަކުން ކުނިކަހާފއި އެއްކުރެވިފައިވާ
ކުނިކޮތަޅުތައް ވަނީ އުކާލެވިފައެވެ.

•

 06ޑިސެމްބަރ  : 2021ރަށުތެރެއަށް ފޮގް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު

•

 07ޑިސެމްބަރ  : 2021މާލޭސިޓީކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ވިލިމާލޭ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަކުރެއްވި

•

 07ޑިސެމްބަރ  : 2021މާލޭސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ސިނަމާލެ  4ގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވި

•

 07ޑިސެމްބަރ  : 2021މާލޭސިޓީކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ވިލިމާލޭ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގައި
ބައްދަލުކުރެއްވި

•

 07ޑިސެމްބަރ : 2021މާލޭސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ބައްދަލުކުރެވުމަށް ދޮރުން ދޮރަށް
އިވެންޓް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ

•

 07ޑިސެމްބަރ  :2021މޭޔަރ ބައްދަލުވުމަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި

•

އާއްމު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވިލިމާލެ ހުސްބިންތަކުން ކުނިކަހާފައި އެއްކުރެވިފައިވާ ކުނިކޮތަޅުތައް ވަނީ އުކާލެވިފައެވެ.
ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިން ކޮށިފައިވާ ގަހުގެ ގޮފިތައް ވަނީ އުކާލެވިފައެވެ .އަދި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޭޔަރގެ ބައްދަލުވުމަށް
ބޭނުންވާ ގޮނޑިތައް ގުދަނުން ގެނެސް ސިނަމާލެ  4ގައި އަދި ޔޫތު ސެންޓަރުގައި އަނެއް ގޮނޑިތައް ޖަހާ ބައްދަލުވުމަށް
ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނު
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
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ވނަ އަ ަ
ަ 2021

•

 07ޑިސެމްބަރ  : 2021އަވަށުތެރެއަށް ފޮގް ކުރެވުނު

•

 08ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 08ޑިސެމްބަރ  : 2021ކޮމިއުނިޓީ ގާރޑްނިންގ އޭރިޔާގައި ޖަހާފައިހުރި ލެޑް ލައިޓްތަކަށް ދީފައިވާ ބައެއް ގެއްލުންތައް (
ހޮޅިދަނޑިތައް އަނބުރާ މައްސަލަ އަދި ލައިޓްތަކުގައި ކޮތަޅު އަޅުވާ މައްސަލަ ) ވަނީ ރަނގަޅުކުރެވިފައެވެ .މާލެ ހިނގުމުން
ގޮފިގަނޑެއް ވެއްޓި މާލެ ހިނގުމުގައި ހުރި ލެޑްލައިޓް ހަލާކުވެ ލައިޓްވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

•

 09ޑިސެމްބަރ  : 2021ހުސްބިންތައް ކުނިކަހާ ނަގާފައިވާ ކުނިތައް އުކާލެވިފައެވެ.

•

 09ޑިސެމްބަރ  : 2021ކަޅުތުއްކަލާމަގު ވ .ރައްޔާން ގޭގެ ކުރިމަތީގައި ގައުތައް ނަގާ ސްލޯޕެއް ލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ
ކުރެވިފައެވެ.

•

 12ޑިސެމްބަރ  : 2021ސިނާޢީސަރަހައްދު ގައި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ނުދިއްލި ހުރި ބައްތިތަކުގެ ޖޮއިންޓްތައް
ޗެކުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައި

•

 12ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 13ޑިސެމްބަރ  40 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ހުޅުލެ ހިނގުން )

•

 13ޑިސެމްބަރ  : 2021ސިނާޢީ ސަރަހައްދު ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައިހުރި ގެ ގަނޑެއް ރޫޅާލެވި
އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކުނިތައް ނަގާ އުކާލެވިފައި

•

 13ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 14ޑިސެމްބަރ  : 2021ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ބިއްގަނޑު ނެގި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގައުކުނޑި އަދި އެހެނިހެން ކުނިތައް
ވަނީ އުކާލެވިފައެވެ .ބާބަކިއު ސަރަހައްދުން ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރަ ދިމާލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކުނިތައް ވަނީ
އުކާލެވިފައި

•

 14ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 15ޑިސެމްބަރ  : 2021އާއްމު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކޯސްގާރޑް ބިއްދޮށަށް އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ހުރި ކުނިތައް (
ބައުފްރިޖް،ސޯފާ ) ފަދަ ތަކެތި ނަގާ އުކާލެވިފައި އަދި ސިނާޢީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައި

•

 15ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 16ޑިސެމްބަރ  : 2021އާއްމު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހުސްބިންތައް ކުނިކަހާފައި  26ކޮތަޅު ކުނި ވަނީ އުކާލެވިފައި އަދި
ސިނަމާލެ  4އޮފީސް ހުޅުވުމަށްޓަކައި އެތަނުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު

•

 16ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 19ޑިސެމްބަރ  : 2021ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ލައިޓް ހޮޅިދަނޑިތައް ޗެކުކޮށް ކޭބަލްތައް އަލުން ރަނގަޅު ކުރެވުނު

•

 19ޑިސެމްބަރ  : 2021ހުޅުލެ ހިގުން  04ކާނުގެ އަރިމަތި ހަލާކުވެފައިވާތީ އެތަން ރާނާ ރަނގަޅު ކުރެވުނު

•

 19ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 20ޑިސެމްބަރ  75 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ފިނިވައި ހިނގުން )
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•

 20ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 21ޑިސެމްބަރ  95 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ފިނިވައި ހިނގުން )

•

 21ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 22ޑިސެމްބަރ  95 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( ފިނިވައި ހިނގުން )

•

 22ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 23ޑިސެމްބަރ  : 2021ކަޅުއްކަލާމަގު ލައިޓްތަކަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް ހުރި ގޮފިތައް ކޮށާފައި

•

 23ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 26ޑިސެމްބަރ  : 2021ހުސްބިންތައް ކުނިކަހާފައި ނަގާފައިވާ ކުނި އުކާލެވުނު އަދި ބަނދަރުސަރަހައްދު އަދި ޑަންޕް ލޮރީ
ބާއްވާ ގުދަން ސާފުކުރެވިފައި

•

 26ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 27ޑިސެމްބަރ  : 2021ޑިސެމްބަރ  : 2021މޫދު ކުނިނަގައި  09ކޮތަޅު ކުނި އުކާލެވުނު އަދި މާލެއިން ގެނައި 18
ހޮޅިދަނޑިތައް ޓިނު ބިއްގަނޑު ތެރެއަށް ވެއްދުނު

•

 27ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 28ޑިސެމްބަރ  : 2021ހަރުގަނދު ވެލްޑިންގ ކުރަން މާލެއިން އައި ޓީމަށް ކަރަންޓް ނެގޭނެގޮތަށް ހަދައި ދެވުނު އަދި
ވ .ޝިމާ ކައިރީގައި ހުރި ހަލާކުވެފައިވާ ހޮޅިދަނޑި މަރާމާތު ކުރެވުނު

•

 28ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

•

 29ޑިސެމްބަރ  75 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( އަހިވަށްގޯޅި )

•

 29ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ 99،ކެފޭ ހުޅަގު ފަރާތު ޕާކު އަދި  38ނަންބަރ ބްލޮކް ޕާކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރެވުނު

•

 30ޑިސެމްބަރ  65 : 2021ކާނު ނަގާ ސާފުކުރެވުނު ( އަހިވަށްގޯޅި )

•

 30ޑިސެމްބަރ  : 2021ހުސްބިންތައް ކުނިކަހާފައި ނަގާފައިވާ ކުނި އުކާލެވުނު އަދި ބަނދަރުސަރަހައްދު އަދި ޑަންޕް ލޮރީ
ބާއްވާ ގުދަން ސާފުކުރެވިފައި

•

•

 30ޑިސެމްބަރ  : 2021ވިލިދޫނި ބަގީޗާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައި

ގންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް
ޅގެން ނަ ަ
އއި ގު ި
ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްއަށް ހުށަހަޅާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ާ
އ
ރމުން ދާގޮތް ބަލަ ި
ކރާ ތަންތަން ،މަސައްކަތް ކު ަ
އކަތް ު
ތނާއި މަގުމަތީ މަސަ ް
ނެގުމާއި ޢިމާރާތް ކުރާ ތަން ަ
އ
ވނީ މިސެކްޝަންގަ ި
ދ ަ
ޓވަމުން ގެން ަ
ނގައި ބަލަހައް ަ
މސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަށް އަ ް
އިސްލާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ަ
އ
ގ ި
އކަތްތައް ކުރުމު ަ
އޒަރުންނެވެ .މިމަސަ ް
އޒަރ އާއި  2ސްޕަވަ ި
ޕވަ ި
ނއަރ ސް ަ
ވ  1ސީ ި
ރއް ާ
މަސައްކަތްކު ަ
އ
ކ ި
އއް ނެތުމާއި މުޅި ވިލިނގިލި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަ ަ
ގއި ވެހިކަލް ެ
މިޔުނިޓަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ތެރޭގައި ޔުނިޓް ަ
ބން ހިމެނެއެވެ.
އޒަރުން ތި ު
އެންމެ  3ސްޕަވަ ި
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ތގަނޑު ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު އަދަދު6 :
 -1މަގުމަތީގައި ބި ް
ގ ހުއްދަ ދެވުނު އަދަދު12 :
ތކެތި ބެހެއްޓުމު ެ
 -2މަގުމަތީގައި ަ
އވާ އަދަދު20 :
ގ ލިޔުން ދޫކުރެވިފަ ި
ރއުޅޭ ކަމު ެ
ލގައި ދި ި
 -3ވިލިނގި ީ
ދދު:
އދޭ ތަންތަން ޗެކުކުރެވުނު އަ ަ
 -4އުސްކޮށް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ެ
ނ އަދަދު76 :
ރވު ު
 -5މަގުކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކު ެ
ށ ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ( 59,740/- :ފަންސާސް ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ
 -6ބޯޑު ދޫކޮށްގެން ސެކްޝަނަ ް
ސާޅީސް ރުފިޔާ )
ސ
އއްލައްކަ ފަންސާ ް
ގއި ލިބުނު ފައިސާ އަދުދުެ (155,000/- :
 -7ވިލިމާލެ ގާރޑްނިންގ ޕްލޮޓް ގެ ކުލީގެ ގޮތު ަ
ފަސްހާސް ރުފިޔާ )
ސ
ނވާވީ ް
ސ ދުއިސައްތަ ަ
 -8ވިލިމާލެ ގާރޑްނިންގ ޕްލޮޓް ފެން ބިލަށް ލިބުނު ފައިސާ އަދަދު( 10,229.08 :ދިހަހާ ް
ރުފިޔާ އަށްލާރި )
މިޔުނިޓްގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓަމުންގެދާ ވިލިނގިލީގައި ހައްލުނުވާ ކަންތައްތައް:
ރން.
ފއިބަރ މަސައްކަތް ކު ު
ދގައި ަ
ގއި ދޯނިއެހެލާ ސަރަޙައް ު
 -1ކުރީ ަ
އގެ ދަތިކަން.
ޖގަ ި
ފއިވާ ާ
އޓުމުގައި ދިމާވެ ަ
 -2ބަނދަރުގައި މުދާ ބަލައި ބެހެ ް
ތއް.
 -3ދޯނި ފަހަރު ބަނދަރާއި ކައިރި ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތި ަ
ޒމްތައް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން.
ތ ާ
ގއި ބެލެހެއްޓޭނެ އިން ި
ވރެއް ަ
ށގެ ސަހަރާ ރަގަޅުފެން ަ
 -4މިއަވަ ު
ނ
ތ ް
އ މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ނެ ު
އވަށުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދު ގައިހުރި ބައްތިތަ ް
 -5ވިލިނގިލި ަ
ޑއް ނެތުން)
(ދިގު ހަރުގަނ ެ
-6

ނ
ރގެ ދިގު ހަރުގަނޑެއް ނެތު ް
ށގެންވާ ފެންވަ ު
ރަށުތެރޭގެ ބައްތިތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ،މައްޗަށް އެރުމަށް އެކަ ީ
(މިހާރު މިސެކްޝަންގައި ބޭނުން ކުރަނީ ވަރަށް ދުވަސްވީ ހަރުގަނޑެއް ކަމުން ،ހަރުގަނޑު އަބަދު މަރާމާތު
ކުރަންޖެހިފައިވުން)

ކރެވި ހުރުން.
ތއް ސާފު ނު ު
ކގައި ހުރި ރުއް ަ
 -7ރަށުތެރޭގައި ހުރި ހުސްބިންތަ ު
ކޓެއް ނެތުން.
ރގެ މާރު ޭ
ށގެންވާ ފެންވަ ު
 -8އެކަ ީ
ލވެލް ކުރުން.
އއްވަރަށް ެ
ގއި ެ
ޑރަންޓްގެ  2ޖަންކްޝަން މަ ާ
 -9އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ ހައި ް
ގޅި)
 ،42ބުރެވިމާ ޯ

ކ
ލ ް
(ވެށިމަގު ބް ޮ

ސ އަށް ސިޓީ ފޮނުވާ
ީ
( އެމް.އެން.ޑި.އެފް ،ސްޓެލްކޯ އަދި އެމް ޑަބްލިއު އެސް

ފއެވެ) .
މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވި ަ
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ދންގެ ޕާރކެއް ނެތުން.
ށގައި ކުޑަކު ި
އވަ ު
 -10ވިލިނގިލި ަ
ތން.
ކށް ވަށާ ފާރެއް ލެވިފައި ނެ ު
ނވަކި ޮ
 -11ވިލިމާލެ ސެކްޝަން އި ް
އ
 -12ވިލިމާލެ ސެކްޝަން އިމާރާތް މަރާމާތުކުރި އިރު ސީލިންގ ބަދަލުކޮށްފައި ނުވުން އަދި ފާހާނާތައް މަރާމާތުކޮށްފަ ި
ނުވުން.
ފން މަދުކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
އޒަ ު
ގއި މަސައްކަތް ކުރާ މުވަ ް
 -13މީގެ އިތުރުން މިސެކްޝަން ަ
މި ސެކްޝަނަށް  2021ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ތަކެތި:
 01 -1ޗެއިން ބެޓެރި ކީސް ސެޓް (  182ޕީޓީ ބެޓެރި އާއި އެކު )
 05 -2ކަރަންޓް ޓެސްޓަރ
 05 -3މާ ކަށިގަނޑު ( ޕްލަސް )
 05 -4މައިނަސް ކަށިގަނޑު
 02 -5ފޮގް މެޝިންގ
 01 -6ޕްރިންޓަރ ( ކުލަ )
 04 -7ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްސް
 06 -8ގޮނޑި ( ސިނަމާލެ  4ގެ އޮފީހަށް )
 03 -9އޮފީސް މޭޒް ( ސިނަމާލެ  4ގެ އޮފީހަށް )

އައި.ސީ.ޓީ ޔުނިޓް
 2021 .1ވަނަ އަހަރުގައި ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް:
 )1މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ އިމާރާތްތައް ވަނީ އަމިއްލަ ފައިބަރ ނެޓްވާރކް އަކުން ގުޅާލެވިފައި .އަދި ބޭނުން
ނުވާ ލީސްޑް ލައިންތައް ކަނޑާލުން (އެކި އޮފީހުގެ އިމާރާތްތައް ގުޅިފައހުރުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަ ވުން).
 )2މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެއިން ސާވަރ ރޫމެއް މާފަންނު އޮފީހުގައި ހެދުމަށްފަހު ،އެތަނަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓްސް
ހޯދައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތައްޔާރުކުރުން.
 )3މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ސާވަރ ބެކަޕަށް ބޭނުންވާ ތަނެއް ޤާއިމު ކުރުން.
 )4މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނެޓްވޯކް ސެންޓަރަލައިސްކޮށް އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުން .މީގެ ސަބަބުން އިންޓަނެޓަށް
ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަވުން.
 )5މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްޝަންތަކުގައި ހުންނަ ކުރީގެ އައުޓްޑޭޓަޑް ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމްތައް ދިހަ ވަނަ
ޖެނަރޭޝަންގެ ސިސްޓަމްތައް ބަދަލުކުރުން.
 )6މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްޝަންތަކު ނެޓްވާރކް އަދި ސާވަރ ރޫމްތައް ހުންނަންޖެހޭ ސްޓޭންޑާޑަށް ބަދަލުކުރުން.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

 )7މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކުގެ ނެޓްވާރކް މެނޭޖް އަދި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި އާދައިގެ
ނެޓްވޯކް ސްވިޗްތައް މެނޭޖްޑް ޔުނިފައި ސްވިޗްތަކަށް ބަދަލުކުރުން.
 )8މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލގެ އިމާރާތްތަކުގައި ހުރި ވަޔަލަސް ސެޓްއަޕް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ރަނގަޅު ކުރުން.
 )9މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ގޫގަލް ވޯކްސްޕޭސް ބޭނުން ކުރަން ފެށުން .އޮފީހުގައި ކުރިން ބޭނުން ކުރާ އޮފީސް
އީމެއިލްތައް ބެކްއަޕް ނެގުމަށްފަހު ގޫގަލް ވޯކްސްޕޭސް ތެރެއަށް ވެއްދުން.
 )10ކޮމްޕްލޭއިންސް ޕޯޓަލް ތައްޔާރުކޮށް އާއްމު ކުރުން.
 )11ވިލިމާލެ ވެހިކަލް ރެޖިސްޓްރީ ކުރާ ޕޯޓަލްއެއް ތައްޔާރުކުރުން.
 )12ލޭންޑް ބިލްޑިން އަދި ވައިޓަލް ޑޮކިއުމަންޓްތައް ޑިޖިޓަލް ކުރުން.
 )13މާލޭ ވެހިކަލްތައް އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބުކް ކުރެވޭ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން.
 )14އައިސީޓީ ޔުނިޓާއި ގުޅިގެން ހޯދާ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ސޮފްވެއަރގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓޭގޮތް ހެދުން.
ޓ
 )15ސެކްޝަންތަކުން ޖެހޭ އައިސީޓީއާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް ،ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތަކާއި އަދި ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދޭ ރިކުއެސް ް
ކުރުމަށް އޮންލައިން އިންޓަރާނެޓް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭގޮތަށް ހެދުން.
 )16މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއްމު ރައްޔުތުންނަށް އެސްއެމްއެސް ފޮނުވުމަށް ބަލްކް އެސްއެމްއެސް އާއި ގުޅުވާލާ
އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުން ކުރަން ފެށުން.
 )17މާލޭ ސިޓީ ގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ޕޯޓަލެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުޅުވާލުން.
 )18މާލޭ ސިޓީގެ މަގުތައް ބަންދުކުރުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ޕޯޓަލެއް ތައްޔާރުކޮށް
ހުޅުވާލުން.
 )19މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ގޯތްޗާއި އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ މައުޟޫމާތާއި ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަން ސޮފްޓްވެއަރ
ތައްޔާރުކުރަން ފެށުން.
 )20މޭޔަރ އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރގެ ކޮޓަރިކޮޅުގެ ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕްރައިވެސީ ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ބައޯމެޓްރިކް ޑޯލޮކް
ހަރުކުރުން.
 )21މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސް
ސިސްޓަމެއް ހޯދާ ސެޓްކުރުން.
 )22މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ޑިޖިޓަލް ފްރެންޑްލީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންވާ  21ޓެބްލެޓް
ހޯދުން.
 )23މާލޭ ސިޓީ ކައު ންސިލްގެ ރަސްމީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ޑިޖިޓަލް ފްރެންޑްލީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވޯޓިންގް ސިސްޓަމް
އަދި ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އާކައިވް ކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރ ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުން ކުރަން ފެށުން.
އ
 )24މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް މިހާރު ހުރިވަރަށްވުރެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް އައު ވެބްސައިޓެ ް
ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  90%ނިމުން.
 )25މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތްތައް މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދެވޭގޮތަށް ހެދުމަށް މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން
ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެޝުން (މިހާރު  50%ނިމިފައި).
 .2އައިސީޓީ ޔުނިޓަށް  2021ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް
 )1އެކި ސެކްޝަންތަކުން ލިބުނު މައްސަލަ އަދި ރިކުއެސްޓްގެ އަދަދު 93 :
 )2ލިބުނު މައްސަލަ އަދި ރިކުއެސްޓްތަކުން ނިމުނު އަދަދު 77 :
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ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

 .3އައިސީޓީއާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ހޯދިފައިވާ މުހިއްމު ތަކެތީގެ އަދަދު
 )1ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމް 51 :
 )2ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމް (ހައި އެންޑް) 03 :
 )3މޮނީޓަރު 14 :
 )4ލެޕްޓޮޕް 01 :
 )5ޕްރިންޓަރު 14 :
 )6ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސް ސިސްޓަމް 01 :
 )7ބެކްއަޕް ބެޓެރި (ހައި ކެޕޭސިޓީ) 04 :
 )8ވަޔަރލަސް އެކްސެސް ޕޮއިންޓް 12 :
 )9ސްކޭނަރު 10 :
 )10ފަޔަރ ވޯލް 05 :
 )11ސިޕް ފޯނު 38 :
 )12ސާވާ ރެކް (01 : )42U
 )13ސާވާ ރެކް (ކުދި ސައިޒް) 01 :
 )14މެނޭޖްޑް އީތާނެޓް ސްވިޗް ( 48ޕޯޓް) 01 :
 )15މެނޭޖްޑް އީތާނެޓް ސްވިޗް ( 24ޕޯޓް) 05 :
 )16މެނޭޖްޑް އީތާނެޓް ސްވިޗް ( 8ޕޯޓް) 02 :
 )17ނަސް ޑޭޓާ ސްޓޯރޭޖް 02 :
 )18ސާވަރ 02 :
 )19ޓެބްލެޓް 21 :

ހުޅުމާލޭ ސެކްޝަން
ޢަދަދު
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ލިޔުންތަ

ޓާއި

ސެޓްފިކެ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނު

200

ދޫކުރެވުނު އުފަންދުވަހުގެ ރ/ސ

ދޫކުރެވު

93

ދޫކުރެވުނު ރ/ރ

92

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

74

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭކަމުގެ ލިޔުން

29

ޓ
ފޮނުވުނު ސި ީ

54

މ
ފޮނުވުނު މެ ޯ

17

ޓ
ލިބުނު ސި ީ

12

ބހޭ ފޯމް
ބަލައިގަތް މިސްކިތްތަކާ ެ

0

އުފަންދުވަހުގެ ރ/ސ (ނަމުގެ ފަހަތައް ބައްޕަގެ ނަންއިތުރުކުރުމަށް)

6

އުފަންދުވަހުގެ ރ/ސ ފޯމް (އެހެނިހެން ސަބަބަކާހުރެ)

0

އުފަންދުވަހުގެ ރ/ސ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ދޫކުރުމަށް

3

ބދަލުކުރުމަށް
އުފަންދުވަހުގެ ރ/ސ /ނަންނަ ަ

0

އުފަންދުވަހުގެ ރ/ސ އާކުރުމަށް

4

އުފަންދުވަހުގެ ރ/ސ ގެއްލިގެން

1

ދަފްތަރުގައި ޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމް

3

އަލަށް ރަށްވެހިވުން

2

މ
ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯ ް

3

މަރު ފޯމް

91

ދިރިއުޅޭކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމް

192

އުފަންދުވަހުގެ ރ/ސ ފޯމް

3

ފޫޅުމާ ފޯމް

33

ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭ ފޯމް

30

މިހާރު ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާތަނުން އުނިކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

35

ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

96

ތައްޔާރުކުރެވުނު ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭކަމުގެ ލިޔުން

17309.00

ބަލައިގަތް ފައިސާ

ބަލައިގަތް ފޯމްތަކުގެ އަދަ ު
ދ

47

މާލޭ ރަށްވެއްސަކަށް ވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް

އެސެޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

93

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

މާލޭ ސިޓީގެ ސަހަރާތަކުގައި ވަޅުލެވުނު މީހުން ( ކޮވިޑް 19-އަދި އާއްމު ޙާލަތުގައި)
ނ
ބިދޭސީ ް

ނ
ދިވެހި ް
ނ
ފިރިހެ ް

ނ
އަންހެ ް

ކުޑަކުދިން

ކޮވިޑް 19 -

88

70

0

9

ޢާއްމު ހާލަތުގެ

337

292

141

21

ޖުމްލަ

425

362

141

30

އެކު ޖުމްލަ

928

ޖުމްލަ ކޮވިޑް 19 -

 158 ( 167ދިވެހިން  9 /ބިދޭސީން )

ޖުމްލަ ނިޔާވި މީހުން

958

ތުރަމަސް

30

މޯޗަރީއަށް ލެވުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތު
ދިވެހިން

ބިދޭސީން

މޯޗަރީއަށް ލެވުނު މީހުންގެ ޢަދަދު

17

124

މޯޗަރީން ނެރުނު މީހުންގެ ޢަދަދު

17

121

މޯޗަރީއަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ޢަދަދު

.1

މާލެހިޔާ  1،2އަދި

2,769,530/-ރ

ޓތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު  2ފަހަރަށް މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
ސިނަމާލެ  1،2،3،4ގެ ފްލެ ް

ގން ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެވުނެވެ.
ބޭނުންކޮށް ެ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

94

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.2

ރ
އން ހޯދައި ބެލިއި ު
ނހޮޅިއެއް ފަޅައިގެންގޮސް ފެންލީކުވާތީ އެހޮޅިލަ ި
އާސަހަރާގެ ހިނަވާ ބަޔާއި އެކޮމޮޓޭޝަން ބައިގެ ފެ ް
ހޅި ރަގަނޅުކޮށް 02 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ފެން
ގަހެއްގެ މޫތައް ވަދެފައި ހުރުމުން ،މޫތައް ކަނޑައި އަލުން ޮ
ދޫކުރެވުނެވެ.

.3

މާލެހިޔާ  1ގެ ތިރީގައި ހުންނަ ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ސީލިންގ އިން ބައެއް ވެއްޓުމާއި ގުޅިގެން އެތަން
ބަޔަކަށް ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް 03 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.4

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ފެން ހިންދާ ވަޅުގަނޑެއް ފުރިގެން ފެން އަރަމުންދާތީ އެތަނުގެ ފެން ގުޅިފައިވާ ފާޚާނާ
ނއަރީ  2021ގައި ވަނީ ނިންމިފައެވެ.
ޖަންކްޝަން ސާފުކޮށް 03 ،ޖެ ު

.5

ނ
ނގެ ފެންލީކުވާ ތަ ް
މަސްޖިދުއް ޝައިޚް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު އާލްޘާނީގެ ސައުންޑް ރޫމަށް ފެންފައިބާތީ އެތަ ު
ރަގަނޅުކުރުމަށް ބަޔަކަށް ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް 04 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.6

މަސްޖިދުލް ފިތުޔާ އަދި ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތު އެތެރެއަށް ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެން ވިއްސާތީ އެ  2މިސްކިތުގެ
އިންފާރުގައި ވަކި ހިސާބަކަށް ސަން ބޯޑު ޖެހުމަށް ބަޔަކަށް ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް 04 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ވަނީ
ކުރެވިފައެވެ.

.7

މާފަންނު ބޮޑުގޭ ވަގުތީ މިސްކިތުގައި ފާރުގައި ހަރުކުރާ  12ފަންކާ 05 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ވަނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ.

.8

ނ
މަސްޖިދުއް ޝައިޚް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު އާލްޘާނީގެ ފެން މޯޓަރުގެ ކަރަންޓް މައްސަލަ ޖެހިގެން އެކަ ް
ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 05 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.9

ނ
މާލެހިޔާ  2ގެ ލިފްޓް މައްސަލަ ޖެހުމާއި ގުޅިގެން ލިފްޓް ސަރވިސް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުން ހެދިފައިވާ ކުންފު ި
މެދުވެރިކޮށް 06 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ލިފްޓް ވަނީ ރަގަނޅު ކުރެވިފައެވެ.

.10

މަސްޖިދުލް ބިއްރީގެ ލައިޓްގެ  02ސްވިޗް ހަލާކުވެފައިވާތީ އެ ސްވިޗްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 06 ،ޖެނުއަރީ
 2021ގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.11

ޖނުއަރީ  2021ގައި
ކގެ ތެރެއިން  3ފަންކާެ 07 ،
ހުޅުމާލެ ސަހަރާގެ ފެންޑާގައި ހަލާކުވެފައިވާ  4ސީލިންގ ފަން ާ
ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.

.12

ނ
މާލެހިޔާ  2ގެ  5ފަނަ ފުލޯގެ ކޮރިޑޯގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ލައިޓްތައް ބަޔަކު ތަޅާލުމާއި ގުޅިގެން އެތަންތަނުގައި އަލު ް
ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 08 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.13

ގ
މާލެހިޔާ  1ގެ  14-03އަދި  13-03މި ދެ އެޕާރޓްމަންޓްގެ ފާޚާނާގެ ޑަކް ތެރޭގައި ހުރި ހޮޅިތަކުން ފެންލީކުވުމު ެ
ސލަ ހައްލުކުރުމުގެ
މންދާތީ ،ފެންލީކުވުމުގެ މައް ަ
ސަބަބުން އެދިމާލުގެ ހުރިހާ އެޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ފެންލީކުވަ ު
މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވި އެމަސައްކަތް 09 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ފަށާ އެމަސައްކަތް ވަނީ ނިންމިފައެވެ.

.14

ލފައިވާތީ ،އެމިސްކިތުގައި އަލުން ތަރަފާލު އެޅުމުގެ
ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތުގައި އަޅާފައިވާ ތަރަފާލު ބަޔަކު ހަލާކުކޮށް ާ
މަސައްކަތް 09 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
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ަ 2021

.15

އ
ނން ކުރަމުންދާ ދޮރުގެ ތަޅާއި އެމިސްކިތުގެ ގުދަނެއްގޮތުގަ ި
މަސްޖިދު ޖަލާލުއްދީނުގެ އިމާމް މިސްކިތަށް ވަނުމަށް ބޭ ު
ނ
ރގެ ތަޅުތައް 09 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ވަ ީ
ބޭނުން ކުރަމުންދާ ތަނުގެ ތަޅު ހަލާކުވެފައިވާތީ އެ  2ދޮ ު
ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

.16

މަސްޖިދުއް ތަޤުވާގެ ފެންޑާގެ ސީލިންގ އިން ފެންލީކުވާތަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މައްސަކަތް ކުރެވި 10 ،ޖެނުއަރީ
 2021ގައި އެކަން ނިންމިފައިވެއެވެ.

.17

ފންލީކުވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެތަން ބަޔަކަށް
މާލެހިޔާ  1ގެ ޢިމާރާތުގެ އެޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ފާޚާނާތަކުން ެ
ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް 10 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ.

.18

ރ
މަސްޖިދުއް ސަލާމްގެ ކަރަންޓް ސްވިޗްއެއް ހަލާކުވެފައިވާތީ އެސްވިޗް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 18 ،ޖެނުއަ ީ
 2021ގައި ކުރެވުނެވެ.

.19

ކ
ބނުންކުރާ  1ފާޚާނާގެ ފްލޭޝް ޓޭން ް
ނހެނުން ޭ
ނ ބޭނުންކުރާ  2ފާޚާނާއާއި އަ ް
މަސްޖިދުއް ސަލާމްގެ ފިރިހެނު ް
މައްސަލަޖެހިގެން 18 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި އެކަން ރަނގަޅު ކުރެވިފައިވެއެވެ.

.20

ތ
ނނު ބޮޑުގޭ ވަގު ީ
މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިﷲ ،މަސްޖިދުއް ސަލާމް ،މަސްޖިދުލް ބިއްރި ،މާފަ ް
އރީ  2021ގައި
ތގެ މަދުވާ ފަންކާތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 18 ،ޖެނު ަ
މިސްކިތް އަދި ޢީދު މިސްކި ު
ކުރެވިފައިވެއެވެ.

.21

ނމާލެ  3ގެ ގުދަންތަކުގެ  5ތަޅު ،މާލެހިޔާ  1ގެ
ސިނަމާލެ  2ގެ ޤުރުއާން ކްލާސް ހިންގި ތަނުގައި  2ތަޅު ،ސި ަ
ގލޮޅު މޯޗަރީ މައިދޮރުގެ  1ތަޅު ،އާސަހަރާ ސްޓޮކް ގުދަނުގެ  1ތަޅު ،މަސްޖިދުލް
ފިހާރަ ހިންގި ތަނުގެ 1ތަޅުަ ،
އ
ރ  2021ގަ ި
ތޅު ހަލާކުވެގެން 24 ،ޖެނުއަ ީ
ބދިﷲގެ ވަންނަ ދޮރުގެ ަ 1
ޢ ް
ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ަ
ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.

.22

ރމާއި 15-01 ،ގެ ޑަކްޓްތަޅާލައި ފެން ހޮޅި
މާލެހިޔާ  14-01 1ގެ ބޯލްވޭލްތައް ހަލާކުވެގެން ބަދަލުކު ު
ރަގަނޅުކުރުމާއި 14-02 ،ގެ ފާޚާނާގެ ތަޅުން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 24 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ވަނީ
ކުރެވިފައެވެ.

.23

ސލަ ހައްލު ކުރުމުގެ
ފންލީކުވުމުގެ މައް ަ
ޓމަންޓްގެ ޑަކްޓްތެރެއިން ތިރީގެ ފުލޯތަކަށް ެ
މާލެހިޔާ  13-04 1ގެ އެޕާރ ް
މަސައްކަތް 25 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.24

މަސްޖިދު ޖަލާލުންދީންގައި ހުރި ލަކުނޑި  2ދޮރެއް ނަގައި އެތަނުގައި އެލްމެނިއަމް  2ދޮރު ހަރުކޮށް ދޮރުމަތީގައި
ޓއް ހަރުކުރުމާއި،
ތށް ފެންލައި ެ
އަސްކަނި ފުރާޅު ކޮޅެއް ހެދުމާއި ،ވައިގޮޅިއެއްގައި އެތެރެއަށް ފެން ނުވަންނާނެގޮ ަ
ލ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،
ދޮރުކައިރީގައި އޮޅިގަނޑެއް ހެދުމާއި ،އަދި ވައިގޮޅީގައި ތަޅުން އެޅުމާއި 3 ،ދޮރެއްގެ ތަޅުބަދަ ު
 25ޖެނުއަރީ  2021ގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
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.25

ނ
އރުމުގެ ސަބަބު ް
ތއް ފަލަވެ ބިމުން މައްޗަށް ެ
މަސްޖިދުއް ސަލާމް ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ބައެއް ގަސްތަކުގެ މޫ ަ
އެގޯތިތެރޭގައި އަތުރާފައިވާ ގައުތައް ރޫޅި މައްޗަށް އަރާފައިވާތީ ގަސްތަކުގެ މޫތައް ކަނޑައި ގައު އެތުރުމުގެ
މަސައްކަތްތައް ކުރެވި  25ޖެނުއަރީ  2021ވަނީ އެމަސައްކަތް ނިންމިފައެވެ.

.26

މަސްޖިދުއް ސަލާމްގެ ފެންޑާ ބިތުގައި ފިލާޖަހާ ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް 26 ،ޖެނުއަރީ  2021ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.27

ބޮޑުގޭ ވަގުތީ މިސްކިތުގެ ދިޔަދޮވި މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވި 27 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ވަނީ އެ
މަސައްކަތް ނިންމިފައެވެ.

.28

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ އެމްޕް ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެން އެ އެމްޕް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 28 ،ޖެނުއަރީ 2021
ގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.29

ގ
ޒިޔާރަތް މިސްކިތުގެ ސިޑިން ނެއްޓިފައިވާ މުއްޓާއި ،މިހުރާބުގޭ  2ފަރާތު ފާރުން ނެއްޓިފައިވާ މުށިތައް ޖެހުމު ެ
މަސައްކަތް 29 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.30

މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިﷲ ،މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން ޙަސަން އިއްޒުއްދީން ،ޢީދު މިސްކިތް ،ބޮޑުގޭ
ށ
މ ް
ޓ ަ
ވަގުތީ މިސްކިތް ،މަސްޖިދުއް ސަލާމް އަދި މަސްޖިދުލް ބިއްރި މި  6މިސްކިތް ފޮޅާސާފުކޮށް ބެލެހެއް ު
މއި ގުޅިގެން އެ 6
ގން ،އެއްބަސްވުން ބާޠިލް ކުރު ާ
ލ ކުރަން އެދި ެ
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުން ބާޠި ް
ރ
ގން 31 ،ޖެނުއަ ީ
މިސްކިތް ފޮޅާސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ،އެއްބަސްވުން ބާޠިލް ކުރި ދުވަހުން ފެށި ެ
ނ ކުރެވިފައެވެ.
ގން ވަ ީ
 2021ގެ ނިޔަލަށް މިޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށް ެ

.31

ޔުނިސެފުން ހަދިޔާ ކުރެއްވި ހޭންޑް ވޮޝް ސްޓްރޯބެރީ  500އެމް.އެލްގެ  700ފުޅި ( 280ކޭސް) އާސަހަރާގެ
ނ
ގުދަނުގައި 03 ،ފެބްރުއަރީ  2021ގައި ރައްކާކުރެވި ،އެދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގައި ބަހައްޓަމު ް
ގެންދެވެއެވެ.

.32

ޅ
ވތީ އެސީލިންގ ރަނގަ ު
އން ބައެއް ހަލާކުވެފައި ާ
ނ ނަމާދުކުރާ ބައިގެ ސީލިންގ ި
މަސްޖިދުއް ސަލާމްގެ އަންހެނު ް
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވި އެމަސައްކަތް 05 ،ފެބްރުއަރީ  2021ވަނީ ނިންމިފައެވެ.

.33

ޒިޔާރަތް މިސްކިތުގެ ވަންނަ ބޮޑު ދޮރުގެ އަތްގަނޑު ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެން އެ އަތްގަނޑު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،
 06ފެބްރުއަރީ  2021ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.34

ނ
މަސްޖިދުއްތަޤުވާގެ ފާޚާނާގެ ދޮރު މައްސަލަޖެހިގެން އެކަން ރަގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 11 ،ފެބްރުއަރީ  2021ވަ ީ
ކުރެވިފައެވެ.

.35

ރ
މަސްޖިދުލް ބިއްރީގެ ސައުންޑް ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރުގައި އެލްމެނިއަމް ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 12 ،ފެބްރުއަ ީ
 2021ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.36

ބިހުރޯޒް ކަމަނާ މިސްކިތުގެ ވުޟޫކުރާ އިސްކުރު ބަރީގެ ފެން ބޮޑުވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ،މިސްކިތް ތެރޭގައި
ހުރި ޖަންކްޝަންގެ ހޮޅި މަގުމަތީ ޖަންކްޝަނާއި ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި 13 ،ފެބްރުއަރީ  2021ވަނީ އެކަން
ނިންމިފައެވެ.

.37

ތ
ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތާއި މަސްޖިދުލް ފިތުޔާގެ ދެ ފަރާތުގައި ދަމާގޮތަށް އޮންނަ  3ސަތަރިއެއް ހަލާކުވެފައިވާ ީ
ރއަރީ  2021ގައި ވަނީ އެސަތަރިތައް ހަރުކުރެވިފައެވެ.
އާސަތަރިތައް ފަހައި 15 ،ފެބް ު

.38

ނ
ބ ް
މަސްޖިދު އިބްރާހީމް ގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ދެކުނު ފުރާޅުގެ އަސްކަނިންފީވެ ހަލާކުވެފައިވާ ސަރަޙައްދުން ފެން ފޭ ު
ނލީކުވާ މައްސަލަ
ހައްލުކުރުމާއި ،ސީލިންގ ރަގަނޅުކުރުމާއި ބައެއް ކުޑަދޮރުތަކުގެ ކަނިތަކުން އެތެރެއަށް ފެ ް
ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި 15 ،ފެބްރުއަރީ  2021ގައި ވަނީ އެކަން ނިންމިފައެވެ.

.39

ނ
މަސްޖިދުލް ބިއްރީގެ މުންނާރުގެ ތިރީ ގުދަނުގައި ތަޅުހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 15 ،ފެބްރުއަރީ  2021ގައި ވަ ީ
ކުރެވިފައެވެ.

.40

މާލެހިޔާ  1،2އަދި ސިނަމާލެ  1،2،3ގެ ފާޚާނާ ޖަންކްޝަންތަކުގެ މަތިގަނޑުތައް ހަލާކުވެފައިވާތީ އެ މަތިތައް
ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންކްރީޓް މަތިގަނޑުތަކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 18 ،ފެބްރުއަރީ  2021ގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ.
ނތައް މަތީ ބެހެއްޓިފައެވެ.
އނިމި އެމަތިތައް ވަނީ ޖަންކްޝަ ް
މިހާތަނަށް  25މަތިގަނޑު އަޅަ ި

.41

ގ
މ ެ
ގޓް ބަދަލުކުރު ު
މަސްޖިދު އިސްކަންދަރު މިހުރާބުގެ ކައިރީގައި ހުރި ދަނގަޑު ގޭޓް ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެން އެ ޭ
މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވި އެމަސައްކަތް 27 ،ފެބްރުއަރީ  2021ވަނީ ނިންމިފައެވެ.

.42

މަސްޖިދުއް ސަލާމް އަދި މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން އަބްދިﷲގެ އެމްޕް މައްސަލަ ޖެހިފައިވާތީ 2
އެމްޕްބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 28 ،ފެބްރުއަރީ  2021ގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.43

ގ
މަސްޖިދު ޢުމަރު ބުނުލްޚައްޠާބު ގެ މަތީބައިގެ ކުޑަދޮރެއްގެ  2ހުޅު ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެން އެ  2ހުޅު ބަދަލުކުރުމު ެ
މަސައްކަތް 05 ،މާރޗް  2021ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.44

ނ
ޑދޮރުސެޓްގެ ވަރުނީސް ކަހައި ދަވާދުލުމާއި ސެލެކޯ ް
މަސްޖިދުއް ޝައިޚް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު އާލްޘާނީ ގެ  16ކު ަ
ކން އެޅުމާއި ކުރިން ހުރި  4ލަކުޑި ކުޑަދޮރެއް ނަގާ އެތަންތަނުގައި ފާރު ރޭނުމާއި
ނެއްޓިފައިވާ ތަންތަނުގައި ސެލެ ޯ
ތ
ކުރިން ހުރި ހަލާކުވެފައިވާ  2ކުޑަދޮރެއް ނަގައި އެތަންތަނުގައި އެލްމެނިއަމް ދޮރުހަރުކޮށް ބިއްލޫރިލެއްވި ދޮރުފަ ް
ލުމުގެ މަސައްކަތް 06 ،މާރޗް  2021ގައި ވަނީ ނިންމިފައެވެ.

.45

އ ފޫގޮސްގެން ޕެޗް
ނތަ ް
ވރަށްބޮޑަށް ބައުވެ ބައެއް ޓި ު
ސިނަމާލެ  3ގެ ފުރާޅުގައި ޖަހާފައިވާ ޓިނުތައް ގިނަދުވަސްވެ ަ
ތ
ކށްފައިވާ ބައު ޓިނު ޖަހާފައިވާ ީ
ނތަނުގައި ،ބޭނުން ޮ
އަޅާފައި ވާތީއާއި ފުރާޅުގެ ބައެއް ތަންތަނުން ޓިނު ނަގައި އެތަ ް
އ
އާއި މިގޮތުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުންވެސް ޢިމާރާތުގެ އެތެރެއަށް ފެން ފޭބުން ޙައްލު ނުވެ ގިނަދުވަސްތަކެ ް
ދ
ކށް ދެއްވުމަށް އެ ި
ޢލާން ޮ
ރނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އި ު
ބދަލުކުރުމަށްޓަކައި ،އެކަން ކު ާ
ވެފައިވާތީ އެ ފުރާޅުގެ ޓިނު ަ
މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި ކަމާބެހޭ ފޯމު 07 ،މާރޗް  2021ގައި ވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވިފައެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.46

މައްޗަށްގޮޅީ އާސަހަރާގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ބަޔާއި ދެކުނު ފަރާތު މެދު ބަޔަން ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ،ހެޔޮ އެދޭ
ނ
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ،ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް އިޢުލާ ު
ރ
ފރާތު ފާރު މިހާ ު
ގ އިރުމަތީ ަ
ގ ތެރެއިން ހުޅަގު ދެކުނު ބައި ެ
ހމަޖެހިފައިވާ ދެ ބައި ެ
ކުރެވިފައިވާތީއާއި ވެލި އަޅަށް ަ
ވަރަށްބޮޑަށް އަރިއަޅާލާފައިވާތީ އެ ފާރު ތަޅާ ނުލައި ހުރިގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް ފަހު އެ ފާރުގެ އިރުމަތިން އަލުން ފާރެއް
ނ
މސައްކަތް ކޮށްދޭ ެ
ވލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެތީވެ އަލުން ފާރެއް ރޭނުމުގެ ަ
އތަނަށް ެ
ރާނައިގެން ނޫނީ ެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް ދެއްވުމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި ކަމާބެހޭ ފޯމު 07 ،މާރޗް  2021ގައި ވަނީ
ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވިފައެވެ.

.47

ތ،
ޓ ހަލާކުވަމުންދާ ީ
މަސްޖިދު ޝަހީދުޢަލީގެ މަތީޝީޓު(ޓެރަސް)ގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ގިނަ ރެނދުތަކެއްލައި ،އެޝީ ު
ޝީޓު މައްޗަށްއެޅޭ ފެން މިސްކިތުގެ އެތެރެއަށް ފައިބަމުންދާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމާއި ފާރުތަކުގައި ލާފައިވާ ރެނދުތައް
ށ
ކ ް
ދމަށް އިޢުލާން ޮ
ނވާތީ ،އެމަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯ ު
ބައްދައި މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނު ް
ށ
ދެއްވުމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި ކަމާބެހޭ ފޯމު 07 ،މާރޗް  2021ގައި ވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަ ް
ފޮނުވިފައެވެ.

.48

ތ،
ޓ ހަލާކުވަމުންދާ ީ
ގނަ ރެނދުތަކެއްލައި ،އެ ޝީ ު
ޝޓު(ޓެރަސް)ގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ި
މަސްޖިދުލް ފުރްޤާންގެ މަތީ ީ
ޝީޓު މައްޗަށްއެޅޭ ފެން މިސްކިތުގެ އެތެރެއަށް ފައިބަމުންދާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމާއި ފާރުތަކުގައި ލާފައިވާ ރެނދުތައް
ށ
ބައްދައި މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ ،އެ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮ ް
ށ
ދެއްވުމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި ކަމާބެހޭ ފޯމު 07 ،މާރޗް  2021ގައި ވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަ ް
ފޮނުވިފައެވެ.

.49

ހުޅުމާލެ މަސްޖިދުއްޝައިޚް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު އާލްޘާނީގެ ގުއްބުން މިސްކިތުގެ ހިޔާވެފައިވާ ބައިގެ މިސްކިތު
މންދާތީ ،އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ،އަމިއްލަ ތަކެތީގައި
އެތެރެއަށް އެކި ދިމަދިމާއިން ،ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެންފައިބަ ު
ބހޭ ފޯމު 07 ،މާރޗް
މށް އެދި މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި ކަމާ ެ
ހދުމަށް އިޢުލާންކޮށް ދެއްވު ަ
މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ޯ
 2021ގައި ވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވިފައެވެ.

.50

ހ
މާލެހިޔާ  1ގެ  19-01 18-01އަދި  20-01ގެ ފާޚާނާ ހޮޅީގެ ޑަކްޓްތަކާއި ވޭލްތައް ހަލާކުވެގެން ތިރީގެ ހުރި ާ
ނގަނޑު މަރާމާތު ކުރުމާއި އަލުން ތަޅުންއަޅަންޖެހޭ
ނދާތީ އެކަން ޙައްލުކުރުމާއި ތަޅު ް
މ ް
ފން ފައިބަ ު
އެޕާޓްމަންޓްތަކަށް ެ
ތަންތަނުގެ ތަޅުންގަނޑު އަލުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 10 ،މާރޗް  2021ގައި ވަނީ ނިންމިފައެވެ.

.51

ތ
ގ މިހާރުގެ ޙާލަ ު
މާލެހިޔާ  2،1އަދި ސިނަމާލެ  ،3،2،1ވިލިނގިލި ސިނަމާލެ  ( 4މި  6ފްލެޓް) ޢިމާރާތްތަކު ެ
ތ ،އެރިޕޯޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
އ ،ކޮންޑިޝަން އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ީ
ދެނެގަތުމަށްޓަކަ ި
ވނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް
އ ކަމާބެހޭ ފޯމު 10 ،މާރޗް  2021ގައި ަ
މޢުލޫމާތު ޝީޓާ ި
ށ އެދި ަ
އިޢުލާންކޮށް ދެއްވުމަ ް
ސެކްޝަނަށް ފޮނުވިފައެވެ.

.52

ނ
ތ ް
ގ ޝީޓުން ބޮޑު ބައެއްގައި ރެނދުލާ ވެއްޓެން ކައިރިވެފައިވާތީ ،ރެނދުލާފައިވާ ަ
މާލެހިޔާ  14-04 2ގެ ބަދި ޭ
ކަނޑާނެގުމަށާއި ޝީޓުގެ ދަގަނޑު ތަކުން ދަބަރު ފިލުވާ އެތަން ސާފުކުރުމަށްފަހު އަލުން ކެމިކަލް ސިމެންތި
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99

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

މށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވި އެ މަސައްކަތް 15 ،މާރޗް  2021ގައި
ކށް ކުލަލައި ހެދު ަ
ޓ މަރާމާތު ޮ
ގން ޝީ ް
ބޭނުންކޮށް ެ
ވަނީ ނިންމިފައެވެ.
.53

ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ސިނާމާލެ  4ގެ ކަރަންޓް ޕެނަލް ރޫމްގެ ދެދޮރުގެ ދޮރުފަތުގައި އޮމާން ޓިނުޖެހުމާއި ޕަމްޕް
ރޫމްގެ ދޮރުގައި އެލްމެނިއަމް ގްރިލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 16 ،މާރޗް  2021ގައި ވަނީ ނިންމިފައެވެ.

.54

މާލެ ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގައި އަތްދޮންނަ ސައިބޯނި އެޅުމަށް ޑިސްޕެންސަރތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 18 ،މާރޗް
ފއެވެ.
 2021ގައި ވަނީ ކޮށް ނިންމި ަ

.55

އ
މަސްޖިދުލް ފުރްޤާން ގެ  5ފާޚާނާއެއްގައި ކުރިންހުރި ލަކުޑި  5ދޮރު ގެ ކަނިތައް ފެނުގެ އަސަރުކޮށް ފީވެފައިވާތީއާ ި
ދޮރުފަތްތައްވެސް އެކި މިންވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާތީ އެ  5ދޮރާއި ދޮރުފަތްތައް އެލްމިނިއަމް ދޮރާއި ދޮރުފަތަށް
ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި 22 ،މާރޗް  2021ގައި ވަނީ އެކަން ނިންމިފައެވެ.

.56

ޑ
ތގަނޑުތައް ހަލާކުވެފައިވާތީއާއި ޓޭންކުގެ މަތިގަނ ު
ހުޅުމާލެ  4މިސްކިތެއްގެ  8ފާޚާނާތަށީގެ ފްލަޝްޓޭންކުގެ މަ ި
އަދި ޓޭންކްވެސް ވަކިން ލިބެން ނެތުމާ ޓޭންކްވަކިން ހަރުކުރެވެން ނެތުމުން (ފާޚާނާ ތައްޓާއެކު ފްލޭޝްޓޭންކް ހުންނާތީ)
ކ (ސެޓް) ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 05 ،އެޕްރީލް
ޝޓޭންކާއެ ު
އެމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  8ފާޚާނާ ތަށި ފްލޭ ް
ފއެވެ.
 2021ގައި ވަނީ ކޮށް ނިންމި ަ

.57

ޝޓާއި މިސްކިތުގެ ބޭރުފާރާއި
ީ
ރތަމަ ފަންގިފިލާގެ މަތީ
މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިﷲ ގެ ފު ަ
ނ
ޓ ް
އބައި ވެއްޓިފައިވާތީ އާއި ބައެއް ތަންތަން ވެއް ެ
ގުޅިފައިވާ ބައެއްޝީޓު އަދި ބަރަފޯސްތަކުގެ ގިނަ ތަންތަނުން ބަ ި
މތުކޮށް 08 ،އެޕްރީލް  2021ގައި ވަނީ ނިންމިފައެވެ.
ކައިރިވެފައިވާތީ އެތަންތަން މަރާ ާ

.58

ށ
މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިﷲ ގެ  3ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރުމާއި ފެން މޯޓަރ ހަރުކޮށް ފާޚާނާތަކަ ް
ގތް ހަދައި 10 ،އޭޕްރީލް  2021ގައި ވަނީ އެމަސައްކަތް ނިންމިފައެވެ.
ފެންލިބޭނެ ޮ

.59

ކޮވިޑް  19ގައި ނިޔާވެގެން ހުޅުމާލެ ސަހަރާއަށް ގެންދެވޭ މައްޔިތުންގެ ޢަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ވުމާއި ގުޅިގެން
އެމައްޔިތުން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަހަރާގައި ބޭތިއްބުމަށް  01ޖަމާޢަތްތެރިއަކާއި  06މަސައްކަތު މީހުން
ހަމަޖައްސައި 10 ،މެއި  2021އިން  03ޖުލައި  2021އަށް އެ މުވައްޒަފުން ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ބޭތިއްބުނެވެ.

.60

ކޮވިޑް  19ގެ ޙާލަތު ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން އާސަހަރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތެރިން އޮންކޯލްގައި ގޭގައި
ނސް ސްޕަވައިޒަރ
ކރުމަށް 12 ،މެއި  2021ގައި ހަމަޖައްސައި ،މެއިންޓަނަ ް
ބައިތިއްބައިގެން މަސައްކަތް ު
ގންދެވުނެވެ.
ޓއި 03 ،ޖުލައި  2021ގެ ނިޔަލަށް އެގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށް ެ
ވަގުތީގޮތުން ސަހަރާގައި ބަހައް ަ

.61

މަސްޖިދުއް ޛިކުރާ ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 01 ،މެއި  2021ން ފެށިގެން ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.62

މއި  2021ގައި
ތތްކުރުކުމުގެ މަސައްކަތްެ 15 ،
ގއި ދުރުމިން އަންގައިދޭ ޓޭޕް ަ
މާލެ ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގައި ަ
ފަށައި އެ މަސައްކަތް ނިންމިފައި ވެއެވެ.
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100

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.63

ޔުނިސެފުން ހަދިޔާ ކުރެއްވި  5ލީޓަރުގެ  2400ޑިސްއިންފެކްޓް ކެމިކަލް ފުޅި ސިނަމާލެ  2އަދި ސިނަމާލެ  3ގެ
 2ގުދަނެއްގައި 26 ،މެއި  2021ގައި ވަނީ ރައްކާކުރެވިފައެވެ.

.64

ޔުނިސެފުން ހަދިޔާ ކުރެއްވި  500އެމް.އެލްގެ  11660ހޭންޑް ސެނެޓައިޒަރ ފުޅި ސިނަމާލެ  3ގެގުދަނެއްގައި،
 26މެއި  2021ގައި ވަނީ ރައްކާކުރެވިފައެވެ.

.65

މަސްޖިދުއް ޖަލާލުއްދީންގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކާރޕެޓް މަތީގައި ތަރަފާލު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 11 ،ޖޫން 2021
ގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.66

އ ތަރަފާލު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 12 ،ޖޫން 2021
ގ  2ފަންގިފިލާގެ ކާރޕެޓް މަތީގަ ި
މަސްޖިދުލް ސުލްޠާނުލް ޢާދިލް ެ
ގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.67

މަސްޖިދުލް ޖަލާލުއްދީން އަދި މަސްޖިދުލް ސުލްޠާނުލް ޢާދިލްގައި އަޅާފައިވާ ތަރަފާލުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް13 ،
ޖޫން  2021ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.68

ނ
ބ ް
ރއަށް ފެން ފޭ ު
މާލެހިޔާ  15-04 2ފާޚާނާގެ މަތީ ޝީޓު މަރާމާތުކުރުމާއި ސީލިންގކުރުމާއި ،ޝީޓުން ތި ި
ވޓަރ ޕްރޫފްކޮށް އަލުންތަޅުން
ޅލުމާއި ،އެތަޅުން ޯ
އ ޕާރޓްމަންޓް ފާޚާނާގެ ތަޅުންތަ ާ
ހައްލުކުރުމަށްޓަކައިެ 16-04 ،
އަޅައި މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 29 ،ޖުލައި  2021ގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.69

އ
އވާތީ އެކަންބަލަ ި
ގ .ސަހަރާ މޯޗަރީ  1ނަންބަރު މޯގުގެ ފިނިކުރާ ނިޒާމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފަ ި
ނކޮށްދެއްވައި ،އެ މައްސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް
އެމައްސަލަތައް ރަނގަޅު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާ ު
ދެއްވުމަށް 31 ،ޖުލައި  2021ގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.

.70

ތ،
ބިހުރޯޒު ކަމަނާ މިސްކިތާއި މަސްޖިދުލް ބިއްރި ގޯތިތެރޭގައި ހުންނަ  2ފެންވަޅުގައި މަތިގަނޑު އަޅަންބޭނުންވާ ީ
ވ
މތިގަނޑުމަތީ ހުޅު ޭ
ތށް ަ
ތގަނޑު ހަދައި ފެންނެގޭގޮ ަ
ނންކޮށްގެން  2މަ ި
އމް ފަތި ބޭ ު
އެލްމެނިއަމް ޝީޓާއި އެލްމެނި ަ
ޑ ބޭއްވުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރެވި 13 ،އޯގަސްޓް
ދޮރެއް ހަދާ އަތްގަނޑެއް ހަރުކުރުމަށާއި  2ވަޅުމަތީ  2މަތިގަނ ު
 2021ގައި ވަނީ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާފައެވެ.

.71

ށ
ލފްޓް) މަރާމާތުކޮ ް
މލެ  4އަދި މާލޭގައި ހުންނަ މާލެހިޔާ  1،2ގައި ހުރި ލިފްޓްތައް (ި 3
ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ސިނަ ާ
ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއި މި އިދާރާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 1 ،އޮކްޓޯބަރ 2021
ބލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލު
ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީއާއި މާލޭގައި ހުންނަ ސިނަމާލެ  3ގައި ހުރި  1ލިފްޓް މަރާމާތުކޮށް ެ
ކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއި މި އިދާރާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 5 ،އޮކްޓޯބަރ  2021ގެ ނިޔަލަށް
ނ
ޓނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާ ު
ލ ތަކެތީގައި ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައް ާ
ހަމަވާތީ ،އެ  4ލިފްޓް އަމިއް ަ
ކުރައްވައި ،އެކަން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވުން އެދި  10އޯގަސްޓް  2021ގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވި،
އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ވަނީ ވާޓިކަލް ސޮލިއުޝަންއާއި ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.

.72

މ
އޔާރު ކުރެވިފައިވާ ކުރެހުމެއް ފޮނުވުމާއި އެކުރެހު ާ
ނންވާތީ ތަ ް
ހުޅުމާލެ ސަހަރާގޯތި ތެރޭގައި  4ފާޚާނާ ހަދަން ބޭ ު
އކަން ކުރެވޭނެގޮތް
އެ ،
އެއްގޮތަށް ،އަމިއްލަ ތަކެތީގައި  4ފާޚާނާ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްދެއްވަ ި
ވފައެވެ.
ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި  17އޯގަސްޓް  2021ގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ވަނީ ފޮނު ި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

101

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.73

އމް.އެލްގެ  9678ފުޅި ( 403ކޭސްއާއި  6ފުޅި)
ޔުނިސެފުން ހަދިޔާ ކުރެއްވި އަތްދޮންނަ ދިޔާ ސައިބޯނި ެ 500
އާސަހަރާގެ ގުދަނުގައި 07 ،ސެޕްޓެމްބަރ  2021ގައި ވަނީ ރައްކާކުރެވިފައެވެ.

.74

ޔުނިސެފުން ހަދިޔާ ކުރެއްވި ހޭންޑް ވޮޝް  500އެމް.އެލްގެ  7000ފުޅި ( 280ކޭސް) 10 ،ސެޕްޓެމްބަރ 2021
ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ މިސްކިތްތަކުގައި ބޭނުންކޮށް ހުސްވެފައެވެ.

.75

ޔުނިސެފުން ހަދިޔާ ކުރެއްވި އަތްދޮންނަ ދިޔާ ސައިބޯނި  500އެމް.އެލްގެ  9678ފުޅި މާލެ ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގައި،
ފށިފައެވެ.
 10ސެޕްޓެމްބަރ  2021ގައި ވަނީ ބޭނުންކުރަން ެ

.76

ވފައިވާ  449ފުޅި
ފކްޓް ކެމިކަލްގެ ތެރެއިން ،ހަލާކު ެ
ޔުނިސެފުން ހަދިޔާ ކުރައްވާފައިވާ  5ލީޓަރުގެ  2400ޑިސްއިން ެ
( 5ލީޓަރުގެ) ކައުންސިލް ބިއުރޯގެ ނަންބަރު  14( (MEMO)425-CB/425/2021/1964ސެޕްޓެމްބަރ )2021
ބމާއި ގުޅިގެން 18 ،ސެޕްޓެމްބަރ  2021ގައި މިޔުނިޓްގެ ފަރާތުން އެތަކެތި ވަނީ
ލ ު
މެމޯއިން ނައްތާލުމަށް ހުއްދަ ި
ނައްތާލާފައެވެ.

.77

ނ
ޔުނިސެފުން ހަދިޔާ ކުރައްވާފައިވާ ހޭންޑް ސެނެޓައިޒަރ ފުޅިތައް މާލެ ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގައި ބަހައްޓަ ް
ފެށިފައިވަނީ 20 ،ސެޕްޓެމްބަރ  2021ގައެވެ.

.78

ޔުނިސެފުން ހަދިޔާ ކުރެއްވި  5ލީޓަރުގެ  880ޑިސްއިންފެކްޓް ކެމިކަލް ފުޅި އޭ.އެޗް.ބީ.ބީގެ ގުދަނުގައި28 ،
ސެޕްޓެމްބަރ  2021ވަނީ ބެހެއްޓިފައެވެ.

.79

ނލީކުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 29 ،ސެޕްޓެމްބަރ 2021
ވިލިނގިލީ މަސްޖިދުލް ބިއްރި ކޮންކްރީޓް ޝީޓުން ފެ ް
ގައި ވަނީ މަސައްކަތް ކުރެވިފައެވެ.

.80

ޓ
ނގެ އެގްރިމެން ް
މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނި ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުންފު ީ
ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު ،އެމިސްކިތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިޔުނިޓްގެ ފަރާތުން 01 ،އޮކްޓޯބަރ  2021ން
ފެށިގެން ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.81

ބރުގެ ކޮޓަރީގެ ފުރާޅުން ހަލާކުވެފައިވާ ޓިނުގަނޑު ނައްޓާ އާޓިނުގަނޑެއް ހަރުކުރުން،
ސިނަމާލެ  2ގެ  14-05ނަން ަ
ނ
ގ އުކާލުމާއި ތަ ް
ނތައް ނަ ާ
ދން ކު ި
ފނިޝިންގ ހެ ު
ހ ކުލަލާ ި
ތއް ނައްޓާ އާފިލާޖަ ާ
ސީލިންގުން ހަލާކުވެފައިވާ ބައި ަ
ޓ
ވނީ ޕްރޮކިއުމަން ް
ޓޝަންތައް ަ
މބެހޭ ފޯމާއި ކޯ ޭ
ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ 05 ،އޮކްޓޯބަރ  2021ގައި ކަ ާ
ސެކްޝަނަށް ފޮނުވިފައެވެ.

.82

ސިނަމާލެ 2

 12-06ގެ

ނ
ފާޚާނާ ތެރެއަށް ފެންލީކްވުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި  13-06ގެ ފާޚާ ާ

ތަޅުންގަނޑުން މުށިތައް ތެޅުމާއި ހަލާކުވެފައިވާތަން ހޯދާ އަލުން މުށިޖެހުމާއި

ތ
 12-06ގެ ސީލިންގ މަރާމާ ު

ށ
ތން ސާފުކުރުމަ ް
ގ އުކާލުމާއި ަ
ރން އަދި ކުނިތައް ނަ ާ
ކުރުމާއި ކުލަލާ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކު ު
ބޭނުންވާތީ 05 ،އޮކްޓޯބަރ  2021ގައި ކަމާބެހޭ ފޯމާއި ކޯޓޭޝަންތައް ވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވިފައެވެ.
.83

ތ
ތނުން ފަޅައިގެންގޮސްފައިވާ ީ
ޢީދު މިސްކިތު އާސާރީބައިގެ ފުރާޅު ގައި ޖަހާފައި ހުރި ސިމެންތި ޓިނުތައް ބައެއް ތަން ަ
ގ
ވތީ ،އެ ފުރާޅު ެ
ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރު މިސްކިތުގެ އެތެރެއަށް ފެން ލީކުވެ ބައެއް ފައިދޮށާއި ފަތިތައް ހަލާކުވެފައި ާ
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ޓިނު ބަދަލުކުރުމަށް ،އިޢުލާނު ކުރެއްވުމަށް  05އޮކްޓޯބަރ  2021ގައި ކަމާބެހޭ ފޯމު ވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް
ސެކްޝަނަށް ފޮނުވިފައެވެ.
.84

ހސްޖާގަ ބޮޑުކަމުން
ފރާއި ފުރާޅާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ު
ގއި ރާނާފައިވާ ފާރު ތިރިވެފައި ާ
މަސްޖިދުއް ޛިކުރާގެ  2ފަރާތު ަ
އސާ ފަރާތްކަމުގައިވާ
ވާރޭވެހޭއިރު މިސްކިތުގެ އެތެރެއަށް ފެންވިއްސާތީ އެކަން ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ،ބޮޑަށް ފެންވި ް
ދެކުނު ފަރާތުގައި ޖީ.އެލް ޕައިޕުން ފުރޭމެއްހަދާ އެދޭތެރޭގައި ހަރުކޮށް ފުރޭމުގައި ޓިނުޖެހުމަށް ބޭނުންވާތީ13 ،
އވެ.
އޮކްޓޯބަރ  2021ގައި ކަމާބެހޭ ފޯމާއި ކޯޓޭޝަންތައް ވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވިފަ ެ

.85

ވތީ،
ހުޅުމާލެ "މަސްޖިދުއް ޝައިޚް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު އާލްޘާނީ" ގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުން ާ
އެކަން ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރައްވައި ،އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވުން އެދި 13
އޮކްޓޯބަރ  2021ގައި ކަމާބެހޭ ފޯމު ވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވިފައެވެ.

.86

ނ" ގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރ އާއި ފަސްޓް ފްލޯރގައި
ޘ ީ
ހުޅުމާލެ "މަސްޖިދުއް ޝައިޚް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު އާލް ާ
ކ
ނ ކުރުމަށް ބަޔަ ާ
އ ކަ ް
ށ އިޢުލާނު ކުރައްވައިެ ،
މ ް
ވތީ ،އެކަން ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދު ަ
ނޮވިލޯން އެޅުމަށް ބޭނުން ާ
ޙަވާލުކޮށްދެއްވުން އެދި  13އޮކްޓޯބަރ  2021ގައި ކަމާބެހޭ ފޯމު ވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވިފައެވެ.

.87

ނ
ހދުމަށް އިޢުލާ ު
މަސްޖިދުލް ފުރުޤާނުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ ،އެކަން ކުރާނެ ބަޔަކު ޯ
މ
ގއި ކަމާބެހޭ ފޯ ު
ކުރައްވައި ،އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވުން އެދި  17އޮކްޓޯބަރ ަ 2021
ވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވިފައެވެ.

.88

ވތީ ،އެކަން ކުރާނެ
މަސްޖިދުލް ފުރުޤާނު ގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރ އާއި ފަސްޓް ފްލޯރގައި ނޮވިލޯން އެޅުމަށް ބޭނުން ާ
އ
ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރައްވައި ،އެ ކަން ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވުން އެދި  17އޮކްޓޯބަރ  2021ގަ ި
ކަމާބެހޭ ފޯމު ވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވިފައެވެ.

.89

ނ
މާލެސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގެ ޙާލަތު ބަލައި ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލާއި އެކަންކަން ކުރުމަށް ހިނގާ ެ
ތކާއިބެހޭ ރިޕޯރޓު
ޚަރަދު ބަޔާންކޮށް ރިޕޯރޓެއް ހަދާ ފޮނުވުމަށް ކައުންސިލް ބިއުރޯއިން އަންގަވާފައިވާތީ ،މިސްކިތް ަ
ހަދައި 24 ،އޮކްޓޯބަރ  2021ގައި ކައުންސިލް ބިއުރޯއަށް ފޮނުވުނެވެ.

.90

ނ
ތއްތަކުގެ ތަފްސީލާއި އެކަންކަން ކުރުމަށް ހިނގާ ެ
މާލެސިޓީގެ ސަހަރާތަކުގެ ޙާލަތު ބަލައި ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަން ަ
ޓ
ތކާއިބެހޭ ރިޕޯރ ު
ރއިން އަންގަވާފައިވާތީ ،ސަހަރާ ަ
ޚަރަދު ބަޔާންކޮށް ރިޕޯޓެއް ހަދާ ފޮނުވުމަށް ކައުންސިލް ބިއު ޯ
ހަދައި 26 ،އޮކްޓޯބަރ  2021ގައި ކައުންސިލް ބިއުރޯއަށް ފޮނުވުނެވެ.

.91

އ
ހއް ހިންގުމަށްޓަކަ ި
ސިނަމާލެ  1ގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުންނަ ޢިމާރާތެއްގެ  359.934އަކަފޫޓުގެ ބައެއް ،ގުރުއާން ކުލާ ެ
ދއްވައި ،އެތަން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވުން އެދި  01ނޮވެމްބަރ  2021ގައި ކަމާބެހޭ
ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާނު ކޮށް ެ
ފޯމު ވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވިފައެވެ.

.92

ދ
ށ ހިނގާނެ ޚަރަ ު
ފްލެޓްތަކުގެ ޙާލަތު ބަލައި ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލާއި އެކަންކަން ކުރުމަ ް
ހ ރިޕޯރޓު ހަދައި07 ،
ލޓްތަކާއިބެ ޭ
ގވާފައިވާތީ ،ފް ެ
މށް ކައުންސިލް ބިއުރޯއިން އަން ަ
ބަޔާންކޮށް ރިޕޯޓެއް ހަދާ ފޮނުވު ަ
ނޮވެމްބަރ  2021ގައި ކައުންސިލް ބިއުރޯއަށް ފޮނުވުނެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.93

މާލެ ހިޔާ  14-03 2އެޕާރޓްމަންޓްގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ޝީޓުން ފެންލީކުވެ  15-03އަށް ފެނުގެ އަސަރުކުރާތީ
ވމުގެ ސަބަބުން -
ޓ މަރާމާތުކުރުން އަދި ފެންލީކު ު
އެމައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި  14-03ގެ ފާޚާނާ އާއި ޝީ ު
ގއި ކަމާބެހޭ ފޯމާއި
މބަރ ަ 2021
ވތީ 21 ،ނޮވެ ް
ބނުން ާ
ލންތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ޭ
ބފައިވާ ގެއް ު
 15-03އަށް ލި ި
ޓ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވިފައެވެ.
ކޯޓޭޝަންތައް ވަނީ ޕްރޮކިއުމަން ް

.94

ކންކްރީޓް ދިޔަދޮވި
ރޅުގެ އަރިމަތީގައި ހަދާފައިވާ ޮ
މންޓުގެ ބަދިގެއާއި ދިމާލުން ފު ާ
ސިނަމާލެ  36-02 3އެޕާރޓް ަ
މަރާމާތުކުރުމާއި ،ފެނުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެފައިވާ ބަދިގޭ ސީލިންގ މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރެވި
އެމަސައްކަތް 23 ،ނޮވެމްބަރ  2021ގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

.95

މާލޭހިޔާ 2

 11-02އެޕާރޓްމަންޓްގެ ފެންލީކުވާ މައްސަލަހައްލުކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރެވި

އެސައްކަތް 25 ،ނޮވެމްބަރ  2021ގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
.96

ތގައިވާ ކޮންކްރީޓް
މހުރާބުގެއާ ދިމާއިން ހުޅަނގު ބި ު
މަސްޖިދުލް ބިއްރިގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ބިތުގެ ރެނދުތައް ބެއްދުމާއި ި
ތރުފަނި އަޅައިގެން
ކ ު
އދި މިހުރާބުގޭ ސީލިންގގައި ަ
ނ މަރާމާތުކުރުން ަ
ބީމާއި ފާރާގުޅޭ ސަރަޙައްދު ވަކިވެފައިވާތީ އެތަ ް
މިހާރު ފިލާތައް ނައްޓާފައިވާ ތަން ސީލިންގ ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ 02 ،ޑިސެމްބަރ  2021ގައި ކަމާބެހޭ ފޯމާއި
ޓ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވިފައެވެ.
ކޯޓޭޝަންތައް ވަނީ ޕްރޮކިއުމަން ް

.97

ފންކާ ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 12 ،ޑިސެމްބަރ
މަސްޖިދުލް ބިއްރީގެ  10ފަންކާ މައްސަލަ ޖެހިފައިވާތީ އެ ަ 10
 2021ގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

.98

ނން ބައެއް ފުޅި ސެނެޓައިޒަރ
ޓފައިވާ ގުދަން ފަޅައިލުމަށްފަހު އެތަ ު
ޔުނިސެފުން ހަދިޔާ ކުރެއްވި ސެނެޓައިޒަރ ބަހައް ާ
ނ  24ޑިސެމްބަރ  2021ގައި ވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓް
ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާތީ ،އެކަ ް
ކުރެވިފައެވެ.

.99

ޓ
ފންލީކުވާތަން މަރާމާތުކުރުމާއި ޢިމާރާތުގެ މަތީޓެރެހުގެ ކޮންކްރީ ް
ސިނަމާލެ  36-01 3އެޕާރޓްމަންޓްގެ ޝީޓުން ެ
މރާމާތު ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރެވި އެމަސައްކަތް 26 ،ޑިސެމްބަރ  2021ގައި
ނ ަ
ގަޓަރުގައި ރެނދުލާފައިވާތަ ް
ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

.100

ޔުނިސެފުން ހަދިޔާ ކުރެއްވި  5ލީޓަރުގެ  2400ޑިސްއިންފެކްޓް ކެމިކަލްތައް 31 ،ޑިސެމްބަރ  2021ގެ ނިޔަލަށް
ރައްކާކުރެވިފައިވަނީ ސިނަމާލެ  3ގެ ގުދަނުގައި  1071ފުޅިއާއި އޭ.އެޗް.ބީ.ބީގެ ގުދަނުގައި  880ފުޅިއެވެ.

.101

އ
މާލެހިޔާ  2،1އަދި ސިނަމާލެ  3،2،1މި ފަސް ޢިމާރާތުގެ  25ޖަންކްޝަންތަކުގެ މަތި ހަލާކުވެފައިވާތީ މަތިތަ ް
ވނީ ކުރެވިފައެވެ.
ނތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 31 ،ޑިސެމްބަރ  2021ގެ ނިޔަލަށް ަ
އަލުން ހެދުމާއި ޖަންކްޝަ ް

.102

 01ޖެނުއަރީ  2021ން ފެށިގެން  31ޑިސެމްބަރ  2021ގެ ނިޔަލަށް މާލޭ ސިޓީގެ އެކިއެކި މިސްކިތްތަކުން 65
ބޮކި 05 ،މުސައްލަ 10 ،ފާރުގައި ހަރުކުރާ ފަންކާ 02 ،ފާރުގައި ހަރުކުރާ ގަޑި އަދި  01ނަމާދު ވަގުތު އަންގައިދޭ
ގަޑި ވަނީ ވަގަށް ގެންގޮސްފައެވެ .މިކަންކަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯރޓު ކުރެވިފައެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.103

ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވެގެން 01 ،ޖެނުއަރީ  2021އިން  31ޑިސެމްބަރ  2021އަށް ގަލޮޅު ސަހަރާ ،އާސަހަރާ
އަދި ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ވަޅުލާފައިވަނީ  167މައްޔިތުންގެ ހަށިގަނޑެވެ .އެއީ-:

.104

•

ގަލޮޅު ސަހަރާގައި ވަޅުލެވުނު ދިވެހި ފިރިހެނުންގެ ހަށިގަނޑު04 :

•

ގަލޮޅު ސަހަރާގައި ވަޅުލެވުނު ދިވެހި އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑު01 :

•

މއ.އާސަހަރާގައި ވަޅުލެވުނު ދިވެހި ފިރިހެނުންގެ ހަށިގަނޑު01 :

•

ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ވަޅުލެވުނު ދިވެހި ފިރިހެނުންގެ ހަށިގަނޑު83 :

•

ހށިގަނޑު69 :
ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ވަޅުލެވުނު ދިވެހި އަންހެނުންގެ ަ

•

ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ވަޅުލެވުނު ބިދޭސީންގެ ހަށިގަނޑު:

•

ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ވަޅުލެވުނު ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ހަށިގަނޑު04 :

05

ނ  31ޑިސެމްބަރ
މލެ ސިޓީގައި ނިޔާވެގެން 01 ،ޖެނުއަރީ  2021އި ް
ކޮވިޑް ބަލި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންާ ،
 2021ގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސިޓީގެ ސަހަރާތަކުގައި ވަޅުލާފައިވަނީ  791މައްޔިތުންގެ ހަށިގަނޑެވެ .އެއީ-:

.105

•

މއ.އާސަހަރާގައި ވަޅުލެވުނު ދިވެހި ފިރިހެނުންގެ ހަށިގަނޑު336 :

•

ގނޑު292 :
މއ.އާސަހަރާގައި ވަޅުލެވުނު ދިވެހި އަންހެނުންގެ ހަށި ަ

•

މއ.އާސަހަރާގައި ވަޅުލެވުނު ދިވެހި ކުޑަކުދިންގެ ހަށިގަނޑު141 :

•

މއ.އާސަހަރާގައި ވަޅުލެވުނު ބިދޭސީންގެ ހަށިގަނޑު:

•

ހެންވޭރު ސަހަރާގައި ވަޅުލެވުނު ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ހަށިގަނޑު02 :

•

ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ވަޅުލެވުނު ދިވެހި ފިރިހެނުންގެ ހަށިގަނޑު01 :

•

ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ވަޅުލެވުނު ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ހަށިގަނޑު07 :

12

ލ
 01ޖެނުއަރީ  2021އިން  31ޑިސެމްބަރ  2021ގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސިޓީގެ ސަހަރާތަކުގައި ވަޅުލާފައިވަނީ ޖުމް ަ
 958މައްޔިތުންގެ ހަށިގަނޑެވެ.

.106

ލ
 01ޖެނުއަރީ  2021އިން  31ޑިސެމްބަރ  2021ގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސިޓީގެ ސަހަރާތަކުގައި ވަޅުލާފައިވަނީ ޖުމް ަ
 1560ތުރަ މަހެވެ.

.107

 01ޖެނުއަރީ  2021އިން  31ޑިސެމްބަރ  2021ގެ ނިޔަލަށް ގަލޮޅު ސަހަރާ މޯޗަރީ މޯގަށް ލާފައިވަނީ 141
މައްޔިތުންގެ ހަށިގަނޑެވެ .އެކަމާބެހޭ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.108

•

ހށިގަނޑު17 :
މޯގަށް ލެވުނު ދިވެހިންގެ ަ

•

މޯގަށް ލެވުނު ބިދޭސިންގެ ހަށިގަނޑު124 :

•

ހށިގަނޑު17 :
މޯގުން ބޭރުކުރެވުނު ދިވެހިންގެ ަ

•

މޯގުން ބޭރުކުރެވުނު ބިދޭސިންގެ ހަށިގަނޑު121 :

ގ
 01ޖެނުއަރީ  2021އިން  31ޑިސެމްބަރ  2021ގެ ނިޔަލަށް ގަލޮޅު ސަހަރާ މޯޗަރީއަށް ލެވުނު ޑެޑްބޮޑީގެ ފީ ެ
ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 2,769,530/-ރ (ދެ މިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް ރުފިޔާ)
އެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިލޭ ސާބަހަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް
.1

ށ،
ނކާ ބެހެއްޓުމަ ް
ނ ފަ ް
ށ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިގެ ް
އޓުމުގެ ހުއްދައަ ް
ޑ ފަންކާއެއް ބެހެ ް
މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނީގައި ސްޓޭން ް
 10ޖެނުއަރީ  2021ގައި ވަނީ ހުއްދަދެވިފައެވެ .އަދި އެފަންކާ ވަނީ މިސްކިތުގައި ބަހައްޓާފައެވެ.

.2

ށ
މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލްއައްވަލްގެ  2ފުލޯގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނޮވިލޯން އެޅުމުގެ ހުއްދައަ ް
އެދިގެން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން 18 ،ޖެނުއަރީ  2021ގައި ވަނީ އެކަން ކޮށް ނިންމާފައެވެ.

.3

ގއި ނަމާދު ނުކުރާ
ކމަށްޓަކައި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭ ަ
މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލްއައްވަލްގެ ޒީނަތްތެރި ަ
ސަރަޙައްދުގައި ބަގީޗާ ހެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިގެން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން 13 ،ޖެނުއަރީ
 2021ގައި ވަނީ އެކަން ކޮށްނިންމާފައެވެ.

.4

ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނޮވިލޯން އެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިގެން އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް09 ،
ފެބްރުއަރީ  2021ގައި ވަނީ ހުއްދަދެވިފައެވެ .އަދި އެފަރާތުން ވަނީ އެމިސްކިތުގައި ނޮވިލޯން އަޅާފައެވެ.

.5

ދ
ނ އެކަމަށް ހުއް ަ
ނ ކުލަލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިގެ ް
ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކު ް
ފއެވެ.
ދިނުމުން 12 ،ފެބްރުއަރީ  2021ގައި ވަނީ އެކަން ކޮށް ނިންމާ ަ

.6

ކ
ނ ާ
ނ އެދިގެން ފަ ް
ގ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކު ް
ބހެއްޓުމު ެ
މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނީ ގައި ސްޓޭންޑް ފަންކާއެއް ެ
ށ 11 ،ފެބްރުއަރީ  2021ގައި ވަނީ ހުއްދަދެވިފައެވެ .އަދި އެފަންކާ ވަނީ މިސްކިތުގައި ބަހައްޓާފައެވެ.
ބެހެއްޓުމަ ް

.7

އ
މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލްއައްވަލް ގެ  2ފްލޯގައި ހަރުކޮށްފައިވާ  56ސީލިންގ ފަންކާ ނަގާ އަ ު
 56ސީލިންގ ފަންކާ ހަރުކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުއްދައަށް އެދިގެން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން 17 ،ފެބްރުއަރީ
 2021ގައި ވަނީ އެކަން ކޮށް ނިންމާފައެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

106

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.8

ތ
ސކިތަށް އަރަން އޮންނަ މަގުގައި ޖަހާފައިވާ މުށިމަ ީ
މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ އުތުރު ފަރާތު ވުޟޫލުކުރާ ތަނާއި މި ް
ގން އެމަސައްކަތް
ނ އެދި ެ
ދއަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކު ް
މތީ ނުކައްސާ މުށިޖެހުމުގެ ހުއް ަ
ހިނގާއިރު ކައްސާތީވެ އެ މުށި ަ
ފއެއް ނުވެއެވެ.
ކުރުމަށް 17 ،ފެބްރުއަރީ  2021ގައި ވަނީ ހުއްދަދެވިފައެވެ .ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެކަން ކޮށް ަ

.9

މަސްޖިދުލް ފުރުޤާންގެ ވަންނަ ދޮރުގެ ތަނބުގައި  2ލައިޓް ހަރުކުރުމާއި މަތީބައިގެ  02ފަންކާ ރަގަޅުކުރުމާއި 40
އ
ފަންކާ ޑިމަރު ބަދަލުކުރުމާއި އަންހެނުން ނަމާދުކުރާ ބައިގައި  01ފެން ކޫލަރ ބެހެއްޓުމާއި މިސްކިތުގެ މަތީބައިގަ ި
ރ
މން 19 ،ފެބްރުއަ ީ
އދިގެން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނު ު
ހއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ެ
 2ޚަތިމު ރެކު ބެހެއްޓުމުގެ ު
 2021ގައި ވަނީ އެކަންކަން ކޮށްނިންމާފައެވެ.

.10

މަސްޖިދުއްތަޤުވާ ގައި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ނޮވިލޮން އެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިގެން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން20 ،
ފެބްރުއަރީ  2021ގައި ވަނީ އެކަން ކޮށް ނިންމާފައެވެ.

.11

މަސްޖިދު އަޒީޒާ މޫސާގެ ސައުންޑް ރޫމްގައި  12000ބީޓީޔޫގެ އެއަރ ކޮންޑިޝަނެއް ހަރުކުރުމަށާއި ސައުންޑް ރޫމްގެ
ބންދުކުރުމަށާއި  04އެގްޒޯސްޓް ފަންކާ ހަރުކުރުމަށާއި މިސްކިތަށް ވަންނަ ދޮރުގެ ސިޑީގައި ރޭލިންގ
 04ފެންލައިޓް ަ
ޖެހުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިގެން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން 21 ،ފެބްރުއަރީ  2021ގައި ވަނީ
އެކަންކަން ކޮށްނިންމާފައެވެ.

.12

ށ
ނނެޓް (ކަޅުދާ) ދެމުމަ ް
ލކުވެގެން އެތަނުގައި ސަ ް
ތރޭގައި ދަމާފައިވާ ސަންނެޓް ހަ ާ
ގތި ެ
ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތު ޯ
ނ
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުއްދައަށް އެދިގެން އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް 22 ،ފެބްރުއަރީ  2021ގައި ހުއްދަ ދިނުމުން ،އެކަ ް
ވަނީ ކޮށްނިންމާފައެވެ.

.13

އ
މަސްޖިދު ޝަހީދުއަލީގެ މަތީބައިގައި ހުރި ދޮރުތައް ބަދަލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ ކުރިން ހުރި ކުޑަދޮރުތަކުގެ ހުޅުވުންތަ ް
ލ
ދލުކުރުމަށް އަމިއް ަ
މހުރާބުގޭގައި ހުރި ދޮރުތައް ބަ ަ
ދލު ގެނައުމާއި ި
ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި ބައެއް ދޮރު ސެޓްތަކަށް ބަ ަ
ނ
އ ވަނީ އެކަންކަ ް
ދނުމުން 22 ،ފެބްރުއަރީ  2021ގަ ި
ނ އެކަމަށް ހުއްދަ ި
ށ އެދިގެ ް
ފަރާތަކުން ހުއްދައަ ް
ކޮށްނިންމާފައެވެ.

.14

ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތުގެ ސައުންޑް ރޫމްގައި އެއަރ ކޮންޑިޝަން ހަރުކުރުމާއި މިސްކިތުގައި  03ތާޅަފިލި ހަރުކޮށް
ދ ދިނުމުން27 ،
ހއްދައަށް އެދިގެން އެކަމަށް ހުއް ަ
ދލުކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ު
މިސްކިތުގެ ބައެއް ފަންކާތައް ބަ ަ
ފެބްރުއަރީ  2021ގައި ވަނީ އެކަންކަން ކޮށްނިންމާފައެވެ.

.15

ޢީދު މިސްކިތަށް ވަންނަ ދޮރު ކައިރީގައި ،އިންފާރުގައި ދިވެހި ބަހުންނާއި އިނގިރޭސި ބަހުން މިސްކިތުގެ ނަން ލިޔެ
ބޯޑެއް ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިގެން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން 16 ،މާރޗް  2021ގައި ވަނީ
އެކަން ކޮށްނިންމާފައެވެ.

.16

މަސްޖިދުލް ފިތުޔަ ،މަސްޖިދު ޒައިދު ބިން ޘާބިތު ،މަސްޖިދު އަޒީޒާ މޫސާ ،ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތް އަދި މަސްޖިދުއް
ޝައިޚް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު އާލްޘާނީ ،މި  5މިސްކިތުގައި ފެން ފިލްޓަރ ސިސްޓަމްތަކެއް ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިގެން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން 17 ،މާރޗް  2021ގައި ވަނީ އެކަން ކޮށްނިންމާފައެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.17

އޅާ ރަގަޅުކުރުމާއި
މަސްޖިދު އިސްކަންދަރުގެ މަތީ ޓެރަހުގައި އަޅާފައިވާ ކެމިކަލްކަހާ ނަގާ ސާފުކޮށް އަލުން ކެމިކަލް ަ
މިސްކިތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ކުލަލާ ރީތިކުރުމާއި ފެންވަންނަ ރެނދުތައް ބައްދާ ކެމިކަލް އެޅުމާއި މިސްކިތް ފޮޅާ
ސާފުކޮށް ކުދިކުދި މަރާމާތުތައް ކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް އެކަމުގެ ހުއްދައަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިގެން އެކަމަށް
ހުއްދަ ދިނުމުން 17 ،މާރޗް  2021ގައި ވަނީ އެކަންކަން ކޮށް ނިންމާފައެވެ.

.18

ފރާތަކުން އެދިގެން
ބރު އަދި މިސްކިތުގެ އިންފާރުގައި ކުލަލުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ަ
މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނީގެ އެތެރެއާ ޭ
އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން 18 ،މާރޗް  2021ގައި ވަނީ އެކަން ކޮށް ނިންމާފައެވެ.

.19

މަސްޖިދު އިބްރާހީމް ގައި އަޅާފައިވާ ތަރަފާލުތަކުގެ ރޫފިލުވައި ހަލާކުވެފައިވާ ތަރަފާލުތައް ނަގާ އައު ތަރަފާލު އެޅުމާއި
ތަރަފާލުގައި ރޫނުޖެހޭ ގޮތަށް ހުރިހާ ދިމާލަކުން ފަތިއަޅާ ހަރުކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުއްދައަށް އެދިގެން އެކަމަށް
ހުއްދަ ދިނުމުން 18 ،މާރޗް  2021ގައި ވަނީ އެކަން ކޮށް ނިންމާފައެވެ.

.20

ނ
ރތަކުން އެދިގެ ް
ޑކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަ ާ
ޓށް ބޮ ު
އންޑް ރޫމް އިތުރު  2ފޫ ަ
ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތުގެ ސަ ު
އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން 18 ،މާރޗް  2021ގައި ވަނީ އެކަން ކޮށްނިންމާފައެވެ.

.21

ތނުގައި ސީލިންގ
އ ހުރި ފަންކާ ނައްޓާލައި އެ ަ
މަސްޖިދުއް ސަލާމްގެ މިހްރާބު ގޭތެރޭގައި ،ފާރުގައި ހަރުކޮށްފަ ި
ތކުގެ ގިޔުގަނޑުގައި ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ
ފަންކާއެއް ހަރުކުރުމާއި މިހާރު ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ފަންކާ ަ
ނ
މން 25 ،މާރޗް  2021ގައި ވަނީ އެކަންކަ ް
ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިގެން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނު ު
ކޮށްނިންމާފައެވެ.

.22

މަސްޖިދުލް ޔޫސުފުލް ބަރުބަރީގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ލާނެ ކޮޓަރި ހެދުމާއި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާގެ  6ކެމެރާ
ށ
މިސްކިތުގެ ބޭރުގަޔާއި އެތެރޭގައި ހަރުކޮށް ސީ.ސީ ޓީވީ ސިސްޓަމް ސައުންޑް ރޫމްތެރޭގައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަ ް
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިގެން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން 20 ،އޯގަސްޓް  2021ގައި ވަނީ އެކަންކަން ކޮށްނިންމާފައެވެ.

.23

މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނިގައި  11ވޯލް ފޭން ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިގެން އެކަމަށް ހުއްދަ
މފައެވެ.
ދިނުމުން 10 ،ސެޕްޓެމްބަރ  2021ގައި ވަނީ އެކަން ކޮށްނިން ާ

.24

އ ޖަހާފައި ހުރި 1
ރއި އިމާމު ހުންނަ ދިމާ ފާރުގަ ި
ގ ފުރަތަމަ ސަފުގެ ކުރިމަތީ ފާ ާ
މަސްޖިދުލް ޔޫސުފުލް ބަރުބަރީ ެ
ށ
ގ މު ި
ފޓް  2ފޫޓް ެ
ށ ޫ 2
މށިޖަހާފައި ހުރި އުސްމިނަ ް
މހާރު ު
ނގޮސް ހަލާކުވެފައިވާތީި ،
ށތައް ފަޅައިގެ ް
ފޓް މު ި
ފޫޓް ޫ 1
އަލުން ޖެހުން ،މިސްކިތް ތެރޭގެ ފާރުގައި ޖަހާފައި ހުރި މުށިތަކުގެ މަތީބައިގައި ވަށާ ބޯޑަރު ފަތި ހަރުކުރުން ،އިމާމް
މީހާ ހުންނަ ތަނުގެ ކުރިމަތީގައި ފާރުގައި ސޫރަތުލް ފާތިހާ ލިޔެފައިވާ ބޯޑެއް ހަރުކުރުން ،މުޅި މިސްކިތުގައި ކުލަލުމާއި
މިކަންކަން ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިގެން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން 25 ،ސެޕްޓެމްބަރ 2021
މފައެވެ.
ގައި ވަނީ އެކަންކަން ކޮށްނިން ާ

.25

ށ
ކރުމުގެ ހުއްދައަ ް
މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނީގެ ވުޟޫކުރާ އިސްކުރު ބަރީގެ ތަޅުމުގައާއި ކާނުގައި މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ު
ކޓޯބަރ  2021ގައި ވަނީ އެކަން ކޮށްނިންމާފައެވެ.
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިގެން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން 28 ،އޮ ް

.26

މއްލަ ފަރާތަކުން
ށ އަ ި
ޓ (ކަޅުދާ) ދެމުމުގެ ހުއްދައަ ް
ތތެރޭގައި ސަންނެ ް
ނ ފަރާތު ގޯ ި
ކ ު
ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތު ދެ ު
އެދިގެން 21 ،އޮކްޓޯބަރ  2021ގައި އެކަމަށް ވަނީ ހުއްދަދެވިފައެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.27

ޓމުގެ މަސައްކަތް
މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލްއައްވަލް ފޮޅާސާފުކުރުމަށާއި ކުދިމަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއް ު
ގން އެމިސްކިތުގެ
ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެދިގެން 17 ،ނޮވެމްބަރ  2021ން ފެށި ެ
އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެފަރާތާ ވަނީ ލިޔުމުން ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.

.28

ނ
އމިއްލަ ފަރާތަކު ް
ވލޮން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް ަ
މަސްޖިދުލް ފުރުޤާނުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ނޮ ި
އެދިގެން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން 18 ،ނޮވެމްބަރ  2021ގައި ވަނީ އެކަން ކޮށްނިންމާފައެވެ.

.29

ނ
މަސްޖިދު ޝަހީދު ޢަލީގެ ހުރިހާ ލައިޓްތަކެއް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކު ް
އެދިގެން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން 18 ،ޑިސެމްބަރ  2021ގައި ވަނީ އެކަން ކޮށްނިންމާފައެވެ.

.30

ނ
މަސްޖިދުއް ތަޤްވާގެ ވުޟޫކުރާ އިސްކުރު ބަރި ކައިރީ ގައު އަތުރާފައި އޮންނަ ތަނުގެ ގައުތައްނަގާ އެތަނުގައި އަލު ް
ށއި ކޮންމެ މަހަކު  3ފަހަރު މިސްކިތުގެ ފުރާޅު
ރ އޮތްތަނެއްގައި ގައު އެތުރުމަ ާ
ގައު އެތުރުމަށާއި ގައު ނާތު ާ
އމީކޮށް މިސްކިތަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށާއި
ސާފުކު ރުމާއި މިސްކިތް ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދާ ި

ށ
މިސްކިތަ ް

ނ
ބޭނުންވާ ބޮކި ފަންކާ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން އެކަމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިގެން އެކަންކަ ް
ކުރުމުގެ ހުއްދަ 22 ،ޑިސެމްބަރ  2021ގައި ވަނީ އެފަރާތަށް ދެވިފައެވެ.
.31

ނ އަލުން އެޅުމަށާއި
މަސްޖިދު ޔޫސުފުލް ބަރުބަރީގައި މިހާރު އަޅާފައިވާ ނޮވިލޮން ނެގުމަށްފަހު ރަނގަޅު ނޮވިލޮ ް
މިސްކިތުގައި މިހާރު ހުރި  20ލައިޓް ނެގުމަށްފަހު އެ ވައްތަރުގެ  20ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ
އދަ ދިނުމުން 23 ،ޑިސެމްބަރ  2021ގައި ވަނީ އެކަންކަން ކޮށްނިންމާފައެވެ.
ފަރާތަކުން އެދިގެން އެކަމަށް ހު ް

.32

މަސްޖިދުއް ތަޤްވާގައި ކުލައާއި ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިގެން އެކަމަށް
ހުއްދަ ދިނުމުން 25 ،ޑިސެމްބަރ  2021ގައި ވަނީ އެކަން ކޮށްނިންމާފައެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
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ވނަ އަ ަ
ަ 2021

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް

ތަފްޞީލް

ޢަދަދު

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ފޮނުވުނު ސިޓީ

3596

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުނު ސިޓީ

708

ލިބުނު ސިޓީގެ ޢަދަދު

3433

ލިބުނު އިންވޮއިސްގެ އަދަދު

1161

އެކިއެކި ބޭނުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމްގެ ޢަދަދު

11013

ބަދަލުކުރެވުނު އެތެރޭގެ މެމޯގެ އަދަދު

1843

އެތެރޭގެ ސިޓީގެ ޢަދަދު

43

އެތެރޭގެ ޗިޓްގެ ޢަދަދު

20

މައިޒާންތަކާ ޕާކްތައް ކުއްޔަށްދިނުން
ނ
ނަ ް

ކުއްޔަށް ދެވުނު ޢަދަދު

ސަލްޓަން ޕާކް

07

ރަސްފަންނު

03

ވިލިމާލޭ ބީޗް

02

ނ
ހިއްތަން މައިޒާ ް

01

ޗ
އާޓިފިޝަލް ބީ ް

02

ރައިވެރިބޭ މައިޒާން

01

ވިލިގިލީ ބީޗް

02

ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކް

113

ޖުމްލަ

131

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

110

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

 2021 .8ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް
•

ޙަރަކާތް  :1ހުޅުމާލޭ މުނިސިޕަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :އެރަށުގައި ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭނީ ސިޓީ ކައުންސިލުންކަމަށް އެޗްޑީސީއަށް ގަބޫލުނުކުރެވުން

•

ޙަރަކާތް  : 2ޓީޖެޓީއާއި ނޯތު ހާބަރ ކައުންސިލުން ހިންގާ ތަނެއްގެގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ޓީ ޖެޓީއާއި ނޯތު ހާބަރ މިވަގުތު ބަލަހައްޓާ އެމްޕީއެލްއިން ބައްދަލުވުމުގައި ދިނުމަށް އެއްބަސްބުމަށްފަހު
އެކަން ތަންފީޒުކުރާނެ މަގެއް ދައްކައި އެއްބާރުލުން ނުދޭތީ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

111

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

 .9ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި

(

119001

ސޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ
ް

2,299.00

121005

ސީލްޖެހުމުގެ ީފ

800.00

121027

ިސޓްރީ ހެއް ުދ ަމ ްށ ނަ ާގ ީފ
އުފަން ުދވަހުގެ ރަޖ ް

62,260.00

121028

ސޓްފިކެޓް ހެއް ުދ ަމ ްށ ނަ ާގ ީފ
އުފަން ުދވަހުގެ ެ

70,900.00

121030

ކުނީ ީފ

595,199.89

121031

މާރުކެޓް ީފ

5,478,108.46

121032

ގޯތި ބައިކުރުމަ ްށ ނަ ގާ ީފ

11,700.00

121033

ޓ ކުރަހަ ިއ ދިނު މަ ްށ ނަ ގާ ފީ
ޯގތީގެ ޗާ ު

453.00

121041

ިސ
ފޮޓޯކޮޕީ ނަ ގަ ިއދީގެން ލިބޭ ފައ ާ

2,076.00

121054

ޓ ޚި ުދ ަމތުގެ އަ ުގ
މާލޭ މެ ުދ ޖެ ީ

576.43

121055

ފްލެޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ އަ ުގ

17,000.00

121080

ނަ ން ަބ ަދލު ކުރުމަ ްށ ކުރުމުގެ ފީ

52,543.59

121999

އެހެނިހެން ގޮ ްތ ގޮތުން ނެ ގޭފީ

4,077,927.40

123021

ރ
ިސޓް ީ
ިސޓްރީ ާއކުރުމުގެ ރަޖ ް
ޯގތީގެ ރަޖ ް

45,238.77

123022

ޓ
ސޓް ިފކެ ް
ްސ ަކ ްށ ވުމުގެ ެ
މާލޭ ރަ ްށވެއ ަ

39,240.00

123025

މާލޭ ފަ ުޅތެރޭގައި އަޅާފައި ހުން ނަ އުޅަ ުދގެ ީފ

2,471,143.02

123026

ރ ކު ިލ
ބަނ ަދ ު

1,095.01

123031

ސ ީފ
ޓވާޑ ް ކްލިއަރަން ް
އިން ޥާޑ ް އެން ޑ ް އައު ް

700.00

124001

ސ ،މަޖައްލާފަ ަދ ތަކެ ިތ ވި ްއކުން
ޗާފުކުރިފޮ ްތ ،ނޫ ް

3,059.24

124010

ފެން ވިއްކުން

7,907.89

125002

ރ ޢިމާރާ ްތތަކު ެގ ކު ިލ
ސރުކާ ު
ަ

744,759.75

125004

ވި ަޔފާރި ކުރުމަ ްށ ޫދކުރެ ުވވިފައި ާވ ބިމު ކު ިލ

354,974.66
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ޓ
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ވނަ އަ ަ
ަ 2021

125005

ރވި ަފވާ ބި ުމކު ިލ
ަސ ްއކަ ްތތަކަ ްށ ޫދކު ެ
ޞިނާ ީއ މ ަ

148,507.74

125999

ނ
އެހެނިހެން ުކއް ާޔއި ހަރު ުމ ަދލުގެ ާޢމް ަދ ީ

3,723,678.91

126001

ޤާނޫ ނާ ިއ ޚިލާފު ވެގެން ކުރެވޭ ުޖރުމަނާ

18,910.00

126002

ރމަނާ
ގަވައި ާދ ޚިލާފް ވެގެން ކުރެވޭ ޖު ު

428,906.95

126003

ރވޭ ުޖރުމަނާ
އެގްރިމެން ޓާ ޚިލާ ްފވެގެން ކު ެ

751,687.20

126999

އެހެނިހެން ޖުރުމަނާ

4,923.00

129002

ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ

6,352.45

223999

2020ވަނަ އަހަރުގެ ާބ ީކ

28,416,933.64

47,539,862.00
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
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ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.10

ކައުންސިލްގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް

ނ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާ ބުތައް
ނސިލްގެ އި ާދރާގެ  2021ވަ ަ
މާލޭ ސިޓީ ކައު ް

 2021ވަނަ
އަހަރަށް ލިބުނު

ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލު

ޓ
ބަޖެ ް

2021ގެ ނިޔަލަށް

2021ގެ ނިޔަލަށް

ހިނގި ޚަރަދު

ބާކީ

ރިކަރެން ޓްޚަރަ ުދ

153,524,319.66

153,524,319.66

-

ކެޕިޓަލް ޚަރަ ުދ

2,505,953.79

2,505,953.79

-

156,030,273.45

156,030,273.45

ޖުމްލަ:

103,609.99

ރިކަރެން ޓްޚަރަ ުދ
210 00

މުވައްޒަފުން ނަ ްށހިގާ ޚަރަ ުދ

83,787,170.19

83,787,170.19

-

1,615,754.90

1,615,754.90

-

221 00

ަދތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަ ުދ

980,613.45

980,613.45

-

222 00

ީސ ހިން ުގމުގެ ބޭނު މަ ްށ ހޯ ާދ ތަކެތީގެ އަގު
ޮއފ ް

5,990,975.31

5,990,975.31

-

223 00

ީސ ހިން ުގމަ ްށ ބޭނު ން ވާ ޚި ުދމަތުގެ ޚަރަ ުދ
ޮއފ ް

50,093,849.23

50,093,849.23

-

224 00

ޚި ުދމަތް ދިނު މުގެ ބޭނު މަ ްށ ހޯ ާދ ތަކެތީގެ އަގު

213 00

ުސކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ނަ ާށއި އަދި ވަކި
ޝނާ އި ،މ ް
ޕެން ަ
ިސ
ޚި ުދމަތަކަ ްށ ނޫ ން ގޮތުން ޭދ ފައ ާ

-

225 00

ތަމްރީން ކުރުމަ ްށ ކުރެވޭ ޚަރަ ުދ

41,700.00

41,700.00

-

226 00

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަ ުދ

10,694,248.38

10,694,248.38

-

227 00

ލޯނު ގެ ޚި ުދމަތުގެ ޚަރަ ުދ

228 00

ސބްސިޑީޒް
ިޝތިރާކާއި އަދި ަ
ސރުކާރުން ޭދ އެހީ ،އ ް
ަ

281 00

320,008.20

320,008.20

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނު ވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް

-

ިސ
ްސމަ ްށ ޭދ ފައ ާ
ހަމަޖެއ ު
ޖުމްލަ:

153,524,319.66

153,524,319.66

-

ކެޕިޓަލް ޚަރަ ުދ
422 00

ާސޓްރަކްޗަރ
އެހެނިހެން އިން ފްރ ް

423 00

ީސ ހިން ގުމަ ްށ ބޭނު ން ވާ ހަރުމު ާދ ހޯ ުދމަ ްށ ކުރާ ޚަރަ ުދ
ޮއފ ް

424 00

ީސ ހިން ގުމަ ްށ ބޭނު ން ވާ ހަރުމު ާދ ހޯ ުދމަ ްށ ކުރާ ޚަރަ ުދ
ޮއފ ް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2,505,953.79

2,505,953.79

-

114

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ުޖ ްމ ަލ:

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2,505,953.79

2,505,953.79

-

115

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 20XX

.11

 2021ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް

ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު49 :
ކައުންސިލުން ބާއްވައިފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު54 :
ބައްދަލުވުމުގެ

ޙާޟިރު

ނަންބަރު

ވި

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

ޢަދަދު
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.1

ބައްދަލުވުން 119

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ
ނަންބަރު 471-DNPS2/425/2021/5 :ސިޓީން އެދިފައިވާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ
ފަރާތްތަކާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މޫދަށް އެރެވޭނެގޮތަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ފަރާތުން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި
ޤާޢިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚާއްސަ ރޭމްޕްގެ ކުރެހުން އޮތް ގޮތަށް ފާސް ކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ.

.2

އެސެޓްމެނޭޖްމަންޓް  /ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ކޮމެޓީން ތައްޔާރުކޮށް މިއަދުގެ
ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ،ގަރާޖް ވޯރކްޝޮޕް އުޞޫލު ގެޒެޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ
ގޮތުން ހިމަނަންޖެހޭ ބައިބައި އިތުރުކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލު ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް

އެޖެންޑާކޮށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
.3

ވިލިމާލޭ ފްލެޓްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ވިލިމާލެ
ފްލެޓްގައި ވަށާފާރުލުމަށްޓަކައި މިހާރު އޮތް އިމުގައި އިންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.
.4

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވިލިމާލެއިން ގަސް އިންދާ ހެއްދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބިމުން ޕްލޮޓްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ބެހޭ އުޞޫލް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.5

އެސެޓްމެނޭޖްމަންޓް  /ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ކޮމެޓީން ތައްޔާރުކޮށް މިއަދުގެ
ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ޕާރކު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ އަގުތައް
ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.6

މާލޭގައި

ދުއްވާ

އެއްޗެހި

ދުއްވުން

މަނާ

މަގުތަކަކީ

ކޮބައިކަން

ކަނޑައެޅުމާއި

އިޢުލާންކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މަގުތައް ކަމަށްވާ ހަކުރާގޯޅި،
ނީލޯފަރު ހިނގުން ،ބޮކަރުމާ ގޯޅި ،ހުވަފެނީ ގޯޅި އަދި މުތީ ގޯޅި އަކީ ހިނގާ މަގުތަކެއް ގޮތަށް
ކަނޑައެޅުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމުނެވެ.

(ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން)

116

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021
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.7

ބައްދަލުވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ
ނަންބަރު 471-DNPS2/425/2021/5 :ސިޓީން އެދިފައިވާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ

119

ފަރާތްތަކާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މޫދަށް އެރެވޭނެގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ފަރާތުން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި
ޤާޢިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚާއްސަ ރޭމްޕްގެ ކުރެހުން އޮތް ގޮތަށް ފާސް ކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ.
.8

އެސެޓްމެނޭޖްމަންޓް  /ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ކޮމެޓީން ތައްޔާރުކޮށް މިއަދުގެ
ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ،ގަރާޖް ވޯރކްޝޮޕް އުޞޫލު ގެޒެޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ގޮތުން
ހިމަނަންޖެހޭ ބައިބައި އިތުރުކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލު ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށް

ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
.9

ވިލިމާލޭ ފްލެޓްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ވިލިމާލެ
ފްލެޓްގައި ވަށާ ފާރުލުމަށްޓަކައި މިހާރު އޮތް އިމުގައި އިންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.
 .10މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވިލިމާލެއިން ގަސް އިންދާ ހެއްދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބިމުން ޕްލޮޓްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ބެހޭ އުޞޫލް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
 .11އެސެޓްމެނޭޖްމަންޓް  /ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ކޮމެޓީން ތައްޔާރުކޮށް މިއަދުގެ
ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ޕާރކު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ އަގުތައް
ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
 .12މާލޭގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ދުއްވުން މަނާ މަގުތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމާއި އިޢުލާންކުރުމަށްޓަކައި
ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މަގުތައް ކަމަށްވާ ހަކުރާގޯޅި ،ނީލޯފަރު ހިނގުން،
ބޮކަރުމާ ގޯޅި ،ހުވަފެނީ ގޯޅި އަދި މުތީ ގޯޅި އަކީ ހިނގާ މަގުތަކެއް ގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަށް
ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމުނެވެ.
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.1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ފާސްކޮށް މިއިދާރާގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި

ބައްދަލުވުން

ދެއްވާފައިވާ އެހީ ( ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްވާފައިވާ  123,613,128.00ރުފިޔާ )

120

އާއި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  5,959,242.31ރުފިޔާ އާއި ކައުންސިލުގެ
ޢާއްމުދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ  57,463,051.00ރުފިޔާ އާއި އަންހެނުންގެ
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  6,505,954.00ރުފިޔާ އާއި އެކިއެކި
ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވާފައިވާ  3,929,197.95ރުފިޔާ އާއެކު ޖުމްލަ:

197,470,573.26ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
.2

ލޯކަލް މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އުޞޫލުގައި މާރކޭޓްއަށް
ކުރިމަތިލެވޭނީ  18އަހަރު ފުރިފައިވާ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ކަމަށާއި ގޮޅި ދިނުމުގައި
ހާއްސަ ކެޓަގަރީއެއް މާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށް އޮންނާނެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާ މާލޭގެ
ރަށްވެހިންނަށް  50ޕަސެންޓް ހިމަނާ ގުރުއަތު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މާރުކޭޓް ކޮމެޓީގެ
ބެލުމުގެ ދަށުން އިދާރީ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

.3

ލޯކަލް މާރުކޭޓް އެންމެ އުތުރަށް ހުރިބައިގެ (ގޭގެ) ގޮޅިތައް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ގަޑިކަމަރު ވިއްކާ ގޮޅިތަށް ފިޔަވައި ދެންހުރި ގޮޅިތައް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ގޮޅިތަށް
ހިމެނޭ ބުލޮކުގައި ވިޔަފާރި އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ މި ކައުންސިލަށް
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ހުށަހަޅަމުން ގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު ވަޅޯމަސް ވިއްކާ ބައި ގަޑި ކަމަރު ވިއްކާ ބައިގެ
ތެރެއަށް ވެއްދުމަށްފަހު އިތުރުވާ  2ގޮޅި ކައުންސިލުގެ ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށާއި
އެކަންކޮށް ނިމުމުން އޮންނާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ކުރެހުމެއް މާރުކޭޓް ކޮމެޓީން ތައްޔާރުކޮށް
ކައުންސިލާ ހިއްޞާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.4

ލޯކަލް މާރުކޭޓު އިރުން ހިމެނޭ ޖެޓީއަށް ކައިރި ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުން ފައިސާ ނެގުމާއި
އެ ސަރަހައްދަށް ކައިރިކުރާ އުޅަނދު ފަހަރަކީ މިހާރުވެސް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ހުއްދަ
ލިބިގެން ކައިރި ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުކަމުގައިވުމުން،

އެސަރަހައްދަށް ކައިރިކުރާ އުޅަނދު

ފިޔަވައި

މުދާ

ފަހަރަށް

ދަތުރުވެރިންގެ

ފޮށިތަންމަތި

އެހެން

އެއްވެސްބާވަތެއްގެ

މިހާރެކޭއެއްގޮތަށް އެސަރަހައްދުން އުޅަނދުފަހަރަށް އަރުވާ ބޭލުން މަނާކަމެއްގެ ގޮތުގައި
ދެމެހެއްޓުމާއި

އަތޮޅުތަކުން

މާލެއަށް

ތަރުކާރީ

އާއި

މޭވާ

ގެންނަ

އުޅަނދުފަހަރު

އެސަރަހައްދަށް ކައިރިކޮށް ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ބޭލުމަށް ފީއަކާއި ނުލާ ދުވާލަކު  04ގަޑިއިރު
މަޑުކުރުވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި އެއައްވުރެ އިތުރުވާ ގަޑިތަކަށް އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގެ ކޮންމެ
މީޓަރަކަށް ގަޑިއަކު  5/-ރުފިޔާ ޗާޖު ކުރުމަށާއި އެހެންނަމަވެސް " ،މިހާރު އެއަރޕޯޓް
މެދުވެރިކޮށް މާލެއަށް ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެންނަ އުޅަނދު ފަހަރު މިސަރަހައްދަށް ކައިރިކޮށް
ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ބޭލޭނެއިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން " މާރުކޭޓު ކޮމެޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ

ހުށަހެޅުމުން އުނިކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.
.5

މާލޭގެ ނޯތް ހާބަރާއި މާލޭގެ ޓީ-ޖެޓީ ސަރަހައްދު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
ގެނައުމަށް ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރަން ފެށުމަށް ނިންމުނެވެ.

.6

އުތުރު ފަރާތު ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގެ ދެކުނުން  185ނަމްބަރ ކޮށީގައި  03ފަންގިފިލާއަށް
ހަދާފައިވާ އިމާރާތް މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންގެންދާ ފަރާތްތަކާއި އަދި އިމާރާތުގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި
ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރޯމަސްމާރުކޭޓުގެ އެކި ފަންގިފިލާތައް
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާއިރު އެގްރީމަންޓު މުއްދަތު ހަމަވެ އަދި ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ޤަވާއިދުން ނުދައްކާ
ތަންބޭނުން ކުރަމުންގެންދާތީ އެތަންތަން ބަންދުކުރަން ވަކި މުއްދަތެއްދީ ވަގުތުން ވަގުތަށް
އެފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

.7

މާރުކޭޓުތަކާއި ފަޅުތެރެ ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތަކާއި،
އެކަންކަން ހިނގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ތަފްޞިލީ ރިޕޯޓް
ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނާއި ހިއްސާކޮށް ،އިސްލާހުތަކާއި އެކުގައި އަންނަ ޖަލްސާއަށް
ގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ.

.8

މި ކައުންސިލުން ސީ.އައި.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އަލިމަސް އުފާ
ސްޓޯލް ނަންބަރު( 56 :ޑޮލްފިންގ ކެފޭ) އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެގޮތް
ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި އެފަރާތުން  6އޮކްޓޫބަރ  2020ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ރިވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު220- :
 NTR/425/2020/29ސިޓީން ދަންނަވާފައިވާތީ ،އަލިމަސް އުފާ ސްޓޯލް ނަންބަރު56 :
(ޑޮލްފިންގ ކެފޭ) އަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި އަދި ޖޫރިމަނާ ( )363,000/-ރުފިޔާ އެއް
އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ މަހަކުވެސް އެޖެހޭ ބައި ދައްކާ ޚަލާސްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު
އެފަރާތަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
.9

ސުކޫލްތައް ހުޅުވުމާއި ގުޅިގެން މަގު ބަންދުކޮށްގެން ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ
ގަޑިއަކީ އިރުއޮށްސި  6:00އިން ރޭގަނޑު  12އަށް ބަދަލު ގެނައުމަށާއި އެ ގަޑީގައި ހުއްދަ
ނަގާ ފަރާތްތަކުންވެސް ދިމާވާ ދަތިތަކާހުރެ ވަގުތު އިތުރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
އެފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނެ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ.

ދައުރު – 3

7

 .1ފްލެޓްސް އެންޑް އެސެޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ކާނިވާ

ބައްދަލުވުން

ސަރަޙައްދުގެ ބިންތަކާބެހޭ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ޤާނޫނީ ރަޢުޔު ހޯދުމަށް ލީގަލް ސެކްޝަނަށް
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ފޮނުވުމަށް ނިންމުނެވެ.
 .2އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގުދަންތަކުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ކައުންސިލްގައިވެސް
އަދި މީރާގައިވެސް ނެތް ކަމަށާއި އެތަންތަނަކީ މިހާރު ޑްރަގް ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނެއްކަމުން ޢާއްމު
އިޢުލާނެއްކޮށް

އެތަންތަން ހުސްކޮށް ގުދަންތައް ތަޅާލައި އެސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ކައުންސިލުގެ

ބޭނުމަށް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.
 .3އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގެ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް
ކުލި ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ކުލި ދައްކާ ޚަލާސްކޮށް ނިންމުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް
ނިންމުނެވެ.
 .4ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަޙައްދުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ
ކެފޭ  5ގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ގަނޑުތައް މަދުވެފައިވާތީ ،އޭގެ ތެރޭގައި މުއްދަތާއި މުއްދަތު
ހަމަވާ ތާރީޚް އަދި މިނޫންވެސް ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގަޑުތައް އެއްބަސްވުމުން މަދުވެފައިވާތީ
އާއި ލިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް ފޯނުންނާއި ސިޓީއިން ދެންނެވުމުންވެސް އެ ލިޔުންތައް އެފަރާތުން
ފޮނުވާފައި ނުވާތީ މިކަމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމުން މިކަން ބެލުމަށް
ނިންމުނެވެ.
 .5އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގެ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ސްޓޯލް ނަންބަރު  31ގައި ހިންގަމުން ގެންދާ
މިންސްޑެލީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތް  14ޖެނެއަރީ 2017ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާތީ އެ ސްޓޯލް
މިހާރުވެސް ހިންގަމުން ގެންދާތީ

ކާނިވާ ސަރަޙައްދު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަވަންދެން އެފަރާތަށް އެ ތަން ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު
ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
.6

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ނަންބަރު 30 ( MIB-CEO/2020/181 :ޑިސެމްބަރ
 ) 2020ސިޓީން އެދިފައިވާ އެ ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން މަޖީދީމަގުން މާފަންނު

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ސަރަޙައްދުގައާއި

މާލޭގެ

އެކި

ސަރަޙައްދުތަކުގައި

އެ

ބޭންކުގެ

އޭ.ޓީ.އެމް

މެޝިނެއް

ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި  300 – 200އަކަފޫޓުގެ ޖާގައެއް ކުއްޔަށް ލިބޭނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް
އެދިފައިވާތީ ޕްލޭނިންގ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ބޭންކުތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މާލޭ
ސިޓީގައި އޭ.ޓީ.އެމް މެޝިންތައް ބެހެއްޓުމަށް ލޮކޭޝަންތައް ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލަށް ގެނައުމަށް
ނިންމުނެވެ
.7

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން އެމް.އެމް.އޭ ކުރިމަތީގައިވާ ހުސް ޖާގައިގައި ފެރީ ގިމަތައެއް
އޭ.ޓީއެމްއެއްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް އެދިފައިވާތީ އެ ސަރަޙައްދަކީ ވަރަށް ގިނަ
ފެރީތައް އަންނަ ސަރަޙައްދަކަށްވެފައި އެ ސަރަހައްދުގައި ފެރީ ތަކުން އަންނަ ފަރާތްތަކުން އަވީގައި
ތިބެން ޖެހޭތީ ފެރީ ގިމަތައެއް އޭ.ޓީއެމް އެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް އެ ފުރުޞަތު
ދިނުމަށާއި އެތަން އިންނާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުން އެފަރާތުން ހޯދައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށްފަހު
އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

.8

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު BPM/425/2020/1-98 :ސިޓީން އެދިފައިވާ މަޖީދީ
ބިލްޑިންގ ގޯތިން އުނިކޮށް ފާޚާނާ ބަރި ހަދާފައިވާ ބިން އެ އޮތޯރިޓީއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް
އެދިފައިވާތީ އެ ބިމާ ގުޅިގެން ކޯޓުން ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ އެގްރިމެންޓެއް އޮތަތީވެ އެފަރާތަށް އެކަން
ބަޔާންކޮށް އެންގުމަށާއި އަދި އަމްސަން ފުޑު އެންޑް ބެވަރޭޖު ޕްރައިވެޓު ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން
ޢާއްމު ފާހާނާ ބަރި އެއްބަސްވުމާ އެއް ގޮތަށް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދާތީ މިކައުންސިލުން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކާ އެއް ގޮތަށް އެފަރާތަށް ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއްދީ
އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.9

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު-C/425/2021/101 6 :ސިޓީގައި ފާހަގަ
ކުރައްވާފައިވާ މާލޭގައި ފްލޯޓިންގ ސޯލަރ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާތީ ،މާލޭ
ސިޓީގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއް ބަންދުކޮށްގެން މިފަދަ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދޭކަމަށްވަނީނަމަ
މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެވެސް މަންފާއެއް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ،މާލޭ
ސިޓީގެ ރައްޔިޔުންނަށް ވާނީ ކޮން ފައިދާއެއްތޯ އެކުންފުނިން ސާފުކުރުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް
ނިންމުނެވެ.

 .10ވިލިމާލެއިން ގަސް އިންދާ ހެއްދުމަށް ޕްލޮޓްތައް ކުއްޔަށް ދޭނެ އަގަކީ މަހަކަށް  1000/-ރުފިޔާ
ކަމަށް ނިންމުނެވެ.
ދައުރު – 3
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.1

ހުރިހާ އެގްރިމެންޓުތަކަށްވެސް ޢަމަލު ކުރާނެ ޢާއްމު އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދުގެ

ބައްދަލުވުން

ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައިވާ ޓަކްޝޮޕާއި ޕެވީލިއަން ރެސްޓޯރެންޓް އަދި

123

ސަލްޓަންޕާރކުގައި ހަދާފައިވާ ވިންޓަރޕާރކުގެ އެގްރިމެންޓްތައް ފްލެޓްސް އެންޑް އެސެޓް
މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީން ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ޤާނޫނީ ލަފަޔާއެކު ކައުންސިލަށް
ގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ .
.2

އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  21 (: ORD-TECH/21/009ޖަނަވަރީ
 ) 2021ސިޓީން އެދިފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކަވަރޭޖް އެންމެ ފުރިހަމަ
ގޮތެއްގައި މާލޭ ސިޓީގެ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި  21މީޓަރުގެ
ޓަވަރެއް ޖެހުމަށް ބިމެއް ދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ އެ ކުންފުނިން މި މަސައްކަތް ކުރުމުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

120

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ފައިދާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ކުންފުންޏާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
ކައުންސިލަށް ގެނެސް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ނިންމުނެވެ.
.3

މާލޭގެ ޕާކިންގ ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ވިސްނަވާފައިވާ ބިންތައް ،ސަހަރާތައް ހިމެނޭގޮތަށް
ޕާރކިންގއަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ޕްލޭނިންގ ކޮމެޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ " Terms of
 "Referenceއަށް މާލޭ ސިޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯއްދަވައި
ކައުންސިލަރުންގެ ޚިޔާލާއެކު އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިތުރުކޮށް އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް
ނިންމުމަށް ކައުންސިލަށް ގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ.

ދައުރު – 3

9

.1

ނީލަން މުދާ ވިއްކާ ސަރަޙައްދު އެހެންތަނަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް

ބައްދަލުވުން

ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކައުންސިލަށް

124

ލިބެންހުރި ބިންތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ލިބެންހުރި ބިންތައް ކައުންސިލަށް ގެނައުމަށްފަހު ނީލަން
މުދާ ވިއްކާ ސަރަޙައްދު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ބިމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
.2

މަދަރުސަތުލް ޢަމީރު އަޙުމަދާއި އަމީރު އަޙުމަދު ޕްރީސްކޫލް އަދި ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީސް
ބިންތަކާގުޅޭ

މައްސަލާގައި

ހެންވޭރު

ކައުންސިލަރުންގެ

ހަތަރު

ކަންބޮޑުވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްޞާކުރުމަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓެއް ހަމަޖައްސާ ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
.3

މާލޭ ސިޓީގެ މަގުތަކުން ޕްރައިވެޓް ޕާކިންގ ޖާގަ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ
ކަންކަން ހުރުމާއެކު ކައުންސިލަރުންނާ ހިއްޞާކޮށް ކައުންސިލަރުންގެ ޚިޔާލާއެކު ލޯފާރމްއާ
ބައްދަލުކޮށް ޤަވާޢިދަށް ގެންނަންފެންނަ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްފަހު ކުއްލިޖަލްސާއަކުން ޤަވާޢިދު
ފާސްކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

.4

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންއާއި މިކައުންސިލްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން
މާލޭ ސިޓީ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ބަސްޓާމިނަލްއެއް ޤާއިމްކޮށް އެ ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީކޮށް
ބެލެހެއްޓުން އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރާއިރު އެތަން އޮންނާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުމަކާއެކު
ކައުންސިލަށް

ގެނެސް

ފާސްކޮށް

އެމް.އޯ.ޔޫގައި

ހިމަނާނެ

ބައިތައް

ކައުންސިލަރުންނާ

ހިއްޞާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.
.5

ވިލިމާލޭގައި ނަން ކިޔާފައި ނުވާ  425ވަނަ ނަންބަރު ގޯތީގެ ބިއްދޮށަށް އޮންނަ މަގަށް ކިޔާނީ
"ހަވި ހިނގުން" ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

.6

ދަތުރުވެރިންގެ މާރކޭޓް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ބެހޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތާއި ދަންޑަހެލުގެ ޕާކިންގ
އިން ނެގި ގުރުއަތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް ގެނެސް
ކައުންސިލަރުންނާ މި މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްޞާކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

.7

މާލޭގެ ޓީ-ޖެޓީ އާއި ނޯތް ހާރބަރަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައެޅުމާއި ،ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މަޝްވަރާގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

.8

މާލޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތި ގޯތީގައި ވަޑާންގެ ،ވޯރކްޝޮޕް ގުދަން ކެފޭ ހިންގުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  7.2އަށް އިސްލާޙުގައިވާ " މަގުގެ ފުޅާ މިނުގައި މަދުވެގެން  10ފޫޓް ހަމަވާ މަގު
" މި ހެން އޮތް އޮތުން މަގުގެ ފުޅާ މިނުގައި  04ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނުވާނަމަ އެ ފުރުޞަތު ދޭން
ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާން ކުރުމަށާއި އިސްލާޙު ކުރަން އެދޭ ގޮތް ވަކިން ލިޔުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް
ގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވީކެންޑް މާރކޭޓް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ތެރެއިން ކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ.
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ދައުރު – 4

19

.1

ބައްދަލުވުން 1
ދައުރު – 4

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން
ޕްލޭން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

19

.1

ބައްދަލުވުން 2

" މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް
އެކުލަވާލެވޭ ކޮމެޓީތައް އުފައްދާ ހިންގުމުގެ އުޞޫލް" ގެ ނަމަށް މިހާރު ހުށެހެޅިފައިވާ އުޞޫލްގެ
ސުރުޚީ ބަދަލުކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ އުޞޫލްގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "
މި އުޞޫލަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނެވޭނީ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރއަށެވެ " މިހެން އޮތް އޮތުން
" މި އުޞޫލަށް އިސްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ ".މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށް މި
އިސްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
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އވެ.
ވ ެ
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މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައިތިބި ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ގޮތުގެ މަގު
ޗާޓެއް ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކޮށް ކަނޑައެޅެންދެން ދަފްތަރުގައި ޖެއްސުން މެދުކަނޑާލުމަށާއި
ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައިތިބި ފަރާތްތަކާ އަދި ފަންނީ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން މަގު ޗާޓު
އެކުލަވާލާ ޢާއްމުކުރުމާއި ދަފްތަރުގެ ޑޭޓާބޭސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައި ތިބި
ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލާ ހިންގުން އަދި ދަފްތަރުގައި
ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ
އެހީތެރިކަމާ އެކު ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލާ ހިންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ރއްޔިތު ް
ަ
ހެދުމަށް
ލ
މއްސަ ަ
ރގެ ަ
ގދޮ ު
ތންގެ ެ
ޔ ު
ފޅަކީ މާލޭ ރައް ި
މގައި ގުޅީ ަ
ލވު ު
ބއްދަ ު
ނނަ ފުރަތަމަ ަ
މންޓާއެކު އޮ ް
ޑިވެލޮޕް ެ
ގޅޭ ފަންނީ
ވމާއި ކަމާ ު
ނ ު
ދން ެ
ނގެ ފަރާތުން ެ
ރއްޔިތު ް
ހދުމަށް ަ
ރވޭ ތަނަކަށް ެ
އގީކު ެ
ރ ް
ހައްލުކުރަން ތަ ަ
ށ
ޙއްސާކޮ ް
ނނާ ި
ކރެވޭ ޕްލޭން ރައްޔިތު ް
އއްކޮށް ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ތައްޔާރު ު
އއި ެ
ފަރާތްތަކުގެ ލަފަ ާ
ނ
ރވޭ ޕްލޭން ކައުންސިލު ް
ޔރުކު ެ
އގެން ތައް ާ
ތންގެ ޚިޔާލް ހިމަނަ ި
މއެކު ރައްޔި ު
ނގެ ޚިޔާލު ހޯދު ާ
ރައްޔިތު ް
ށ
ރމަ ް
ބދަލުކު ު
މޝްރޫޢު ަ
ަ
ފޅުގެ
އގޮތަށް ގުޅި ަ
އ ް
ރ ޕްލޭނާއި ެ
ފސްކު ާ
ކއުންސިލުން ާ
މއި ަ
ފާސްކުރު ާ
ށ
ކރުމަ ް
ރކޮށް މަސައްކަތް ު
ވ ާ
މޝް ަ
ނނާއި ަ
ނސްޓަރު ް
ހއި ،މި ި
ނގެ މަޖްލި ާ
ރއްޔިތު ް
އއިަ ،
ރއްޔާ ާ
މހޫ ި
އސުލްޖު ް
ރަ ީ
ނވެ.
ނިންމު ެ
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021
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އލް ވިލެޖުން ފުރުސަތު
ރ ަ
ޑސްޓް ި
ނވާ ފަރާތްތަކަށް އިން ަ
ޕ ،ގުދަން ބޭނު ް
ހ ގަރާޖު ،ވޯރކްޝޮ ް
ތ
މއުލޫމާ ު
ހގެ ަ
ގ އެންމެ ފަ ު
ކ ެ
ގދަންތަ ު
ކޝޮޕްު ،
ރޖު ،ވޯރ ް
އ ހުރި ގަ ާ
ރގަ ި
ނމަށްޓަކައި މާލެ ތެ ޭ
ވސްކޮށްދި ު
ތަނަ ަ
ލ
ރއަ ް
ނޑަސްޓް ި
ރގެ އި ް
ކށް ޒަމާނީ ފެންވަ ު
ޖގެ ޕްލޭން ރިވައިޒް ޮ
ރއަލް ވިލެ ު
ނޑަސްޓް ި
ސާރވޭކޮށް އެއްކޮށް އި ް
ށ
ތ ް
އގޮ ަ
މއި މިހާރު ކުނިގޮނޑެ ް
ހވާލުކުރު ާ
މސައްކަތް ަ
ޅނެ ފަރާތެއް ހޯދައި ަ
ކއް އަ ާ
އމާރާތްތަ ެ
ހއުސް ި
ވެއަރ ަ
ކ
ރމާއެ ު
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ބންދު ު
މަގު ަ
ގ
މ ު
ތގެ މަތިން ަ
ވގޮ ު
ތ ާ
އއްގޮ ް
ލއި ެ
މއި ލިބޭ ޚިޔާ ާ
ހދު ާ
ތންގެ ޚިޔާލު ޯ
ރއްޔި ު
މށްޓަކައި ަ
ބދަލު ކުރު ަ
އުސޫލު ަ
ގއި
ތ ަ
މގުމަ ީ
ސއްކަތް ަ
ޝން މަ ަ
ނސްޓްރަކް ަ
އމާއި ކޮ ް
ނދި ު
ކރިއަށް ގެ ް
ކރުން ު
އސޫލު ތަންފީޒު ު
މގެ ު
ކރު ު
ބަންދު ު
ނވެ.
ނމު ެ
ކރުމަށް ނި ް
އއެކު ހަދާ ގެޒެޓް ު
މހާ ފަރާތްތަކުގެ ލަފަ ާ
ނ ެ
އދެއް ކަމާ ބެހޭ އެ ް
ވ ި
ކުރުމާ ބެހޭ ގަ ާ

.11

ގ ފީ  750ރުފިޔާ އަށް
ރއިން ޓެކްސީތަކު ެ
ފގެ ތެ ެ
އވާ ތަންތަނުގެ ީ
ޔށް ދީފަ ި
ޕާރކިންއަށް މިހާރު ކުއް ަ
ޅ
ގ ޭ
ނއި ު
ތންތަ ާ
ނއި އަލަށް ދޫކުރާނެ ަ
ވ ތަންތަ ާ
ފއި ާ
ހރު ކުއްޔަށް ދީ ަ
އށް މި ާ
ނމާއި ޕާރކިން ަ
ކުޑަކޮށްދި ު
ނވެ.
ނމު ެ
އމަށް ނި ް
ގންދި ު
ރއަށް ެ
ސއްކަތް ކު ި
މގެ މަ ަ
އ އެކުލަވާލު ު
ދ ް
ވއި ެ
ލވާ ޤަ ާ
މހާ ކަންކަން ޝާމި ް
އެން ެ

.12

ހ
ދވަ ު
ހމަ ު
އގެ ޯ
މ ހަފްތާއެ ް
ނ ެ
އވާނީ ކޮ ް
ލވުން ބާ ް
ބއްދަ ު
އމު ަ
ސމީ ޢާ ް
ނސިލްގެ ރަ ް
ރގެ ކައު ް
އ ު
 04ވަނަ ދަ ު
ނމުނެވެ.
މށް ނި ް
 13:00ގައި ކަން ކަނޑައެޅު ަ

ދައުރު – 4

18

.1

އ
ގތުގައި ކޯލް ސެންޓަރއެ ް
އގެ ޮ
ސއްކަތެ ް
ރނެ މަ ަ
ޅގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކު ާ
ޑގެ ހާލަތާއި ގު ި
ކޮވި ް
ތ
ވ ޯ
ފޅު ޭ
އމަށް ބޭނުން ު
ގންދި ު
ރއަށް ެ
ކން ކު ި
ފޅުން އެ ަ
ސގެ ބޭ ު
ނ ީ
ރމަށާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެ ް
އމް ކު ު
ޤާ ި

ބައްދަލުވުން 3

ތ
މސައްކަ ް
ޤއަށް ަ
އ ީ
ގ ތަރަ ް
ނ ެ
އންހެނު ް
ޓގެ ަ
ނމަ ،މާލޭ ސި ީ
ނފުޅުވާ ަ
ބނު ް
ޅން ޭ
އބޭފު ު
މށްފަހު ެ
ލވު ަ
އޮޅުން ފި ު
ށ
މ ް
ދއު ަ
ގން ި
ގން ކުރިއަށް ެ
އމްކޮށް ެ
އންސިލުން ކޯލް ސެންޓަރއެއް ޤާ ި
މއެކު ސިޓީ ކަ ު
ހތެރިކަ ާ
ކުރާ ކޮމެޓީގެ އެ ީ
ނވެ.
ނިންމު ެ
.2

ނ
ޕރޮޓެކްޝަ ް
ތގައި ހެލްތު ް
އގެ ގޮ ު
ތ ް
މސައްކަ ެ
ކރާނެ ަ
ޅގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ު
ޑގެ ހާލަތާއި ގު ި
ކޮވި ް
ލ
ގ ލިސްޓް ،ކައުންސި ާ
ނ ެ
ފޅު ް
ރސްކް ބޭ ު
ހއި ި
ނނާއި ަ
ސވީ މީހު ް
ދވަ ް
ރން ު
އމު ު
އވާ ު
ނސީން ދެ ް
އެޖެ ް
ނ
ނސިލު ް
އވާ ގޮތަށް ކައު ް
ފ ި
އގެން ަ
ދވަޑަ ި
އ ި
ނސީން ެ
ތ ،ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެ ް
ފއިވާ ީ
ހިއްޞާކޮށް ަ
ށ
ފރާތްތަކަ ް
ހމެނޭ ަ
ސޓުގައި ި
އވާ ލި ް
އވާފަ ި
ދ ް
ނސީން ެ
އޖެ ް
ޓކްޝަން ެ
ޕރޮ ެ
އގެން ހެލްތު ް
ވ ި
ރއް ަ
ސއްކަތް ކު ަ
މަ ަ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

123

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021
ވ
ގޅު ާ
ފރާތްތަކާ ު
ނސީއާ އެ ަ
ޖ ް
ގއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެ ެ
ޖހުމު ަ
ލވެ އެފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ެ
ވާޞި ް
ނވެ .
ނމު ެ
ތއް ކުރުމަށް ނި ް
ސއްކަތް ަ
ހރި މަ ަ
ރވެން ު
ނސިލުން ކު ެ
ދިނުމަށް މި ކައު ް
.3

އ
ތ ް
މސައްކަތް ަ
މހާ ަ
ނޖެހޭ އެން ެ
ކއި ކުރަ ް
އޅުމަށްޓަ ަ
ކޕޭސިޓީ ކަނޑަ ެ
ކގެ ކެރީން ެ
މާލޭ ސިޓީގެ ވެހިކަލް ތަ ު
ގ
ނ ެ
ބރު ް
ގއި ކޮމެޓީގެ މެން ަ
އއް ނަ ަ
ޗށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީ ެ
ރންގެ މައް ަ
ޙއްޞަ  07މެމްބަ ު
ކުރުމަށް އެކަމަށް ާ
ޒމާ،
އއިޝަތު ނާ ި
ނސިލަރ ަ
ޒ ،ކައު ް
ރމީ ް
ރ ،ކައުންސިލަރ ޢާދަމް ަ
ޟމީ ު
ަ
ޙމަދު
ނސިލަރ އަ ު
ގއި ކައު ް
ގޮތު ަ
ނސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ އަދި
ޖއު ،ކައު ް
ޙމް ސު ާ
ބރާ ި
ޒމާ ފާއިޒް ކައުންސިލަރ އި ް
ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާ ި
ޚއްޞަ
ސއްކަތް ާ
ށއި މި މަ ަ
ހމެނުމަ ާ
ތޛާ ފާތިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް ި
އސް ާ
ކައުންސިލަރ އަލް ު
ތރޭ
ގން ދެ ހަފްތާ ެ
ނވެ ެ
ގން ގި ަ
ވއި ެ
އ ަ
ކރަ ް
މސައްކަތް ު
ދރާތަކާ އެކު ަ
އ ާ
މބެހޭ ި
ނ ،ކަ ާ
އގެ ް
އވަ ި
ކމެއް ދެ ް
އިސް ަ
ނވެ.
ނމު ެ
ކރުމަށް ނި ް
އޖެންޑާ ު
ސއަށް ެ
ސމީ ޖަލް ާ
އންސިލު ރަ ް
ނމުން ކަ ު
މމަށް ފަހު ނިންމޭ ނި ް
ނިން ު

.4

ފއި
ޅވި ަ
ތނަށް ހު ު
ޓއް މިހާ ަ
ކއުން ެ
ގއި އެ ަ
ސ ަ
ޑވް ް
ގއި ބެންކް އޮފް މޯލް ި
މ ަ
މއްލަ ނަ ު
ނސިލުގެ އަ ި
މާލޭ ސިޓީ ކައު ް
ނސް
ވމަށް ފިނޭ ް
ހޅު ު
ސގައި ު
ވ ް
ޑ ް
ކއުންޓެއް ބޭންކް އޮފް މޯލް ި
ރގެ އެ ަ
ދ ާ
ނުވާތީ ،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު އި ާ
އދުމަށް
ގއި ެ
ޓރީ ަ
މިނިސް ް

.5

މނެވެ.
ނިން ު

ނދެކަށް (އެ ޙާލަތު
ދވެ ް
އގެ ޙާލަތަކަށް އާ ެ
ތންނަށް ލުޔެއް ލިބި އާދަ ި
ޑގެ ޙާލަތުން މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔި ު
ކޮވި ް
ރ
ހ ި
ތކަށް ކުއްޔަށް ދީފައި ު
މއްލަ ފަރާތް ަ
ޓ ކައުންސިލް އިން އަ ި
ނދެކަށް) ،ސި ީ
ނމަ ް
އސްފިކަމަށް ނި ް
އަ ި
ނމުނެވެ.
ކން ނަގާ ކުލިން  30%ކުޑަ ކުރުމަށް ނި ް
ބިންތަކާ އި ،ފައްތިޔާ ތަކާއި ،މާރުކޭޓު ގޮޅިތަ ު

.6

ގ
ރޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ެ
ލގެ ސްޓް ަ
އންސި ް
ށފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކަ ު
ޔރުކޮ ް
ހރަށް ތައް ާ
ފސް އަ ަ
ކުރިއަށް އޮތް ަ
ލން
އބާރު ު
ޔރާއި އެ ް
ޓކައި މޭ ަ
ރމަށް ަ
ސއްކަތް ކު ު
މގެ މަ ަ
އޅު ު
ރން ކަނޑަ ެ
ޑ ު
 7.4ގައިވާ ވޮލެންޓިއަރ ބްލޮކް ލީ ަ
ދމަތްދީ،
ނނަށް ގާތުން ޚި ު
ރއްޔިތު ް
އދައި ަ
ގން މަސައްކަތް ކުރާނެ ލޯކަލް ލެވެލްގެ ބޮޑު ޓީމެއް އުފަ ް
ދީ ެ
ށމަށްޓަކައި މާލެ ސިޓީގެ
ސވާން ފެ ު
ހސާ ް
މގެ އި ު
ރވު ު
މދާ ު
ކމާ ޒިން ާ
މއްލަ ސިޓީގެ ކަން ަ
ނނަށް އަ ި
ރައްޔިތު ް
ރއް ،އެ
ވލަންޓިއަރ ލީޑަ ެ
ތށް ކޮންމެ ބްލޮކަކަށް ޮ
ވނޭގޮ ަ
ހއްޓަން ފަސޭހަ ާ
ކޮންމެ ބްލޮކެއް ވަކިން ބަލަ ަ
ނވެ.
ނމު ެ
އޅުމަށް ނި ް
ލއިއެކު ކަނޑަ ެ
ޔތުންގެ ހިޔާ ާ
އގެ ރައް ި
ބްލޮކެ ް

.7

އ
ރމަށްޓަކަ ި
ޙއްލުކު ު
ސލަތައް ަ
މއް ަ
ހރި ަ
ގއި ު
މރުކޭޓު ަ
ނގެ ާ
ވރި ް
ދތުރު ެ
ޓއިަ ،
ސމާރުކޭޓާއި ،ލޯކަލް މާރުކޭ ާ
މަ ް
މށް
މސައްކަތް ކުރު ަ
ރމުގެ ަ
ތއް ތަންފީޒު ކު ު
ގއި ހުރި ކަންތައް ަ
ރދާހު ަ
އވާ ކަ ު
ހޅިފަ ި
ލސާއަށް ހުށަ ެ
އދުގެ ޖަ ް
މި ަ
ނވެ .
ނިންމު ެ

.8

ޑ
ރއިވެޓް ކާރު ޕާކް ކުރުމަށް ނަގާފީ ކޮވި ް
ކގައި ޕް ަ
ޕކިންގ ޒޯނުތަ ު
އވާ ާ
ށދީފަ ި
ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުއްޔަ ް
ޖހޭ ފީ
ދއްކަން ެ
ނދެން 1000ރ އަށް މަހަކަށް ަ
ލތަކަށް އަންނަ ް
ޢއްމު ޙާ ަ
ޅވެ ާ
 19ގެ ޙާލަތު ރަނގަ ު
ށ
ރމަ ް
ކންޖެހޭ ފީ ކުޑަކު ު
އވެސް 1500ރ އަށް މަހަކަށް ދައް ަ
ތގަ ި
އމު ޙާލަ ު
އދި ޢާ ް
ށއި ަ
ކުޑަކުރުމަ ާ
ނވެ.
ނިންމު ެ

.9

ގ
ރޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ެ
ލގެ ސްޓް ަ
އންސި ް
ށފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކަ ު
ޔރުކޮ ް
ހރަށް ތައް ާ
ފސް އަ ަ
ކުރިއަށް އޮތް ަ
ނވެ.
ނމު ެ
ސއްކަތް ފެށުމަށް ނި ް
ލމާ ގުޅޭ މަ ަ
ތއް އެކުލަވާ ު
ވށު ބޯޑު ަ
 7.18ގައިވާ އަ ަ

.10

އ
ގ ި
ގތު ަ
ރއްގެ ޮ
އރި ެ
ގ މުޤަ ް
ރގެ ބިޑް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީ ެ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައު ު
ވނީ ޑިރެކްޓަރ
އބަ ާ
ތ ް
ތގައި ި
ނގެ ގޮ ު
ނބަރު ް
މށާއި މެ ް
އސު ަ
މޖެ ް
ސޢީދު ހަ ަ
ޔމްނާ ަ
ޖނެރަލް ު
ޑރެކްޓަރ ެ
ޑެޕިއުޓީ ި
ޓންޓް ޑިރެކްޓަރ ސަމީނާ
ސސް ެ
ސމާޢީލް ،އެ ި
މނަތު އި ް
ކޓަރ އައި ި
ސސްޓެންޓް ޑިރެ ް
ޢާމިރު ހަސަން ،އެ ި
ޓރޭޓިވް އޮފިސަރ
ޑމިނިސް ް
ދﷲ ރަމީޒް ،ސީނިއަރ އެ ް
ފސަރ ޢަބް ު
ކއުންޓްސް އޮ ި
ނއަރ އެ ަ
ޙމް ،ސީ ި
ބރާ ީ
އި ް
ށ
ޝ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަ ް
ރ ާ
އޝަތު އި ާ
ޓރޭޓިވް އޮފިސަރ އަ ި
މނިސް ް
އދި އެޑް ި
ސުލްތާނާ ހަމީދު ަ
އވެ.
މވި ެ
ނިން ެ

.11

ތރު
ދދަކަށް އި ު
ޅ ވަކި އަ ަ
އ ާ
ޑ ަ
މގެ ގޮތުން ކަނ ަ
ރ ު
މ ހަރުދަނާ ކު ު
ޒ ް
ތރު ފަތުރު ނި ާ
ގމު ދަ ު
އއް ަ
ވިލިމާލެ ެ
ނވެ.
ނމު ެ
ޅވާލުމަށް ނި ް
ނމަށް ހު ު
ދމަތް ދި ު
ތރުގެ ޚި ު
ތރޭގެ ދަތުރުފަ ު
ފަރާތްތަކަށް އެ ެ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

124

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021
.12

ރ
ތ ު
ނގެ ދަފް ަ
ބދޭސީ ް
ސންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ،އެ ި
ދ ބިދޭ ީ
ނ ާ
ކރަމު ް
މސައްކަތް ު
ގއި ަ
މާލެ ސިޓީ ަ
އ
ތގަ ި
ފރިތައް މާލެ ތެރޭ އެކި ތަން ާ
ވއިދާ ޚިލާފަށް ކުދި ވިޔަ ާ
ނ ޤަ ާ
ސ ް
ބދޭ ީ
މއިި ،
ހއްޓު ާ
އެކުލަވާލައި ،ބެލެ ެ
ވސަސް ކޮމެޓީ ،ލޭންޑް ބިލްޑިންގ
ޕރޭޓް ސަރ ި
ސއްކަތް ،ކޯ ަ
މހާ މަ ަ
އން ެ
ނޖެހޭ ެ
ކރަ ް
ޓވުމަށް ު
ހިންގުން ހުއް ު
ޓވާ
ސއްކަތްފައް ަ
މ ަ
ގން މި ަ
ޅ ެ
ގ ި
ކމެޓީ ު
ވސަސް ޮ
ސ ި
ނސަޕަލް ަ
އދި މު ި
ސސް ކޮމެޓީ ަ
އެންޑް ވައިޓަލް ސަރވި ަ
ށ
ކރުމަ ް
ޖންޑާ ު
ލސާއަށް އެ ެ
ސމީ ޖަ ް
ކއުންސިލު ރަ ް
ނމުން ަ
ނމޭ ނި ް
ނ ް
މމަށްފަހު ި
ރގައި ނިން ު
 3ހަފްތާ ތޭ ޭ
އވެ.
މވި ެ
ނިން ެ
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ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާއި ،މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ކައުންސިލަރުންނާ
ޙިއްޞާކުރުމަށް ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ މެއިލް ކުރާއިރު މެއިލް ކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

.2

ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން މަދަރުސަތުލް އަމީރު އަޙުމަދާއި އަމީރު އަޙުމަދު
އ
ޕްރީސުކޫލް އަދި ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީސް ހިންގި ބިންތަކުގައި ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މުއައްސަސާއެ ް
ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް  35އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބިން
ދޫކޮށް ދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ ،އެކަމާމެދު އިތުރަށް ކައުންސިލްގައި ހުރި
ލިޔެކިޔުންތައް މުރާޖާ ކުރުމަށް ފަހު އަލުން އެޖެންޑާ ކުރުމަށް

.3

ނިންމުނެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް
އެކުލަވާލެވޭ ކޮމެޓީތައް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު މުޤައްރިރު ކަނޑައަޅާ ކޮންމެވެސް އެއްދުވަހެއްގައި
ބޭއްވުމަށާއި ،ކުއްލި ޖަލްސާއެއްނަމަ

ޖަލްސާގެ މަދުވެގެން  1ގަޑިއިރު ކުރިން ކޮމެޓީގެ

މެންބަރުންނަށް އެންގުމަށްފަހު ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވިދާނެ ކަމަށް ނިންމުނެވެ.
.4

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން
ޕްލޭންގެ  2.27ގައިވާ "ހިތްގައިމު ފަރު" ޕްރޮގްރާމް ގެ ނަމުގައި މާލޭގެ ބޭރުތޮށިގަނޑާއި،
ވަށައިގެންވާ ފަރާއި ،ފަޅުތެރެ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ،ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކާއި ،އެން.ޖީ.އޯ
ތަކާއި ،ޢާއްމުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކީ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި މި މަސައްކަތް ޕޮލިސީ
ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

.5

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން
ޕްލޭންގެ  2.28ގައިވާ "ޕްލާސްޓިކާއި ދުރުވަމާ" ޕްރޮގްރާމް ވެމްކޯއާއި ،ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކާއި،
އެން.ޖީ.އޯ ތަކާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްކޮށް ކުރާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅައި
ތަންފީޒުކުރުން ރާވާ ހިންގުމަށާއި މި މަސައްކަތް ޕޮލިސީ ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް
ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

.6

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހި ކުރުމާއި އެކިއެކި އިޖްތިމާޢީ
ހަރަކާތްތަކާއި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދުގައި " މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް " ގެ ނަމުގައި ކުލަބެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން މަދަރުސަތުލް އަމީރު އަޙުމަދާއި އަމީރު އަޙުމަދު
އ
ޕްރީސުކޫލް އަދި ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީސް ހިންގި ބިންތަކުގައި ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މުއައްސަސާއެ ް
ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް  35އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބިން
ދޫކޮށް ދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް ނިންމުނެވެ.

.2

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅީފަޅުން
މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރުގެ މަންޒިލަކަށް ހެދުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވިދާޅުވި
ވާހަކަފުޅުތަށް ލިޔެކިޔުމުން ހޯއްދެވުމަށް ކައުންސިލުން އެދުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.3

ގުޅީފަޅުން މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރުގެ މަންޒިލަކަށް ހެދުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި މެދު
މަޝްވަރާ

ކުރުމަށް،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އެޕޮއިމަންޓްއަކަށް

ކައުންސިލުން

އެދި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދެއްވާ ފުރުސަތެއްގައި ދެއްވާ އަދަދަކަށް މޭޔަރ ހިމެނޭ ގޮތަށް
ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމުނެވެ.
.4

ގުޅީފަޅުން މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރުގެ މަންޒިލަކަށް ހެދުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި މެދު
މަޝްވަރާކޮށް ،ގުޅީފަޅުގެ މައްސަލާގައި އެއްވެސް މަގަކުން އަލިމަގެއް ނުފެނިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ
ނަމަ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް
ނިންމުނެވެ.

.5

އިވެންޓްސް ސްޕޭސްއެއްގެ ގޮތުގައި ފަރުކޮޅުފުށިން މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ،ޕިކްނިކް ދާގޮތަށް
އެތަނުގެ ބައެއް ކަނޑައަޅާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.6

ފަރުކޮޅު ފުއްޓަކީ ފަޅުރަށަކަށްވެފައި އެތަނަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސް ތެރެއަށް
ވަންނަ ތަނަކަށް ވެފައި އެތަނުގައި އެޗް.ޑީ.ސީން ކުރާ ހުރިހާ އިންވެސްޓްމަންޓަކީ މާލޭ ސިޓީ
ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ނިންމުނެވެ .

.7
.8

މާލޭ ސިޓީ ބުލޮކުވެރިޔާ އައްޔަން ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާހުތަކާއި އެކު ހިންގާ
ޤަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.9

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން
ޕްލޭންގެ  2.16ގައިވާ ކަމާބެހޭ މާހިރުންގެ ލަފާއާއި ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކާއި
އެއްގޮތަށް މާލޭ ތެރޭގެ މަގުތަކާއި އާންމު ތަންތަނުގައި އުޅޭ ބުޅަލާއި މެދު ކަންކުރާނެ ގޮތެއް
ނިންމާ ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނައުމަށް  2ހަފްތާގެ މުއްދަތުގައި ޕޮލިސީ ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް
ޕުރޮޖެކްޓް ކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލަރުންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.
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.1

ބައްދަލުވުން 6

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އަދި ލޯކަލް މާރުކޭޓް ތަކުގައި ކަންކުރާނެ އުސޫލްއެއް މުނިސިޕަލް
ކޮމެޓީން އިސްނަންގަވައިގެން ލީގަލް ގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ،ކައުންސިލްގެ ވޯކިންގ
ސެޝަންއަކަށް ގެންނަވާ އުސޫލްއާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ކައުންސިލް ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅުއްވާގެން

އުސޫލް ފާސްކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ.
.2

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އަދި ލޯކަލް މާރުކޭޓް ތަކުގައި ކަންކުރާނެ އުސޫލްއެއް މުނިސިޕަލް
ކޮމެޓީން އިސްނަންގަވައިގެން ލީގަލް ގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ،ކައުންސިލްގެ ވޯކިންގ
ސެޝަންއަކަށް ގެންނަވާ އުސޫލްއާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ކައުންސިލް ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅުއްވާގެން
އުސޫލް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.3

މަސްމާރުކޭޓްގެ ގުރައުންޑް ފްލޯ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ.

.4

ކޮމިއުނިޓީ ގާޑްނިންގއަށް ވިލިމާލެއިން ދޫކޮށްފައިވާ  30ޕްލެޓްގެ އެސްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތު
އިތުރު  6މަސް ދުވަހަށް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.5

ވިލިމާލޭގެ ސިނަމާލެ  4ގައި އިންފާރެއް ލުމަށް އެދި އެ ފްލެޓްގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރަށްވެހިންގެ
ޕެޓިޝަންއެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ،ވިލިމާލޭގެ ސިނަމާލެ 4ގެ ޕްލޭން ޗާޓްގައި ހެމެނިފައިވާ މިނާއި
އެއްވަރަށް ވަށާ ފާރެއް ރޭނުމަށް ނިންމުނެވެ.

.6

ވިލިމާލޭގައި ގިނަ ޚިދުމަތް ތަކެއް ދިނުމަށް ޖާގަ ތަނަވަސް އޮފީސް އިމާރާތެއް ހެދުމަށްޓަކައި
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންވެގެން އޮންނަ  2000އަކަފޫޓްގެ ބިން ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ބައްދަލުވުން7

.1

މާލޭ ސިޓީގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު
އަޙުމަދު ނަރީޝް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އައްލަބިއްޔަތުން ވަނީ
އިންތިޚާބް ވެފައެވެ.

.2

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޚާއްޞަ ކޮމެޓީތައް ހިންގާ އުޞޫލަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާހުތަކާއި އެކު

ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ދައުރު – 4
ބައްދަލުވުން 8

18

.1

އިމާދުއްދީން

ސްކޫލުގެ

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި

ޚާއްޞަ
އެ

އެހީއަށް

ސްކޫލުގައި

ބޭނުންވާ

ޚާއްޞަ

ދަރިވަރުންނަށް

ރައްކާތެރިކަން

ބޭނުންވާ

ދަރިވަރުންނަށް

އެހީއަށް

އުނގަންނައިދިނުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޖުވެލް ސެންޓަރާއި އެ ސްކޫލާ ދެމެދުގައިވާ ގޯޅި
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައަޅާ ވަކިވަގުތުތަކެއްގައި

އެ ގޯޅި ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
.2

ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ދާތީވެ ،ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގެ ތެރެއިން
ސުކޫލްތަކަށް އިތުރު ކުރެވެން ހުރި ބިންތައް ފާހަގަކޮށް އެ ބިންތައް އިތުރުކުރެވެން
ހުރިކަމުގައިވާނަމަ އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރެއިން ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ނިންމުނެވެ.

.3

މިހާރު އެކި ކުންފުނިތަކާއި އެކި މުއައްސަސާތަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ދެވި ބަންދުކުރެވިފައިވާ
ގޯޅިތަކާއި މަގުތައް ސަރވޭކޮށް އެތަންތަނުގެ ތެރެއިން ހުޅުވިދާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޯޅިތަކާއި
މަގުތައް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

.4

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ "ކައުންސިލްގެ
ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއައަކު ހޯމަ ދުވަހުގައެވެ ".މިހެން އޮތް އޮތުން،
ބަދަލުކޮށް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއައަކު ބުދަ ދުވަސް
ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

.5

ވިލިމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި ބަނދަރުކޮށްގެން ތެޔޮ ވިއްކާ އުޅަނދުތަކަށް މުހުލަތެއް ދިނުމަށްފަހު
ބަނދަރުން އެ އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.6

ވިލިމާލޭގައި ގައި ވިޔަފާރިތައް ފުޅާވަމުން އަންނަ އިރު ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް މުދާ އުފުލުމުގައި
ހުރި ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ވިލިމާލޭގައި ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން މުދާ
އުފުލުމަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭނެ އުޞޫލެއް ވިލިމާލޭ ކޮމެޓީން ދެ ދުވަސްތެރޭ އެކުލަވާލާ ދެން އޮންނަ
ކައުންސިލް ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއްގައި ފާސްކޮށްގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ބައްދަލުވުން 9

ވިލިމާލޭގައި ވިޔަފާރިތައް ފުޅާވަމުން އަންނަ އިރު ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް މުދާ އުފުލުމުގައި
ހުރި ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ވިލިމާލޭގައި ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން މުދާ
އުފުލުމަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭނެ އުޞޫލު މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ.

.2

މާރުކޭޓްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އުޞޫލަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙުތަކާ
އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.3

މިހާރު ހުސްވެފައިވާ ޕާކިންގ ޖާގަތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތުން އިތުރުވާ ޖާގަތައް މިއަންނަ
ހަފްތާއިން ފެށިގެން އިޢުލާންކޮށް ޢާއްމުންނަށް އެތަންތަން މި ކައުންސިލުން ނިންމާފަހުރި
ތާރީޚުތަކަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެ
ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާ މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގް ޕްރޮޖެކްޓް
މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް ،ތާރުއަޅާ މަގުތަކަށް އިސްކަންދީ ތާރު އަޅައިގެން
ރިންގްރޯޑް މިހާރު ތާރު އަޅާފައިވާ ބައި ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ބޭރުމަގު ވަށައިގެން
ކަސްރަތުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ޖޮގިންގ ޓްރެކެއް ހަދައި އެތެރޭގެ މަގުތަކުގެ
ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ މަގެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތާރު އަޅައިގެން ހެދުމަށް
އެގޮތުން ،އަމީނީމަގު ،ކަނބާއައިސާ ރަނިހިނގުން ،ޝަހީދުއަލީ ހިނގުން ،އިއްޒުއްދީންމަގު،
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،ޗާންދަނީމަގު ،ބުރުޒުމަގު ،ލޮނުޒިޔާރަތްމަގު ،ރަތްދެބައިމަގު ،ސޯސަންމަގު،
ޖަނަވަރީމަގު،

މުރަނގަމަގު،

މުއިވެޔޮމަގު،

މާވެޔޮމަގު،

ހަވީރީހިނގުން،

ލިލީމަގު،

އަމީރުއަހުމަދުމަގު ،އޯކިޑްމަގު ،ފަރީދީމަގު ،ބޮޑުރަސްގެފާންމަގު އަދި އަލިރަސްގެފާންމަގު މިހުރިހާ
މަގެއް މި ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ނިމިގެންދާގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓް ބަދަލުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި
 2022ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް އެދޭއިރު މާލޭގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ އިނަރރޯޑްސްތައް ގޯޅިތަކާއެކު
ގައު އަތުރައިގެން ހަދަން އިތުރު ބަޖެޓަށް އެދޭ ގޮތަށ ނިންމުނެވެ.
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ބައްދަލުވުން 10

ގޯތި ބައިކޮށްގެން ނެނގޭ ގޯޅި މަގާ މެދު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލާގައި ކުރެވުނު ބަހުސްގެ އަލީގައި
ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް އެއްބަސްވެވޭ އެއް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު
ދެން އޮންނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާ އެޖަލްސާއިން ނިމޭ ގޮތެއް ޢާއްމުންގެ ޚިޔާލަށް
ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު އެ ފުރުޞަތުގައި ލިބޭ ކޮމެންޓުގެ އަލީގައި
އިތުރަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ ގެނައުމާއެކު ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.2

ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރެވިގެން ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހަދާ މަރުހަލާގައި ސިނާޢީ ސަރަހައްދުވެސް
އޮންނަންވީ ގޮތާމެދު ގޮތް ނިންމާ އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުޞޫލް ކަނޑައަޅާ އެ އުޞޫލަކީ
ކައުންސިލަރުންގެ ތެރޭގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ހެދޭ އުޞޫލަކަށް ހަދައިގެން މިކަމަށް ގޮތެއް
ނިންމުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

.3

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ އަދި ކުންފުނިތަކާ އެކު ކުރެވޭ މާލީ
ޒިންމާތައް އެކުލެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރަންވާނީ މިއިދާރާގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ
ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް އެ ވަގުތަކު ހިންގުމަށް ހަވާލުވެ ހުންނެވި އިސް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފު
ނުވަތަ ބިޑް ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

.4

ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަށް
މާލޭގެ ދަފުތަރުން އުނިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.
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.5

މައިމުޅަ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބޯހިޔާވެހިކަން ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމުގެ
މަސައްކަތް ފެށުމަށް ނިންމުނެވެ.

.6

 09ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ މާރުކޭޓްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ
އުޞޫލުގައި

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނެ ތާރީޚެއް ކަމުގައި ލިޔެވިފައި އޮތީ މި އުޞޫލު

ގެޒެޓް ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނޭ މިހެން އޮތް އޮތުން " ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި
އުސޫލު ،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ އާންމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ " .މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
.7

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިހްތިޞޯޞް ތެރޭ ހިމެނޭ އެހެން އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއް،
ފަރުދެއްގެ ނަމުގައި ރެޖިސްޓްރީއެއް ހެދިފައި ނުވާ ތަންތަން މާލޭގެ މަގުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް
ކައުންސިލް ނަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ހެދުމަށް ނިންމުނެވެ.

.8

ބިޑް ކޮމެޓީއަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރ ޢާމިރު ހަސަން ޑެޕިއުޓީ
ޗެއަރއަކަށް އައްޔަށްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.9

" ގްލޯބަލް ކޮވަނެންޓް އޮފް މޭޔަރސް ފޯރ ކްލައިމެޓް އެންޑް އެނަރޖީ " ފޯރަމްގައި
ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުނެވެ.

.10

ބިޑް ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
ޢަބްދުﷲ ރަމީޒު މިހާރުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
ހިންގުން ކަމަށްވެފައި މިއިދާރާގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކީ އޭނާ މަޤާމުގެ ގޮތުން
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަކަށްވެފައި ބިޑް ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އޭނާގެ ހިއްޞާ
އޮތުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތް ކަމަށް ނުފެންނާތީ ،ބިޑް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް
އެދިފައިވާތީ ،އެބޭފުޅާގެ ބަދަލުގައި

ލޭންޑް ސެކްޝަންގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު އަފްރާހު ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.
.11

ވިލިމާލެ ދާއިރާއަށް ކައުންސިލަރުންގެ ރަސްމީ ހައިޞިއްޔަތުން މަޤަމާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުން
އެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ހަވަލުވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ވިލިމާލެއަށް ދިއުމުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ
ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ވިދާޅުވިކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލަރުންތަކަކަށް ވިލިމާލެއިން ބަޔަކު
ބިރުދައްކާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާތީ އެކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބަލައި
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ނިންމުނެވެ.
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.1

ބައްދަލުވުން 11

ކުރިއަށް

އޮތީ

ލޭންޑް

ޔޫޒް

ޕްލޭން

ތައްޔާރުކުރުމުގެ

މަސައްކަތަށް

ރައްޔިތުންގެ

ބައްދަލުވުންތަކަކަށް ތައްޔާރުވެގެންކަމަށް ވާތީ ،އެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން މި
މައްސަލައިގެ ކައުންސިލަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ހުށަހަޅާލުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލަށް
ހުށަހަޅުއްވާ އެ ބޭފުޅުން ދެއްވާ ޚިޔާލުގެ މައްޗަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.
.2

ޢީދު ދުވަހު ހަވީރު  4:00އިން ރޭގަނޑު  8:00އަށް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިނގާފައުޅޭ ވަގުތެއްގެ
ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި އެވަގުތުތަކުގައި އިސްތިސްނާކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް
އެ ދޭންޖެހޭ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ދީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޗަން އެޖެންސީގެ މިންގަތުތަކާ އެއްގޮތަށް
މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅެން ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

.3

މާލޭގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނާ އެކިއެކި އަވަށް ތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން
ޕްލޭންގައި ހުރި މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގެ
އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ކޮންމެ އަވަށެއްގައިވެސް ހިނގާފައުޅޭނެ ގޯޅިތައް ކަނޑައެޅުން،
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތަށް މަގު ބަންދުކުރާނެ ގަޑި ކަނޑައެޅުން ،ގުޅީފަޅު މައްސަލާގަ
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން ،އެންވަޔަރަމަންޓާ ގުޅޭ މަޝްރޫޢުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން،
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ގޯތި ބައިކޮށް ނެގޭ ގޯޅިމަގު ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލް ކުރަމުންދާ އުޞޫލާ މެދު ރައްޔިތުންގެ
ޚިޔާލް ހޯދުން ،ބުޅަލުގެ މައްސަލައިގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން ،ހިނގާ ބިނގާވާވެ އުޅޭ
މީހުންނަށް ދިމާވާ ޢާއްމު އުނދަގުލުގެ މައްސަލަ ،ޓްރެފިކް ވަރޑަން ތަޢާރަފް ކުރުން،
ކަނބަލުންގެ އުފެއްދުންތަކާއި ތަރުކާރީ މާރުކޭޓް ބާއްވާނެ ލޮކޭޝަންތައް ފައިނަލް ކުރުން،
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖާމެދު ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތް ކަނޑައެޅުން އަދި ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ބިންތައް
ކަނޑައެޅުން މިބައިތަކުގެ އިތުރަށް ކޮންމެ އަވަށަކުން އިތުރަށް ހުރި ކަންކަން ޑެޕިއުޓީ
މޭޔަރއާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެޖެންޑާ ފައިނަލް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
.4

މާލޭގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނާ އެކިއެކި އަވަށް ތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން
ޕްލޭންގައި ހުރި މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް
ބާއްވާނެ ތާރީޚުތަކަކީ ގަލޮޅު އޮގަސްޓް  ،05ވިލިމާލެ އޮގަސްޓް  ،06މައްޗަންގޮޅި އޮގަސްޓް
 ،10މާފަންނު އޮގަސްޓް  12އަދި ހެންވޭރު އޮގަސްޓް  14ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

.5

މާލޭގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނާ އެކިއެކި އަވަށް ތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން
ޕްލޭންގައި ހުރި މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް
ބާއްވާނީ ރޭގަނޑު  8:30ގައިކަން ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

.6

މާލޭގައި ހުރި ޕަބްލިކް ފާޚާނާތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް
ޢަމަލުކުރަމުންދާތީ ،އެފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ގޮތުން
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރެވިފަވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު ،ކުރެވިފައިވާނަމަ އެގްރިމެންޓް ބާތިލް
ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.7

ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ވެފަ އޮތީ ވިލެޖް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކަމުގައިވަތީ،
މި މައްސަލާގައި ވިލެޖް ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށްފަހު ނިގޯސިއޯ
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސިނަމާލެ  03ގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރގައި މުދާތަކެއް
ލާފައިވާ  02ގުދަން ހުސްކޮށް ކައުންސިލާ ހަވާލު ކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

.8

ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގެ މަރުހަލާގައި ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އާޓިފިޝަލް ބީޗްއާ ކާނިވާ
ސަރަޙައްދުގެ މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކުރެވޭނެތީވެ 15 ،އޮގަސްޓާ ހަމައަށް ނިމޭ ރައްޔިތުންގެ
އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ލިބޭ ޚިޔާލާއި އަދި މުނިސިޕަލް ކޮމެޓީގައި މި މައްސަލަ ތަފްޞީލްކޮށް
އެނަލައިޒްކޮށް މާލިއްޔަތު ސަރކިއުލަރގައި ބުނާ ކަންކަމަށް ރިޔާއަތްކޮށް ތައްޔާރު ކުރެވޭ
މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި  15އޮގަސްޓަށްފަހު ބޭއްވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް
މި މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.9

ހިޔާ ފްލެޓުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ  06ޖާގައިން  02ޖާގަ ގެއްލިފައިވާތީ،
ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފުންނަށް އެ ލިބޭ ހައްޤު ހޯދުމަށްޓަކައި ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރުމުގެ
މަސައްކަތުގައި މޭޔަރ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.

 .10ކައުންސިލް ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާތައް ބާއްވާ ގަޑި ހެނދުނު  10:00އަށް ބަދަލުކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ.
 " .11ހިޔާ މަޝްރޫޢު " 2018ގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ކުރަން
ދޭ މުއްދަތް  09މަސް ދުވަހަށް ހެދުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަސްމީކޮށް ކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި އަދި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ އެހީތެރިކަން
އެކަށީގެންވާ ޢާއްމުދަނީއެއް ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ދެއްކުމުގައި
ސަބްސިޑީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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14

.1

ބައްދަލުވުން 12

 05ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ " މާލޭ ސިޓީގައި އައްޔަންކުރެވޭ
ބްލޮކްތަކުގެ ވެރިންގެ ޤަވާއިދު " އުޞޫލަކަށް ބަދަލުކޮށް މާލޭ ސިޓީގައި އައްޔަންކުރެވޭ
ބްލޮކްތަކުގެ ވެރިންގެ އުޞޫލްގެ ގޮތުގައި ފާސްކޮށް ،ބްލޮކްތަކުގެ ވެރިންނަށް ކުރިމަތިލުމަށް
ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ނިންމުނެވެ.

.2

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުއްޔަށްދޭ ޕާކިންގ ސްލޮޓުތައް ގަރާޖެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ
ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

.3

ނީލަން ފިހާރަ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލު ކުރުމަށާއި ބަދަލު ކުރަން ނިންމި ނިންމުން
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ރަސްމީކޮށް ނިންމުމާއެކީ ފޮނުވުމަށް ނިންމުނެވެ.
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.1

ބައްދަލުވުން 13

"އޯޑިއޯން" " ،ނާދީ" ބިން ވަގުތީ ގޮތުން ހުޅުވާލާ އެ ބިން ކައުންސިލުން އަލިކޮށް ސާފްކޮށްފަ
ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.

.2

ހުޅުމާލޭގައި ކާޕާކެއް ހެދުމަށްޓަކައި މި ކައުންސިލާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ
ދެމެދު  2019އޮކްޓޫބަރ  03ވަނަ ދުވަހު ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 2021
މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް މިއިދާރާއިން

ނޮވެމްބަރ  11ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާތީވެ،

އެދުމުން މި ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކޮށް ދޭން އެ ކޯޕަރޭޝަން އިން
ނިންމާފައިވާތީ ،ބިމާގުޅޭ ޤާނޫނުގެ އެންމެ މަތީ ނިންމުން ނިންމުމުގެ ޙައްޤު އޮންނަ ފަރާތުގެ
ހައިޞިއްޔަތުން
ރެޖިސްޓްރީން

ރައީސުލް
އެބިން

ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

އުނިކޮށްދެއްވާ

ހައުސިންގ

ކައުންސިލަށް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ރެޖިސްޓްރީ

ކޯޕަރޭޝަންގެ

ކުރުމަށް

ރައީސުލް

ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެންނެވުމަށް ނިންމުނެވެ.
.3

މިއިދަރާއާއި ޕާރލޭ މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު ޤާއިމްކުރެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއި ކުރުން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށާއި މިއިދަރާއާއި މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ޕްލާސްޓިކްސް އެލިއެންސް (އެމް.އޯ.ޕީ.އޭ)ގެ
އެމް.އޯ.ޔޫ އެންވަޔަރަމަންޓް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވާ އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތައްކޮށް
ނިންމާ އަލުން ކައުންސިލް ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.4

މިއިދަރާއާއި ރޯޓަރީ ކްލަބާ ދެމެދު ޤާއިމްކުރެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫ މުނިސިޕަލް ކޮމެޓީގައި އިތުރަށް
ދިރާސާކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތައްކޮށް ނިންމާ އަލުން ކައުންސިލް ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ
ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.5

ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ  6.3ގެ ދަށުން ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ ފުރަތަމަ
މަރުޙަލާގެ ގޮތުގައި މާލޭ ސިޓީގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތައް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ އިން ކަވަރ ކުރުމަށް
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.6

މަގުމަތި މަރާމާތާއި ،ކާނުތައް މަދުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް މަގުމަތީ އަތުރާ އިންޓަރލޮކިންގ ގައު
މިއަހަރު ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށް  50,000ގައު ގަތުމަށް ނިންމުނެވެ.

.7

މާލޭ ސައުތް ވެސްޓް ހާބަރ ( ޓީ-ޖެޓީ ) ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

.8

ވެމްކޯއިން ކޮވިޑް19-އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގޭގެއަށް ގޮސް ކުނި ނެގުން ހުއްޓާލައިފަ
އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް  21އޮގަސްޓުން ފެށިގެން ގޭގެއަށް ގޮސް ކުނިނެގުން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށާއި އަދި މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން

އެއް މަސްދުވަހުގެ ޕަބްލިކް އެވެއަރނެސް

މަސައްކަތްތަކެއް ވެމްކޯއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.
.9

ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދު ޑިވެލޮޕް ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް
ހައުސިން ޑިވެލޮޕް މަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން  11އޮގަސްޓް  2021ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
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ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުމަށް ނިންމުނެވެ.
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.1

ބައްދަލުވުން 14

މިއިދަރާއާއި ރޯޓަރީ ކްލަބް އާ ދެމެދު ޤާއިމް ކުރެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

.2

މިއިދަރާއާއި މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ޕްލާސްޓިކްސް އެލިއެންސް (އެމް.އޯ.ޕީ.އޭ) އާ ދެމެދު ޤާއިމް
ކުރެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫ އާ މެދު އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް އެފަރާތާއެކު ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެވޭ
އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އާދެވެންދެން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެން ގޮސް އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް
އައިސް އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

.3

މާލޭ ރޯމަސް މާރުކޭޓުގެ މަތީ ފްލޯރތަކުގައި (ފަސްޓް ،ސެކަންޑް ފްލޯރ) ގައި ހުރި ގުދަންތަކާ
ފިހާރަތަކަށް ނޯޓިސްދީ ހުސްކޮށް އެތަނުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމަށްފަހު
ތައްޔާރުކުރެވޭ ރިޕޯޓު ކައުންސިލަށް ގެނެސް އެތަނާ މެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަށް
ފާސްކުރެވުނެވެ.

.4

އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގުދަންތަށް ހުސްކުރުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްތައް ދީ
ކައުންސިލުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު ތަފްޞީލު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް މިކަމަށް ގޮތެއް
ނިންމުމަށް މި މައްސަލަ އަލުން ކައުންސިލު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.5

މާލޭ އުތުރު ބަނދަރު ( ނޯތް ހާބަރ ) ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

.6

ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ފައިސާ ދީގެން މަސައްކަތް
ހަވާލުކޮށްފަ ހުރި ކުންފުނިތަކުން މިކަންކަން ކުރާ ގޮތާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް މެދުވެރިކޮށް
ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ބައްދަލުވުން 15

 2022ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ
ކަންކަން ހިމަނާ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ކަނޑައެޅުމަށާއި އެ ގޮތުން ޕްލާސްޓިކާ ދުރުވަމާ،ފަރު
ޕްރޮގްރާމް އަދި ސާފުމަގު ޕްރޮގްރާމް ،މިއިން ކޮންމެ ފްރޮގްރާމްއަކަށް 5ލައްކަ ،އެއްލައްކަ
ގަސް ޕްރޮގްރާމްއަށް  1.5މިލިއަން ރުފިޔާ ،އިމަރޖެންސީ ހައުސިން ޝެލްޓަރ ހެދުމަށް 5
މިލިއަން ރުފިޔާ ،ސީސީޓިވީ ކެމެރާއަށް މިހާރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ  1.5މިލިއަން ރުފިޔާގެ
ބަދަލުގައި  9.5މިލިއަން ރުފިޔާ ،ޓްރެފިކް ވޯޑަންއަށް  7.8މިލިއަން ރުފިޔާ ،ޕަބްލިކް
ކޮންސަލްޓޭޝަން ބައްދަލުވުންތަކަށް  2މިލިއަން ރުފިޔާ ،ސްޓާފުންގެ ޚަރަދުތަކަށް  1މިލިއަން
ރުފިޔާ ،ވެހިކަލް ގަތުމަށް  10މިލިއަން ރުފިޔާ ،ޑީވޯޓަރިން ސިސްޓަމް ސަރވޭ ކުރުމަށް 1
ލައްކަ ރުފިޔާ ،އިމަޖެންސީ ފަންޑަށް  5މިލިއަން ރުފިޔާ ،އީ-ބައިކް ޕްރޮގްރާމްއަށް  5ލައްކަ
ރުފިޔާ ،ފުޓްސެލް ޕްރޮޖެކްޓަށް  1މިލިއަން ރުފިޔާ ،ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ހެދުމަށް  1މިލިއަން
ރުފިޔާ ،ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްއަށް  1މިލިއަން ރުފިޔާ ،ޕަބްލިކް ބަސް ސަރވިސް ،ސުކޫލް ބަސް
ސަރވިސް ހިމެނޭ ގޮތަށް  4މިލިއަން ރުފިޔާ ،ހިމެނުމާއެކު  2022ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.2

މާލޭ ސިޓީގައި އައްޔަންކުރެވޭ ބުލޮކްތަކުގެ ވެރިންގެ އުޞޫލްގެ 09 ،ވަނަ މާއްދާގެ
ގތަށް އިސްލާހުކުރުމަށް
ނ ޮ
ސއް ކަމުގައިވުން" އަންނަވި ި
ލ ސިޓީގެ ރަށްވެއް ެ
"(ށ) މާ ޭ
ނިންމުނެވެ.
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ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.3

ނ
ގ ބަދަލުގައި މާލެއި ް
ތތަކު ެ
ސްޓެލްކޯ ކައިރީގައި ސްޓެލްކޯއަށް ކުރިމަތިވާގޮތަށް ހުރި ގޯ ި
ނުވަތަ ހުޅުމާލެއިން

ނސިލުން ސަރުކާރަށް
މށް ކައު ް
ތތަކަށް ގޯތި ދިނު ަ
އެފަރާ ް

ދަންނެވުމަށާއި ސިޓީ ކައުންސިލުން ގޯޅިތަށް ހުސްކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއަށް އަންގާފައިވާ
އެއްގުމަށް އަމަލު ނުކުރާނަމަ ،ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި
އކު މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން
ށ ޖެއްސުމަށް އެ ކުންފުންޏާއި ެ
ސްޓެލްކޯގެ ބައުންޑްރީ އެތެރެއަ ް
ނވެ.
މ ެ
މަޝްވަރާތައް ފެށުމަށް ނިން ު
.4

ނ
ތކުގެ ރަށްވެހިންކަ ް
ލޓު ަ
ލބޭ ފް ެ
ސަރުކާރުން ހިންގާ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢޫތަކުން ި
ކމެޓީތަކާއި މަޝްވަރާ
ބހޭ ޮ
އޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ެ
ގތުން ރަ ް
ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ ޮ
ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.5

މިހާރު ހުޅުމާލެއިން ދޫކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ފްލެޓްތަކާއި އަދި މިހާރު
ދޫކުރަމުންދާ ފްލެޓްތަކުގެ ހުރިހާ ޑާޓާބޭސްއެއް ސިޓީ ކައުންސިލާ ހިއްޞާކުރުމަށް އެދި
އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ސިޓީ ފޮނުވަމަށް ނިންމުނެވެ.

.6

ދަފްތަރަކީ މާލޭ ސިޓީގެ ވޯޓުލާ އާބާދީގެ ބޮޑު ބައެއް ކަމަށްވާއިރު ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވަކި
ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް ދަފްތަރު ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅޭ ތާރީޙެއްގައި
ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ބައްދަލުވުން 16

.1

ލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ާ
ނންބަރު ި ( 7/2010
ޤާނޫނު ަ
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  56ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
ޓ
ލގެ ބާރުތަކާއި ސި ީ
ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚުތިޔާރުގެ ދަށުން ،ސިޓީ ކައުންސި ު
ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން ކަނޑައެޅުއްވިއިރު ސިޓީ
ގ
ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި " ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށު ެ
އ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ
ވފައިވާތީެ ،
ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގުން " ހިމަނުއް ާ
ތ
ތރު ބަނދަރު ( ނޯ ު
އ ު
ޓ-ޖެޓީ ) އާއި މާލޭ ު
ހބަރ ( ީ
ލ ސައުތް ވެސްޓް ާ
ގޮތުން މާ ޭ
އ
ށން ހިންގުމަށްޓަކަ ި
ސޓީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަ ު
ި
ހާބަރ ) މި ދެ ބަނދަރު
ކުރަންޖެހުނު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އޭގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.2

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އަށް މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ޕެޓްރޯލް ޝެޑް
ނނު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް
ދތީ ،މާފަ ް
ހިންގުމަށް ބިމެއް ދީ އެ ޚިދުމަތް އެތަނުން ދެމުން ގެން ާ
ނ
ޓރޯލް ޝެޑް އެތަނު ް
ކައިރީ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އިން ހިންގަމުން ގެންދާ ޕެ ް
ގމަށް ނިންމުނެވެ.
ނެގުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް އެން ު
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.1

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ފަންޑްގެ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ
ނ
ހމެނިވަޑައި ގަންނަވާ ީ
ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސް ކޮމެޓީގައި ތިއްބަވާނެ ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި ި
މޭޔަރ ޑރ .މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ،ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަދު ނަރީޝް ،ކައުންސިލަރ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

133

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ޢާދަމް ރަމީޒު ،ކައުންސިލަރ އަބްދުﷲ ނާޞިރު ،ކައުންސިލަރ ފާތިމަތު ޝަމްނާޒު
ޢަލީ ސަލީމް ،ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޞައިފް ފާތިޙު ،ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ،
ޖއު އަދި ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް
ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝު ާ
ނިންމުނެވެ.
.2

ގ ގެނައުމަށް
ހލަތަށް ވިލިމާލޭގައި ހުރި ހިނަވާ ެ
ވިލިމާލޭގައި ހިނަވާ ވަޅުލެވޭނެ ާ
ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ބައްދަލުވުން 18

ވިލިމާލޭ ބީޗް ސަރަޙައްދާއި ފަޅުތެރެ ،ޖެޓީ ސަރަޙައްދު ،ހޭޅިފަށް އަދި ބަނދަރުމަތި ސާފުކޮށް
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް " ސޭވް ދަ ބީޗް " އާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ
ގޮތުން ލޭންޑް ބިލްޑިންގ އެންޑް ވައިޓަލް ސަރވިސަސް ކޮމެޓީ އަދި ވިލިމާލެ ކޮމެޓީ ހިމެނޭ
ގޮތަށް އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސިލުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޤާނޫނީ ގޮތުން އެ އޮންނަ
އިޖްރާއަތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރަން ،ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ
މަސައްކަތްކޮށް ،އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.2

އައިލެންޑް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ އަލިމަސް އުފާ ކާނިވާ
ސަރަޙައްދުގެ  11ނަންބަރު ކެފޭގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުންކޮށްފައިވާ ހުކުމް
ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސް މިކައުންސިލަށް އަންގަވާފައިވާތީ ،އެ ކުންފުންޏަށް އެ ޕްލޮޓުގެ
ބަދަލުގައި އެއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނެ އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ބިމެއް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް
ނިންމުނެވެ.

.3

މާލޭ ސިޓީގައި އައްޔަންކުރެވޭ ބްލޮކް އެޖެންޓުންނަށް ކުރިމަތިލެވޭ މުއްދަތު  17އޮކްޓޫބަރގެ
ނިޔަލަށް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ބައްދަލުވުން 19

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)

އަށް ގެނެވޭ އިސްލާހު

އަދި އެ މާއްދާއަށް (ނ) އިތުރު އަކުރެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
.2

ބިޑް ކޮމެޓީގެ ޗެއަރއެއްގެ ގޮތުގައި ސީނިއަރ ސަރވޭޔަރ އިސްމާޢިލް ހަމީދު ހަމަޖެއްސުމަށް
ފާސްވިއެވެ.

.3

ބިޑް ކޮމެޓީ މެންބަރުންގެ އަދަދު  07އިން  05އަށް މަދުކޮށް ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު ޔުމްނާ
ސަޢީދު އަދި ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސުލްތޯނާ ހަމީދު ކޮމެޓީން
އުނިކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.4

ބިޑް ކޮމެޓީގެ ދެ މެންބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ އެ ބޭފުޅުންގެ ބަދަލުގައި ލޭންޑް އެންޑް
ބިލްޑިންގ ސެކްޝަންގެ ސީނިއަރ ސަރވޭޔަރ އިސްމާޢިލް ހަމީދު އަދި ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ
ބައިގެ ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރ އަބްދުﷲ ޞާދިޤު ބިޑް ކޮމެޓީން ހުސްވެފައިވާ ދެ ސްލޮޓަށް
އިތުރުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.5

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ތުރުކީވިލާތުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ކޮންޔަރ ސިޓީއާ ދެމެދު ސިސްޓަރ
ސިޓީ އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.6

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތިން ޖަމްއިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ " ވޯރލްޑް
އޯގައިނައިޒޭޝަން އޮފް ޔުނައިޓެޑް ސިޓީޒް އެންޑް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓްސް " " ،
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އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލްސް އެންޑް ސިޓީޒް " އަދި " އިންޓަރނޭޝަނަލް
އެގްރިކަލްޗަރަލް ސިޓީޒް ޔޫނިއަން ( އެގްރި ސިޓީޒް ) " ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުނެވެ.
.7

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާ ގުޅިގެން ބްލޮކް ނަންބަރު  294ގައި
ޕާކިންގ ބިލްޑިންގ އިމާރާތެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓަރމްސް ޝީޓް
ކައުންސިލުން ފާސްވިއެވެ.

ދައުރު – 4

16

.1

ބައްދަލުވުން 20

މާލެ ސިޓީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮމްޕެނީ އުފެއްދުމަށާއި ،ކޮމްޕެނީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިންގާ
ޤަވާއިދު ފާސްކުރެވުނެވެ.

.2

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

.3

ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް
ސަމީނާ އިބްރާހީމް ބިޑް މީޓިންގ ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެ ދަތުރުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް
ހުރުމާއި ގުޅިގެން ބިޑް ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ ،ސަމީނާގެ ބަދަލުގައި އާންމު
ހިދުމަތްތަކާއި ބެހޭބައިގެ އިލެކްޓްރީޝަން އަލީ ޝަހީދު ބިޑް ކޮމެޓީއަށް އައްޔަންކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ.

ދައުރު – 4
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.1

ބައްދަލުވުން 21

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނާއި ދެމެދު ވެވޭ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ.

.2

ވިލިމާލޭގެ މާހައުލާއި ގުޅޭ އިލެކްޓްރިކް ނުވަތަ ބެޓްރި އޮޕަރޭޓެޑް ޓެކްސީ ސާރވިސް ހިދުމަތް
ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
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.1

ބައްދަލުވުން 22

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މަދުކޮށް ،ދިވެހި
މުވައްޒަފުން އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.2

މިއަދުން ފެށިގެން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާތަކަށް ނަގާއިރު ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ނުނެގުމަށް
ނިންމުނެވެ.

.3

މިސްކިތްތަށް ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މަސައްކަތު މީހުން ނަގާއިރުގައި
ދިވެހިނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ނިންމުނެވެ.

.4

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާތަކަށް ނަގާއިރުގައި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިގެން ކަނޑައަޅާގެން
ވަކި ނިސްބަތެއް ނެގުމަށް ނިންމުނެވެ.

.5

މާލޭ ސިޓީގައި ފެއަރ ނައިޓް މާރކެޓް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި
މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންކަން ހިމެނޭ ގޮތަށް އުސޫލްއެއް ތައްޔާރުކޮށް ،ދެން އޮންނަ ކައުންސިލް
ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހަޅާ އުސޫލް ފާސްކޮށް ،އުސުލާއި އެއްގޮތަށް މާލޭ ސިޓީގައި ފެއަރ ،ނައިޓް
މާރކެޓް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.

.6

މާލޭ ސިޓީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮމްޕެނީގެ ބޯޑަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަދު ނަރީޝް ،ކައުންސިލަރ
އަޙުމަދު އައިފާން ،ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ޔުމްނާ ،ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު އަރީޝް އަދި
ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ނާސިރު އައްޔަންކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.7

ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އިޤްތިސާދަށް އައި ލޮޅުމުން އަރައިގަތުމަށް ފުރުސަތު ފަހި
ކުރުމަށްޓަކައި ،މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބިންތަކާއި އެހެނިހެން
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ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި ބިންތަކާއި މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިހުރި
ބިންތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
.8

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަކިވަކި ފްލޯތަކަށް ދާއިމީ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

.9

ރެޖިސްޓްރީ ގެނައުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެންގުމުން ،އެކަން ކުރުމަށް އިންކާރުކުރާނަމަ،
އެކަށީގެންވާ މުހުލަތުދީ ،ރެޖިސްޓްރީ ނުގެނެސްފިނަމަ ،އެރެޖިސްޓްރީ ބާތިލްކޮށްފައި ،އެންމެ
ފަހުގެ ޝަރުޢީ ނިހާނީ ޙުކުމާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އައު ރެޖިސްޓްރީއެއް ހައްދާނެ ކަމަށް
އާންމުކޮށް އަންގައި ،އިއުލާންކޮށްފައި އެމަގުން އަމަލުކުރުމަށާއި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި
މިމަގުން އަމަލުކުރާނެކަން ކުރިއާލައި އިއުލާންކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

 .10މެރިޓް އުސޫލްއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިވަޑައިގެން ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތަށް
ސިވިސލް ސަރވިސްއިން ފޮނުވާފައިވާ " އަލްފާޞިލް މުޖްތަބާ ޖަލީލް ،ސޯމާ .ގދަ .ތިނަދޫ
(އައިޑީކާޑި ނަންބަރު ")A094947 :މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް މަގާމްއަށް
އައްޔަން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
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މާލޭ ސިޓީގައި ފެއަރ ނައިޓް މާރކެޓް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ އުސޫލަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާހުތަކާއި
އެކު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.2

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)އަށް އިތުރު ކުރުމަށް
"ނަމަވެސް ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ބުދަ ދުވަހު ރަސްމީ ޖަލްސާބޭއްވޭގޮތް ނުވާނަމަ ނުވަތަ
މޭޔަރއަށް އެ ހަފްތާގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އެހެން ދުވަހަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ފެނިއްޖެނަމަ އެކަން
ކައުންސިލަރުންނަށް އެންގުމަށްފަހު އެ ހަފްތާގައި ބާއްވަންޖެހޭ ރަސްމީ ޖަލްސާބޭއްވުމަށް"
ނިންމުނެވެ.

.3

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވާހައި ހިނދަކު ،ނުވަތަ ކައުންސިލުން
އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހައި ހިނަދަކު ،ނުވަތަ މޭޔަރ އެހެން ގަޑިއެއް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު،
ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ ފެށުމާ ނިންމުމާމެދު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގެ

ވަގުތު

ހަމަ ޖެހިފައިވާ ގޮތަށް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.
.4

މާލޭ ސިޓީގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކެޝުއަލް ގޮތަކަށް ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހެދުން އެޅުމަށް ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކެޝުއަލްކޮށް
ހެދުން އެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.
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މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައިހުރި މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް ހުޅުވުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް
މަގު ހުޅުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް މޭޔަރ އިސްވެ ހުންނަވާގެން ކައުންސިލަރ
މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް ،ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ކައުންސިލަރ އާދަމް ރަމީޒް،
ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު ،ކައުންސިލަރ އައިމިނަތު ޔުމްނާ ،ކައުންސިލަރ އަބްދުﷲ
ނާޞިރު ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮމެޓީއެއް ނެގުމަށް ނިންމުނެވެ.

.2

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ގުދަންތައް އާންމުކޮށް އިއުލާންކޮށްގެން ލިބޭ ފަރާތްތައް ހަމަ ހަމަ ފުރުސަތު
އޮންނަގޮތަށް ހުޅުވާލާގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

.3

އެއްވެސް ވަރަކަށް ޑޮކިއުމަންޓްއެއް ނެތި ކުލިވެސް ނުދައްކާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން  01ތަން
އެގްރިމެންޓަށް ރިފަރކޮށް މާރުކޭޓު ނެގި ފަރާތަށް

ބެހެއްޓުމަށްފަހު ބާކީ ހުރިތަންތަން އާންމު

އިއުލާންއެއް ކުރުމަށާއި އަދި ކުލި ދައްކަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުން ތައް ހޯދައި އެތަންތަނަށް
ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަލުން އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

136

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.4

މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޕާކިންގ ޖާގަ އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޑިވަލޮޕަރ ފައިނޭންސް
އުސޫލަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުޅުވައި އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯޒަލް އަށް ތަންތަން ތަރައްޤީކުރަން ފުރުސަތު
ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ވިލިމާލޭގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އޭ.ޓީ.އެމް ބެހެއްޓުމަށް  10އަހަރުގެ މުއްދަތު
ދިނުމަށްފަހު 5 ،އަހަރު ވުމުން އަގު އަލުން ރިވިއު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.2

 15ރުފިޔާ އަކަފޫޓެއްގެ މަގުން  200އަކަފޫޓުގެ ބިން ވިލިމާލެ ސާރވިސަސް ކޮމެޓީއިން
ފާސްކޮށްފައިވާ ލޮކޭޝަންގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އޭ.ޓީ.އެމް މެޝިން ގާއިމް
ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

.3

މާލޭ ސިޓީގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ބިނާކޮށްފައިވާ މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލް
އައްވަލް މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަހަރައްދުގައި ދިރިއުޅުއްވާ އާންމު
ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލު ކުރުމަށާއި މިސްކިތް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އުސޫލެއް ހަދައި އަންނަ
ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.4

ސިޓީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ޑިވަލޮޕްކޮށްފަ ޓީ.ސީ ސްޕޯޓް ކުލަބްއާއި މަޝްވަރާކޮށް
އެބޭފުޅުން އެތަން ތަރައްގީ ކުރަން އެއްބަސްވާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ޓީ.ސީ .ސްޕޯޓްއާއި ތަރައްގީ
ކުރަން ހަވާލު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.5

އަމިއް ލަ ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ޕާކް ފަދަތަންތަން އަމިއްލަ ހަރަދުގަ ތަރައްގީ ކުރުމަށް
ބޭނުންވާނަމަ އެ ފުރުސަތު ދިނުމާއި ބެހޭ އުސޫލްއެއް ހެދުމަށް މުނިސިޕަލް ކޮމެޓީ އަދި ޕޮލިސީ
ކޮމެޓީއާ ގުޅިގެން އުސޫލް ހެދުމަށް ފަހު އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.6

ވިލިމާލޭ ސިނާއި ސަހައްދުގައި ހުސްކޮށް ހުރި ބިންތައް ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް ވިލިމާލޭ
ރައްޔިތުންނަށް އިސްކަން ލިބޭ އުސޫލަކުން ހުޅުވާލުމަށް ނިންމުނެވެ.

.7

ވިލިމާލޭ ސިނާއި ސަހައްދުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ދީފައިވާ އެގްރީމަންޓާ ހިލާފަށް ބޭނުން
ކުރުމުންދާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ކުލި ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތްތަކާ މިފަރާތްތަކަށް އެގްރީމަންޓްގައިވާ
ގޮތަށް ނޯޓިސް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

.8

އަމީނީ މަގު ޓާރފް ދަނޑު ފަހަތުގައި ފާޚާނަ އެއް ހެދުމަށް ނިންމުނެވެ.

.9

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުމާލެ ފޭސް  2އިން މާލެ އަށް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފެށުމަށް
ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.10

މާލޭ

ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ގާއިމް ކުރުމަށް ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްތައް

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.
.11

ގަރާޖް ،ގުދަން ،ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ތަންތަން ބަލައި އެތަން
ތަނު ގެ ކުރިމަތީގައި ޕާކް ކުރުމަށް ފަސޭހަ ގޮތެއް ހެދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމެޓީ އަދި މުނިސިޕަލް
ކޮމެޓީން އުސޫލްއެއް ހަދާ އަންނަ ކައުންސިލަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

 .12ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހަށް ވިލިމާލޭގައި ވަގުތީ ލޯކަލް މާރުކޭޓްއެއް އަޅާ ދާއިމީ މާރުކޭޓް
ގާއިމްކޮށް ހިދުމަށް ދެވެންދެން ވަގުތީ މާރުކޭޓް ނުނަގާ ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.
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.1

 30ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދިނުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކުން ފައިސާ ނުދެއްކި ހުރި އެކަށީގެންވާ ސަބަބު
ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލަށް ސިޓީ ފޮނުވައި ،އަދި އެ މުއްދަތުގައި ސިޓީ ނުފޮނުވާ ފަރާތްތަކަށް
އެގްރީމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުހަލާތަށް ފުރިހަމަކޮށް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އެގްރީމަންޓް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

137

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ބާތިލްކޮށް ކައުންސިލަށް ރިކަވާރ ކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށްކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ.
.2

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި

މި ކައުންސިލަށް

ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  77މިލިޔަން ރުފިޔާ މި ކައުންސިލަށް ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހޭ
އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަންނަވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވައިގެން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް
ނިންމުނެވެ.
.3

މާލޭ ސައުތުވެސްޓް ހާބަރ (ޓީ-ޖެޓީ) އަދި ނޯތު ހާބަރުގެ ޚިދުމަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި
ހަވާލު ކުރުމާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އަދި އެލް.ޖީ.އޭއަށް ދަންނަވައިގެން

އެދެ

މުވައްސަސާ މެދުވެރިކޮށް މިކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ.
.4

މާލޭ ސައުތުވެސްޓް ހާބަރު (ޓީ-ޖެޓީ) އަދި ނޯތު ހާބަރުގެ ޚިދުމަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި
ހަވާލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުން އެމް.ޕީ.އެލްއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާން
ކޮށްފައިވާ ވާހަކަ ތަކަކީ މި ކައުންސިލާއި  02ޑިސެމްބަރ 2018ގައި ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ
މެންޑޭޓާއި އަދި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫންގެ މަހްފޫމްއާއި ދިމާނުވާ ސިޓީއެއް ކަމުގައި ވާތީވެ ،އެސިޓީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން މި ކައުންސިލުން ގަބޫލް ނުކުރާ ކަމަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.5

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަސީލަތް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ހަރުމުދަލުން ލިބޭ
އާމްދަނީއާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތައް ކައުންސިލަށް ބަދަލު ކުރުމަށް މީރާއިން ފައިސާ ބަލައިގަންނާނެ
އެންމެ ފަހު ތާރީޚްއަކަށް މި އަންނަ އަހަރުގެ  01މާރިޗް  2022ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް
ނިންމުނެވެ.

.6

މާލޭ ސިޓީގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ގާނޫނަށް
ގެންނަންވާ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ކަންކަމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

.7

" ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތި " އަމާޒުހާސިލް ކުރުމަށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުގައި
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބްލަރީ ހަޔަރކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ
މަސައްކަތެއްކޮށް ،އެކަން ނިންމުމަށްޓަކައި ތަފްސީލް ޕޭޕަރަކާއި އެކު ކައުންސިލަށް ގެނެސް
ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

.8

ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހް ގެންނެވި ( 1.3އޮންލައިންކޮށް އަދި ފުލެޓް އެންޑް
އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް އަށްވެސް ފޯމް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ 1.4 .އަދި އެ ލިޔުމުގައި ހުއްދަދޭ
ފަރާތާއި ހަވާލުކުރައްވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ސާފުކޮށް ލިސްޓް ކޮށްފައި އޮންނަން
ވާނެއެވެ 2 ).އިސްލާހާއި އެކު މިސްކިތްތައް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ބަލަހައްޓަން ބޭނުންވާ
ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމާ އެކަން ހަވާލު ކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލް ފާސްކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ.

.9

ބިޑް ކޮމިޓީއިން މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާ ދީފައިވާތީ ،ބިޑް ކޮމެޓީގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްއަށް ލޭންޑް
އެންޑް ބިލްޑިންގގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޒިދުނާ އުމަރު ބިޑް ކޮމެޓީއަށް އައްޔަން ކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ.

 .10އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކެޓް ޝެލްޓަރއެއް ހަދާ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން
ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
 .11މިސްކިތްތަކަށް ޚަރަދުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ދިނުމަށް ޚާއްސަ
އިވެންޓެއް  19ނޮވެމްބަރ 2021އިން  20ނޮވެމްބަރ 2021އަށް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.
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 .12ވަގުފް ފަންޑްގައި ހުރި ފައިސާ މިސްކިތް ތަކަށް ހަރަދު ކުރުމަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އެދި އެކަން ކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
 .13ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ހިދުމަތް ވިލިމާލޭގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހަމަޖެހެންދެކަށް
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން މަޑު ޖައްސާލުމަށް ނިންމުނެވެ.
ދައުރު – 4

16

.1

ބައްދަލުވުން 27

މާލެ ސިޓީ ލޯކަލް ކޮމްޕެނީ އުފެދެންދެން ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓްގެ ނަމުގައި (ކޮމްޕެނީގެ
ބޯޑް މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް) ޓެމްޕަރަރީ ޔުނިޓެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމުނެވެ.

.2

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުރި
ބިންތައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ބައްދަލުވުން 28

ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ އިތުރު ފްލޯއެއް އަޅާ ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށާއި ،އެކަމަށް ބަޖެޓް
ހޯދޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓް ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ނިންމުނެވެ.

.2

 02ޑިސެމްބަރ 2021ގައި މިހާރު ކުރިމަތިލާފައި ހުރި ސްލޮޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން މެނުއަލްކޮށް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ،ގަރާޖް އަދި ޕާކިންގ ސްލޮޓް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފަސްޓްކަމް ފަސްޓް
ސާރވް އުސޫލުން ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.3

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކަމުގެ ލިޔުން ހޯދުމަށް ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުގައި
ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ލޭންޑް އެންޑް ވައިޓަލް ސަރވިސަސް ކޮމެޓީ އަދި
ހުޅުމާލޭ ސަރވިސަސް ކޮމެޓީ ގުޅިގެން އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު ކައުންސިލް
ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ބައްދަލުވުން 29

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ޕާކް ފަދަ މުޖްތަމަޢުއަށް ފައިދާހުރި ތަންތަން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި
ތަރައްޤީކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލުގައި ހުރި އިމްލާ
ކުށްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށް ފަހު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.2

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރިވެނިއު ބަޖެޓަށް އިތުރު  2މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ
މުނިސިޕަލް ވެހިކަލް ޓިންކަލް ކުރުމަށާއި ވިލިމާލެއަށް އިތުރު  01ވެހިކަލް އިތުރު ކުރުމާއި
އެކުގައި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.3

"ޕްލާސްޓިކާއި ދުރުވަމާ" ޕްރޮގްރާމްގައި ބޭނުންކުރާނެ ލޯގޯ ފަރުމާ ކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ވަނަތަކަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ) 1ވަނަ  2 ،1500/-ވަނަ -
 ،1000/އަދި  3ވަނަ  (500/-ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

.4

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ހުޅުމާލޭ ފޭސް  1އަދި ފޭސް  2ހިމެނޭ ގޮތަށް
ހަދައިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.5

މާލެ ޓީ ޖެޓީ މި ކައުންސިލާއި ހަވާލު ކުރުމަށް އެމް.ޕީ.އެލްއަށް ދީފައިވާ  90ދުވަސް 12
ޑިސެމްބަރ 2021ގައި ހަމަވާތީ ޓީ-ޖެޓީއާއި ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަވާލުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ
އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ބައްދަލުވުން 30

.1

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ
މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް ބަދަލު ގެނެސް މިއަދުގެ
ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް އެ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

139

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.2

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ޕާކް ފަދަ މުޖްތަމަޢުއަށް ފައިދާހުރި ތަންތަން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި
ތަރައްޤީކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް އުފައްދާ ކޮމެޓީގެ
މުޤައްރިރުގެ ގޮތުގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް ،ނައިބު މުޤައްރިރުގެ ގޮތުގައި
ކައުންސިލަރ ޢާދަމް ރަމީޒް ،ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު އައިފާން،
ކައުންސިލަރ ފާތިމަތު ޝަމްނާޒު ޢަލީ ސަލީމް އަދި ކައުންސިލަރ އައިމިނަތު ޔުމްނާކަމަށް
ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

.3

ޓްރެފިކް ވޯޑްންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓްރެފިކް ވޯޑްންގެ އުޞޫލުގެ ޝަރުތުތަކުގެ
ތެރޭގައި " ސީރިއަސް ކުށެއްގެ ހުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ ހުކުމް ތަންފީޛުކުރިތާ
މީލާދީގޮތު ން ފަސް އަހަރުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން " ހިމަނާ މި އިސްލާހާއެކު

ޓްރެފިކް

ވޯޑްންގެ އުޞޫލް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
.4

މާލޭސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޓްރެފިކް ވޯޑްން ނެގުމަށް އަހަރު ދުވަހަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް ބްލޮކް
ގްރާންޓުން ހިންގާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.5

މި ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރެވިގެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މާލެ
ކޮމިއުނިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީ ޚިދުމަތުގެ ޕްރޮޕޯސަލް އަދި ޕްރޮޕޯސަލްގައި
ހިމެނިފައިވާ ބަޖެޓާއެކު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.6

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ/ޕީ.އާރު ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސްޕޯކްސްޕާސަންއެއްގެ
ގޮތުގައި އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝިއުނާ

 /ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  160-03-02ހަމަޖެއްސުމަށް

ނިންމުނެވެ.
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ކުއްލި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާހުތަކާއި އެކު ހިންގާ
ޤަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ބައްދަލުވުން 01
ދައުރު – 4
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.1

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރިވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ރިޕޯޓުގައިވާ މި ކައުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް

ކުއްލި

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކާއި ބިން ބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  30ޖޫން 2021

ބައްދަލުވުން 02

ގެ ނިޔަލަށް ނުލިބިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ފްލެޓްތަކުގެ މެއިންޓެނަންސް ފީ އުނިކޮށް ދެން ހުރި
ފައިސާތައް ހޯދުމުގައި ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ މިފަދަ ޢާއްމުދަނީ ހޯދުމަށް އަމަލް ކުރަންޖެހޭ
މުއްދަތުތަކާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭން ދޭންވާ ނޯޓިސްތައް ދިނުމާއި
ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކޮށް އެ މުއްދަތުތައް ފަހަނައަޅާ ނުގޮސް މިކަން ކުރިއަށް
ގެންގޮސް ވަކިކޮޅެއްގަ ޖެހެންދެން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރިވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވުމަށް
ނިންމުނެވެ.
.2

 2021ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ބާކީ މި އޮތް މުއްދަތަށް މިހާރު ސްޓްރަޓެޖިކް
އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކުރަންހުރި ކަންކަން މި ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން މި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ.

.3

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން
އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީއެއް އެކަށައަޅުއްވާ " އަތަމަނަ " މި ނަމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ
ނިއުސް ބްލެޓިންގއެއް ނެރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.4

 01އޮގަސްޓް  2021ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އުޅަނދު ބާއްވާނެ ގަރާޖް ޗެކްކުރުމާއި
ގަރާޖުގެ ވެރިފަރާތާއި އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ސައްޙަކަން ކަށަވަރު
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ކައުންސިލާ މަތިކުރެވިފަ ވާތީ މި މަސައްކަތް ކައުންސިލަށް ބަދަލު

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

140

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ދެންނެވުމަށާއި މަޝްވަރާއިން
ގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެން މި މުއްދަތު ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވުމަށާއި އަދި ޢާއްމު
ރައްޔިތުންނަށް މި އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށް މިކަމުގައި ހުރި ގޮން ޖެހުންތައް
އޮޅުންފިލުވައިދީ ހަމައެހެންމެ ،ޤާނޫނީ ގޮތުން އެ އޮންނަ އިޖްރާއަތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
ފަންޑްސް އާއި ރިސޯސަސް އާއެކު މި މަސައްކަތާ ހަވާލުވާން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް
ރައްޔިތުންނަށް ހިއްޞާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ދައުރު – 4

14

.1

ކުއްލި

މާލޭ ސިޓީގައި ވެހިކަލް ގަރާޖު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ އުޞޫލަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި
ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙުތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ބައްދަލުވުން 03
ދައުރު – 4

10

.1

ކުއްލި

ބްލޮކް ވެރިންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބް ކުރެވޭ ނުވަތަ އައްޔަން ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް މީލާދީ ކޮންމެ
މަހަކު ( 1000/-އެއްހާސް) ރުފިޔާގެ އެލަވަންސް އެއް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

.2

ބައްދަލުވުން 04

މާލޭ ސިޓީގައި އައްޔަން ކުރެވޭ ބްލޮކް ވެރިންނަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު
 45ދުވަހަށް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ދައުރު – 4

16

.1

މާލެ އަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލް ތަކާއިއެކު މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫ

ކުއްލި

އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގެނެވުނު އިސްލާހު ތަކާއި އެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުމަށް

ބައްދަލުވުން 05

ނިންމުނެވެ.

ދައުރު – 4

17

.1

ކުއްލި

ހުޅުމާލޭއާއި ވިލިމާލޭގެ ކުލަ ސެލެކްޓުކޮށްލާފައި ހަތަރު އަވަށުގެ ކުލަ ޔަގީން ކުރުމަށްފަހު މާލޭ
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބްރޭންޑިންގއަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާހުތަކާއި އެކު ފާސް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ބައްދަލުވުން 06
ދައުރު – 4

13

.1

ކުއްލި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ލަވައިގެ ލިރިކްސްއާއި ލަވާގެ ރާގު އަދި ލަވަ ކައުންސިލްގެ
ރަސްމީ ލަވައެއްގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

.2

ބައްދަލުވުން 07

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮމެޓީތަކުގެ އުސޫލްގެ  07ވަނަ މާއްދާގެ (ވ)އަށް " ކޮމެޓީގެ ކޮންމެ
މެމްބަރަކަށް ވެސް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް އެދޭ ކަމެއް މުޤައްރިރަށް
ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ ".ގެ ގޮތުގައި އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ދައުރު – 4

13

ކުއްލި

.1

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށް ކޮންމެ  3މަހުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރިވައިސް
ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ބައްދަލުވުން 08

ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
ހތަރުވަނަ ދައުރު  17މެއި
ރގައި ތިން ވަނަ ދައުރު ނިމި ަ
 2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށްއައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ތެ ޭ
ޓކުން ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ
ޓގެ މޭޔަރކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ވޯ ަ
ލ ސި ީ
ފށިފައިވެއެވެ .ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ މާ ޭ
 2021ވަނަ ދުވަހު ެ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

141

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ދ
ޑ.ރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒެވެ .މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ވޯޓުން ހޮވިވަޑައިގަތީ އަޙުމަ ު
ނަރީޝްއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

142

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ

.12

❖ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު
ނަން

މަގާމު

1

ފާތިމަތު ޝިފާ

ރައީސާ

2

ވިރާޝާ މުހައްމަދު

ނައިބު ރައީސާ

3

ސަމިއްޔާ އަބްދުﷲ

މެމްބަރު

4

ފާތިމަތު ބަދޫރާ

މެމްބަރު

5

މަރިޔަމް ޒާހިރާ

މެމްބަރު

6

މަރްޔަމް ޔޫސުފް

މެމްބަރު

7

ފާތިމަތު ނަޢީމް

މެމްބަރު

8

މަރްޔަމް ޝިމާޒާ

މެމްބަރު

9

އާމިނަތު ޝަފީގާ

މެމްބަރު

10

ބަދޫރާ

މެމްބަރު

11

އާމިނަތު އީމާން

މެމްބަރު

12

ފާތިމަތު ލައިޒާ

މެމްބަރު

13

އާމިނަތު ސޯނިޔާ

މެމްބަރު

14

ފާތިމަތު ޝަހުލާ

މެމްބަރު

15

ޚަދީޖާ ޖަމީލް

މެމްބަރު

16

ފާތިމަތު ޝިރުމީނާ

މެމްބަރު

17

ރަޝީދާ ރަޝާދު

މެމްބަރު

18

އާމިނަތު އަބްދުލްޤައްޠޫމް

މެމްބަރު

ސ.ނ.

❖ ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށް
❖  .1މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ހަމަވެ  4ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޙާބުވި
މެމްބަރުން  17މެއި  2021ގައި ވަނީ އިޤްރާރުވެފައެވެ.
ބ ކުރެވުނު ނައިބު ރައީސާ އާމިނަތު އީމާން މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން
❖  .2ކޮމިޓީއަށް ފުރަތަމަ އިންތިޙާ ު
ނ އިންތިޙާބުގައި މެޖޯރިޓީ ވޯޓުން ވިރާޝާ މުހައްމަދު ނައިބު ރައީސާކަމަށް
ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ބޭއްވު ު
އިންތިޙާބުވުން.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

❖ ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައް

ބައްދަލުވުމުގެ
ނަންބަރު

ޙާޟިރުވި
މެންބަރުންގެ

ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް

ޢަދަދު
 -1މާސްކު ބެހުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނިންމުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ސްޕޮންސަރއެއް
ލިބޭތޯ ލިޔުމަށްފަހު އެ ލިބޭ ސްޕޮންސަރއަކާއި އެކު ކޮންމެ މެމްބަރަކު  50މާސްކުގެ

ދައުރު – 3
ބައްދަލުވުން

8

66

ރޭޓޫން ގެނެސްގެން ފުރަތަމަ މާސްކު ބެހުމުގެ ކަންކަން ހުޅުމާލެއިން ފެށުމަށްވެސް
ނިންމުނެވެ.
 -2ކައުންސިލަރުންނާއި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި އެކު ބޭއްވުމަށް ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ
ބައްދަލުވުން މޭޔަރ ޗުއްޓީއިން ވަޑައިގަތުމުން ދަންނަވައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް
ނިންމުނެވެ.
 06 -1ޖެނުއަރީ  2021ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  66ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހާ

ދައުރު – 3
ބައްދަލުވުން

9

67

ބޭފުޅުންނަށް މެއިލް ލިބިފައިނުވާތީ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ފާސްނުވާގޮތަށް ނިންމުނެވެ.
 -2ސަބާގެ ޖަލްސާއަކަށް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު ވަޑައިގެންފިނަމަ އެކަން ކޮމިޓީއާއިހިއްސާ
ކުރަން ނިންމުނެވެ.
 -1ސިއްޚީ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެޗް.ޕީ.އޭ އާއި އެކު
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށާއި އަދި އެފަރާތާއި އެކު މި ކޮމިޓީއަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން

ދައުރު – 3
ބައްދަލުވުން

9

68

ހުރިތޯ ބަލައި އެކަމަކާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.
 -2މާފަންނު އޮފީހުގައި ހުރި ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީ ގެ ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވެ އެތަކެތިތަކުގެ ތެރެއިން
ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ ތަކެއްޗާއި ނުކުރެވޭފަދަ ތަކެތި ވަކި ކުރުމަށް އެ އޮފީހަށް ދާނޭ
ދުވަހެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.

ދައުރު – 3
ބައްދަލުވުން

7

69

ނެގުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވެމްކޯ އާއި އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
 -1މަގުމައްޗަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުނި އެޅުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން

ދައުރު – 3
ބައްދަލުވުން

 -1މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަދި ވެމްކޯ މަގުމަތި ކުނިކަހާ މުވައްޒަފުން

9

71

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުމަށް ނިންމުނެވެ.
 -2ކޮވިޑް 19-ވެކްސިނާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުބާރު

ށ
ނުކުރާ މީހުން ފާހަގަކޮށް އެޗްޕީއޭ އަ ް

އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

144

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

❖ ކޮމެޓީގެ އުސޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް
ކޮމިޓީގެ އުސޫލަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައި ނުވެއެވެ.

❖ ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު

ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ

އާމްދަނީ
ކައުންސިލް އިން އ.ތ.މ ކޮމިޓީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ %5

6505954.00

ޖުމްލަ އާމްދަނީ

6505954.00

ޚަރަދު
 ކޮމިޓީ މެމަބރުންގެ އެލަވަންސް -އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދޭ ތަކެތި

)(318,450.00
)(1558.20

ޖުމްލަ ޚަރަދު

320008.20

ބާކީ

6185945.80

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަރުމުދައު ވާނަމަ ހަރު މުދަލުގެ ތަފްސީލް
ތ
ނެ ް
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.13

ނިންމުން

ދވަސްވަރު ކޮވިޑް
ވ ު
ކށް މަސައްކަތް ފަށައިގަންނަން ީ
ކއުންސިލްގެ ބާރުތައް ނަގުލު ޮ
 2021ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ަ
–  19ގެ ހާލަތާގުޅިގެން އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތައް ބޭނުންވާ ހަލުވި މިނުގައި
ދވަސްވަރުވެސް އެކަށީގެންވާ
ނދުގެ މި ު
ގ އެއްބާރުލުމާއެކު ބަ ް
ނުދިޔަ ޔަސް  4ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުންނާ މުވައްޒަފުން ެ
މ
ގން ދިޔަކަ ީ
މސައްކަތްތައް ތަރުތީބުކުރަން ފުރުޞަތު ލިބި ެ
ނ ަ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އެގޮތު ް
ށ
ވ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަ ް
މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވުމަށް މެދުވެރިވި އެއްސަބަބެވެ .އެހެންކަމުން ޕްލޭންގައި ާ
ބގެންދިޔައެވެ.
ގޮތްތައް ރޭވުމުގެ ފުރުޞަތު ލި ި
އ
ނ ި
ފންނީ މީހުން ާ
ޑ ގޮންޖެހުމެއް ދިމާވަމުންދަނީ ަ
މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި އެންމެ ބޮ ު
ފންކޮޅާއެކު ފުރިހަމަ އަވަސް
މން ދިމާވާ ދަތިތަކެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ތިބި މަދު މުވައްޒަ ު
ނތު ު
އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން ެ
ނ
ނ ހޯދައި ޚިދުމަތް ހޯދުނުކަ ް
ޓ ް
ކންސަލްޓަން ު
ފރުކޮށްދިނުމެވެ .ހަމައެއާއެކު އެކި ފަންނުތަކުން ޮ
ޚިދުމަތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ޯ
ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި މާލޭ ސިޓީ އަކީ އަމާން އޮމާން ހިތް ފަސޭހަ ސިޓީއަކަށް ހެދުމެވެ.
މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް
އިޚްލާޞްތެރިކަމާޢެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ ސިޓީއާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ،
ނވަރުކުރެއްވުމެވެ .ކީރިތިﷲ
ށ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ް
ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަ ް
ތރު ކުރައްވާށިއެވެ .آمـ ـ ـ ـ ــين
އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި ،ކާމިޔާބީ އި ު
 02ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1443
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