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  ތަޢާރަފް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމާބެހޭ   7/2010މިއީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ވަނަ އަހަރު 2017 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތިން 109ޤާނޫނުގެ 

 މައްޗަށް ބިނާކޮށްލިޔެ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. ކަތްތައް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައް 

މިރިޕޯޓުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވިޝަން، ިމޝަން، އަދި ސިޓީގެ ވަނަވަރުގެ އިުތރުން 

ޔާބީތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި ޙާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާ އާއި ކާމި 

ހަމައެހެންމެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އިދާރީ ހިންގުމުގައި ދިމާވި ބައެއް ގޮންޖެހުންތަށްވެްސ 

 މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނައި އަލިއަޅުވައިލެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  (ވިޝަން) ތަޞައްވުރު ކައުންސިލްގެ  ޓީ އްޑޫސި އަ

ފާގަތި،  ،ހޭލުންތެރި، ފަހި ،ކެރޭ، ދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ޤުރުބާންވާ، ދުޅަހެޔޮ، ޢަޒުމް ގަދަ

ޓެްއގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ނަމޫނާ ނާރެސް ށްތަހުޛީބު ރައްޔިތެއް އަމާންކަންމަތީ ރައްކާތެރި ވެ ،އެކުވެރި

 ސިޓީއަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހެދުން.

 

 )އަމާޒު (މިޝަން  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ 

ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށްމެ ބޯހިޔާވަިހކަމަށް ފަހި ފާގަތި ގެއެއް ިލބިފައިވާ، ޢުމުރުފުރާތަކަށް ދުިނޔޭގެ 

ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތަާކއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ތަނަވަސް ވެފައިވާ، ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ވަޡީފާގެ 

 ،ޓާިއ ރައްޓެހި ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޡާމަކުން ގުޅާލެވިފައިވާށްރައްކާތެރި އަދި ތިމާވެ ،ފައިވާފުރުޞަތުތައް ހުޅުވައިލެވި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުަތކާއި އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުން  ،ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

 ސިޓީއަކަށް އައްޑޫސިޓީ ހެދުން.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަގީޗާ ،ބައްޓަން ކުރަން ދަސްވެފައިވާ
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 މޭޔަރުގެ ބަޔާން 

` 

هللا ޞައްލަهللا މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލުއެއިލާހުގެ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދު ކުރަމެވެ. އަދި هللا މާތް

އާލުއަޞްޙާބުންނާއި  ގެއެނަބިއްޔާޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އަދި މި ޞަލަވާތުގައި 

 މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރު ނިމި އާ ދައުރަކަށް މިވަނީ ކުރިމަތިލާފައެވެ. ތިންވަނަ ސިޓީ 

ށް ޚިދުމަތް ދިނުމެވެ. ކައުންސިލްގެ ވެސް އެންމެބޮޑު އަޒުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންކަން ރާވާ ވީހާވެސް ގާތުން ރައްޔިތުންނަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލާ މަސައްކަތު ތާވަލް ނިންމާފައިވަނީ އާ ކައުންސިލުން މަގާމާ ހަވާލުވެ އެކިއެކި  2017މިނިޔަތުގައި 

ގޮންޖެހުމަކަށްވީ  ކަންކަން ރާވާ އެކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަން މަގު ފަހިވާގޮތަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާންޖެހުނު

ރުކަޒީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް އިންތިޚާބު ލަސްވަމުން ދިއުމެވެ. އޭގެ ނަތިޖާ އަކަށްވީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު ލަސްވެ ލާމަ

 މެވެ.  ހިންގުމަށް ބުރޫއަރާ އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރާ، ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު ގެއްލި  މާޔޫސްވެގެން ދިއު

ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އާ ދައުރަކާ ކައުންސިލުން ކުރިމަތިލާފައިވަނީ، ވަރަށް ބޮޑު ތަސައްވުރަކާ 

އެކީގައެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އުންމީދުތައް ހާސިލްކޮށްދެވޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ވަނީ ރާވާފައެވެ. މިގޮތުން އައްޑޫގެ 

ލާބަޔާއި މަންފާއަށްޓަކައި ފަރުދުން ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަކީ، މިސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޖުތަމަޢުގެ 

މުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ވަރަށްބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓަކަށްވާތީ، މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑު ދިނު

ނަމުގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މަސްވެރިންނާއި ދަތުރުވެރިންގެ ފަސޭހައަށްޓަކައި ބަނަދަރުތަކުން ފެންލިބޭނެ  ހަފުލާއެއް "އައްޑޫއެވޯޑު" ގެ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6އިންތިޒާމަކީވެސް ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހާސިލްކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ކެވެ. މީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް ތަފާތު އެކިއެކި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ ހިންގަވާފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތެ 

 ހިންގާފައެވެ. 

މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު އައްޑޫސިޓީ އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގެ ސަބަބުން ހިތަދޫ އަވަށުގެ ބައެއް ހިސާބުގެ ގެތަކަށް 

މުގެ ކަންކަން ހުއްޓުމަށްއައިސް ފައިވެއެވެ. މި ކުރިމަތިވި ހިތްދަތިކަމުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިވެ އާއްމު ދިރިއުޅު

  އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ކުރެއްވި މަސައްކަތުން  ހާލުގައި ޖެހުނު އާއިލާތަކަށް ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ދައުރުގެ ކައުންސިލުން ވެސް ތަޖުރިބާ ކުރަން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2017

ޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މިނިސްޓްރީތަކުން ދެއްވާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ޖެހުމަކީ، ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮން

ންސިލްގެ މެންޑޭޓް އޮތްއިރު . ކުރިން ކައުދަށްވުމެވެ. އައްޑުސިޓީގެ މަގުތައް ނުބެލެހެއްޓޭ މައްސަލައެވެ. މަގުތައް މަރާމާތު ނުވެއެވެ

އި ގަޅު ފެންވަރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ ބައްތި ވިއުގަ މިހާރު ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބައެއް މަގުތަކުގަ ރަނ

އް މަރާމާތު ނުކުރެވޭތީ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވާ އަލިކަމެއް ނެތެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އުފުލަން ޖެހިފައިވާ ބޮޑު ވޭނެކެވެ. ވެލިމަގުތަ

މިނިސްޓްރީގެ އޮފީހެއް ހުރެގެން ޚިދުމަތަށް އައި ކުރިއެރުމެއް ނުފެނެއެވެ.  ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ހައުސިން މައްސަލައަށް ހައްލެއް

ނޑުތަކަށް އަޅާލާނެ ބަޔަކު ނެތެވެ. މި ހުރިހާ ކަންކަމަކީ މީގެ ކުރިން  ބަނދަރުތައް ނުބެލެހެއްޓެއެވެ. ކުޅިވަރު ބިންތަކާއި ދަ

 ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި އޮތް އިރު ކައުންސިލުން އެތަންތަން ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައިވާ ތަންތަނެވެ.
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 އައްޑޫ ސިޓީގެ ވަނަވަރު 

އައްޑޫސިޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައިވާ، ބިމުެގ ގޮތުންނާއި އާބާދީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު 

އަވަށް ކަމުގައިވާ  ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫފޭޫދ،  6ވެ މީހުން ިދރިއުޅޭ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީއެވެ. މިސިޓީގައި އާބާދު

ފޭދޫ، ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ ހިމެނޭއިރު ސިނާޢީ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަމާއި އިތުރު ފަޅުރަށްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ޓީ އަކީ އަމާން ހިތްފަސޭހަ ވެށްޓެއް އޮތް، ޤުދުރަތީ ގޮތުންނާއި ސަޤާފީ ގޮތުން މުއްސަނދި ތަރިކައެއް ލިބިފައިވާ މިސި

 ހިތްހެޔޮ އެކުވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ތަނެކެވެ. 

 1454ސިޓީގެ އަވަށްތަކާއި ސިނާޢީ ރަށްތަކާއި ފަޅުރަށްތައް ހިމަނައިގެން ސިޓީގެ ބޮޑުމިނުގައި މި

 16,298ވެ. ޖުމްލަ އާބާދީގައި ހިމެނެނީ ހެކްޓަރުގެ ބިމެ 802ހެކުޓަރު ހުންނައިރު، އާބާދުވެ ބޭނުންކުރެވެމުންަދނީ 

 8,890 ދަށުގެ އަހަރުން 18 މީހުންނެވެ. މީގެތެރޭގައި 33,455ފިިރހެނުންނާއެކު ޖުމްލަ  17,157 އަންހެނުންނާއި

ވެ. އަދި އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ބޮޑު ހިމެނެއެ މީހުން 2,109 އަހަރުންމަތީގެ 65 ކުދިންނާއި

 އިމާރާތްކުރުމުގެ  އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ބިދޭސީން ގިނަ  ދީއެއް މިސިޓީގައި ދިރިއުޅެމުން ދާއިރު މީގެތެރެއިންއާބާ

 .ގޮތުގައެވެ މީހުންގެ މަސައްކަތު ގެންގުޅޭ ގޭގައި  އިތުރުން ދާއިރާގެ ސިއްހީ ދާއިރާއާއި ތަޢުލީމީ ،ދާއިރާއާއި

 2 ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ޚިދުމަތްތައް ސިއްޙީ ރައްޔިތުންނަށް މިސިޓީގައި ބަލައިލާއިރު ސިއްޙީދާއިރާއަށް

 ބޭސްފިހަރަ  16 ކުިލނިކަކާއި 11ުޔނިޓެއްގެ އިތުރުން  ހެލްތު ޕަބްލިކް މަރުކަޒާއި ސިއްޙީ 3 ހޮސްޕިޓަލާއި

މު ބަލިތަކާއި ބެހޭ އަދި މިތަންތަނުން ސިޓީގެ ރައްޔިތުންަންށ ޚާއްސަ ބަލިތަކާބެހޭ ޑޮކްޓަރުންނާއި ޢާން .ގާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ

 ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންނާިއ، ސިއްޙީ އެހީތެރިންނާއި ފޫޅުމައިންގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. 

ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ   އައްޑޫސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަްށ ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު މިސިޓީަގއި

ފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ ސާނަވީ އަށް ކިޔަވައިދޭ މަދުރަސާތައް ގާއިމުކުރެވި

މިސިޓީގައި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދެކެމްޕަހާއި ވިލާކޮލެޖްގެ ދެ ކެމްޕަހުގެ އިތުރުްނ  ސްކޫލުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި

 ކޮލެޖު ހިންގަމުންދެއެވެ.  2ޕްރައިވެޓް 

މިސްކިތް  64ރު މިސިޓީގެ ރައްޔިތުން އަޅުކަން ކުރުމަށްޓަކައި އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ދާއިރާއަށް ާބލައިލާއި

ެޖީޓފާލަން ިބނާކުރެވިފައިވާއިރު  2ބަނދަރާއި  6ބިނާކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އަރަިއފޭބުމުގެ ދަތިކަަމށް ހައްލެއް ހޯުދމަށްޓަކައި 

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި،  11ޅިވަރުކުޅުމަށްޓަކައި ބޯޓުޔާޑެއްވެސް މިސިޓީގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. މުނިފޫހިފިލުުވމަށާއި ކު

ނޑާއި،  03ޒޯންސްޓޭޑިއަމަކާއި،  ނޑާއި،  14ވޮލީ ދަ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މިސިޓީގައި ވަނީ  03ފުޓްބޯޅަ ދަ

ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ. މީގެއިތުރުން ތިން ޭބންކެއްގެ ޚިދުމަތާއި، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ުފރިހަމަ ޚިދުމަތާއި، ޑްރަގް 

ރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިިފކޭޝަން ސެންޓަރގެ ޚިދުމަތާއި، ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސާރވިސްގެ ޚިދުމަތާއި، ޓް

އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތާއި، ހިއުމަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތްތާއި، އެްނޓިކޮރަޕްޝަން 

ފީހުގެ ޚިދުމަތާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތާއި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިސިޓީގައި އެއިދާރާތަކުގެ އޮފީސްތައް ގާއިމުވެފައިވެއެވެ. އަދި 
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ދުމަތްތައް އެ އޮފީހުްނ އިކޮނޮމިކް މިނސްޓްރީގެ ގޮތްޕެއް އައްޑޫސިޓީގައި ހުޅުވައި ޓްރާންސްޕޯޓާއި ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ ޚި

 މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ޯފރުކޮށްދެމުންނެވެ. 

ގަމުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ވައިގެ ބަނދަރެއް ޤާއިމުކުރެވި އެއާޕޯޓުގެ ، ބަލާއިރު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް

ޓުތަކުގެ ަދތުރުތައް ކުރެވެމުންދެއެވެ. ރަންވޭ ބޮޑުކޮށް، ޑޮމެސްޓިކް ފްަލއިޓުތަކާއި އިންޓަރނޭަޝނަލް ްފލައިޓާއި ޓުއަރ ފްލައި

ޕްލޭން ބޭސް އެއް ޤާއިމްކުރެވި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ސީ  މީގެ އިތުރުން ގަން އިންޓަރޭނޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ސީ

ގެ ޕްލޭންގެ ޚިދުމަތްތައް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އަދި މި ސިޓީގައި ސަރަޙައްދީ ބަނދަރެއްވެސް ޤާއިމުކުރެވި މިބަނދަރު

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދެއެވެ. މީގެއިތުރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި ހިންގަމުންދާ ޓެކްސީ ސެންޓަރު ތަކުން ޓެކްސީގެ 

އައްޑޫ ސިޓީގައި ބަސް ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް  އަހަރުެގ ތެރޭގައިވަނަ  2016ޚިދުމަތްތައް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެުމންނެވެ. 

ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އަދި ހުޅުމީދޫ އާއި އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ  އިފްތިތާޙުކުރެވި މިޚިދުމަތް އައްޑޫސިޓީގެ

ރަށްތަކާއި ދެމެދު ޤާއިމްކުރެވިަފއިވާ ފެރީ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން އައްޑޫއާއި ފުވައްލަކާއި ދެމެދު ވެސް ފެރީގެ ޚިދުމަތް 

ްށ ގިނައިން ރެޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ އިންޖީނުލީ އެއްގަމު ފޯރުކޮށްދެވެމުން ދެއެވެ.  އަދި މިސިޓީގައި ފާހަނގަކޮށްލެވޭވަރަ

 އުޅަނދުތައް އާއްމުން ބޭނުންކުަރމުންދެއެވެ.  

އައްޑޫސިޓީގެ އިޤްތިޞާދަށް ބަަލއިލާއިރު ރަށުގެ އިގްތިޞާދީ ހާަލތު އަހަރުން އަހަރަށް ކުރިއަރަމުންދާކަން 

ނޑުގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ފާހަނގަކޮށްލެވެއެވެ. އާމްަދީނ ހޯދުމަށްޓަކައި މިސިޓީގެ  ރައްޔިތުން މައިގަ

ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތާއި މަސްވެރިމަސައްކަތާއި ދަ

 ދާއިރާގެ މަސައްކަތެވެ.

ކުނިކޮށި  2ގައި ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ ގޮތުން މިސޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށާއި ހިތަދޫ އަވަށު

އަދި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިުދމަތް މިސިޓީގައި ފެިށ  ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ސާފު ބޯފެނާއި ރައްކާތެރި ފާހަނާގެ ނިޒާމު ކުނިނެގުމުގެ ޚިދުމަތް  ގޭބިސީތަކަށް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން 

މާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތައުފެއްދުމާއި ަދތުރުަފތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ުއޅަނދުތަކުގައި ރައްކާތެރި ޤާއިމުކުރުމާއި ތި

 ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ނިޒާމުތައް ބޭނުންކުރުމަކީ މިސިޓީއަށް މިހާުރވެސް ބެނުންވެފައިވާ ކަންތައްތަެކވެ.
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 ކައުންސިލްގެ އިޚުތިޞާޞަ ހިނގާ ސަރަޙައްދު 

މާއްދާެގ (ޅ) ގެ  61ރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމމުގެ ޤާނޫނުގެ ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަދިވެހިރާއް

ނޑައަޅާފައިފައި ވަނީ  ދަށުން ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ޮއތޯރިޓީ އިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި، ކަ

ށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ގައި ބަޔާން ކޮ

  އައްޑޫ އަތޮޅުކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ.، ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓްގައި
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 ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް 

ންގައި، ތަރައްޤީކޮށް، ޤާނޫނުއަސަސީއާއި ޤާނުނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށްތައް ހި -1

 މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްަތއް ދިނުން.

ސިޓީގައި ނުވަތަ ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ އަވަށު ބޯޑުްނ، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ތައްޔާރުކޮށް، ސިީޓ  -2

ކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަ

ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަިތން އެކަށައަޅައި މުޅި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަްތކޮށްގެން ތަރައްޤީެގ 

 މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި ބަޖެޓު ަތއްޔާރުކުރުމާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުން.

އްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލަފަޔާއި ތަރަ -3

މަޝްވަރާ ދިނުމާއި، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ކައުންސިލްގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާ ޮގްތ 

ެއިމިންސްޓީރަތުކްނ ަކނަޑައާޅ ޮގަތަކްށ ަގާވިއުދްނ ، ބުދާރީވެބެލުމުގައި އެހީތެރިވެީދ، އެމިިނސްޓްރީތަކަށް ޖަވާ

 .ިރޕޯުޓ ުހަށެހުޅން 

 އަވަށު އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެ އޮފީސްތައް ހިނގާނުހިނގާޮގތް ބެުލން. -4

ށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަ -5

ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަްށޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިުދތައް ަހދައި އެ ގަވާއިދުތައް 

 ހިންގުން.

ލްގެ ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ސިޓީ ކައުންސިމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް  -6

 ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ ރަށްވެހިންގެ ނަމުގައި ނިންމަންެޖހޭ ކަންކަން ނިންމުން.

އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތިާމޢީ ޭބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގަިއ، އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ޯހދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި  -7

ން ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެޭދ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި އެހެ

 ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން.

ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ  -8 ތަރައްޤިގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުަމށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

ެގ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިާސ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކު

ޙައްޤުތަކާއި މަޞްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ަފރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ަތފާތު ެއކި ކަންކަމަށް ފަންޑު 

 އުފެއްދުން.
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ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުަމށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަ -9

އެކިއެކި މާލީ ސެކިއުރިޓީތައް އެކަށައަޅައި، އެފަދަ މުނިސިޕަލް ބޮންޑާއި ބިލާއި މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީ ފަދަ 

 ސެކިއުރިތީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން.

ނަން ބަދަލުވާ ޙާލަްތތަކުގައި ކުރީގެ ކައުންސިލުން  ކައުންސިލްގެ މެންބަރުްނ ބަދަުލވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްގެ  -10

 ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ އުފުލުން.

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

ނޑައެޅުމާއި ފީނެގު  ން.ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފީ ކަ

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަސުން ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަންތަނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަނދުފަހަރާއި މަގުތަކާއި، ޕާކު ފަދަ ޢާންމު  -12

 ތަންތަަނށް ނަން ދިނުމާއި ަނން ބަދަލުކުރުން.

 މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓުަތއް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮފުނވުން. -13

 ޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާލިބިގަތުން.ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ދަ -14

ސިޓީގައި އަމާން އަދި ޞުލްޙަވެރި ވެށްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެންހުިރ އެންމެހައި ކަންކަން  -15

 ކުރުން.

ށްފިކަމަްށ ކައުންސިލުގެ އިޙުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮ -16

 ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙުޤީޤްކުރުމަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަަމށް އެދުން.

 ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު ބޭނުންުކރުން. -17

 ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ހިންގުން. -18

ނޑައަޅާ މިނޫންެވސް  -19  ކަންކަން ކުރުން. ޤާނޫނަކުން ކަ
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 ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްތައް 

އާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭެނ  -1

 އިންތިޒާމު ޤާއިމުކުރުން.

 ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓުން. -2

އުމީގޮުތން ފާހަނަގކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ ދީނީގޮތުންނާއި ޤަ -3

 އިޙުތިފާލުތައް ބޭއްވުން.

 ޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރަތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީ -4

ގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ަދށުން ސިޓީ ކައުންސިާލ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާ -5

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން 

ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލުކުރުމާއި  .ަރިޖްސަޓީރ ަހަދިއިދުނާމިއ ާބިޠުލުކުރން ، ކަ

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިްނނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެެހއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ  -6

ގޮތެއްގެމަތިން ތަފާސްހިސާބު ަނގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، އެސިޓީއެްއގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، 

 ށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންާދ މީހުންނާއި، އަދި އެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. ރަ

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޙިދުމަތްތައް ދިނުން. -7  ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުްނ ކަ
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ނޑިތަކާއި ޙަރަކާތް  ނޑުދަ  ތައް ފުރަތަމަ ބައި: ލަ

 

ހިތަދޫ ސްކޫލާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި 

 ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުން 

 މަސައްކަތުގެ ކުދިންނަށް ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަސްވާރު

 ސިޓީ  އައްޑޫ ސްކޫލާއި ިހތަދޫ  ހޯދައިދިނުމަށް ތަޖުރިބާ

 ވަނަ ދުވަހު  2017ޖޫން  21 ދެމެދު އިކައުންސިލާ

  ވިފައިވއެވެ.ރެސޮއިކު ފަހުމުނާމާގައި

 

ވިލާ ކޮލެޖާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި 

 ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުން 

 ޕްރޮގްރާމުގައި  ސްކޮލަރޝިޕް އެންގޭޖްމަންޓް ކޮމިއުނިޓީ

 އައްޑޫސިޓީ  ގޮތުގައި ޕާރޓްނަރެއްގެ  ކޮލެޖުގެ ވިލާ

 އައްޑޫސިޓީ  ބައިވެރިވުމަްށޓަކައި ކައުންސިލުން

 2017އޭޕްރީލް  04 ދެމެދު  ކޮލެޖާ ވިލާ ކައުންސިލާއި

  ސޮއުކުރެވިފައިވެއެވެ. ގައިއެއްފަހުމުނާމާވަނަ ދުވަހު 

 

ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 

 ފާހަނގަކުރުން 

 ފާހަގަކުރުމުގެ ދުވަސް އަންެހނުންގެ  ބައިނަލްއަގުވާމީ

 އޮފީސްތަކުގެ އަވަށު އިދާރާއާއި  ކައުންސިލް ގޮތުން

 ރަސްމިއްޔާތެއް  ނޭގޮަތށް ހިމެ މުވައްޒަފުން

 09ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައިވަނީ 

ވަނަ ދުވަހު މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް  2017މާރިޗު 

  ހޯލުގައެވެ.
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 އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ގެއްލުންވި ގެތަކަށް އެހީވުން 

ނޑު  2017މޭ  17 ގެއަކަށް   22ވަނީ  ޓީ ހިތަދޫ އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައިސި ގައި އައްޑޫ 10:00ވަނަ ދުވަހު ރޭގަ

މިހާދިސާގައި ލިބުނު ބިފައިެވއެވެ. ގެއްލުން ތަކެއް ލި ވަރުގެގެއަކަށް އެކި 5އިތުރު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިިބފައެވެ. އަދި 

ާވފައިާވއިރު ސަރުކާރުގެ ވަފުދެއް ގެއްލުންތައް ރައީސުލް ޖުމްހޫިރއްޔާ އަލްފާޟިލް ޔާމިން އަބްޫދލްޤައްޔޫމް ގާތުން ބައްލަ

މިސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ހާލަތު ބައްލަވާފައިވެއެވެ. 

ތެރިވުމުގައި އަދި ގެއްލުންވި ފަރާތަތަކަށް އެހީ

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

ސެންޓަރ،  މޯލްޑިވްސ ޕޮލިސް ސާރވިސް، 

ން އެކިއެކި މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓުގެ އިތުރު

މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އަމިއްލަ 

ފާރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން 

 ލިބިފައިވެއެވެ. 

ން ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކަްށ މީގެއިތުރުން ކައުންސިލު

ފައިސާގެ  ފަރާތްތަކަށް އެީހތެރިވުމަށްޓަކައި ހުޅުވާފައިވެއެވެ. މިކާރިސާގައި ގެއްލުންވިއެހީވުމުގެ ގޮތުން ފަންޑު ފޮއްެޓއް 

އިތުރުން ބައެއްފަރާތަކުންވަީނ ތަކެތީގެ އެހީވެސް 

ވަނަދުވަހު އެހީގެ  2017ޖޫން  06ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. 

ލިިބފައިާވ ފައިސާ އާއި ތަކެތި ވަނީ ފަންޑުފޮށްަޓށް ގޮތުގައި 

ތުރުން ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. މީގެ އި

ވެސް ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި މުއައްސަސާތަކުންނާއި އަމިއްލަ 

ކުންފުނިތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި އަމިއްލަ އެކިއެކި 

 ފަރާތަކުންވެސް ވަނީ މާލީ އަދި ފަންނީ ގިނަުގނަ އެހީތަކެއް 

 ފައެވެ.ވެދެއްވާ  އެފަރާތްތަކަށް
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 "އައްޑޫ އެވޯޑް" ހަފްލާ  

ހަަގކޮށްލެވޭ ހިދްމަތް ކޮށްދެއްވައި ައއްޑޫއަށް ރީތި ނަން ހޯއްދަވާ ދެްއވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު އައްޑޫއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ފާ

ވަނަ ދުވަުހ ވަނީ  2017ފެބްރުއަރީ  03ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން  ކައުްނސިލްގެ ފަރާތުން ދޭ "އައްޑޫ ެއވޯޑް" ހަފްލާ  

އެވްޑް ހަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފަިއވަނީ އެންޓި ކަރަޕްޝަން ބާއްވާފައެވެ. ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވުނު މި 

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ލުޠުފީއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކި އިދާރާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުން މިހަފްލާގައި 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  

ފަރާތަކަށް  65ންެނވެ. އެގޮތުން މަތީ ދަރަޖައިެގ އިނާމް އައްޑޫ އެވޯޑް ދީފައިވަނީ އެކި ކެޓަގަރީތަކަށް ބަާހލައިގެ

ަފރާތަކަށް ޚިދުމަތުގެ އިނާމް ލިިބފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން  31ފަރާތަކަށް ިހތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމާއި  18ލިބިފައިވާއިރު 

ކްޓަރުންނަށް ޝީލްޑް މެޑިކަލް ޑޮ 02ފަރާތަކާއި ވަކިދާއިރާއަކުން ޚާއްސަވެފައިވާ  04ފީއެޗްޑީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ 

ފަރާތަކަށް އެރުވިފައިވާއިރު އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ  08އެރުވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ހަފްލާގައި ދެވުނު ޝަރަފުގެ އެވޯޑް 

 ފަރާތަކަށް އެރުވިފައިވެއެވެ.   1ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަރުން ހުވައި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

ޓީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން ހުވައި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އައްޑޫސި

ގައެވެ. ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ހޯލްގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތިގައި ކައުންސިލަރުންނަށް  2017ޖޫން  03ބާއްވާފައިވަނީ 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ  އަލްފާޟިލް  މުޙައްމަދު ހާޝިމްއެވެ. ހުވައި ލައިދެއްވީ ސީނިއަރ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް

މަޖްލިސްގެ އައްޑޫގެ ދާއިރާތައް ތަފްސީލްކުރައްވާ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނާއި އައްޑޫސިޓީގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި 

 ވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން އައްޑޫގެ ޢާންމު ރައްޔިތުން ބައި
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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ 

ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ހުވައިކުރުމުގެ  2017ޖޫން  03އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ  

މޭޔަރ އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވެއެވެ. މި  ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ބޭއްވުނު މިޖަލްސާގައި އައްޑޫސިޓީގެ

ޞާދިޤެވެ. އަދި هللا ޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާޤުން އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ ކަމަށް ހޮވިފައިވަނީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ސްރިފެވެ. މި މަޤާމްތައް ކައުންސިލްގެ އަޢުލަބިއްޔަތުްނ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އަލްފާޟިްލ މުޙައްމަދު ޔަ

 އިންތިޚާބުކުރެވިފައި ވަނީ ކައުްނސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. 

 

 ސަރަހައްދެއްގައި ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދެ 

ގްރިމެންޓާއި އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަޒާ އިންވެސްޓްމެންޓާއި އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ

 މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދާތީ، މި މަސައްކަތުގެ އެގްރިމެންޓްވަނީ ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ. 

 

 މަރަދޫ އަވަށު މަސްވެރިންގެހިޔާ އެއް ހެދުން 

ން.އެސް ވަނަދުވަހު އާރް.އެސް.އެސް.އެ 2017މާރިޗު  16މަރަދޫ އަވަށުގައި މަސްވެރިންގެހިޔާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތަކީ 

އަރިއަސް އިންވެސްޓްމެންޓާއި އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.  މިމަސައްކަތަށް 

 .ރުފިޔާ (އެއްލައްކަ ބާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަ ރުފިޔާ ހަތް ލާރި ) ޙަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ  112,509.07

 މަޖެއްސުން އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ފެންލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަ 

އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ފަސޭހައިން ސާފު ފެންލިޭބނެ އިންތިޒާްމ ަހމަޖެއްސުމުގެ ބޭނުމުގައި ހިތަޫދ މެދު ބަނދަރާއި މަނިުކ 

 737,857.07 ބަނދަރާއި މަރަދޫ ބަނދަރުމަތީަގއި ގައި ފެން އިސްކުރު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން

ސް އަށްސަތޭކެ ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ ހަތް ލާރި) ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. (ހަތްލައްކަ ތިރީސް ހަތްހާ

މި މަސައްކަތް ވަނީ ވަނަދުވަހު ވަސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު  04މޭ  2017

 ނިމިފައެވެ. 

ނޑުގެ   ން ލައިޓްޕޯސްޓް މަރާމާތު ކުރު  1މަރަދޫ ފުޓްބޯޅަދަ

ނޑުގެ ލައިޓް ޕޯސްޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ  ވަނަދުވަހު ވަސަން މޯލްޑިވްސް  21މޭ  2017މަރަދޫ ފުޓްބޯޅަދަ

ރުފިޔާ (ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ) ގެ  25,000.00  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.

 . ކަތް ވަނީ އެއްކޮށް ނިމިފައެވެމިމަސައް
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ނޑު ކަ ނޑަށް ފެންލިބޭނެގޮތް ހެދުމާއި، ދަ ނޑު ލައިޓްހަރުކޮށް ދިއްލުމާއި، ދަ ސަބާ ދަ

 ލެވެލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ަވނަ ދުވަހު އެގްރިމެންޓް ކުރެވުުނ ިމ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  2017މޭ  04އެސްޓާރން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓާއި، 

ނޑު ދިއްލުމަށް ބޭނުންވާ ލައިޓްޕޯސްޓް ތައް ވަނީ ދަ

ނޑަށް ފެންިލބެނެހެްނ ފެްނ  ގެނެވިފައެވެ. އަދި ދަ

ވަޔަރިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމިފައެވެ. 

ނޑުގައި ަލއިޓްޕޯސްޓް ހަރުކުރުމުގެ   މިހާރު ނުނިމިވަނީ ދަ

ނޑުލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި  މަސައްކަތާއި ދަ

  436,369.00މަސައްކަތް އެގްރިމެންޓްކުރެވިފައިވަނީ 

ރުފިޔާ (ހަތަރު ލައްކަ ތިރީސް ހަހާސް ތިންސަތޭކަ 

  ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ރުފިޔާ) އަށެވެ.

ނޑި ސަރަހައްދުގައި ޗެކްޕޯސްޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް   ގައުކެ

އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އައްޑޫ 

 ޕޮލިސްއާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

ނޑި ބްރިޖް ސަރަހައްދުގައި  މަޤުސަދުގައި ގައުކެ

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޗެކްޕޯސްޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ 

 22ޖޫްނ  2017މަސައްކަތް އެގްރިމެންޓް ކުރެވިަފއިވަނީ 

ވަނަދުވަހު ފަޒާ ބިޒްނަސް އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެކުއެވެ. 

ރުފިޔާ  997.00 ,169މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ 

ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ (އެއް

 ހަތް ރުފިޔާ) އެވެ. 

 ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށުގައި ޖިމްސެޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ނޑު ސަރަހައްދާއި މީދޫ ފިނިހިޔާފަންނު އަދި ޕާކް ގޯޅި ކަންމަތީގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖިމްސެޓް  ހުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދަ

ވަނަދުވަހު  22ޖޫން  2017ރުމުގެ މަސައްކަތަކީ  ހަރުކު

އެސްޓާރން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެކު އެގަރިމެންްޓ 

ރުފިޔާ (ހަތްދިހަ  76,326.60ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. 

ހަހާސް ތިންސަތޭކަ ސައްބީސް ރުފިޔަ ފަސްދޮޅަސް ލާރި) 

ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަ 

 ސައްކަތެކެވެ. މަ



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 ހިތަދޫ ދެކުނުދާއިރާގައި ފިނިމައިޒާން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

ވަނަދުވަހު ފަޒާ ބިޒްނަސް  26ފެބްރުއަރީ  2017ހިތަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ފިނިމައިޒާނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަކީ 

ރުފިޔާ (ނުވަދިހަ   99,997.00ކަތެކެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މަސައް

 ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް ރުފިޔާ) ގެ މިމަސައްކަތް  ވަނީ އެއްކޮށް ނިމިފައެވެ.

 

 ހިތަދޫ މެދުދާއިރާގައި ފިނިމައިޒާން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

ހިތަދޫ ސިޓީ ބާޒާރު ސަރަހައްދުގައި ފިނިމައިޒާނެއް 

ވަނަދުވަހު  26ފެބްރުއަރީ  2017ހެދުމުގެ މަސައްކަތަކީ 

ފަޒާ ބިޒްނަސް އިންވެސްޓްމަންްޓ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި 

އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވުގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު 

ރުފިޔާ (އެއްލައްކަ   110,007.00މަސައްކަތެކެވެ. 

ދިހަހާސް ހަތްރުފިޔާ) ގެ މިމަސައްކަތް  ވަނީ އެއްކޮށް 

 ނިމިފައެވެ.

 

ނޑު އަ  ނޑުގައި ޖެހުމަށް ލެޑްލައިޓް ގަތުން މަނިކުދަ  ދި އިދިގަލި ދަ

ވަނަދުވަހު އެސްޓާރން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް  އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި  21މޭ  2017

 ރުފިޔާ  (ހަތަރު ލައްކަ ތިރީސްދެހާސް ރުފިޔާ) ކަރަދުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ  432,000.00މަސައްކަތަކީ 

 ރާއާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.މަސައްކަތެކެވެ. މި ލައިޓްތައް ގަނެ ކައުންސިލްއިދާ

 

 ހާހަލުގައި އާއި ނެރުގައި ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 

 މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ.

 

 ކުނިއެޅުންމަނާކުރާ ބޯޑު ޖެހުން އައްޑޫ ސިޓީގެ އަވަށް ތަކުގައި 

މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް ބިޑް ހުށަހެޅިފަރާތްތަކުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު،  މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ 

 ބިޑްކާމިޔާބު ކުރެވުނުފަރާތާއި އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
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 ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަރަދޫފޭދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް 

ަވނަދުވަހު އެސްޓާރން އައްޑޫ  11މޭ  2017ރުފިޔާ (އެއްލައްކަ ބާރަހާސް ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ) އަށް  112,060.00މިއީ 

 އިންވެސްޓްމަންޓް އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މިމަސައްކަތް އެއްކޮށް  ނިމި ކައުންސިލާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

  

ނޑުދިއްލުން  ދިގަލި އީ ނޑުގައިނ ލައިޓްޖަހައި ދަ  ދަ

ވަނަދުވަހު އެމް.އެސް.މެރިން  22ފެބްރުވަރީ  2017

ރުފިޔާ ( ދެލައްކަ  265,294.60އާއިއެކު 

ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަހަތަރު ރުފިާޔ 

ފަސްދޮޅަސްލާރި ) އަށް އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު 

ށުން މިހާރު ވަނީ މަސައްކަތެކެވެ. މިއެގްރިމެންޓްގެ ދަ

ލައިޓްޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓުަވޔަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ކޮށްނިމިފައެވެ. މިހާރު ކުރިއަްށދަނީ ލައިޓް ހަރުކުރުމުެގ 

 މަސައްކަތެވެ. 

ނޑި ބްރިޖް ސަރަހައްދުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް   ގައުކެ

 09އެޕްރީލް  2017ތޭކަވިހި ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސްލާރި ) އަށް ރުފިޔާ ( އެއްލައްކަ ސާދަހާސް ހަތަރުސަ 114,420.60މިއީ 

ވަނަދުވަހު ސަންޝެލް މޯލްޑިްވސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއިއެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. މިމަސައްކަތް އެއްކޮށް  

 ނިމި ކައުންސިލާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

 

 ރުން ސިޓީ ބާޒާރުން ފިހާރަ ކުއްޔަށް ދޫކު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ އާއި ކައުންސިލް 

އިދާރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސިޓީ ބާޒާރު 

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުއްޔައް ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ 

ތެރެއިން ތިންމަސްދުވަސް ފާއިުތވެ ދިޔައިރުވެސް އެއްވެސް 

ފިހާރައިގެ އެގްރިމެންޓް  02މަސައްކަތެއް ނުކުރާ 

ބާތިލްކޮްށ، އަލުން އިޢުލާން ކޮށް ވަނީ އެހެން ދެފަރާތަކާއި 

 އެކު އެގްރިމެންޓް ހެދިފައެވެ.
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  ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ބައި:  ދެވަނަ

 ކައުންސިލް 

 ގާގޮތް ކައުންސިލް ހިން 

ލުން ހިންގުމުގެ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫ

ޤާނޫނާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެހދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އައްޑޫ ސިޓީ  2010/7ޤާނޫނު، ނަްނބަރު 

ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި، ކަުއންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ިނންމަންޖެހޭ ނިންުމންތައް 

އުންސިލުްނ ާބއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވންތައް ބޭއްުވމަށާއި، އެ ބައްދަލުުވންތަކުގައި ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީުޛ ނިންމުމަށްޓަކައި ކަ

ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށް ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެެވ. މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔަނީ 

" އެވެ. މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލްެގ އެންމެހައި ކަންތައްތައް 2011ވާޢިދު "އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަ

މޭޔަރުގެ މަޝްވަރާމަތިން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ ، ހިންގަނީ މޭޔަރުގެ ސީދާ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. މޭޔަރު ނެތް ޙާލަތެއްގައި

 ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. 

 ކައުންސިލް މެމްބަރުން ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 
 ޞާދިޤު هللا ޢަބްދު ރިހަމަ ނަން: ފު

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ  ދާއިރާ: 

 މޭޔަރ  މަޤާމު: 

 ހިތަދޫ ސ. ކައުސަރު/  އެޑްރެސް: 

 7924030 ފޯން ނަންބަރ: 

 mayor@adducity.gov.mv   އީމެއިލް: 
 

 

  ޠައްޔިބު هللا ޢަބްދު ރިހަމަ ނަން: ފު

 ދޫ ދާއިރާމަރަ  ދާއިރާ: 

 ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  މަޤާމު: 

 ދޫ މަރަ ސ. /ހަޒާރުމާގެ  އެޑްރެސް: 

 7774310 ފޯން ނަންބަރ: 

 thayyib@adducity.gov.mv    އީމެއިލް:
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 ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު  ފުރިހަމަ ނަން: 

 ފޭދޫ ދާއިރާ          ދާއިރާ: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

 ފޭދޫ  ސ. /އާފަހި    އެޑްރެސް:

 9996602 ފޯން ނަންބަރ:

 fahmee@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:
 

 

 

  މުޙައްމަދު ޔަސްރިފު ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިރާ ދެކުނުހިތަދޫ   ދާއިރާ: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

 ހިތަދޫ ސ. /ހެވި  އެޑްރެސް: 

 7781342 ފޯން ނަންބަރ: 

 yasrif@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:
 

 

 

 ޙުސައިން ޙިލްމީ  ހަމަ ނަން: ފުރި

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ  ދާއިރާ: 

  ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

 ނާޒް/ ސ. ހިތަދޫ އެޑްރެސް:  

 9869986 ފޯން ނަންބަރ: 

 hilmy@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:
 

 

 

 ޢަލީ މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ ނަން: 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ  ދާއިރާ: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

   ޗަމްޕާޕޫލުމާގެ/ ސ. ހުޅުދޫ  :  އެޑްރެސް

 7900512 ފޯން ނަންބަރ: 

 ali.mohamed@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:
 

 

  

mailto:fahmee@adducity.gov.mv
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 ކައުންސިލް މެމްބަރުން ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 
 ޞާދިޤު هللا ޢަބްދު ރިހަމަ ނަން: ފު

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ  ދާއިރާ: 

 މޭޔަރ  މަޤާމު: 

 ހިތަދޫ ސ. ކައުސަރު/  އެޑްރެސް: 

 7924030 ނަންބަރ: ފޯން 

 mayor@adducity.gov.mv   އީމެއިލް: 
 

 

 މުހައްމަދު ޔަސްރިފް  ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިރާދެކުނު ހިތަދޫ   ދާއިރާ: 

 ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  މަޤާމު: 

 ހިތަދޫ ސ. /ހެވި  އެޑްރެސް: 

 7781342 ފޯން ނަންބަރ: 

 yasrif@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

   
 

 ލީ ފަހުމީ އަޙުމަދުޢަ  ފުރިހަމަ ނަން: 

 ފޭދޫ ދާއިރާ          ދާއިރާ: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

 ފޭދޫ  ސ. /އާފަހި    އެޑްރެސް:

 9996602 ފޯން ނަންބަރ:

 fahmee@adducity.gov.mv       އީމެއިލް:

 

 

 ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިރާމެދު ހިތަދޫ   ދާއިރާ: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

 ހިތަދޫ ސ.މިރިހިމާގެ/   އެޑްރެސް: 

 7772284 ފޯން ނަންބަރ: 

 jamsheeda.mohamed@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 

 

 

mailto:fahmee@adducity.gov.mv
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 ޙުސައިން ޙިޔާޟް ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިރާ  އައްޑޫމީދޫ  ދާއިރާ: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

    މީދޫ ސ. /އެދުރުގެ  އެޑްރެސް: 

 7785477 ފޯން ނަންބަރ: 

  hussain.hiyaz@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 

 ފައިޞަލް އިބްރާހިމް  ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދޫ ދާއިރާމަރަ        ދާއިރާ: 

 ކައުންސިލަރ  : މަޤާމު

 ދޫ މަރަ ސ. /ދިލްކަޝްގެ    :އެޑްރެސް

 7727716 ފޯން ނަންބަރ:

 faisal.ibrahim@adducity.gov.mv   އީމެއިލް:

 

 

 އިބްރާހިމް ޝުކުރީ ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިރާ ހުޅުދޫ       ދާއިރާ: 

 ރކައުންސިލަ  މަޤާމު: 

 ދޫ ހުޅު ސ. /ގުލްހަޒާރުގެ    އެޑްރެސް:

 7939288 ފޯން ނަންބަރ:

   ibrahim.shukuree@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:
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 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލަރުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވެފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށް 

އަދި ޖަާވބުދާރީވަނިވި އުޞޫލަކުން ރައްިޔތުން އަމިއްލައަށް ިނންމުމަށް ަމގުފަހިކޮށްދީ އިޤުތިޞާީދ ، ކަންކަން، ދިމިޤްރާތީ

ގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށްދީ، ގޮތުންނާއި، އިޖުތިމާޢީގޮުތން އަދި ޡަޤާފީގޮތުން، ސިޓީ

ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ގާތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ، ސިޓީގެ ، ރައްޔިތުންބާރުވެރި ކުރުވައި

 25ނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަ 2017 އަދި މެވެ.އަވަށްތަކުގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރު

ނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.ގެ ރުންވަނަ ޖަލްސާއިން ކައުންސިލަ   މެދުގައި މަސައްކަތް ތިރީގައިވާގޮތަށް ކަ

 

 ކައުންސިލްގެ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  – ޞާދިޤުهللا މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު -1

 އިދާރީ ހިންގުން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  –  ސްރިފްމުޙައްމަދު ޔަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  -2

 އިޤުތިސާދީ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން – ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދުކައުންސިލަރ  -3

 އިޖުތިމާޢީ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން – ޙުސައިން ހިޔާޟް ކައުންސިލަރ  -4

 ރުންކަންކަން ވިލަރެސްކުތާރީޚާއި ސަޤާފީ  – ކައުންސިލަރ އަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު -5

 ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުންމާއި ގުޅޭ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވު – ފައިޞަލް އިބްރާހީމްކައުންސިލަރ  -6

 އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވިލަރެސްކުރުން – ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ -7

 

 

 



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

email:admin@adducity.gov.mv: :Fax: 6885002 އީމެއިލް ފެކްސް    Telephone: 6885003: ްފޯނ 

 

25 

 ޙާޟިރީ  ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރުގެ  ދެވަނަ 

 

 ބަރުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯރޓް ގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް މެމް  2017ޖޫން  02 އިން  2017ޖަނަވަރީ  01

ން 
ިހެ
ެނ
ެހ
އ

 

އި
ގަ
ރު
ބޭ
 
ުން
ަށ
ރ
 
އި
ގަ
މު
ޭނު
ީބ
މ
ސް
ރަ

 

ިބޭ
ުލ
ނ
 
ރަ
ސާ
މު

  
ަދު
ަދ
ޢ
 
ގެ
ުހ
ވަ
ދު
 
ގި
ީނެ
ްޓ
އ
ޗު

 

މާ
ިން
ޒ
 
ިލީ
އ
ޢާ

  
ަދު
ަދ
ޢ
 
ެގ
ަހު
ވ
ދު
 
ގި
ީނެ
ްޓ
އ
ޗު

 

ަދު
ަދ
ޢ
 
ގެ
ަހު
ވ
ދު
 
ގި
ީނެ
ްޓ
އ
ޗު
 
ރީ
ަހަ
އ

 

ަދު
ަދ
ޢ
 
ގެ
ކު
ްތަ
ަސ
ވ
ދު
 
ރި
ހު
 
އި
ގަ
ްޓީ
އ
ޗު
 
ގެ
މު
ަލާ
ސ

 

ަދަ
ޢ
 
ގެ
ަހު
ވ
ދު
 
ވާ
ުނު
ރ
ާޟި

ޙ
ދު

 

ިލް
ސ
ުން
އ
ކަ

 
ަދު
ަދ
ޢ
 
ގެ
ަހު
ވ
ދު
 ި
ވ
ރު
ާޟި

ޙ
 
ަށް
އ
ރާ
ިދާ
އ

 

ާން
ވ
ރު
ާޟި

ޙ
 

ަދު
ަދ
ޢ
 ެ
ުގ
ަހ
ވ
ދު
 
މީ
ސް
ރަ
 
ެހޭ
ޖ

 

 # ނަން  މަޤާމު 

 1 ޞާިދޤް هللا ޢަބްދު މޭޔަރ 107 82   19 3  3 

 2 ޠައްޔިބު  هللاޢަބްދު މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ  107 84  2 10 9  2 

 3 ޙިލްމީ  ޙުސައިން  ކައުންސިލަރ 107 93 2 8    4 

 4 ޔަސްިރފް  މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ 107 84  3 16   4 

 5 ަފހުމީ ައޙްމަދު  އަލީ ކައުންސިލަރ 107 101  1 5    
 6 މުަޙއްމަދު  ޢަލީ ކައުންސިލަރ 107 63 22 1 13 3 3  2
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 ޟިރީ ޙާ  ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރުގެ  ތިންވަނަ 

 

 ރިޕޯރޓް  ގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޙާޟިރީ 2017ޖޫން  30އިން  2017 ޖޫން  03

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 

ޢަދަދު  ޙާޟިރުވި ދުވަހުގެ  

ޖެހޭ ރަސްމީ ދުވަހުގެ  ޙާޟިރުވާން

 ޢަދަދު 
 # ނަން  މަޤާމު 

 1 ޞާދިޤް هللا ޢަބްދު މޭޔަރ 15 15

 2 ޔަސްރިފު  މުޙައްމަދު މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ 15 15

 3 އަހްމަދު  ޢަލީ ފަހުމީ ކައުންސިލަރ 15 15

 4 މުޙައްމަދު  ޖަމްޝީދާ ކައުންސިލަރ 15 15

 5 ޝުކުރީ އިބްރާހީމް ކައުންސިލަރ 15 15

 6 އިބްރާހީމް  ފައިޞަލް ކައުންސިލަރ 15 15

 7 ޙުސައިން ޙިޔާޟް  ކައުންސިލަރ 15 15
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 ޤަރާރުތައް  އި ނިންމުންތަކާ  ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުން  25 ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ އަހަރުގެވަނަ  2017އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން 

ޤަރާރުވަނީ  10ިނންމުމާއި  141މިބައްދަލުވުްނތަކުގައި  ބާއްވަންޖެހޭއިރު އެ ހުރިހާ ބައްަދލުވުމެއްވެސް ވަނީ ބާއްވަވާފައެވެ.

އި ވެބްސައިޓްގައި ޕޭޖާ ބުކްކައުންސިލް އިދާރާގެ ފޭސް ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ޤަރާރުަތއްފާސްކޮށްފައެވެ. ކައުންސިލުން 

 ދަލުވުންވެސް ބާއްވާފަިއވެއެވެ.ކުއްލި ބައް 01އަދިހަމަ މިމުއްދަތުގެ ތެރެގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 
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 ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 

 މުވައްޒަފުން 

 113ނިމުނު އިރު މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ  ރަތަމަ ހަމަސްގެ ފުވަނަ އަހަރު 2017

މިމުއްދަތުގެ ންނެވެ. މަސައްކަތު މުަވއްޒަފު 25އިދާރީ މުވައްަޒފުންނާއި  88ިއ ހިމެނެނީ މުވައްޒަފުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގަ

 ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވެއެވެ. މުވައްޒަފަކު 01މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވިފައިވާއިރު  01ތެރޭގައި 

  މުވައްޒަފުން އެކުލެވިފައިވާގޮތް 

 އަދަދު  ރޭންކް  މުވައްޒަފުންގެ ރޭންކު ބެހިފައިވާގޮތް 

 EX1 2 ޑިރެކްޓަރ

 MS4 1 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
 MS3 13 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 MS2 1 2ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 MS2 1 2ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 CS9 (Grade 2) 1 ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް 

 CS7 (Grade 1) 1 ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް 
 MS1 5 1ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 MS1 6 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS4 6 2އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 GS4 2 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS3 17 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 GS3 11 1އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS2 20 2އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS1 1 1އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 SS2 11 2ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 

 SS1 14 1ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 

 113  ޖުމްލަ 

 

 

  



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

email:admin@adducity.gov.mv: :Fax: 6885002 އީމެއިލް ފެކްސް    Telephone: 6885003: ްފޯނ 

 

29 

 ޙާޟިރީ  މުވައްޒަފުންގެ 

އެވެ. މި އިދާރާގެ  122މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ޢަދަދަކީ ހަމަހު ރަސްމީ  ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ  2017

ތެރޭގައި ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ  2017މުވައްޒަފުން  83.46%މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 

 އޮފީހަށް ހާޟިރުވެފައިވެއެވެ.   ހުރިހާ ދުވަސްތަކުގައި

 ންގަނޑު މި  ސުލޫކީ  މުވައްޒަފުންގެ 

ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެޭހ  ،އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ

ހިތްހެޔޮ، ހަރުދަނާ، ޤާބިލު، ނަމޫާނ ބަޔަކަށް ހެދުަމްށޓަކައި، މި ކައުންސިލްގެ ، ފެންވަރަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ޚިދުަމތް ދެވޭ

ނޑައަޅާފައި ވަނީ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަޑު  ނޑައެޅިފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު ،ކަމުގައި ކަ ގައި ކަ

ސުލޫކީ މިންގަޑެވެ. މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންަގނޑު ޢާއްމުގޮތެއްގައި ރަގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މުވައްޒަފަކާއި މެދު ސިވިލް ސަރވިސް  01 ތެރޭގައިމަސް ދުވަހގެ  5ފާއިތުވި ވަނަ އަހަރުގެ  2017ނަމަވެސް 

 ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ިއސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވެއެވެ.

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރެވޭ  ކަންކަމުގައި  ފުށުއަރާ  މަޞްލަޙަތު 

މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ވަޒީފާ ބަާޔނުގައި ހިމެނިފައިާވ މަސައްކަތެއް، ނުވަަތ ވަކި ޚާއްޞަ ަމސައްކަތެއްގެ 

ގައި ޙަވާލުކުރެވިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއްގެ ތެރޭގައި ވިޔަސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނ ގޮތު

އެމަސައްކަތް ކޮށް ނިންމުމުގައި، މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ، އެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ 

މުވައްޒަފުންގެ ، އްޒަފަކު މެދުވެރިކޮށް ެއމަސައްކަތްތައް ކުރުވާގޮތަށް ހަަމޖައްސައިކަމަކާއި މިންވަރަށް ބަލަިއ އެެހން މުވަ

 މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި މިއުޞޫލުގެ މަތިން ދަނީ ޢަމަުލ ކުރެވެމުންނެވެ. 
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 ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީނު  ހިންގުނު  މުވައްޒަފުންނަށް 

 )CPPP( އުމަންޓް ޕްރޮކި  ޕަބްލިކް  އިން  ޕްރޮގްރާމް  ސެޓްފިކެޓް 

ހަމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ހިންގުނު މިކޯހުގައި މިއިދާރާގެ ދެމުވައްޒަފުން ކަމަށްވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ އާމިނަތު 

އުސްވާ އާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އީމާން ޝާިތރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މިއީ ސިވިލް ސާރވިސް 

 ސްޓިޓިއުޓާއި ޯވލްޑް ބޭންކާއި ގުޅިގެން އޮންލައިްނކޮށް ހިންގުނު ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯެހކެވެ.ޓްރެއިނިންގ އިން

 ޓްރޭނިންގ މޯޓިވޭޝަން 

މިއީ ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާިއ 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ޖީ.އެސްލެވެލްގެ 

 މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ ހިންގުނު ތަމްރީން

ގައި ބޭއްވުުނ  2017ފެބުރުވަރީ  22ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިެވ  23މިޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ 

 ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

 

 ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  ގަވާއިދަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ގަިއ ބޭއްވުނު މިޕްރޮގްރާމަކީ   2017މާރިޗު  06

އްކަތްކުރައްވާ ޖީ.އެސް ލެވެލްގެ މިއިދާރާގައި މަސަ

މުވައްޒަފުންނަށް ޙާޢްސަކޮށްގެން ހިންގުނު ތަމްރީްނ 

މުވައްޒަފުން  30ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި ޖުމްލަ 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

 

 1 ދިވެހި  އޮފީސް 

ކީ މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އަށް ބޭއްުވުނ މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަ 2017މާރިޗު  09އިން  2017މާރިޗު  07

ޖީ.އެސް އަދި އެމް.އެސް ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮްށގެން ބޭއްވުނު ތަމްީރން ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި 

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެމންފައިވެއެވެ. 27ޖުމްލަ 
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 ޕްރޮގްރާމް  ންގޓްރޭނި ޕްރޮކިއުމަންޓް  އެންޑް  އިވެލުއޭޝަން  ބިޑް 

އަށް  2017މާރިޗް  30އިން  2017މާރިޗް  26މިއީ 

ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން 

މާލޭގައި ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި 

މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  03މިއިދާރާގެ 

އިޙުސާން، ޕްރޮޖްކްޓް هللا ޢަބްދު އެއީ ލީގަލް އެސިސްޓަންޓް

އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ނިޝާން އަިދ އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

 އޮފިސަރ ޙަސަން ރުބީން ވަހީދެވެ.

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އޮފީސް  ފޯރ އިންގްލިޝް 

އަށް  2017އޭޕްރީލް  27އިން  217އޭޕްރީލް  25

ގެ މިއިދާރާގައި ހިންގުނު މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާ

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިެވ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިީއ  26

ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާިއ 

އްކަތް ސަސިލާއިގުޅިގެން މިއިދާޜާގައި މައައްޑޫސިޓީ ކައުން

ކުރައްވާ ޖީ.އެސް ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮސްގެްނ 

 ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

 އެގްޒެކެޓިވްސް  ފޯރ ޕް ލީޑަރޝި 

އްކަތް ކުރައްވާ ސަކައުންސިލް އިދާރާގައި މަ މިއީ

ޙާއްސަކުރެވިގެން  ސުޕަވައިޒަރ ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް

އަށް  2017އޭޕްރީލް  27އިން  2017އޭޕްރީލް  25

ބޭއްވުނު ތަމްރީްނ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި 

  ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެ 14މިއިދާރާގެ 

 

   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އޮފީސް  އިން  3 ސެޓްފިކެޓް 

މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މާލޭގައި ހިންގުނު ތަމްރީްނ  06އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ފަރާުތން މިއީ ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ 

ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ ފަރާތުން އެޑްިމނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިަމތު ޝާކިރު ބައިވެރިވެ 

  ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
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 ގެ ހިންގުން ކައުންސިލް

 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު 
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 މަސައްކަތް  ކޮމިޓީތަކުގެ  ކޮމިޓީތަކާއި  ލެވިފައިވާ އެކުލަވާ ކައުންސިލްގައި 

 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  -1

 

  : ުއައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ލަފާއާއި މަޝްވަރާދިނުމާއި މަޤްސަދ

 އަށާއި ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ

  : ްމެމްބަރުނ 

 (ވަކިވެފައި) ކޮމިޓީގެ ރައީސާ   އަލްފާޟިލާ ޖަމްޝީދާ  މުޙައްމަދު

 ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސާ    އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިހާބު 

 (ވަކިވެފައި) ގެ މެމްބަރިހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ    އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ގުލްފިޝާމް

   މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު   ޝެހެނާޒް ރަޝީދު  އަލްފާޟިލާ 

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު    އަލްފާޟިލާ ޝަފްނާ އަޙުމަދު ދީދީ 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު    އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސަޢީދާ 

 ފައި)(ވަކިވެ  ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު   އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ މުތީޢު 

   

 ުމެމްބަރުން ކޮމިޓީ އިން ވަކިވެ ވަޑައިގެންފައިވއެވެ. އެއީ ކޮމިޓީގެ  03ރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ތެރެގައި މިކޮމިތީގެ ފ

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ  މެމްބަރު އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ މުތީޢު އަދި ހިތަދޫ އުތުރު  ރައީސާ އަލފާޟިލާ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދާއި

ލާ  އާމިނަތު ގުލްފިޝާމެވެ. އަލްފާޟިލާ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު ވަކިވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްފާޟި

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ. އަދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ އާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ 

 21އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ން ދުގެތެރެއިޤާވާއި ނުވުމުންބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވެފައި މެމްބަރު ވަކިވެފައިވަނީ

 ވަނަ ނިންމުމުންނެވެ.  116ޖަލްސާގެ 

 

 : ުމަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ 

 ބްރައިޑަލް ބޮކޭ ކޯހެއް ހިންގުން  •

 ޕޭސްޓްރީ ކޯހެއް ހިންގުން  •

 

 އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ  -2

  ިލް ސަރިވސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި މަޤްސަދު : ދިވެހި ސިވ

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރާ  ،ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އެހީތެރިވުމާއި

 މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން 

 :ްމެމްބަރުނ 

 ޔަސްރިފު މަދު ރ މުޙައްކައުންސިލަ

  ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން

 ޝިޒްލީނާ އަސްލަމްޑިރެކްޓަރ 
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 ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން ލަޠީފު ޢަލީ  ޑެޕިއުޓީ

 ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ލަބީބް  އެސިސްޓެންޓް

 ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު އަމީޒާ ޚަލީލް  އެސިސްޓެންޓް

 ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ލުޠުފީ  އެސިސްޓެންޓް

 ޑިރެކްޓަރ ޝައިބާ އަނީސް އެސިސްޓެންޓް

 ޑިރެކްޓަރ މަރްޔަމް ހަބީބާ އެސިސްޓެންޓް

 ހަސަން ރަޝީދު މޫސާ ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް

 

  : ުފުރަތަމަ ހަމަސަ◌ް ދުވަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ   2017މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ

ދަލުވުން ބޭއްވި، ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ އެކިއެކި ކަންތައްތަކާއި ބައް 2ތެރޭގައި އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ 

 މައްސަލައަކާއިއެމު ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވި ގޮތް ނިންމާފައިވެއެވެ. 6ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓިއަށް ހުށަހެޅުނު 

 

 ޕަބްލިކް ސާރވިސް އެންހޭންސްމަންޓް ކޮމިޓީ  -3

  ަރު ވަޒަން ކޮށްބަލައި ރައްޔިތުން ނަށް އަވަސް ޚިދުމަތަކެއް ފޯރު ކޮށް މަޤްސަދު : ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި  މިންވ

 ދިނުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުން 

 : ްމެމްބަރުނ 

 (މުޤައްރިރު) ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދުކައުންސިލަރ 

 ޢަލީ ފަހުމީ އަހުމަދު ކައުންސިލަރ 

 ކައުންސިލަރ އަލީ މުހައްމަދު 

 ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ހަސަން

 ންހެނުން ކޮމިޓީގެ ރައީސާ އަ

 އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ 

 

  : ުފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ 2017މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ

ވުމެއް ތެރޭގައި ކޮމިޓީއަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިނުވުމާއިއެކު މިކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލު 

 ބޭއްވިފައިނުވެއެވެ.

 

 އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ ބިޑް  -4

  : ުޕްރޮކިޔަމަންޓް  އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ ސިޓީ އައްޑޫ  މަތިން އެއްގޮތުގެ ޤަވާއިދާއި ޤާނޫނާއި ކައުންސިލްމަޤްސަދ 

 ގެންދިޔުން  ކުރިޔަށް މަސައްކަތްތަށް ބީލަމުގެ އަދި

 

  : ްމެމްބަރުނ 

 )މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ(އްމަދު މުޙަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް

 )މުޤައްރިރު ނައިބު ކޮމިޓީގެ( ޝުކުރީ އިބްރާހިމް  އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ

 އިބްރާހިމް ފައިޞަލް  އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ

 ޙަބީބު ޙުސައިން އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ލީގަލް
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 އަނީސް  ޝައިބާ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ އެސިސްޓެންޓް

 ލަބީބް  އިބްރާހިމް ރ އަލްފާޟިލްޑިރެކްޓަ  އެސިސްޓެންޓް

 هللاޝަހީދު އިބްރާހިމް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް  ޕްރޮޖެކްޓްސް

 މުސްޠަފާ  މުންސިރާ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޕްލޭނިންގ އެސިސްޓެންޓް

 

  : ުފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ 2017މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ 

ވެލުއޭޓްކޮށް މައްސަލަވެސް އި  16 ތިރީގައިވާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ލުވުން ބޭއްވި ބައްދަ  13 ކޮމިޓީގެ  ތެރޭގައި 

 ނިންމާފައިވެއެވެ.

 މަސައްކަތް ހަރުކުމުގެ ސެޓް ޖިމް އައުޓްޑޯ އަވަށުގައި މީދޫ އަދި ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީގެ .1

  ކުރުން މަރާމާތު ކްޕޯސްޓްޗެ ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ގައުކެޑި އައްޑޫސިޓީގެ  .2

  މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ އޭސީ 4 ޔޫގެ.ޓީ.ބީ 24000 ބޮޑޮގޭގައި މަރަދޫ އައްޑޫސިޓީގެ .3

 ލޭޒާރ 02 ޕްރިންޓަރ، A4 03 ސްކޭަނރ، 08 ބޭނުންވާ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ .4

 ގަތުން ޓޮޕްލްޕް 01 އަދި މޮނިޓަރ ޑެސްކްޓޮޕް 17 ކޮމްޕިއުޓަރ، ޑެސްކްޓޮޕް 01 ޕްރިންޓަރ،

ނޑުތަކަށް އައްޑުސިޓީގެ .5  ހޯދުން  ލައިޓްތައް ލެޑް ބޭނުްނވާ ދަ

 މަސައްކަތް ހަމަޖެއްސުުމގެ އިންތިޒާމް ލިބޭނެ ފެން  ފަސޭހައިން އޮޑިދޯނިފަހަރަށް .6

 ޖެހުން ބޯޑު މަނާ އެޅުން ކުނި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެކި އައްޑުސިޓީ .7

 ރުންތަރައްގީކު ޕާކް ކުޑަކުދިންގެ އަވަށު މަރަދޫފޭދޫ .8

 ހޯދުން އޭސީ 02 ޔޫގެ.ޓީ.ބީ 24000 އޮފީހަށް އަވަށު މަރަދޫ .9

 ކުރުން އިތުރު މުއްދަތު މަސައްކަތް ލިޔުމުގެ ފޮތް ވަނަވަރު އައްޑޫސިޓީ .10

 ޚަރަދުގައި  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް އާއިލާގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ .11

H1N1 ްދިނުން  ވެކްސިނ 

 މަސައްކަތް ހަރުކުމުގެ ސެޓް ޖިމް އައުޓްޑޯ އަވަށުގައި މީދޫ އަދި ހުޅުދޫ ޓީގެއައްޑޫސި .12

ނޑުގައި ކަސަބާ .13  ނިންމުން  މަސައްކަތް ހުރި ނުނިމި ދަ

 ހިންގައިދޭނެ ކޯސް  ޕޭސްޓްރީ ބާއްވާ އައްޑޫގައި  ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .14

 ހޯދުން  ފަރާތެއް

 ޓްރެއިނިންގ ސްކިލް ހޮސްޕިޓާލިޓީ ބާއްވާ އައްޑޫގައި ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތްކުރާ އަށްތަރައްޤީ އަންހެނުންގެ .15

 ހޯދުން  ފަރާތެއް ހިންގައިދޭނެ ޕްރޮގްރާމް

 މަސައްކަތް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެްއޓުމުގެ ޤަބުރުސްތާނު ކޯގަންނު އަވަށު މީދޫ އައްޑޫސިޓީ .16

 

 އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ ޑް ޕްރީ ބި  -5

  : ުޕްރޮކިޔަމަންޓް  އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ ސިޓީ އައްޑޫ  މަތިން އެއްގޮތުގެ ޤަވާއިދާއި ޤާނޫނާއި ކައުންސިލްމަޤްސަދ 

 ގެންދިޔުން  ކުރިޔަށް މަސައްކަތްތަށް ބީލަމުގެ އަދި
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  : ްމެމްބަރުނ 

 )މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ( އަހުމަދު ފަހުމީ އަލީ އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ

 މަދުމުހައް ޖަމްޝީދާ  އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލަރ

 ޝަފީޤް  އިބްރާހިމް އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ ޕްލޭނިންގް އެސިސޓެންޓް

 އުސްވާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  އޮފިސަރ ޕްރޮކިޔަމަންޓް

 ޝާޠިރު  އީމާން ފާތިމަތު އޮފިސަރ ޕްރޮކިޔަމަންޓް

 އިހުސާން  هللاއަބްދު އަލްއުސްތާޛު އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް

 ޖަމީލް  ރިޔަމްމަ އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ ޕްލޭނިންގ އެސިސްޓެންޓް

 ރަޝީދު  ފާތިމަތު އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ ޕްރޮގްރާމް އެސިސްޓެންޓް

 ޝަމްސުލްހުދާ  އައިޝަތު އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ ޕްރޮގްރާމް އެސިސްޓެންޓް

 ފަހުމީ  ސަމާހަތު އަލްފާޟިލާ  އޮފިސަރ އެކައުންޓްސް އެސިސްޓެންޓް

 ނާސިހް މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް ކޭޝިއަރ

 އަލީ  އަހުމަދު އަލްފާޟިލް ފިސަރއޮ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

 

  : ުވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ  2017މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ

މައްސަލަވެސް އިވެލުއޭޓްކޮށް  30ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ތިރީގައިވާ ލުވުން ބޭއްވި ބައްދަ  08ޓީގެ ތެރޭގައި ކޮމި

 ވެ.ނިންމާފައިވެއެ

 

ރޑްޑިސްކް ސާރވަރ ފައިލް .1 ރޑްޑިސްކް 04 ގެ 02TB އިތުރުކުރުމަށް ކެޕޭސިޓީ ހާ  ހޯދުން ހާ

 މަސައްކަތް މަރާމާތުކުރުމުގެ ވޭން G5045 ނަންބަރި އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ .2

 ކުރުން މަރާމާތު ޗެކްޕޯސްޓް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ގައުކެޑި އައްޑޫސިޓީގެ .3

 ޓްރެއިނިންގ ސްކިލް ހޮސްޕިޓާލިޓީ ބާއްވާ އައްޑޫގައި ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތްކުރާ އްޤީއަށްތަރަ އަންހެނުންގެ .4

 ހޯދުން  ފަރާތެއް ހިންގައިދޭނެ ޕްރޮގްރާމް

 މަސައްކަތް ސާފުކުރުމުގެ ގޮޑިއަތުރައި ހޯލުގައި ބާއްވާ ދަރުބާރު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ކައުންސިލަރުން .5

 ތައްޔާރުކުރުން  ރިފްރެޝްމަންޓް ތުގެރަސްމިއްޔާ ހުވާކުރުމުގެ ކައުންސިލަރުން .6

 މަސައްކަތް ލައިޓިންގެ އަދި ސައުންޑް ބެކްޑްރޮޕާއި، ސްޓޭޖް ދަރުބާރުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ކައުންސިލަރުން .7

 މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ އޭސީ 4 ޔޫގެ.ޓީ.ބީ 24000 ބޮޑޮގޭގައި މަރަދޫ އައްޑޫސިޓީގެ .8

 ހަަމޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމް މާހެފުން ހަމަޖެިހަފއިވާ މަށްބޭއްވު މުވައްޒަފުންނަށް އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ .9

  މަސައްކަތް

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ވަނަ 03 އަހަރުގެ ވަނަ 2017 ކޮމިޓީގެ އިވެލުއޭޝަން ޕްރީ .10

ނޑުގައި މަނިކު .11  )ކޮޓޭަޝން( ހަރުކުރުން ލައިޓް ސިކިއުރިޓީ ފުޓްބޯޅަދަ

ނޑުގެ މަރަދޫ .12  )ކޮޓޭޝަން ( މަރާމާތުކުރުން ލައިޓް 01 ފޫޓްބޯޅަދަ
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 ލޭޒާރ 02 ޕްރިންޓަރ، A4 03 ސްކޭަނރ، 08 ބޭނުންވާ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ .13

 ގަތުން ލްޕްޓޮޕް 01 އަދި މޮނިޓަރ ޑެސްކްޓޮޕް 17 ކޮމްޕިއުޓަރ، ޑެސްކްޓޮޕް 01 ޕްރިންޓަރ،

 މަރާމާތުކުރުން އިމާރާތް ހިންގާ ލައިބްރަރީ ކާޑުގޭ މީދޫ އައްޑުސިޓީ .14

 ހެދުން  ސިޑިއެއް ފޭބުމަށް ގޮޑުދޮށަށް ފަރާތުގެ އިރުމަތީ އަވަށު މަރަދޫފޭދޫ .15

ނޑުތަކަށް އައްޑުސިޓީގެ .16  ހޯދުން  ލައިޓްތައް ލެޑް ބޭނުްނވާ ދަ

 ބަދަލުކުުރން ދޮރުފޮތި ސެކްޝަނުގެ އާރު.އެޗް އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ .17

ނޑުގައި މަނިކު .18  )ންކޮޓޭޝަ ( ހަރުކުރުން ލައިޓް ސިކިއުރިޓީ ފުޓްބޯޅަދަ

ނޑުގެ މަރަދޫ .19  )ކޮޓޭޝަން ( މަރާމާތުކުރުން ލައިޓް 01 ފޫޓްބޯޅަދަ

 މަސައްކަތް ހަމަޖެއްސުުމގެ އިންތިޒާމް ލިބޭނެ ފެން  ފަސޭހައިން އޮޑިދޯނިފަހަރަށް .20

 ޖެހުން ބޯޑު މަނާ އެޅުން ކުނި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެކި އައްޑުސިޓީ .21

 ތަރައްގީކުރުން ޕާކް ކުޑަކުދިންގެ އަވަށު މަރަދޫފޭދޫ .22

 ހޯދުން އޭސީ 02 ޔޫގެ.ޓީ.ބީ 24000 އޮފީހަށް އަވަށު މަރަދޫ .23

 ކުރުން އިތުރު މުއްދަތު މަސައްކަތް ލިޔުމުގެ ފޮތް ވަނަވަރު އައްޑޫސިޓީ .24

 ޚަރަދުގައި  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް އާއިލާގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ .25

H1N1 ްދިނުން  ވެކްސިނ 

 މަސައްކަތް ހަރުކުމުގެ ސެޓް ޖިމް އައުޓްޑޯ އަވަށުގައި މީދޫ އަދި ޅުދޫހު އައްޑޫސިޓީގެ .26

ނޑުގައި ކަސަބާ .27  ނިންމުން  މަސައްކަތް ހުރި ނުނިމި ދަ

 ހިންގައިދޭނެ ކޯސް  ޕޭސްޓްރީ ބާއްވާ އައްޑޫގައި  ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .28

 ހޯދުން  ފަރާތެއް

 ޓްރެއިނިންގ ސްކިލް ހޮސްޕިޓާލިޓީ ބާއްވާ އައްޑޫގައި ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .29

 ހޯދުން  ފަރާތެއް ހިންގައިދޭނެ ޕްރޮގްރާމް

 މަސައްކަތް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެްއޓުމުގެ ޤަބުރުސްތާނު ކޯގަންނު އަވަށު މީދޫ އައްޑޫސިޓީ .30
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 ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް  -6

  : ުޅޭ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެ ލަފާދިނުމާއި އައްޑޫސިޓީގެ ކުޅިވަރު އައްޑޫސިޓީގެ ކުޅިވަރާއިގުމަޤްސަދ

ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި އެކު ސިޓީގެ ސްޕޯޓްސް ކަލަންޑަރު އެކުލަވައި ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިސްނަގައި 

 އެހީތެރިވުން. 

  : ްމެމްބަރުނ 

 ޙަސަން ޖާވިދު އަލްފާޟިލް 

 ދު އަލްޠާފު އަލްފަޟިލް މުޙައްމަ

 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އަޒްމީ 

 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ހަބީބު 

 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝިހާބު 

 އަލްފާޟިލް އަލީ ހަނީޒު 

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަރީފު 

 އަލްފާޟިލް ޝަމްވީލު ޤާސިމް

 

  : ުހަމަސް ދުވަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2017މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ

 ތެރޭގައި މިކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިނުވެއެވެ.

 

 އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާއި ދީނީ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ  -7

 

  : ުމިސިޓީގައި އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުމާއި އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާއި ދީނީ ކަންކަމާއިގުޅޭގޮތުން މަޤްސަދ

 ންތެރިކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެ ލަފާދިނުން.ހޭލު

  : ްމެމްބަރުނ 

 އްޝައިޚް ޙަސަން ލަޠީފް މޫސާ އަ

 އްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް އަ

 އްޝައިޚް ޙުސައިން ފަހުމީ އަ

 އްޝައިޚް އިބްރާހިމް ރުޝްދީ އަ

 ޞިއްދީޤު هللا އްޝައިޚް އަބްދުއަ

 އްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަފީފު އަ

 ދު ނާޒިހު އްޝައިޚް އަޙުމައަ

 ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ހިޔާޟް 

 

  : ުވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ  2017މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ

 ތެރޭގައި މިކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިނުވެއެވެ.
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 މުގެ ކޮމިޓީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވު  -8

 

  : ު17"ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު"  2014/16މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު މަޤްސަދ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. 

  : ްމެމްބަރުނ 

 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ހަބީބާ 

 ބީމް، ސ.ހިތަދޫ  ަސން ، ސަޢީދު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު

 ލްފާޟިލް އަލީ ފަހުމީ އަހުމަދުއަކައުންސިލަރ 

 

  : ުދުވަހުގެ  ފުރަތަމަ ހަމަސްވަނަ އަހަރުގެ  2017މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ

އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ތެރޭގައި މި ކޮމިޓީއަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ  މިކޮމިޓީގެ 

 ބޭއްވިފައިނުވެއެވެ.

 

 އައްޑޫސިޓީގެ ތާރީޚާއި ޘަޤާފީތަށް ޚިދުމަތް ކުރާ ކޮމިޓީ  -9

 

  : ުނޑައެޅުމަށް ކައުންސިލްއަށް މަޤްސަދ މިއީ އައްޑޫސިޓީގެ ތާރީޚީ އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ތަންތަން ކަ

އައްޑޫސިޓީގެ ތާރީޚީ އާޘާރީ ތަންތަން ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ބޭނުންވާ ލަފައާއި މަޝްވަރާ ލިބިގަތުމަށާއި، އަދި 

 ތަންތަނުގެ ތާރީޚު އެކުލަވާލުމުގައި ކައުންސިލްއަށް ލަފައާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު ކައުންސިލެކެވެ.

  : ްމެމްބަރުނ 

 ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަހްމަދު 

 ނަޢީމު އިބްރާހީމްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ލްފާޟިލް ޙަސަން ލަބީބު އަ

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފިރާޤް 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން

 އަލްފާޟިލް ޞަފްވާނު ޝަފީޤް  

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަމީޒާ ޚަލީލު  

 

  : ުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު  2017މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ

 ތެރޭގައި މިކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިނުވެއެވެ.
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 ބައްދަލުވުންތައް  ބޭއްވުނު 

 

އައްޑޫސިޓީގެ ތިންވަނަ ސިޓީ ކައުންސިލް 

ތަޢާރަފް ވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫގައި ތިއްބަވާ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

 15 –ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން 

  2017ޖޫން 

  

 

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 

އައްޑޫސިޓީ  H.E Atul Keshapސަފީރު 

ޖޫން   10 -ންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން ކައު 

2017  

މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން 

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި 

ދެމެދު  ބެހޭގޮތުްނނާއި ރާއްޖެއާއި ެއމެރިކާއާއި

އޮންނަ ޒަމާންވީ ގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަަކ 

 ދެކެވިފައިވެއެވެ. 

 

 

 

އައްޑޫސިޓީގެ ތިންވަނަ ސިޓީ ކައުންސިލުން 

އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި 

އްޒަފުންނާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ މުވަ 

  2017ޖޫން    5 -ބައްދަލުކުރެއްވުން 

ަކއުންސިލަރުންނާއި  މިބައްދަލުވުންތަކަކީ

މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން ބަދަިހކުރުމުގެ ގޮތުްނ 

ތަޢާރަފްވުމާއި އަދި އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތް 

ހިނގާ ނުހިގާގޮތް ބައްލަވާލެްއވުމަށް ބޭއްވުުނ 

 .  ބައްދަލުވުންތަކެވެ. ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި އަވަށު އޮފީސްތައް ވަކިވަކިންނެވެ
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އައްޑޫސިޓީ  .JAMES DAURIS   HE  އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާއިވާ  އެމްބަސެޑަރ

  2017މެއި  22 -ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން 

އެމްބަސެޑަރ  މިއީ އައްޑޫސިތީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޙާބުވި ކަުއންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެްއވުމަށްޓަކައި

އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރި މޫސުމީ ވިއްސާރާގައި އައްޑޫސިޓީގެ ޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އައް

ލުއްވާފައިވެއެވެ. ހިތަދޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ޢާއްމުންގެ ގޯތި ގެދޮރަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފި

ުނ ކައުންސިލުންވަނީ ނަގޫރޯޅީަގއި ލިބު

ގެއްލުންތަކާއި އެކަމުގައި ކައުންސިލުން އެޅި 

ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، އެފަދަ 

ހާދިސާތަކުން އަރާގަތުމުގައި އައްޑޫސިޓީއަށް 

ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުެގ މަޢުލޫމާުތ 

ހިމެނޭ ޕްރެޒެންޝަނެއް އެމްބަސެޑަރ އާއި 

 ޙިއްސާކުރައްވާފައެވެ. 

 

 

 

ގެ ގެއްލުންތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްތޔާ އައްޑޫއަށް ފޮނުއްވި ޚާއްސަ މަންދޫބު އައްޑޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީ 

  2017މެއި   21 -މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި 

ފޮނުއްވި ޚާއްސަ މަންދޫބު އައްޑޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގެ ގެއްލުންތައް ބައްލަވާލެއްވުަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްތޔާ އައްޑޫއަށް 

 .މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
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އައްޑޫސިޓީގެ ތިންވަނަ ސިޓީކައުންސިލަށް 

ހޮވިވަޑައިގެންނެވި އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުންނާއި 

ޢާރަފްވުމުގެ  ދެވަނަ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ތަ

  2017މެއި  16 -ބޭއްވުން  ބައްދަލުވުމެއް 

މިބައްދަލުވުމަކީ ދައުރު ހަމަވާ ކައުންސިލާއި އަލަށް 

އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެިވ ކައުންސިލުން 

ތަޢާރަފްވުމާއި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް 

ކުރިއަށްދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

 ލުވުމެކެވެ. ބޭއްވުނު ބައްދަ

 

އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު 

ހިމާޔަތްކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ބެހޭގޮތުން 

  2017އެޕްރިލް   24 - ބޭއްވުން ބައްދަލުވުން 

މިބައްދަލުވުމަކީ އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫ ކޯގަންނު 

ގަބުރުސްތާނު ބެލެހެްއޓުމަްށ ކައުންސިލްގެ 

ކުމާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީްނ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙު

ކޯގަންނު ތަރައްޤީކުރުމާއެކު ދާއިމީ ގޮތެއްގައި 

އެތަން ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށް ކައުންސިލުން 

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، މީދޫ އަވަށުގެ 

 އްިވ ބައްދަލުވުމެކެވެ. ވެރިންނާއި އެރަށުގެ އެން.ޖީ.އޯަތކާއެކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ބޭ

 

  2017އެޕްރިލް  17 -މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އައްޑޫސިޓީ އާއި ބައްދަލުކުރުން 

ނޑި ބްރިޖު ސަރަޙައްދުގައި  މިބައްދަލުވުމަކީ ގައުކެ

ކުރީގެ ރ.ކ ކޮމިޓީގެ ބަޖެުޓން ޚަރަދުކޮށްގެން 

ހަދާފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޗެކް ޕޯސްޓާއި އައްޑޫ 

ވުމަށް އެދި ހުަށހެޅުމާއި ގުޅިގެން ޕޮލިސް ޙަވާލު

ބޭއްވުނު ބައްަދލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 

ސެކިއުރިޓީ ޗެކް ޕޯސްޓު ރައްކާތެރިކުރުމަކީ 

މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނާތީ އާއި، 

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް  ރައްޔިތުންގެ އައްޑޫގެ

އްކަތް އައްޑޫ ޕޮލިސްއާއި ކައުންސިލްގުޅިގެން މަސަ

 ،ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ގައުކެނޑި ބްރިޖު ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޗެކް ޕޯސްޓު މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު
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ބެލެހެއްޓުމަށް އައްޑޫ ޕޮލިސްއާ ޙަވާލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

 އިސްބޭފުޅުންނާއި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެަވޑައިގެންފައިވެއެވެ.  ސަރވިސްގެ

 

އެޕްރިލް  16 - މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން 

2017  

މިބައްދަލުވުމަކީ ތަރިޖިބާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން، 

ވަރސިޓީގެ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނި

ދަރިވަރުންތަކެއް އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި 

ޒިޔާރަތުގައި ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް އައްޑޫސިޓީ 

ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި އައްޑޫގެ 

އިޤްތިޞާދީ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއާއި ގުޅުންހުރި 

އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން 

ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެން މަޢުލާތުދެުވުނ  ކުރެއްވި

 ބައްދަލުވުމެކެވެ.  

 

 

އޭޕްރިލް  9 - މޯލްޑިވްސް އޯތެންޓިކް ކްރާފްޓްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރެއްވުން

2017  

މިއީ، މޯލްޑިވްސް އޯތެންޓިކް ކްރާފްޓްސް ކޯޕަރޭޓިވް 

ޓް ޗެންޑް ސޮސައިޓީއާއި އެކު ކްލައިމެ

އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލިވްލިހުްޑ 

އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޓްރޭނިން ދިުނމުގައި އައްޑޫގައި 

އޯގަނިކް ފާމިންއާއި ޭހންޑް ކްރާފްޓް ޓްރޭިނންގތަްއ 

ދެވިދާނެ ދާއިރާތަކާއި އެާދއިރާތަކަށް އޮތް 

ފުރުޞަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ އޮޅުންފިލުވުމަްށ 

ގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާއެކު އެމް.އޭ.ސީ.ސީ.އެސް

ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި އެމް.އޭ.ސީ.ސީ އާއި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިޔާގެ މެނޭޖަރ 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 

 



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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އޭޕްރީލް  5 - ވެމްކޯ އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

2017   

މިބައްދަލުވުމަކީ އައްޑޫގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް 

ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވެމްކޯގެ ފަރާތުން 

އައްޑޫގައި އެކުންފުނީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަްށ 

ރާއްވާފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭޮގުތން ކައުންސިލާއި 

މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް  ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުމެކެވެ. 

 

  2017އެޕްރިލް  3 -ރާތްތަކަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ލޯކަލް ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަ 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ،)ގެ ދެންނެވުމުގައ2016ިމެއި  11( 2016/9މިއީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު:

ޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން އްލްޙަވެރި ވެސިޓީގައި އަމާން އަދި ޞުވަނަ ނަންބަރުގަިއ "15ބާރުތަކުގެ 

އި އައްޑޫ ބުގަޚާއިންތިލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ  އެކު،މިގޮތަށް ބަޔާންވެ އޮތުމާ" ކުރެވެންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން

ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ސިޔާސީ  ސިޓީން

ދާއިރާތަކުގައި  ޕާޓީތަކުން، އައްޑޫސިޓީގެ އިންިތޚާބީ

ޅޭގޮތުން ގު ހަރަކާތްތަކާއި ކެމްޕޭންހިންގާ 

ކެވެ. ބައްދަލުވުމެމަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު 

މި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް 

މެމްބަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މޯލްޑިވްސް 

ލޯކަލް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އަދި 

ްށ އައްޑޫ ސިޓީން ބަޚާއިންތި ކައުންސިލްތަކުގެ

ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން / ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

 މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންަފއިވެއެވެ.

އޭޕްރީލް  2 -މިޓެޑާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ލޭންޑް އެންޑް މެރިން އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސޯސެސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލި 

2017 

ސިޓީގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި މިބައްދަލުވުމަކީ އައްޑޫ

ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ 

އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެންވަޔަރަންމަންޓުން ލަްމޕަރ ގްރޫޕާއި 

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާތީ، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން 

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި އުތުރާިއ ދެކުނުގެ ހާލަތު 



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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ބެޭހ މަޢުލޫމާތު އޮޅުްނފިލުވުމަށް އެފަރާތުްނ ބޭއްވި ބަްއދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވޭ އޮތްގޮތާއި 

މައްސަލަތަކާއި ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލުން އޮޅުންފިލުވައި ދީފައިވެއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 

 އްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ލަމްޕަރ ގްރޫޕުގެ އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓަންޓް ޙުސައިން ޒާހިރުއެވެ. ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ އަ

 

 

 2017މާރިޗު  28 –- ން ބައްދަލުކުރެއްވު ރޯވިން އެސޯސިއޭޝަނާއި އެކު ބޭއްވުނު 

ރޯވިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މިބައްދަލުވުމަކީ 

މޯލްޑިވްސްގެ ކޯޗް އިމޯޖެން ވޯލްޝް އެނބުރި 

ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެބޭފުޅާ ގައުމަށް 

އައްޑޫސިޓީއަށް ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތުގެ 

ލުން  ބޭއްވި އަގުވަޒަންކުރުމަށް ކައުންސި

މިބައްދަލުވުުމގައި އައްޑޫސިޓީ ބައްދަލުވުމެކެވެ. 

ކައުންސިލާއި ރޯވިން އެސޯސިއޭޝަނުން 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 

 

 

 2017މާރިޗު  28 -– ބައްދަލުކުރެއްވުން  ސިއޭޝަނާއެކު ބޭއްވުނު އައްޑޫވިމެންސް އެސޯ 

އައްޑޫ ވިމެންސް އެސޯސިއޭޝަންގެ މިބައްދަލުވުމަކީ 

ފަރާތުން މާލޭގައި އޮންނަ ައްނހެން ލީގު ފުްޓބޯޅަ 

މުބާރަތަކަށް ދިއުމަށް ކަުއންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަްށ 

އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެުޅމަކަށް ބޭއްވުުނ 

ކެވެ. މިބައްދަލުވުުމގައި ބައްދަލުވުމެ

ކައުންސިލުންވަނީ ކައުންސިލަްށ މިވަގުތު ބަޖެޓުެގ 

ދަތިކަން ހުރުމާއި، އިންތިގާލީ މަރުހަލާގައި ފައިސާ 

އާއި ގުޅޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ބާރު 

ކައުންސިލަށް ނެތްކަމުގައި ދަންނަވާފައެވެ. 

ކަމެްއ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަަމ ޔަޤީންކަން ކައުންސިލުން ނަމަވެސް، އެހެނިހެން ޮގތްގޮުތން ވެދެވެންއޮތް އެހީތެރި

 އެރުވިއެވެ. 
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 2017މާރިޗު  27 -  ބައްދަލުކުރެއްވުން  ވަން ޑިގްރީ ސައުތު އައްޑޫ ފެކްޓްރީ އާއެކު ބޭއްވުނު 

ފެށުމާއި ގުޅިގެން  ވަން ޑިގްރީ ސައުތު އައްޑޫ ފެކްޓަރީން ހިންގާ ބޮޓްލިން ޕްލާންޓްގެ ަމސައްކަތްމިބައްދަލުވުމަކީ 

އެ ކައުންސިލާއި މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް 

ފެން ފަރާތުން ބޭއްވި ަބއްދަލުވުމެކެވެ. ކުންފުނީގެ 

ވުމުން، ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓެއް އައްޫޑގައި ޤާއިމް

ކަމާއި މީގެ ކުރައްވާ  އެކަމާއި ކައުންސިލުން އުފާ

ސަބަބުން އައްޑޫއަށް ގިނަ ފަސޭހަތަކެްއ 

ކަން ކަމުގެ އުއްީމދު ކުރައްވާ ލިބިގެންދާނެ 

ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ކައުންސިލާއި ވަްނ 

 .Mrޑިގްރީ ސައުތުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން މެނޭޖަރ 

Arunesh Chaud  .ެބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވ 

 

 2017ރިޗް މާ  13  - ލް އޭޖެންޓު ގްރޫފާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުން އައްޑޫސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ޗައިނާގެ ޓްރެވެ 

ސްރީލަން އެއަރލައިންސްގެ ދަޢުވަތަކަށް އައްޑޫސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ޗައިނާގެ ޓްރެވެލް އޭޖެންޓު ގުރޫޕަށް މިބައްދަލުވުމަކީ 

އައްޑޫއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެރުވުމަށް ބޭއްވުނު 

އްދަލުވުުމގައި އައްޑޫގެ މިބަ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

އިޤްތިޞާދާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ ހިމެނޭ 

ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް އެރުވުނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ސްރީލަންކަން 

އެއަރލައިންސާއި ޗައިނާގެ ޓްރެވެލް އޭޖެންޓުްނ 

 ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 

 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަނާއެކު ބޭވުނު 

 2017ފެބުރުވަރީ  27 -އްދަލުވުން ބަ 

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ މިއީ، އައްޑޫސިޓީގައި 

ބިދޭސީންގެ ނިސްބަތް އިތުރުެވ މުޖުތަމަޢުއަްށ 

ތީ، އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރަމުންދާ

މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން 

ވެދެވިދާނެ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަްށ 

ނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގަިއ ބޭއްވު
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ކަމާއި ގުޅުންހުރި މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް އެންމެގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ، ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާުލމާއި

 މިމައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދަންޖެހިފައިވާކަމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މުގައި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ މިބައްދަލުވު

މުޙައްމަދު ޖުނައިދު އާއި ސީނިއަރ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ އާސިފް ހުސައިން އެވެ. ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

އުންސިލަރ ޙުސައިން ހިލްމީ އަދި ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޠައްޔިބު އާއި ކަهللا ބައިވެރިވެވަޑއިގަތީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޢަބްދު

 .ސަޢުދީ ޙަސަން އެވެ 

 

ން ބައްދަލުކުރެއްވުފުޓްބޯޅަ ރެސްޕެކްޓާއެކު ބޭއްވުނު 

  2017 ފެބުރުވަރީ  9 -

މިބައްދަލުވުމަކީ ފުްޓބޯޅަ ރެސްޕެކްޓު ޖަމްޢިއްޔާގެ 

ފަރާތުން ހިންގުމަށް ރާވާފަިއވާ ޙަރަކާތްތަކާއި 

ހިންގުމަްށ ހުރި ަދތިތަކާއި ގުޅޫގޮތުްނ  އެހަރަކާތްތައް

ކައުންސިލާއި މަޢޫލޫމާުތ ޙިއްސާކުރުމަށް 

 އެޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ަބއްދަލުވުމެކެވެ. 

 

 2017ފެބުރުވަރީ  7 -ލުވުން ބައްދަ ރޯވިން އެސިއޭޝަނާއި އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުން ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވި 

ހަރު ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އައްޑޫސިޓީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނަ އ2017ަމިބައްދަލުވުމަކީ 

ވަނަ އަހަރު ކުރިއަްށ ގެންދެވުނު ހަރަކާްތތަކުގެ 2016ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ކައުންސިލާއި ޙިއްސާ ކުރުމަށާއި އަދި 

މިބައްދަލުވުމުގައި ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒްކޮށްގެން . މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ޙިއްސާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ

ވަނަ އަހަރުެގ  2017ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރާކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަުއންސިލާއި ޙިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

ހަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ވެިދވާނެ އެހީތެރިކަމާިއ 

ކާތްތައް ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިން ބައިވެރިކޮށްގެން މިހަރަ

ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި 

ބެހޭގޮތުްނ މިބައްދަލުވުމުގަިއ 

މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫ 

ސިޓީ ކައުންސިލް، ރޯވިން އެސޯސިއޭޝަން، ފޭދޫ 

ސްކޫލް، ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް، ހިތަދޫ ސްކޫލް، 

އައްޑޫ ހައި  މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް ފޭދޫ ސްކޫލް އަދި

 ސްކޫލުން  ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 
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  ގައި 2017މާރިޗް  08މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް އޮނަރަބްލް އަޙްމަދު އަޒްލީނު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއިއެކު 

 ބައްދަލުވުން. ބޭއްވި 

ރޒް އޮނަރަބްލް އަޒްލީނު އަޙްމަދު އާއި މޯލްޑިވް ސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސްގެ ހުރިހާ މިއީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް ެއފެއާ

ލެވެލްއެއްގެ އިސް ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް އައްޑޫ 

ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އައްޑު ސިޓީ 

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ކު ކައުންސިލާއިއެ

ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ 

ޞާދިޤާއި ހުރިާހ ކައުންސިލް هللا އަބްދު

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި  މެމްބަރުން

ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ 

ޙަސަނުގެ އިތުރުން މި އިދާރާގެ ޑިވިޝަންތަކާއި 

ސެކްޝަންތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ 

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 

 2017ވަރީ ފެބުރު  15 - އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

މިއީ، މިނިސްޓްރީގެ މޭންޑޭޓްގައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަކޮންމެ ދުވަހަކުމެ ބޭނުންވާ 

ޚިދުމަތްތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި ނުލިބޭތީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ އައްޑޫގެ ތަންތަނާ އެތަްނތާގައިވާ ތަކެތި ހަރުދަނާ 

އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަްށ  ،ބެލެހެއްޓި ވީރާނާވަމުން އެތަންތަނުން ބޭުނންހިފުްނ ދަތިވަމުންދާ މައްސަލައަކީގޮތެއްގައި ނު

އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ، ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން މިކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި 

ލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އާއި މިނިސްޓްރީ މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަ 

އްޔިތުންގެ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އިސްވެރިންނާއި ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ީމގެ އިތުރުން، ރަ

ބައިވެރިވެަވޑައިގެންނެވިއެވެ. މިބައްދަލުވުްނ އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ދީމަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްަބރު އިބްރާހިމް ދީ

 އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައެވެ. 

 

  2017 ފެބުރުވަރީ  16 - ޓީއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން އޮތޯރި ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް 

އި މިނިސްޓްރީތަކުގެ މޭންޑޭޓުގައި މި ބައްދަލުވުމުގައި މިހާރު ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި އައްޑޫސިޓީގަ

ހިމެނިގެން ދެވޭ ޚިދުމަްތތައް ެއކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދެވެމުްނުނދާތީ، ރައްޔިތުންގެ ފަރާުތން ުހރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އަދި 

އާއި ސަރުކާރުގެ މިމައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އާދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީ

ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކަށް ހުށަެހޅިފައިވާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

 އޮތޯރިޓީގައެވެ. 

 



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

email:admin@adducity.gov.mv: :Fax: 6885002 އީމެއިލް ފެކްސް    Telephone: 6885003: ްފޯނ 

 

49 

  2017ފެބުރުވަރީ  15 -ނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ހައިކޮމިޝަ  ބަންގްލަދޭޝް 

އި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބަންގްލަދޭޝް ަހއިކޮމިޝަނުން އައްޑޫސިޓީއަށް ވެދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަމާިއ އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީ އާ

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.  މިބައްދަލުވުން އޮތީ ަބންގްލަޭދޝް ހައިކޮމިޝަންގައެވެ. 

އާއި ބަންގްލަދޭޝް ހައިކޮމިޝަނަރ  މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 

  2017ފެބުރުވަރީ  16 -ނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ންޑިއަން ހައިކޮމިޝަ އި 

މާއި އަދި އާސާރީ ތަންތަން ބަލަހަްއޓައި ހިމާޔަތްކުރުމިބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ 

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ބާރުވެރިކުރުވުމުގައި އިންޑިޔާ އާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ  އައްޑޫގެ ދަ

ޝައުޤުވެރިކަން އޮތުމާއެކު، މިކަންކަމުގައި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ފަންނީގޮުތން އިންޑިޔާއިން ވެދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަމާއި 

ވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުން ޮއތީ ިއންޑިއަން ހައިކޮމިޝަންގައެވެ. ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަްށ ބޭއް

އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ހިޒްއެކްސެލެންސީ އަކިލޭޝް މިޝްރާމިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންޑިޔަން ހައިކޮމިޝަނަރ 

 ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  

 2017 ފެބުރުވަރީ  15 - ޑް ސްޕޯޓްސްއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެން 

ނޑުތަކާއި ބިންތަކާިއ، ިއމާރާތްތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ  ،އައްޑޫސިޓީގެ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއިމިއީ،  ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

އިްނިތޒާމް ޤާއިމްވެފައިނުވާތީ، ހަރުދަނާ ޓޭެނ ބެލެހެއް އްކުޅިވަުރގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުތަ  ،ބެލެހެއްޓުމާއި ކޯޓުތައް 

ބެލެެހއްޓުމުގައި ކައުންސިލުން ވެދެވިާދނެ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮބައިޯތ  ިމތަންަތންޒުވާނުންނާއި ޢާއްމުންގެ ކަްނބޮޑުވުން އޮތުމުން، 

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުްނ   މިނިސްޓްރީއާއެކު ަމޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ލުމަށްބެ

ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ ެޑޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ ޢަބްދުލްމުްޙސިންއާއި ކަމާއި ގުޅުންހުރި މުަވއްޒަފުންނެވެ. މިބައްދަލުވުން 

 އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގައެވެ. 

 

 2017ޖަނަވަރީ  27 - ނު ބައްދަލުވުން ބާއްވު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރާއިއެކު 

އައްޑޫސިޓީއާއި ޗައިނާގެ ގުއަންޑޮންގް ޕްރޮވިންސްގެ ހުއިޒޯ ސިޓީއާ ދެމެދު ސިސްޓަރ ސިޓީ ރިލޭޝަންޝިޕް ޤާއިމް މިއީ 

 މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. ޗައިނާ އެމްބަސީގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން

ޗައިނާއިން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް މިބައްދަލުވުމުގައި 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ވަންގް ފޫކަންގްއާއި  ކަ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

ޞާދިޤް ގެ هللا ބައްދަލުކުރެއްވީ މޭޔަރ އަބްދު 

އިތުރުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސައުދީ 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޙަސަން
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މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީ 

 08 - ބާއްވުނު ބައްދަލުވުން  ކޮމްޕެނީއާއިއެކު 

 2017ޖަނަވަރީ 

ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީ  މޯލްޑިވްސްމިއީ، 

ކޮމްޕެނީގެ ސާވިސް އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގަިއ 

ކައުންސިލް އައްޔަން ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

 ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްަދލުވުމެކެވެ.މަޝްވަރާ

 

 

 2017ޖަނަވަރީ  02 - ސިއޭޝަންއާއެކު ބާއްވުނު ބައްދަލުވުން އެތުލެޓިކްސް އެސޯ 

ވަނަ އަހަރުގެ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ  2017މިއީ، 

އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ 

ސްޓޭޑިއަމްގައި ބާއްވާގޮތަްށ އެތުލެޓިކްސް 

ކަލަންޑަރުކޮށްފައިވާތީ، އެސޯސިއޭޝަނުން 

އެކަމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއިއެކު މަޝްވަރާ 

 ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެެވ. 

 

 

 

  2017ޖެނުއަރީ   02 - އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން "ހިޔައު ޖަމްޢިއްޔާ"

މެއް ުނލިބި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު މަރަދޫ ބޮޑު ގެއަކީ ފަޚުރުވެރި އާސާރީ ބިނާއެއް ކަމަށްވާތީ، އެ ބިނާއަށް ގެއްލު

ިޢމާރާތް ބެލެހެއްޓުމުގައި ކައުންިސލުގެ ވިސްނުންހުރިގޮތަކާިއ އިން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާތީ، ބެލެހެއްޓުމަކީ ހިޔައު ޖަމްޢިއްޔާ

ޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ބެލުމަްށޓަކައި ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް އެޖަމްކައުންސިލުން ވެދެއްވިދާނެ އެހީެތރިކަމަކީ ކޮބައިތޯ 

ނޑަގެ ބެލެހެއްޓުމަްށ  ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބަްއދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުންވަީނ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މަރަދޫ ބޮ

ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމާއި މިފަދަ އިސްނެންގެވުމެއް ނެންގެވިކަމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް 

 އަދާކުރައްވާފައެވެ.ޝުކުރު 

 

  



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

email:admin@adducity.gov.mv: :Fax: 6885002 އީމެއިލް ފެކްސް    Telephone: 6885003: ްފޯނ 

 

51 

 ދަތުރުފުޅުތައް  ރަސްމީ 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ޗައިނާގެ ސިޓީއަކާއި ދެމެދު ސިސްޓަރ ރިލޭޝަން ޤާއިމްކުރުމަށް ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން،  .1

ޑޫސިޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގ އެެފއާޒްއާއި ބައްދަލުކުރުމަށާއި ސަރުކާރުގެ އެކިވުޒާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް، އައް

މިދަތުރުގައި އައްޑޫސިޓީގެ  ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ. އަށް މާލެއަށް 16-15ފެބުރުވަރީ  2017ކައުންސިލުން، 

ޠައްޔިބު، ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިލްމީ، ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް هللا ކައުންސިލްގެ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ޢަބްދު

 ސަޢުދީ ޙަސަން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  އަދި  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު

 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  .2

ރެސް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި، އައްޑޫސިޓީގެ އެޑް 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަްލ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ނިޒާމާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި 

އްވިއެވެ. އަށް ކައުންސިލުން މާލެއަށް ދަތުރެއްކުރެ 30-29މާރިޗް  2017ބައްދަލުކުރަމަށް،  އެކުރެޖިސްޓްރޭޝަނާ

މެމްބަުރންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބައިެވރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މިދަތުރުގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ އާއި ކައުންސިލް

ޞާދިޤު، ކައުންސިަލރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް، ކައުންސިލަރ ޙުސައިން هللا މިދަތުރުގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަބްދު

ސައިން ޙަބީބް އަދި ޙިލްމީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން، ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛް ޙު 

 ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ޙަބީބާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

 ދިގު  މުވައްޒަފުންނަށް އިދާރާގެ ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީ އާއި އައި.ޓީ.އެސް.ސީ .3

 އެސިސްޓެންޓް ބައިވެރިވުމަށް ރަސްމިއްޔާތުގައި ސޮއިކުރުމުގެ މުގައިއެއްބަސްވު ދިނުމުގެ ތަމްރީން މުއްދަތުގެ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސީނިއަރ އަނީސް އަދި ޒިޔާނާ އޮފިސަރ ރިސޯސް ހިއުމަން ޚަލީލު، އަމީޒާ  މިނަތުއާ ޑިރެކްޓަރ

 އަށް މާލެއަށް ދަތުރެއްކުރެއްވިއެވެ. 29،30 މާރިޗު 2017 ފަޟީލު ޙަސީނާ އޮފިސަރ

 

 މެދު  ފޯމާއި އެޕްލިކޭޝަން އޭ.އައި.އީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޝްރޫއަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ނިޒާމް ރުދަމާގެނަ ހިތަދޫ.ސ .4

 ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބާއްވާ  ދުވަހު  ވަނަ 2017 މާރިޗް 22 ކުރުމަށް، މަޝްވަރާ

 ރެއް ކުރެއްވިއެވެ.މާލެއަށް ދަތު ޔަސްރިފް މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް

 

 ޕްރޮކިއުމެންޓް އިވެލުއޭޝަން ބިޑް " ގެންދިޔަ ކުރިއަށް ގައި އައި .އެސްޓީ.ސީ ނިޔަލަށް ގެ  30-26 މާރިޗު  2017 .5

 ޕްރޮޖެކްޓް އިޙްސާން، هللاޢަބްދު އެސިސްޓެންޓް ީލގަލް ބައިވެރިވުމަށް  ފަރާތުން އިދާރާގެ ގައި" ޕްރޮގްރާމް ޓްރެއިނިންގ

މާލެއަށް ދަތުރެއް  ވަޙީދު ރުބީން ޙަސަން އޮފިސަރ ކްޓްޕްރޮޖެ އެސިސްޓެންޓް ައދި ނިާޝން ފާޠިމަތު އޮފިސަރ

 ކުރެއްވިއެވެ.
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 ބޭފުޅުން  ކުރެއްވި  ޒިޔާރަތް 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބްލް އަޙްމަދު އަޒްލީނު 

ރޒް އޮނަރަބްލް އަޒްލީުނ އަޙްމަދު އާއި މޯލްޑިވްސް  ޕޮލިސް ސާރވިސަސްގެ އިސް ބޭފުޅުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާ

ށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ކައުންސިލަސިޓީ  އައްޑޫގައި  2017މާރިޗު  08ގައި ފުޅެއްއައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރު

 ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 

   HE.JAMES DAURIS އެމްބެސެޑަރ  ބްރިޓިޝް 

ވަނަ  2017މެއި  22ބައްދަލުކުރުމުގެ މަޤުަޞދުގައި ބްރިޓިޝް އެމްބެސެޑަރ  އަލަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަުރންނާއި

  ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 

      HE.ATUL KESHAPއެމްބެސެޑަރ  އެމެރިކަން 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ވަނީ  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް  ވަނަ ދުވަހު 2017ޖޫން  10އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަ

 ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.
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 އޮޑިޓް 

ވިފައިނުވެއެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގައި މާލީ އޮޑިޓެއް ކުރު

ކުރުމުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު 2015އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އައްޫޑސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރު  2016

 އަދި މިއޮޑިޓު ނިމިފައިނުވެއެވެ.  މަސައްކަތް ފެށިނަމަވެސް

 ޖަވާބުދާރީވުން  އަޑުއެހުމާއި  ރައްޔިތުންގެ 

ތެޭރގައި، ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެަފއިހުރި ވަނަ އަހަރުގެ  2017

ރެއްގެ މަތިން އެކިގޮތްގޮތަްށ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުަމށްޓަކައި، ތަާފތު އެތައް ފަހަ 

 2017ފެބުރުވަރީ  26ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަީތން 110ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

ލްސިލާ ސިޓީގެ އެކިއަވަށްތަކުގައި ރައްޔިތުންނާއި ަބއްދަލުކުރުމުގެ ސިމި އަށް 2017ފެބުރުވަރީ  28އިން 

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ހުށަހެޅުމާއި އަދި  2016ބައްދަލުވުންތަކެއްވަނީ ބޭއްިވފައެވެ. މިބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަެޖުޓގެ މަޢުލޫމާތާއި 

ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުގެ 

ތަފްޞީލް ރައްޔިތުންނާިއ ހިއްސާކޮށް 

 ޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދިފައިވެއެވެ. ރައް

ހަމައެއާއިއެކު ހޮޓްލައިްނ ނަންބަރު 

މެދުވެރިކޮށާއި ސީދާ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮްށ 

ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ތަކާއި 

ޝަކުވާތަކަށް ފިޔަވަޅު ައޅައި އެދެވޭ 

ހައްލުހޯދައިދިނުމަށް ކައުންސިުލން މަސައްކަތް 

 އެވެ.ކޮށްދީފައިވާނެ
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 ކަންތައްތައް  ކުރެވިފައިވާ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލްގެ 

 ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް  •

ބައްދަުލވުން ކައުންސިލުން ނިންމަްނ ޖެހޭ ުމހިއްމު ކަންކަން ިނންމުމަށްޓަކަިއ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ 

  ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

 

 މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ  •

 އަދި ވަޞީލަތްތަކާއި  އިންސާނީ ،ޢުމުރާނީ ،އިޖުތިމާޢީ ،ކުރުމާއި ހަރުދަނާ  ހިންގުން ކައުންސިލްގެ

 އޮފީސްތަކުގެ އަވަށު އިދާރާގެ ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީ ގޮތުން ރަގަޅުކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭ ކައުންސިލުން

 ބައްދަލުވުންތައް  ވެރިންާނއެކު ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަަހރު ންތަކުގެސެކްޝަ އިދާާރގެ ކައުންސިލް ވެރިންނާއި

 ޙައްލު  އެކަންކަމަށް ބަލައި  ކަންކަން ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކައުންސިލުން މިބައްދަލުވުްނތަކުގައި. ބޭއްވިފައިވެއެވެ

 .މަޝްވަރާތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ އެޅި ހޯދައިދިނުމާއިއެކު ފިޔަވަޅު

 

 ޓް މީޓިންގ މެނޭޖްމަން ސީނިއަރ  •

 ،ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ދެވޭ ފޯރުކޮށް  ރައްޔިތުންނަށް އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ

ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އިދާރާގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައި  ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނާއި

 މެޖޭންމަންޓް ސީނިއަރ އެޅުމުގެ މަޤުސަދުގައި ފިޔަވަޅު ލައިބަ ކަންކަން ރިވިއުކޮށް، ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ 

ބާއްވަވައި ކުރިއަށް  ކައުންސިލުން  ހަފްތާއަކު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެރިންނާއިއެކު ކޮންމެ ،ބައްދަލުވުންތައް

 ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 
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  މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން  •

ފެންވަރާއި އެކިއެކި ހުނަރުތައް އިތުރުކޮށް  ތުގެމަސައްކަ މުވައްޒަފުންގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލް

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ގުޅުން ބަަދހި ކުރުމަށްޓަކައި މިއިދާރާގެ ގިނަ ުމވައްޒަފުންތަކަކަށް އެކި 

ގޮތުން މިއިދާރާއަށް ލިބުނު ތަމްރީންތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެެވ. މީގެތެރޭގައި މިއިދާރާއިން ހިންގި ތަމްރީންތަކާއި އެކިގޮތް

 ތަމްރީން ފުރުސަތުތައް ހިމެނެއެެވ. 

 

 ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން ހަރަކާތްތައް ހިންގުން  •

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުކުރުކޮށް ގުޅުން 

 ވަނަ އަހަރުގެ 2017ރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ބަދަހި ކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުން ަމސައްކަތަށް ޝައުޤުވެ

 ގޮތުން  ބަދަހިކުރުމުގެ ގުޅުން މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެތެރޭގައި ހިންގިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން  ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ

 އާދަކާދަ ބޭއްވުމާިއ ޘަގާފަތާއި ގައި މާހެފުމެއް 2017ޖޫން  09ހިމެނޭގޮތަށް  މުވައްޒަފުން ހުރިހާ އިދާރާގެ ކައުންސިލް

ބޭއްވުން ހިމެނެއެވެ.  މާހެފުމެއް ގޮތަށް ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން ހުރިހާ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ ގޮތުން ދިރުވުމުގެ

 1500މީގެއިތުރުން ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަމަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި 

 ގިފްޓް ވައުޗާ ހަދިޔާކުރެވިފައިވެއެވެ.  ރުފިޔާގެ

 

 "އެމްޕްލޯއީ އޮފް ދަ މަންތް" ހޮވުން  •

 އިާދރާގެ ކައުންސިލް ގޮތުގައި ގެ'މަންތް ދި އޮފް އެމްޕްލޯއީ' މަހަކު ކޮްނމެ ފެށިެގން މަހުން ފެބުރުވަރީ

ހަވާލުކުރެވެއެވެ. މިއީ މަސައްކަތުގެ  ފަކު ހޮވައި އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޝީލްޑާއި ބެޖުމުވައްޒަ ޑިވިޜަނަކުން ކޮންމެ

 ރޫހު އާލާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ އަޚުލާގު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި މަހަކު އެއްފަހަރު ދެވޭ އެވޯޑެކެވެ.  
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 ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއިއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުން  •

 އޮފީސް  އިން 3 ސެޓްފިކެޓް ކޯހާއި މެނޭޖްމަްނޓް އެންޑް ންއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ ޕަބްލިކް އިން ޑިޕްލޮމާ

 ޓްރޭނިންގ ސަރވިސް ސިވިލް ކައުންސިލާއި އައްޑޫސިޓީ ފެށުމަށް، އައްޑޫސިޓީގައި ބެްޗއެއް ކޯހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ. 2017މާރިޗު  30 ފަހުމުނާާމގައި ދެމެދު އިންސްޓިޓިއުޓާ

 

 

 

 

 

 

 

 ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން  ހިންގާ  ދާއިމީ  ކްލަބްގެ  ރެކްރިއޭޝަން  އެންޑް  ވެލްފެއަރ ކައުންސިލް  ސިޓީ  ޑޫ އައް  •

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ވެލްފެއަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ދާއިމީ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން 

ގެ މަގާމުތަކަށް މެމްބަރުްނ ވަނަ ދުވަހު ިއންތިޚާބު ބާއްވައި ކޮމިޓީ 2017ޖޫްނ  20ހޮވުމުގެ ގޮތުން 

 އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑާއި މެންޑޭޓު މުރާޖަޢާކުރުން  •

 ބެލެެހއްޓުމަށް  ހިންގާ މަތިން  ުއޞޫލެއްގެ އެއް މަސައްކަތް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ރިޕޯޓުތަކުގައި އެކިއެކި

 އެގްރީމެންޓުތަކުން  ނައްތާލުަމށާއި، ފުށުއެރުންތައް ދިމާވާ ކަތްތަކުގައިމަސައް ސެކްަޝނުގެ ލަފާދެއްވާފައިވާތީއާއި،

ނޑު އިދާރާގެ ކައުްނސިލް ގެނައުމަށް ތެރެއަށް މެންޑޭޓުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ  ކުރެވި، ރިވިއު މެންޑޭޓު އަދި  އޮނިގަ

ނޑަށް މެންޑޭޓާއި މުރާޖަޢާކުރެވުނު   ކުރަން ވަނީ ެފށިަފއެވެ.ޢަމަލު ފެށިގެން އިން 2017 މެއި 08 އޮނިގަ
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 ބޭނުންހިފުން  ވަސީލަތުގެ އެހެނިހެން  މުދަލާއި  ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ބައި: 

 ޚުލާޞާ  ވަސީލަތުގެ އެހެނިހެން  މުދަލާއި  ހުރި  ކައުންސިލްގައި 

 

 ތަފްޞީލު  އަގު 

 ފަރުނީޗަރ އާއި ފިޓިންގްސް 2,113,904.50

އާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް މެޝިނަރީ 6,839,333.96  

ދުއްވާ އިންޖީނުލީ ތަކެތި އެއްގަމުގައި 3,144,099.56  

ތައް ޢމާރާތް 33,851,685.47  

 ޖުމްލަ  45,949,023.49

 

 

 ހިފުނުގޮތް  ބޭނުން  ވަސީލަތުގެ އެހެނިހެން  މުދަލާއި  ހުރި  ކައުންސިލްގައި 

ކުގެ ތެރެއިން، މިވަގުތު ޭބނުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ހަރު މުދަލާއި، އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަ

ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރި ތަކެތި މި ކައުންސިލުން ބޭނުން ކޮށްފައި ަވނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ލަށާިއ ) އާއި މިކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ މަތިން ކައުންސި 7/2010 (ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ުހރި ގޮތަށެވެ. މިގޮތުން ކައުންިސލްގެ އެސެޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޢިމާރާތްތައް އިދާރީ 

ހިންގުމަށް ޭބނުންކޮށް އަނެްއބަިއ ޢިމާރާތްތައް އިޖްތިމާޢީ ޭބނުްނތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިފަދަ ބައެއް 

ތަކާއި، ތަކެތި މި ަކއުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭޮގތަްށ އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފަިއވެއެވެ. މި ކައުންސިލްގެ  ޢިމާރާތް

އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުޅަނދު ތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ބޭނުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ އުޅަނދެއް ވެސް ބޭނުން 

މި ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ، ޔާއި، ކައުންސިލުން ކުރަްނޖެހޭ އެކިއެކި ދަތުރުތައް ކުރުމަާށއިކުރެވިފައިވަނީ މުނިސިޕަލް ބޭުންނތަކުގަ

ކުރައްވާ ރަސްމީ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށެވެ. މުނިސިޕަލްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭުނންކުރަމުންދާ އުޅަނދުތައް ވަގުތީ ގޮތުން 

އަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އިރު މެންޑޭޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 މިއިދާރާގެ ބައެއް އިކުއިޕްމެންޓާއި މެޝިނަރީސް ވެސް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރެވިފަިއވެއެވެ.

 

  



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

email:admin@adducity.gov.mv: :Fax: 6885002 އީމެއިލް ފެކްސް    Telephone: 6885003: ްފޯނ 

 

58 

 ހަތަރުވަނަ ބައި: ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު 

 މާލީ ޚުލާސާ 

(ތިރީސް ފަސް މިލިއަން  35,864,928.73އިން ފާސްކޮށްފައިވަނީ  ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  2017

އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ އަށާވީސް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިން ލާރި) ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. އެއީ 

އެއް ސަތޭކަ ( ސަތާރަ ިމލިއަން ހަތް ސަތޭކަ ަފންސާސް ނުވަހާސް  73. 17,759,110ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިން 

 (  18,105,818ދިހަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިން ލާރި ) އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ގްރާންޓް 

 ) އެވެ.   އަށް ސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ އަށާރަ މިލިއަން އެއް ސަތޭކަ ފަސް ހާސް 

ފް ފިޭނންސް އިްނ ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓަށް ގެ ނިޔަލަށް ކަުއންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަްށ ިމނިސްޓްރީ އޮ 2017ޖޫން 

( ނުވަ މިލިއަން ދިހަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށް ރުފިޔާ ތިރީސް  9,010,768.34ރިލީޒްކޮށް ދެއްވާފައިވަނީ  

ކަ ( އަށް މިލިއަން ހަސަތޭ 8,665,623ހަތަރު ލާރި ) އެވެ. މިފައިސާގެ ތެރެއިން ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ހިާގފައިވާ ޚަރަދަކީ 

ފަސްދޮޅަސް ފަސް ހާސް ހަސަތޭކަ ތޭވީސް ރުފިޔާ) އެވެ. ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް 

( ހަ މިލިއަްނ އެއް ސަތޭކަ ފަނަރަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ސާޅީސް ތިން   6,115,443ވަނީ  ބަޖެޓްގެ ޚަރަދަށް ވެއްދިފައި 

( ފަސް  5,137,098ނީ ބަޖެުޓން ޖޫންެގ ނިޔަލަްށ ހިގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ އަީކ ކައުންސިލްގެ ާއމްދަ ރުފިޔާ ) އެވެ.

ގެ ނިޔަލަށް 2017މިލިއަން އެއް ސަތޭކަ ތިރީސް ހަތް ހާސް ނުވަދިހަ އަށް ރުފިޔާ ) އެވެ. އެހެން ކަމުން ޖޫން 

ވަދިހަ ހަްތހާސް ހަތްސަތޭކަ އެކާވީސް ( ތޭރަ މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ނު 13,797,721ކައުންސިލް ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ 

 ރުފިޔާ ) އެވެ.

( ތިން މިިލއަން އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ  3,172,813ގެ ނިޔަލަށް ކައުްނސިލަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަކީ 2017ޖޫން 

ނޑުމަށް ފަހު ނެޓް އާމްދަނީ އަީކ  ތިން  ( 3,014,172ދެހާސް އަށްސަތޭކަ ތޭރަ ރުފިޔާ ) ރުފިޔާ އެވެ. ރިޒާވް ކެ

ގެ ނިޔަލަށް  2017އިން ޖޫން  2017މިލިއަން ސާދަ ހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ރުފިޔާ ) އެވެ. ޖެނުއަރީ 

 ( ސަތޭކަ ފަންސާސް އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް އެއްހާސް ރުފިޔާ ) އެވެ. 158,641ކައުންސިލްގެ ރިޒާވް އަކީ 

  



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

email:admin@adducity.gov.mv: :Fax: 6885002 އީމެއިލް ފެކްސް    Telephone: 6885003: ްފޯނ 

 

59 

 އެކި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ އެހީތައް 

 

 ވުނު އެހީ ސްކޫލްތަކަށްވެ 

 ފައިސާ  ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީ ޑިޖިޓަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލުންދޭ އެހީގެ  ޝަމުސުއްދީން 50000.00

 ކާރިސާތަކާއިގުޅިގެން ވެވުނު އެހީ  ގުދުރަތީ 

20000.00 
ކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެގެއަށް އެހީތެރި މަރަދޫ އަބުހަރީމަންޒިލް ކިޔާގޭގައި ހިނގި

 އެހީގެ ފައިސާ  ދޭ

20000.00 
ގެއްލުންވި އާބާދީ މަންޒިލް އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް  މަރަދޫގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން

 ފައިސާ  ދޭ އެހީގެ

 ވެވުނު އެހީ  ޖަމްއިއްޔާތަކަށް 

50000.00 
ޢުލަމާއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ  ބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތަށް ޖަމްޢިއްޔަތުލްހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކޮށް އާ ހިތަދޫ 

 ފައިސާ

 ގޯދިއްޔާ ޖަމްޢިއްޔާ އަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 10000.00

 ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ  މަސްޖިދުއްޒިކުރާ މަރާމާތު ކުރުމަށް މާލީ އެހީގެ 25000.00

 މުބާރާތްތަކަށް ވެވުނު އެހީ  އެކިއެކި 

 ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓިމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ  ގައި ބައިވެރިވ2017ާމިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  5000.00

 މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ  ގައި ބައިވެރިވ2017ާމިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  5000.00

 އެހީގެ ފައިސާމަރަދޫފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށްދޭ  ގައި ބައިވެރިވ2017ާމިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  5000.00

 މަރަދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ ގައި ބައިވެރިވ2017ާމިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  5000.00

 ދަ މެޗް އަށް ދޭފައިސާ މެޗުގެ މޭން އޮފ7ްގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ  1400.00

 ލަބް ޒެފިޔަރ އަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ކް  ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ 5000.00

 ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ކްލަބް ރިވަރިން އަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ  ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ 5000.00

 ސާވަނަ އަށް ކައުންސިލުންދޭ އެހީގެ ފައ3ިވަނަ އަދި 2ވަނަ 1 އޭއޯ ނިއުސްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މަދަހަ މުބަރާތުގެ 6000.00

 ޙަރަކާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ  ބާއްވާ  ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފިތުރު ޢީދުގައި މިސިޓީގައި ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި 5000.00

 ޖުމްލަ އެހީ  217400.00
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 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު  2017

 

 ތަފްޞީލް  2017

 އާމްދަނީ ( ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ) 3,172,813.08

ނޑުމަށްފަހު) 3,014,172.43  ނެޓް އާމްދަނީ (ރިޒާވް ކެ

ގެ ނިޔަލަށް ރިޒާވ2017ްއިން ޖޫން  2017ޖެނުއަރީ  158,640.65  

 

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް  2017  ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލް  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  12,657,125

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  1,140,596

 ޖުމްލަ  13,797,721

 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 

  

ގެ ޖޫން 2017

 ނިޔަލަށް ޚަރަދު 
 ތަފްސީލް  ގެ ޚަރަދު 2016

 ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް 11,561,386 6,088,648

278,557 545,498 
މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް  ޕެންޝަނާއި،

 ފައިސާ  ނޫން ގޮތުން ދޭ

 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 323,879 125,033

 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް 586,842 280,456

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް 7,742,950 3,388,938

 ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު ޚިދުމަތް - -

 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން 100,285 92,174

 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 2,834,624 1,117,498

 އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ 1,800,240 1,285,821

 ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ިލިބދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ ލިބިފައިވާ - -

 ޖުމްލަ  25,495,704 12,657,125
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 ނިންމުން 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތާއި ކައުންސިލުން ހިންިގ  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ވަނަ އަހަރު 2017

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދާއި هللا ތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ޙަރަކާތް

ޝުކުރު ކުރަމެވެ. އެއަށްފަހު މި ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުމުގައި ފަންނީ ގޮތުންނާއި އިދާރީ ގޮުތން އެހީތެރި ވެދެއްވި އެންމެހަިއ 

އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު މި ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާ

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާާލ هللا ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އެހީތެިރވެދެއްވި ހުރިހައި ފަރާތެއް ވެސް މި ޝުކުރުގައި ޝާމިލުކުރަމެވެ. 

ޓީއަށް ތަރައްޤީއާއި ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ޤައުމަށާއި މި ފަޚުރުވެރި އައްޑޫ ސި

 ތާއަބަދުމެ މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން !

 . العالمين رب � والحمد.  أجمعين صحبه و وآله دمحم على هللا وصلى
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