
 

  

c 

 
 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް 

 އައްޑޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

 



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

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

 

1 

 ފިހުރިސްތު 

 4 ....................................................................................................................................................... ތަޢާރަފް 

 4 ..................................................................................................... )ވިޝަން( ތަޞައްވުރު ކައުންސިލްގެ އްޑޫސިޓީއަ

 4 ............................................................................................................ )މިޝަން( އަމާޒު ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ

 5 .............................................................................................................................................. ބަޔާން  މޭޔަރުގެ

 8 .................................................................................................................................... ވަނަވަރު  ސިޓީގެ އައްޑޫ

 10 ...................................................................................................... ސަރަޙައްދު  ހިނގާ ޞާޞް އިޚުތި  ކައުންސިލްގެ

 11 .................................................................................................................................... ބާރުތައް  ކައުންސިލްގެ

 13 ...................................................................................................... ޚިދުމަތްތައް  ޤާނޫނީ ދެމުންގެންދާ ކައުންސިލުން

ނޑިތަކާއި: ބައި ފުރަތަމަ ނޑުދަ  14 ....................................................................................................... ޙަރަކާތްތައް  ލަ

 14 ......................................................... ސޮއިކުރުން  ފަހުމުނާމާއެއްގައި ދެމެދު  ކައުންސިލާއި އައްޑޫސިޓީ  ސްކޫލާއި ހިތަދޫ 

 14 ............................................................. ސޮއިކުރުން  ފަހުމުނާމާއެއްގައި ދެމެދު ކައުންސިލާއި އައްޑޫސިޓީ ކޮލެޖާއި ވިލާ

 14 ........................................................................................... ފާހަނގަކުރުން  ދުވަސް އަންހެނުންގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ

 15 .................................................................... އެހީވުން  ގެތަކަށް  ގެއްލުންވި ނަގޫރޯޅީގައި އެރި އަށް ހިތަދޫ  އައްޑޫސިޓީ

 16 ................................................................................... ރަސްމިއްޔާތު  މުގެކުރު ހުވައި  ކައުންސިލަރުން ސިޓީ އައްޑޫ

 17 .................................................................................ޖަލްސާ  ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ

 17 ................................................ ސޮއިކުރުން  ފަހުމުނާމާއެއްގައި ދެމެދު  ކައުންސިލާއި އައްޑޫސިޓީ  ސްކޫލާއި ޝަރަފުއްދީން

 17 ............... ބޭއްވުނު  އޮރިއެންޓޭޝަނެއް ބައިވެރިންނަށް ކޯހުގެ  މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕަބްލިކް އިން ޑިޕްލޮމާ

 18 .................................................................................................................. ބައްދަލުވުން  އަހަރީ މުވައްޒަފުންގެ 

 19 .................................................................................................... ގަތުން  ޝެއަރ ކޯޕަރޭޓިވްގެ ޕީޕަލްސް އައްޑޫ

 19 ....................................................................................................... ގަތުން  ޝެއަރ ވްގެކޯޕަރޭޓި  ޓްރޭޑް އައްޑޫ

 22 ...................................................................................... މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ރޫމް ޗޭންޖިންގ ދެސަރަހައްދެއްގައި

 22 ..................................................................................................... ހެދުން  އެއް  މަސްވެރިންގެހިޔާ އަވަށު މަރަދޫ

 22 ........................................................................................... ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ފެންލިބޭނެ އޮޑިދޯނިފަހަރަށް

ނޑު ކަސަބާ ނޑަށް ،ދިއްލުމާއި ލައިޓްހަރުކޮށް ދަ ނޑު ،ހެދުމާއި ފެންލިބޭނެގޮތް ދަ  22 ...................... މަސައްކަތް  ލެވެލްކުރުމުގެ ދަ

ނޑި  23 .......................................................................... މަސައްކަތް  ޤާއިމްކުރުމުގެ ޗެކްޕޯސްޓެއް ސަރަހައްދުގައި ގައުކެ

 23 ............................................................................... މަސައްކަތް  ހަރުކުރުމުގެ ޖިމްސެޓް އަވަށުގައި މީދޫ އަދި ހުޅުދޫ



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

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

 

2 

 23 ...................................................................................... ކުރުން  މަރާމާތު ލައިޓްޕޯސްޓް 1 ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ މަރަދޫ

 23 ...................................................................................... މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ ފިނިމައިޒާން  ދެކުނުދާއިރާގައި ހިތަދޫ 

 24 ........................................................................................ މަސައްކަތް  މުގެ ދުހެ ފިނިމައިޒާން މެދުދާއިރާގައި ހިތަދޫ 

ނޑު   24 ........................................................................... ގަތުން  ލެޑްލައިޓް ޖެހުމަށް ނޑުގައިދަ ދިގަލިއީ  އަދި މަނިކުދަ

 24 .................................................................................................... މަސައްކަތް  ޖެހުމުގެ ބައްތި  ނެރުގައި އިހާހަލާ

 24 .................................................................................... މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ އްޤީ ތަރަ ޕާކް  ކުޑަކުދިންގެ މަރަދޫފޭދޫ

 25 ................................................................................................. ދަނޑުދިއްލުން  ލައިޓްޖަހައި ދަނޑުގައި ދިގަލިއީ

ނޑި  25 ............................................................................... މަސައްކަތް  ޖެހުމުގެ ންސްފެ  ސަރަހައްދުގައި ބްރިޖް ގައުކެ

 25 .......................................................................................................... ދޫކުރުން  ޔަށް ކުއް ފިހާރަ  ބާޒާރުން ސިޓީ

ނޑުގައި ފުޓްބޯޅަ މީދޫ  26 ........................................................................ ކަރަންޓްގުޅައިދިނުން  ހަރުކޮށް ޓްލައިޓްޕޯސް ދަ

 30 .................................................................................................. ހިންގުން  ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލާއި: ބައި ދެވަނަ

 30 ............................................................................................................................................. ކައުންސިލް 

 30 ............................................................................................................................ ތް ގާގޮހިން ކައުންސިލް

 30 ....................................................................................................... މެމްބަރުން ކައުންސިލް  ދައުރުގެ ދެވަނަ

 32 ..................................................................................................... މެމްބަރުން  ކައުންސިލް ދައުރުގެ ތިންވަނަ 

 34 ........................................................................................... މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލަރުންގެ

 35 ................................................................................................... ޙާޟިރީ  ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރުގެ ދެވަނަ

 36 ....................................................................................................... ޤަރާރުތައް ނިންމުންތަކާއި ކައުންސިލްގެ

 37 .................................................................................................................. މުވައްޒަފުން  އިދާރާގެ ކައުންސިލް

 37 ........................................................................................................................................ މުވައްޒަފުން 

 37 .................................................................................................................. އެކުލެވިފައިވާގޮތް  މުވައްޒަފުން

 38 ........................................................................................................................... ޙާޟިރީ  މުވައްޒަފުންގެ 

 38 .............................................................................................................. މިންގަނޑު  ސުލޫކީ ޒަފުންގެ މުވައް

 38 .........................................................................................ގޮތް  ޢަމަލުކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ފުށުއަރާ މަޞްލަޙަތު

 39 .......................................................................................... ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީނު ހިންގުނު މުވައްޒަފުންނަށް

 45 ............................................................................................................................... ހިންގުން  ގެކައުންސިލް 

 45 ............................................................................................................................. އޮނިގަނޑު  ކައުންސިލްގެ

 46 .................................................................. މަސައްކަތް  ކޮމިޓީތަކުގެ  ކޮމިޓީތަކާއި ލެވިފައިވާއެކުލަވާ  ކައުންސިލްގައި



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

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

 

3 

 58 ......................................................................................................................... ބައްދަލުވުންތައް  ބޭއްވުނު

 82 ............................................................................................................................ ދަތުރުފުޅުތައް  ރަސްމީ

 85 ....................................................................................................................... ބޭފުޅުން  ކުރެއްވި  ޒިޔާރަތް

 87 ............................................................................................................................................... އޮޑިޓް

 87 ....................................................................................................... ޖަވާބުދާރީވުން  އިއަޑުއެހުމާ ރައްޔިތުންގެ 

 88 ................................................................. ކަންތައްތައް  ކުރެވިފައިވާ ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްގެ

 91 .................................................................... ބޭނުންހިފުން ވަސީލަތުގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ކައުންސިލްގެ: ބައި ތިންވަނަ 

 91 ................................................................................ ޚުލާޞާ  ވަސީލަތުގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ހުރި ކައުންސިލްގައި

 91 .................................................................... ހިފުނުގޮތް  ބޭނުން  ވަސީލަތުގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ހުރި ކައުންސިލްގައި

 92 .......................................................................................................... ހިސާބު މާލީ  ކައުންސިލްގެ: ބައި ހަތަރުވަނަ

 92 ............................................................................................................................................ ޚުލާސާ  މާލީ

 93 ................................................................................................................. އެހީތައް  ދީފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް އެކި

 95 ................................................................................................................ ހިސާބު  މާލީ އަހަރުގެ ވަނަ 2017

 100 .................................................................................. ތަފްސީލް  ޚަރަދުގެ  ފަންޑުގެ ޓްރަސްޓް ރައްޔިތުންގެ އައްޑޫ

 101 ....................................................................................................................ބަޔާން  ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މާލީ

 102 .................................................................................................................................................. ނިންމުން

 

  



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

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

 

4 

` 

  ތަޢާރަފް 

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

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ވަަނ އަހަރު 2017 ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުެގ މަތިން 109ޤާނޫނުގެ 

 ޓެކެވެ. މައްޗަށް ބިނާކޮށްލިޔެ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯމަސައްކަތްތައް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ 

މިރިޕޯޓުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވިޝަން، ިމޝަން، އަދި ސިޓީގެ ވަނަވަރުގެ އިުތރުން 

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި ޙާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާ އާއި ކާމިޔާބީތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

ވެސް އި ދިމާވި ބައެއް ގޮންޖެހުންތައްޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އިދާރީ ހިންގުމުގަހަމައެހެންމެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ގު

 މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނައި އަލިއަޅުވައިލެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  (ވިޝަން) ތަޞައްވުރު ކައުންސިލްގެ  ޓީ އްޑޫސި އަ

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

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

 ސިޓީއަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހެދުން.

 

 )ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒު (މިޝަން އައްޑޫ 

ިލބިފައިވާ، ޢުމުރުފުރާތަކަށް ދުިނޔޭގެ  ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށްމެ ބޯހިޔާވަިހކަމަށް ފަހި ފާގަތި ގެއެއް

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

 ،ގުޅާލެވިފައިވާޓާިއ ރައްޓެހި ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޡާމަކުން ށްރައްކާތެރި އަދި ތިމާވެ ،ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވައިލެވިފައިވާ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުަތކާއި އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުން  ،ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަގީޗާސިޓީއަކަށް އައްޑޫސިޓީ ހެދުން. ،ބައްޓަން ކުރަން ދަސްވެފައިވާ
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 މޭޔަރުގެ ބަޔާން 

` 

هللا މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލުއެއިލާހުގެ އަށް ޙަމްދު ކުރަމެވެ. އަދި ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا މާތް

 އެނަބިއްޔާގެޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އަދި މި ޞަލަވާތުގައި هللا ޞައްލަ

 އާލުއަޞްޙާބުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ެވސް އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަްށ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު  2017ފައިދާހުރި ކަންކަން ރާވާ ީވހާެވސް ގާތުން ރައްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަތް ދިނުމެވެ. ިމނިޔަތުގައި 

ންސިލުން ަމގާމާ ހަވާލުވެ އެކިއެކި ކަންކަން ރާވާ އެކަންކަން ކުރިއަށް އެކުލަވާލާ މަސައްކަތު ތާވަލް ިނންމާފައިވަނީ އާ ކައު

 ގެންދަން މަގު ފަހިވާގޮތަށެވެ. 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓަރްސްޓް ފަންޑް ގާއިމުކޮށް ކައުންސިލުން ވަނީ އެފަންޑަށް 

ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ފަށާފައެވެ. މީގެ އިންވެސްޓް ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަިދ އެފަންޑުން އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް 

އަހަރު ފަށައިގަނެވި، އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް  ވަނ2017ައިތުރުން އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވްގެ މަސައްކަތް 

 ގަނެވިފައެވެ. އިގްތިސާދީގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމުެގ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ފަށައި

އާ ދައުރަކާ ކައުންސިލުން ކުރިމަތިލީ، ވަރަށް ބޮޑު ތަސައްވުރަކާ އެކީގައެވެ. އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށާއި 

މުޖުތަމަޢުގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަްށަޓކައި ފަރުދުން ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑު ދިނުމުގެ 

 ވޯޑު" ގެ ނަމުގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ހަފުލާއެއް "އައްޑޫއެ

އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، މިސިޓީގެ އިގްތިސާީދ ހާލަތު 

ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލުން އެންމެ އިސްކަންދެއްވާ ކަންތަކެވެ. އެމްއެމްީޕއާރުސީ އާއި ގުޅިގެން 

އަހަރު އައްޑޫސިޓީ ވަނަ 2017ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރަަވލް 

ކައުންސިލުން ވަނީ އައްޑޫއަކީ، ޓުއަރިސްޓް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގަިއ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ރާވާ ހިންގަން 

 ފައެވެ. ނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްވަ 2017ފަށްޓަވާފައެވެ. މި ހަރަކާތުގެ ވަަރށް ގިނަ ކަންކަން 

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންގެ ބައިނަލްއަޤްވަމީ ަދތުރުތައް ައއްޑުއަށް ކުރަން ފެށުމުން ައއްޑޫގެ 

ރިތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިއެރުން އަންނަން ފަށާފައިވެއެވެ. ގެސްޓްހަުއސްތަކުގެ ވިޔަފާރި އާއި އެއާއި ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާ

 ވަނީ ދިރުން އަންނަން ފަާށފައެވެ. 

އުމުރާނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި ރަށްވެހިކަމުގެ ކުރިއެރުން  ވަނަ އަހރުގެ ތެރޭގައިެވސް އައްޑޫގ2017ެ

ސިލުން މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. މަސްވެރިންނާއި ދަތުރުވެރިންގެ ފަސޭހައަށްޓަކައި ހޯދުމަށް ކައުން

ކުން ފެންިލބޭނެ އިންިތޒާމަކީ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހާސިލްކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބަނދަރުތަ
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ނަމަވެސް ފެނަކައިން ައަތނަށް ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިްނގަވާފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތެެކވެ. 6

ތަދޫ ބަނދަރުގައި ބެހެއްިޓފައިވާ އިސްކުރުތަކުގެ ބޭނުން ރައްޔިތުންނަށް ނުހިފޭތީ ދިނުމަށް ދެކޮޅުހެދުމާއި ގުޅިގެން ހި

އާ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން ވެސް ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު  އެކަމަކީ ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެވެ. 

ރީތަކުން ދެއްވާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމެވެ. ގޮންޖެހުމަކީ، ރައްޔިތުންނަށް ިލބެންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ިމނިސްޓް

އައްޑޫސިޓީގެ މަގުތައް ނުބެލެހެއްޓޭ މައްސަލައެވެ. މަގުތައް މަރާމާތު ނުވެއެވެ. ކުރިން ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓް އޮތްއިރު 

ަނތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބައެއް ރަނަގަޅު ފެންވަރެއްގައި ބަލަހަްއޓަމުންދިޔަ ބައްިތ ވިއުގަ މިހާުރ ރަނގަޅަށް ުނބެލެހެއްޓެއެވެ. 

މަގުތަކުގައި އަލިކަމެއް ނެތެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އުފުލަން ޖެހިފައިވާ ބޮޑު ވޭނެކެވެ. ވެލިމަގުތައް މަރާމާތު ނުކުރެވޭތީ 

ޚިދުމަތަްށ ގެ އޮީފހެއް ހުރެގެން މިނިސްޓްރީ ހައުސިންގެވ. މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަަލއަށް ހައްލެއް ިލބިފައެއް ނުވެއެ

. ަބނދަރުތައް ނުެބލެހެއްޓެއެވެ. މި ހުރިހާ ކަންކަމަކީ މީގެ ކުރިން ަކއުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި އައި ކުރިއެރުމެއް ނުފެނެއެވެ

 ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާަފއިވާ ތަންތަނެވެ. ވަރަށް އޮތް އިރު ކައުންސިލުން އެތަންަތން

މިސްކިތްތަކާއި ޤަބުރުސްތާނުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް މިސިޓީގެ

 އެތަންަތން ރަނގަޅަްށ ނުބެެލހެއްޓޭ ކަމުގެ ޝަކުާވ ލިބެއެވެ. އިސްލާމިކް  ފައި ޮއތަސް ތްތައް ހަވާލުވެމަސައްކަ

ށް އެދެވޭ މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޒަކާތުގެ ޚިދުމަތުގެތެރެއިން ފިޠުރު ޒަކާތް މިސިޓީގެ ޒަކާތުގެ ހައްގުވެރިންނަ

ނުދެވޭ މައްސަލަވެސް ބޮޑެވެ. މިކަމުގެ ދަތިކަން ރައްޔިތުން ވަނީ ފާއިތުވި ރަމަޟާން ފޯރުކޮށް އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން 

މިސްކިތަްށ  64އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން މިސްކިތްތައް ބަަލހައްޓަމުްނ އައިއިރު އައްޑޫގެ އަިދ މަހުވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފައެވެ. 

 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން  މިހާރުރެ ބޮޑު އަގެއްގައި އައްޑޫގެ ބައެއް ބޮޑެތި މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުަމށް ހިނގާ ޚަރަދަށްވު

އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނާއި އަދި  ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް މިސްކިތްތައް ރަގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓި ވީރާނަ ވަމުންދާކަމީ

ނޑުވެސް  ވާ މައްސަލައެކެވެ. ނިހާޔަތަށް ކަންބޮޑު އަޅުގަ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އާއި ގުޅިގެން ޖިނާއީ ކުށްތައް މަުދކުރުމުގައިއާއި  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަދި 

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން 

ހަމައެާއއިއެކު ގައުމީ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން އެދޭ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލުން އެއިދާރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކަށް ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

 މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން މި އިދާރާއަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.ބޭނުންވާ ޕަމްޕާއި އޭގެ އާލާތްތައް ޑިޒާސްޓަރ 

ކައުންސިލުން  އަހަރު މިއަހަރުތަކެއް ހޯދުނު އަހަރަކަށްވިއަސް، ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާވެސް ގިނަ ކާމިޔާބީ

ކަުއންސިލްގެ އިންތިޚާބު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ލަސްވަމުްނ ދިއުމުން އޭގެ ނަތީާޖ ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ. ލޯކަލް 

ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް ބުރޫއަރާ އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރާ، ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު ގެއްލި  މިއަކަށްވީ 

 މާޔޫސްވެގެން ދިއުމެވެ.   

ސިޓީ އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގެ ސަަބބުން ިހތަދޫ އަވަށުގެ ބައެއް ިހސާބުގެ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު އައްޑޫ

ގެތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްުލންތަކާ ކުރިމަތިވެ އާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހުއްޓުމަށްއައިސް ފައިވެއެވެ. މި ކުރިމަތިވި 
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 އައްޑޫ ސިޓީގެ ވަނަވަރު 

އައްޑޫސިޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައިވާ، ބިމުެގ ގޮތުންނާއި އާބާދީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު 

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

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

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

 ހިތްހެޔޮ އެކުވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ތަނެކެވެ. 

 1454ތަކާއި ސިނާޢީ ރަށްތަކާއި ފަޅުރަށްތައް ހިމަނައިގެން ސިޓީގެ ބޮޑުމިނުގައި މިސިޓީގެ އަވަށް

  16,316ހެކްޓަރުގެ ބިމެވެ. ޖުމްލަ އާބާދީގައި ހިމެނެނީ  802ހެކުޓަރު ހުންނައިރު، އާބާދުވެ ބޭނުންކުރެވެމުންަދނީ 

 8,939 ދަށުގެ އަހަރުން 18 މީހުންނެވެ. މީގެތެރޭގައި 33,598ފިިރހެނުންނާއެކު ޖުމްލަ  17,282 އަންހެނުންނާއި

ހިމެނެއެވެ. އަދި އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ބޮޑު  މީހުން 2,149 އަހަރުންމަތީގެ 65 ކުދިންނާއި

 އިމާރާތްކުރުމުގެ  އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ބިދޭސީން ގިނަ  އާބާދީއެއް މިސިޓީގައި ދިރިއުޅެމުން ދާއިރު މީގެތެރެއިން

 .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

އަދި މިތަންތަނުން ސިޓީގެ ރައްޔިތުންަންށ ޚާއްސަ ބަލިތަކާބެހޭ ޑޮކްޓަރުންނާއި ޢާންމު ބަލިތަކާއި ބެހޭ  .ގާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ

 މަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންނާިއ، ސިއްޙީ އެހީތެރިންނާއި ފޫޅުމައިންގެ ޚިދު

ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ   އައްޑޫސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަްށ ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު މިސިޓީަގއި

ސާނަވީ އަށް ކިޔަވައިދޭ މަދުރަސާތައް ގާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ 

މިސިޓީގައި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދެކެމްޕަހާއި ވިލާކޮލެޖްގެ ދެ ކެމްޕަހުގެ އިތުރުްނ  ހިމެނެއެވެ. އަދިސްކޫލުތައްވެސް 

 ކޮލެޖު ހިންގަމުންދެއެވެ.  2ޕްރައިވެޓް 

މިސްކިތް  64އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ދާއިރާއަށް ާބލައިލާއިރު މިސިޓީގެ ރައްޔިތުން އަޅުކަން ކުރުމަށްޓަކައި 

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

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި،  11ރެވިފައިވެއެވެ. މުނިފޫހިފިލުުވމަށާއި ކުޅިވަރުކުޅުމަށްޓަކައި ބޯޓުޔާޑެއްވެސް މިސިޓީގައި ގާއިމުކު

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

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

ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިިފކޭޝަން ސެންޓަރގެ ޚިދުމަތާއި، ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސާރވިސްގެ ޚިދުމަތާއި، 

އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތާއި، ހިއުމަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތްތާއި، އެްނޓިކޮރަޕްޝަން 

މިޝަންގެ ޚިދުމަތާއި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޚިދުމަތާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ކޮ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިސިޓީގައި އެއިދާރާތަކުގެ އޮފީސްތައް ގާއިމުވެފައިވެއެވެ. އަދި 
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ވައި ޓްރާންސްޕޯޓާއި ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް އެ އޮފީހުްނ އިކޮނޮމިކް މިނސްޓްރީގެ ގޮތްޕެއް އައްޑޫސިޓީގައި ހުޅު

 މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ޯފރުކޮށްދެމުންނެވެ. 

ގަމުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ވައިގެ ބަނދަރެއް ޤާއިމުކުރެވި އެއާޕޯޓުގެ ، ބަލާއިރު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް

އިންޓަރނޭަޝނަލް ްފލައިޓާއި ޓުއަރ ފްލައިޓުތަކުގެ ަދތުރުތައް ކުރެވެމުންދެއެވެ.  ރަންވޭ ބޮޑުކޮށް، ޑޮމެސްޓިކް ފްަލއިޓުތަކާއި

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

ދީ ބަނދަރެއްވެސް ޤާއިމުކުރެވި މިބަނދަރުގެ ޕްލޭންގެ ޚިދުމަތްތައް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އަދި މި ސިޓީގައި ސަރަޙައް

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދެއެވެ. މީގެއިތުރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި ހިންގަމުންދާ ޓެކްސީ ސެންޓަރު ތަކުން ޓެކްސީގެ 

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

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

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

ވެ.  އަދި މިސިޓީގައި ފާހަނގަކޮށްލެވޭވަރަްށ ގިނައިން ރެޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ އިންޖީނުލީ އެއްގަމު ފޯރުކޮށްދެވެމުން ދެއެ

 އުޅަނދުތައް އާއްމުން ބޭނުންކުަރމުންދެއެވެ.  

އައްޑޫސިޓީގެ އިޤްތިޞާދަށް ބަަލއިލާއިރު ރަށުގެ އިގްތިޞާދީ ހާަލތު އަހަރުން އަހަރަށް ކުރިއަރަމުންދާކަން 

ނޑުގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ފާހަނގަކޮށްލެވެ އެވެ. އާމްަދީނ ހޯދުމަށްޓަކައި މިސިޓީގެ ރައްޔިތުން މައިގަ

ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތާއި މަސްވެރިމަސައްކަތާއި ދަ

 ދާއިރާގެ މަސައްކަތެވެ.

ކުނިކޮށި  2ން މިސޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށާއި ހިތަދޫ އަވަށުގައި ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ ގޮތު

އަދި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިުދމަތް މިސިޓީގައި ފެިށ  ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

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

ޤާއިމުކުރުމާއި ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތައުފެއްދުމާއި ަދތުރުަފތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ުއޅަނދުތަކުގައި ރައްކާތެރި 

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

 

މާއްދާެގ (ޅ) ގެ  61ރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަ

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

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

  އައްޑޫ އަތޮޅުކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ.، ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓްގައި
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 ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް 

 

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

 މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްަތއް ދިނުން.

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

ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސިޓީ 

ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަިތން އެކަށައަޅައި މުޅި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަްތކޮށްގެން ތަރައްޤީެގ 

 ރުމާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުން.މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި ބަޖެޓު ަތއްޔާރުކު

ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލަފަޔާއި  -3

ްތ މަޝްވަރާ ދިނުމާއި، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ކައުންސިލްގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮ 

ނޑައަޅާ ގޮަތކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯުޓ ، ބެލުމުގައި އެހީތެރިވެީދ، އެމިިނސްޓްރީތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ އެިމނިސްޓްރީތަކުން ކަ

 ހުށަހެޅުން.

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

ލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސި -5

ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަްށޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިުދތައް ަހދައި އެ ގަވާއިދުތައް 

 ހިންގުން.

އި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލިބިދީފައިވާ ބާރާމި 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

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

 ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން.

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

ދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިާސ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުެގ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ އި
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ޙައްޤުތަކާއި މަޞްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ަފރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ަތފާތު ެއކި ކަންކަމަށް ފަންޑު 

 އުފެއްދުން.

ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަ -9 އް ހިންގުަމށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަ

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

 ސެކިއުރިތީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން.

ސިލްގެ މެންބަރުްނ ބަދަުލވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްެގ ނަން ބަދަލުވާ ޙާލަްތތަކުގައި ކުރީގެ ކައުންސިލުން ކައުން -10

 ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ އުފުލުން.

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

ނޑައެޅުމާއި ފީނެގުން.  ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފީ ކަ

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

 ތަންތަަނށް ނަން ދިނުމާއި ަނން ބަދަލުކުރުން.

 ވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮފުނވުން.މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓުަތއް ފޮނު -13

 ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާލިބިގަތުން. -14

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

 ކުރުން.

ކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަްށ ކައުންސިލުގެ އިޙުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަން -16

 ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙުޤީޤްކުރުމަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަަމށް އެދުން.

 ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު ބޭނުންުކރުން. -17

 ލުގެ އިދާރާ ހިންގުން.ސިޓީ ކައުންސި -18

ނޑައަޅާ މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުން.  -19  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

ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ ގަނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮުތން ފާހަނދީ -3

 އިޙުތިފާލުތައް ބޭއްވުން.

 ތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.ކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރަޒުޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީ -4

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

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން 

ނޑައަޅާ ހު  ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިުލކުރުން.، އްދަތައް ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލުކުރުމާއިކަ

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

އެސިޓީއެްއގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، ގޮތެއްގެމަތިން ތަފާސްހިސާބު ަނގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، 

 ތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. ޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފުރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންާދ މީހުންނާއި، އަދި އެސި

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް  -7  ދުމަތްތައް ދިނުން.ޚިސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުްނ ކަ

  



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

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

 

14 

ނޑިތަކާއި ޙަރަކާތްތައް  ނޑުދަ  ފުރަތަމަ ބައި: ލަ

 

ހިތަދޫ ސްކޫލާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި 

 ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުން 

 މަސައްކަތުގެ ކުދިންނަށް ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަސްވާރު

 ސިޓީ  އައްޑޫ ސްކޫލާއި ިހތަދޫ  ހޯދައިދިނުމަށް ތަޖުރިބާ

 ވަނަ ދުަވހު 21 ޖޫން، 2017 ދެމެދު އިކައުންސިލާ

  އެވެ.ވިފައިވެސޮއިކުރެ ފަހުމުނާމާގައި

 

ވިލާ ކޮލެޖާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި 

 ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުން 

 ޕްރޮގްރާމުގައި  ސްކޮލަރޝިޕް އެންގޭޖްމަންޓް ކޮމިއުނިޓީ

 އައްޑޫސިޓީ  ގޮތުގައި ޕާރޓްނަރެއްގެ  ކޮލެޖުގެ ވިލާ

 އައްޑޫސިޓީ  ބައިވެރިވުމަްށޓަކައި ކައުންސިލުން

 4އޭޕްރީލް   ،2017 ދެމެދު  ކޮލެޖާ ވިލާ ކައުންސިލާއި

  ކުރެވިފައިވެއެވެ.ސޮއި ގައިއެއްފަހުމުނާމާވަނަ ދުވަހު 

 

ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 

 ފާހަނގަކުރުން 

 ފާހަގަކުރުމުގެ ދުވަސް އަންެހނުންގެ  ބައިނަލްއަގުވާމީ

 އޮފީސްތަކުގެ އަވަށު އިދާރާއާއި  ކައުންސިލް ގޮތުން

 ރަސްމިއްޔާތެއް  ހިމެނޭގޮަތށް  މުވައްޒަފުން

، 2017 ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައިވަނީ

ވަނަ ދުވަހު މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް  09 މާރިޗު

  ހޯލުގައެވެ.
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 ނަގޫރޯޅީގައި ގެއްލުންވި ގެތަކަށް އެހީވުން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަށް އެރި 

ނޑު  17 މެއި، 2017 ގެއަކަށް   22ވަނީ  ޓީ ހިތަދޫ އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައިގައި އައްޑޫ ސި 10:00ވަނަ ދުވަހު ރޭގަ

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

ޔާމިން އަބްދޫލްޤައްޔޫމް ގާތުން ަބއްލަވާފައިވާއިރު ސަރުކާރުގެ هللا ޢަބްދުޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ގެއްލުންތައް ރައީސުލް

މިސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ހާލަތު ވަފުދެއް 

ބައްލަވާފައިވެއެވެ. އަދި ެގއްލުންވި ފަރާތަތަކަްށ 

ނޭޝަނަލް ، .އެފްތެރިވުމުގައި އެމް.އެން.ޑީއެހީ

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ،  މޯލްޑިވްސ 

ިޑްވްސ ެރްޑްކެރެސްނުޓެގ ، ޕޮލިސް ސާރވިސް މްޯލ

ިއުތުރްނ ެއިކެއިކ ުމައްއަސާސަތާކިއ ަޖްމިއްއާޔ 

ަޖާމައްތަތާކިއ ައިމްއަލ ފާާރްތަތުކެގ ުފިރަހަމ 

 . ެއްއާބުރުލާމިއ ެއހެީތިރަކްނ ިލިބަފިއެވެއވެ 

ގެއްލުންވި ފަާރތްަތކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުްނ މީގެއިތުރުން 

މިކާރިސާގައި  އްވިއެވެ.ހުޅުފަންޑު ފޮއްޓެްއ ކައުންސިލުން 

ފައިސާގެ  ގެއްލުންވި ފަރާތްތަަކށް އެީހތެރިވުމަށްޓަކައި

އިތުރުން ބައެއްފަރާތަކުންވަީނ ތަކެތީގެ އެހީވެސް 

ފަންޑުފޮށްޓަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެހީގެ ގޮތުގައި 

 ލިބިފައިވާ ފައިސާ އާއި ތަކެތި ވަނީ ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކާއި

ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. މީގެ  ވަނަ ދުވަހު 6 މަހުގެ ޖޫން، 2017

އިތުރުން ވެސް ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި މުއައްސަސާތަކުންނާއި 

ކުންފުނިތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި އަމިއްލަ އަމިއްލަ އެކިއެކި 

 ދި ފަންނީ ގިނަުގނަ އެހީތަކެއް ފަރާތަކުންވެސް ވަނީ މާލީ އަ

 ފައެވެ.ވެދެއްވާ  އެފަރާތްތަކަށް
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 ލާ  "އައްޑޫ އެވޯޑް" ހަފު 

މަތް ކޮށްދެއްވައި ައއްޑޫއަށް ރީތި ނަން ހޯއްދަވާ ދެްއވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ދުޚިއައްޑޫއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ފާހަަގކޮށްލެވޭ 

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ  03 ފެބުރުއަރީ ، 2017ލާ ފަރާތުން ދޭ "އައްޑޫ އެވޯޑް" ހަފުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން  ކައުންސިލްގެ 

ލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފަިއވަނީ އެންޓި ކަރަޕްޝަން ޑް ހަފުދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވުނު މި އެވޯބާއްވާފައެވެ. ޝަރަފުއް

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

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  

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

ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތުގެ އިނާމް ލިބިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން  31 ،ތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމުފަރާ 18ލިބިފައިވާއިރު 

ނަށް ޝީލްޑް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުން 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 

ސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން ހުވައި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އައްޑޫސިޓީ ކައުން

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ހޯލްގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތިގައި ކައުންސިލަރުންނަށް ގައެވެ.  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  

އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ބޭއްވުނު މިޖަލްސާގައި 

އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި 

ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާޤުން އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ ކަމަށް 

ޞާދިޤެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ هللا ހޮވިފައިވަނީ އަލްފާޟިލް ަޢބްދު 

ލަބިއްޔަތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އަލްފާޟިލް ޣުއަ

މުޙައްމަދު ޔަސްރިފެވެ. މި މަޤާމްތައް އިންތިޚާބުކުރެވިފައި ވަީނ 

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ސިއްރު 

 ވޯޓަކުންނެވެ. 

 ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުން 

 ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތުގެ ކުދިންނަށް ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަސްވާރު

 ސިޓީ އައްޑޫ ސްކޫލާއި ޝަރަފުއްީދން  ހޯދައިދިނުމަށް

 ވަނަ ދުވަހު 14ސެޕްޓެންބަރު  2017ދެމެދު  ކައުންސިލާއި

ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ފަހުމުނާމަގެ ދަށުން  ފަހުމުނާމާގައި

ދަރިވަރަކު އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލް  3ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ 

ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރާިބ  އިދާރާގެ އައި.ޓީ

   ހޯދާފައިވެއެވެ. 

 ބައިވެރިންނަށް  ކޯހުގެ  މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕަބްލިކް  އިން ޑިޕްލޮމާ 

  ބޭއްވުނު އޮރިއެންޓޭޝަނެއް 

ގައި  2017މާރިޗު  30 ދެމެދު އިންސްޓިޓިއުޓާ ޓްރޭނިންގ ސަރވިސް ސިވިލްކައުންސިލް އިދާރާއާއި  އައްޑޫސިޓީ

 ސެޓްފިކެޓް ކޯހާއި މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕަބްލިކް އިން  ޑިޕްލޮމާ  ސޮއިކުރެވިފައިވަ ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން

 ބެޗްއެއް  ކޯހުގެ އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން އޮފީސް އިން 3

ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެތެރެއިން  އައްޑޫސިޓީގައި

 މެނޭޖްމަންޓް  އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕަބްލިކް އިން ޑިޕްލޮމާ

ސެޕްޓެްނބަުރ  23ުމވައްޒަފުންނަށް  20ހުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯ

ގައި އޮރިއެންޓޭޝަން ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި ސެޝަން  2017

 ނަންގަވައިދެއްވީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސެވެ. 
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 ބައްދަލުވުން މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ 

މިއީ  ަގއި ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 2017 ސެޕްޓެންބަރު 21 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ބައްދަލުުވން

ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހިތްވަރު ދިނުުމގެ ގޮތުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި 

މިއިދާރާގެ މުވައްޒަުފންނާއި ކައުންސިލަރުންގެ  އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫޙު އިތުރުުކރުމުގެ މަޤުސަދުގައި ބޭއްވުނު ަހފްލާއެކެވެ. 

ސިޓީގެ އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިހަފްާލ އިތުރުން އައްޑޫ

  ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ސިވިލް  2016 ހަފްލާގައިމި 

ނޑި ޚިދުމަތްކުރާތާ   30ސަރވިސްގައި މެދު ނުކެ

މުވައްޒަފަކަށް ލައިފްޓައިމް  3އަހަރު ވެފައިވާ 

ވަނަ އަހަރު  2017އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ދިނުމާއި 

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތުން ވަކިވި މުވައްޒަފުގެ 

މް ޓައިއަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ްސޕެޝަލް ލައިފް

 2016އިތުރުން ފައިވެއެވެ. މީގެ އެޗީވްމަންޓް އެޥޯޑު ދީ

 11ވަނަ އަހަރުގެ ހާޟިރީއަށް ެއންމެ ރަނގަޅު 

ނަށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އްޒަފުންމުވަ

ެގ  "އެޑެންޓެންސް ހީރޯ" ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން 

ވަނަ 2016އެވޯޑް އެމުވައްޒަފުން ދެވުނެވެ. އަދި 

 6ދި ލްގެ ދެ ޑިވިޝަނާއި އަކައުންސިއަހަރުގައި 

ކުގެ އެސް.އެސް ރޭން ،އަވަށު އޮފީސް ހިމެނޭގޮތަށް

ޓީމް ސަޕޯޓަރ އޮފް ދަ  " މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން

 ގެ  ރޭންކް އިން ފެށިގެން 1ޖީ.އެސް ހޮވުމާއި "އިޔަރ

ގެ ރޭންކުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  2އެމް.އެސް 

 " ގެ އެވޯޑް ދެވިފައިވެއެވެ.  އަދި  އޮފް ދަ އިޔަރ އެމުވައްޒަފުންނަށް "ޓީމް ޕްލޭޔަރއެންމެ ރަގަޅު މުވައްޒަފުން ހޮވައި 

އަދި އައްޑޫސިޓީ  "ޓީމް ކެޕްޓަން އޮފް ަދ އިޔަރ"ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިން އަދި ައވަށު އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންގެ ތެެރއިން 

ރޑް ކައުންސިލަރގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން މޯސްޓް އެކައުންސިލް ހޮވައި ޝީލްޑާއި ހަނދާނީ  ޑްމަޔަ

 ލިޔުން އެރުވިފައިވެއެވެ. 

ބޭއްވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުްނ  ވެސްކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ުގޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ެއކިއެކި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް

 ފަންވިއުމުގެ މުބާރާތް، ޭގނުުމގެ މުބާރާތް، ކާށިހެހުމާއި ބަށި  ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަުކގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ

 ފުުޓބޯޅަ ގެ އިތުުރން މުވައްޒަފުންގެ ޝޯ ޓެލެންޓް މުބާރާްތ އަދި މުބާރާތް، ވާދެމުމުގެ  ރޭސް، ރެލީ މުބާރާތް، ބައިސްކަލު

 ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މުބާރާތް
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  ޕްރޮގްރާމް  މުގެއަހުލުވެރިކުރުވު  ބޭއްވުނު  ކައުންސިލަރުންނަށް  އިންތިޚާބީ 

މޭ  2017އައްޑިސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް 

އަށް ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ހިންގިފައެވެ. މި  24އިން  23

ޕްރޮގްރާމްގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ވާއިދުތަކާއި، ހިންގުމާއި ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫާމތުތަކާއި، ޤަ

ކައުންސިލުން ކުރިޔަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަްއ 

އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުންނާއި ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ އަދި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ބަދަ

މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމަށް އެކުލަވާލި އިންތިޤާީލ 

 ރުންނަށް އެރުވުނެވެ. ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ކައުންސިލަ

 

 ޝެއަރ ގަތުން އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވްގެ 

ވަނަ ދުވަހު ަކއުންސިލުން ނިންމަފައިާވ  14ޑިސެންބަރު  2016ޝެއަރ ގަތުމަށް  51އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވްގެ %

 ރައްޔިތުން މިއީ އައްޑޫސިޓީގެ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވަނީ މި ކޯޕަރޭޓިވްގެ ޙިއްސާގަނެފައެވެ. 2017ނިންމުމާއި ގުޅިގެން 

މަޤްޞަދުގައި  ކުރުމުގެ އިތުރު ޙިއްސާ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގައި އައްޑޫގެ ކުރުވުމާއި، ބާރުވެރި ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ

 ތެރި ޙަރަކާތް ކޯޕަރޭޓިވް ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވްއެކެވެ. ކައުންސިލުން މި ކޯޕަރޭޓިވްގެ ހިއްސާގަނެފައިވަނީ އައްޑޫ އުފައްދާފައިވާ

 ފެށުމާއި  ހިނގައިގަންނަން ޙަރަކާތްތައް ވަރަށް މުިހއްމުކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި މިކޯޕަރޭޓިވްގެ ފަށައިގަތުމަކީ ވާން

 އިތުރަށް ފެންވަރު ދިރިއުޅުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ހަރުދަނާވެ ގުޅުން އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ރައްޔިތުންގެ އައްޑޫ އެކު

 ކުރެވޭީތއެވެ.  ޤަބޫލު ކަމަށް ފަހިވާނެ ފުރުޞަތު ދިއުމުގެ ކުރިއަރައިގެން

 

 ވްގެ ޝެއަރ ގަތުން އައްޑޫ ޓްރޭޑް ކޯޕަރޭޓި 

ވަނަ  2017ޝެއަރ ގަތުމަށް  55ޑޫސިޓީގެ އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމަށް އުފައްދާފައިވާ އައްޑޫ ޓްރޭޑް ކޯޕަރޭޓިވްގެ %އައް

ންމާފަިއވެއެވެ. އަދި މި ހިއްސާ ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އައްޑޫ ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލުން ނި 26ޑިސެންބަރު އަހަރުގެ 

ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ލޯނު އުސޫލުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ހުށަހެޅުމަށްވެސް ވަނީ 

ޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ނިންމާފައެވެ. މި ކޯޕަރޭޓިވްެގ ހިއްސާ ގަތުމަށް ކައުންިސލުން ނިންާމފައިވަނީ މިކަމަީކ އައް

އިޤުތިސާދިގޮތުންނާއި އިޖުތިމާީޢ ގޮތުން އަދި އެނޫންވެސް ގިަނ ގޮތްގޮތުން ފައިދާ ހޯދުމަށް ަމސައްކަތްކުރާނެ ފުރުސަތު 

 ފަހިވެގެންދާނެ ފައިދާހުރި ކަމެއްަކމުގައި ފެންނާތީއެވެ. 
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  އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ހޮވުން 

ވަނަ އަހަރުގެ މެއި  2017، ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދުއައްޑޫސިޓީގެ އަންހެނުން 

ނޑި ކާިމޔާބު ކުރެއްވުމާ، ސިލް އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވެބޭއްުވނު ކައުން  ގެ ތެރޭގައިމަހު ގުޅިގެން  އި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ ގޮ

ކޮމިޓީއިން ވަނީ ކުރާ ހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް އަން

އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު އިސްތިޢުފާ 

އެދާއިރާއަށް އާ މެންބަރަކު  ދެއްވުމާ ގުޅިގެން

 2017އޮގަސްޓް  17އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވެއެވ. އަދި 

ކޮމިޓީގެ ރައީސާ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ގައި 

އި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގަ

މެދުގައި ބޭއްވުނު ސިއްރު ޯވޓުން ކޮމިޓީގެ ރައީސާގެ 

މަރަދޫ ސަބާހީމަންޒިލް ޝެހެނާޒު  މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ

ހިތަދޫ ވައިޓް ނާއިބު ަރއީސާއަކީ ކޮމިޓީގެ ވެ. ރަޝީދެ

 ބެވެ.އާމިނަތު ޝިހާ ޓާން 

 

 ތަޢާރަފްކުރުން  ސޮފްޓްވެއަރކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެނޭޖްމަންޓް 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް އެދޭވޭ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުަމކީ މުހިއްމުކަމަކަށްވާތީއާއި 

މެނުއަލް ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޝަކުވަތަްއ 

ބެލެހެއްޓުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެތީ، ެވބް ބޭސްޑް 

ންްޓ ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެނޭޖްމަ

ގައިވަނީ  2017ޖުލައި  25ކައުންސިލުން 

ފާސްކޮށްފައެވެ. މި ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

ސެޕްޓެންބަރު  17ތައްާޔރުކޮށް  ސޮފްޓްވެއަރމެނޭޖްމަންޓް 

ސޮފްޓްވެއަރ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. ގައިވަނީ  2017

 މައްސަލަތައް ޅޭހުށަހެ ކައުންސިލަށް  ސޮފްޓްވެއަރއިންމި

 މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރެވިފައިވާ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި

 ރައްކާކަށް ފަސޭހައިން މަޢުލޫމާތު  މުހިއްމު އެންމެހާ މިންވަރުފަދަ މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮސްފައިވާ ކުރިއަށް މަސައްކަތް

  .ބެހެއްޓޭނެއެވެ
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 އުފެއްދުން ވެލްފެއަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ވެލްފެއަރ ފަންޑު 

 ވެލްފެއަރއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ަކންކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

ގެ ފަރާތުން ވެލްފެއަރ ފަންޑެއް ހުޅުވާފައިވެއެވެ. މި ފަންޑަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާގެ ކްލަބް ރެކްރިއޭޝަން އެންޑް

ގަިއ އުަފއްދާފައިވާ މި ފަންޑަްށ  2017ނޮވެންބަރު  29ލޯންގެ ގޮތުގައި އެީހދިނުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފަންޑެކެވެ. 

 ދީފައިވެއެވެ. ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައުސުލްމާލުގެ ގޮތުގައި އެއްލައްކަ ރުފިޔާ 

 އައްޑޫ ސިޓީ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

ނޮވެންބަރު  14ސީކެޕް އިން އިސްނަންގަވައިގެން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި އައްޑޫގެ އެކިއެކި މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން 

"އައްޑޫސިޓީ ކްލީން އަޕް ޑޭ" ގެ ނަމުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި  ގައި 2017

މި ޕްރޮގްރާމްގެ އައްޑޫގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އެކިއެކި މުވައްސަސަތަކާއި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

 ތަކާއި ޢާންމު މައިދާންތައް ވަނީ ސާފުކުރެވިފައެވެ. ދަށުން އައްޑޫގެ އެކި ސަރަހައްދު 
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 ސަރަހައްދެއްގައި ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދެ 

އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދާތީ، މި  އެގްރިމެންޓާއިވި ނަމަވެސް މަށް ކައުންސިލުން ނިންމެމި މަސައްކަތް ކުރު

 އަދި އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު އެމަސައްކަތް ވަނީ ފެށޭގޮތް ނުވެފައެވެ.  ާބތިލް ކުރެވިފައެވެ.މަސައްކަތުގެ އެގްރިމެންޓްވަނީ 

 

 މަރަދޫ އަވަށު މަސްވެރިންގެހިޔާ އެއް ހެދުން 

ަވނަދުވަހު އާރް.އެސް.އެސް.އެން.އެސް  16 ާމޗް ، 2017 މަރަދޫ އަވަށުގައި މަސްވެރިންގެހިޔާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތަކީ

އަރިއަސް އިންވެސްޓްމެންޓާއި އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.  މިމަސައްކަތަށް 

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

 އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ފެންލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ފަސޭހައިން ސާފު ފެންލިޭބނެ އިންތިޒާްމ ަހމަޖެއްސުމުގެ ބޭނުމުގައި ހިތަޫދ މެދު ބަނދަރާއި މަނިުކ 

 737,857.07 ބަނދަރާއި މަރަދޫ ބަނދަރުމަީތގައި ފެން އިސްކުރު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން

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

މި މަސައްކަތް ވަީނ ވަނަދުވަހު ަވސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެުވނު  04މޭ  ،2017

 ނިމިފައެވެ. 

ނޑު ކަ ނޑަށް ފެންލިބޭނެގޮތް ހެދުމާއިސަބާ ދަ ނޑު ، ލައިޓްހަރުކޮށް ދިއްލުމާއި، ދަ ދަ

  ލެވެލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ވަނަ ދުވަހު އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މި މަސައްކަތުގެ  04 މެއި، 2017އެކު  ޓާރން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓާއިއެސް

ނޑު ދިއްލުމަށް ޭބނުންވާ ލައިޓްޕޯސްޓްތައް  ތެރެއިން ދަ

ނޑުވަނީ ދިއްލޭގޮތް ހަދާފައެވެ.ގެނެ  ސް ލައިޓް ހަރުކޮށް ދަ

ނޑަށް ފެންލިބޭ  ނެހެން ފެން ވަޔަރިން ކުރުމުގެ އަދި ދަ

އަހަރު ނިމުނު އިުރ  މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމިފައެެވ.

ށް ފަސްއަޅައި ނޑަދަމަސައްކަތަށް ދިމާވި ދަތިތަކާެހދި 

މި  ވަނީ ުނނިމިއެވެ. ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

  436,369.00އްކަތް އެގްރިމެންޓްކުރެވިފައިވަނީ މަސަ

ރުފިޔާ (ހަތަރު ލައްކަ ތިރީސް ހަހާސް ތިންސަތޭކަ 

  ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ރުފިޔާ) އަށެވެ.
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ނޑި ސަރަހައްދުގައި ޗެކްޕޯސްޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް   ގައުކެ

އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އައްޑޫ 

ޕޮލިސްއާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

ނޑި ބްރިޖް ސަރަހައްދުގައި  މަޤުސަދުގައި ގައުކެ

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޗެކްޕޯސްޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ 

 ވަނަ 22ޖޫން ، 2017ވަނީ ނިމިފައެވެ. މަސައްކަތް 

އެގްރިމެންޓް ފަޒާ ބިޒްނަސް އިންެވސްޓްމަންޓާއި ދުވަހު  

ރުފިޔާ  997.00 ,169މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ  ނުކުރެވު

(އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ 

  ހަތް ރުފިޔާ) އެވެ. 

 ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށުގައި ޖިމްސެޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ނޑު ސަރަހައްދާއި މީދޫ  ހުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދަ

ފިނިހިޔާފަންނު އަދި ޕާކް ގޯޅި ކަންމަތީގައި ބެހެއްޓުަމށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ ޖިމްސެޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ  

ޑޫ ވަނަދުވަހު އެސްޓާރން އައް 22ޖޫން  ،2017

ރިމެންޓް ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެކު އެގް

 76,326.60މަސައްކަތުގެ އަގަކީމި މަސައްކަތެކެވެ. 

ރުފިޔާ (ހަތްދިހަ ހަހާސް ތިންސަތޭކަ ސައްބީސް ރުފިޔަ 

 އެވެ. ފަސްދޮޅަސް ލާރި) 

ނޑު  އިޓްޕޯސްޓް މަރާމާތު ކުރުން ލަ 1ގެ މަރަދޫ 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 ނިމިފައެވެ.މިމަސައް

 ހިތަދޫ ދެކުނުދާއިރާގައި ފިނިމައިޒާން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

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

ރުފިޔާ (ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ނުވަސަތޭަކ   99,997.00އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.  އިންވެސްޓްމަންޓާ

 ނިމިފައެވެ. ނުވަދިހަ ހަތް ރުފިޔާ) ގެ މިމަސައްކަތް  ވަނީ އެއްކޮށް
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 ހިތަދޫ މެދުދާއިރާގައި ފިނިމައިޒާން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

ހިތަދޫ ސިޓީ ބާޒާރު ސަރަހައްދުގައި ފިނިމައިޒާނެއް ހެދުމުެގ 

ވަނަދުވަހު ފަޒާ  26ފެބްރުއަރީ  ،2017މަސައްކަތަކީ 

ޑްއާއި އެކު ބިޒްނަސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

ގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު އެގްރިމެންޓް ކުރެވި

ރުފިޔާ (އެއްލައްކަ   110,007.00މަސައްކަތެކެވެ. 

ދިހަހާސް ހަތްރުފިޔާ) ގެ މިމަސައްކަތް  ވަނީ އެއްކޮށް 

 ނިމިފައެވެ.

 

ނޑު އަދި އީ   އި ޖެހުމަށް ލެޑްލައިޓް ގަތުން ނޑުގަދިގަލި ދަމަނިކުދަ

ވަނަދުވަހު ެއސްޓާރން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް  އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވިެގން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި  21މޭ  ،2017

ރަދުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތެކެވެ. ޚަރުފިޔާ (ހަތަރު ލައްކަ ތިރީސްދެާހސް ރުފިޔާ)  432,000.00މަސައްކަތަކީ 

ނޑުގައި މި ލައިޓްތައް ވަނީ ހަރުކޮށްފައެވެ.  އި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.ރާއާމި ލައިޓްތައް ގަނެ ކައުންސިލްއިދާ  އަދި މި ދެ ދަ

 

 ގެ މަސައްކަތް ޖެހުމު  އި ނެރުގައި ބައްތި ހާހަލާ 

ށް ކުރެވުނު އިއުލާނަްށ މިމަސައްކަތަދަތުރުވެރިންނާއި މަސްވެރިންގެ ފަސޭހައަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ކުރަން ނިންމި 

    ރުމަްށ ނިންމަވަފައިވެއެވެ.އަލުން އިޢުލާންކުއެކަށިގެންވާ ތަރުހީބެއް ިލބިފައި ނުވުމުން 

 

 ރުމުގެ މަސައްކަތް ކު ތަރައްޤީ  ރަދޫފޭދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް މަ

 158ދިގުމިނުގައި މިޕާކްގައި ކުރި މަސައްކަތަކީ ަތރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މަރަދޫފޭދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް 

ރުފިޔާ  112,060.00މިއީ ކް ގާ އަތުރައިގެން ތަޅުން އެޅުމެވެ. ފޫޓުގެ ބޮލޮ 1ފޫޓު  1ފޫޓު ފުޅާ އޭރިއާ އެއްގައި  23ފޫޓު އަދި 

 ވަނަދުވަހު އެސްޓާރން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް އެކު  11މޭ  ،2017(އެއްލައްކަ ބާރަހާސް ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ) އަށް 

 މިމަސައްކަތް އެއްކޮށް  ނިމި ކައުންސިލާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. މަސައްކަތެކެވެ. އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު
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ނޑުދިއްލުން އީ ނޑުގައި ލައިޓްޖަހައި ދަ  ދިގަލި ދަ

ވަނަދުވަހު އެމް.އެސް.މެރިން  22ފެބްރުވަރީ  ،2017މިއީ 

ރުފިޔާ (ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސް 265,294.60އާއެކު 

ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަހަތަރު ރުިފޔާ ފަސްދޮޅަސްލާރި) އަށް 

އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. މިއެގްރިމެންޓްގެ 

ޔަރު ސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓުވަވަނީ ލަިއޓްޕޯކޮށްފައިދަށުން 

ވެ. އަހަރު ނިމުނުއިރު އިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތެލަ ކޮށް

 މަސައްކަތްވަނީ އެއްކޮށް ނިމިފައެވެ.  

ނޑި ބްރިޖް ސަރަހައްދުގައި ފެ  ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް  ންސް ގައުކެ

އެޕްރީލް  ،2017ރުފިޔާ ( އެއްލައްކަ ސާދަހާސް ހަތަރުސަތޭކަވިހި ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސްލާރި ) އަށް  114,420.60މިއީ 

ވަނަދުވަހު ސަންޝެލް މޯްލޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއިއެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. މިމަސައްކަތް  09

 އެއްކޮށް  ނިމި ކައުންސިލާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

 

 ޔަށް ދޫކުރުން ކުއް ސިޓީ ބާޒާރުން ފިހާރަ

ކައުންސިލް އިދާރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ އާއި

ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސިޓީ ބާޒާރު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 

ކުއްޔައް ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިންމަސްދުވަސް 

 02ފާއިތުވެ ދިޔައިރުވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ 

ފިހާރައިގެ އެގްރިމެންޓް ބާތިލްޮކށް، އަލުން އިޢުލާން ކޮށް ވަީނ 

 ދެފަރާތަކާއި އެކު އެގްރިމެންޓް ހެދިފައެވެ. އެހެން

 

ނޑުގައި ފެންސްޖަހައި ގޭޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް    ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަ

ނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ  ނޑުގައި ފެންސްޖަހައި ގޭޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ އެދަ އައްޑޫސިޓީގެ ފޭދޫ އަވަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަ

މިމަސައްކަތުގެ  ،މަސައްކަތެކެވެ. ފަޒާ ބިޒްނަސް އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިގޮތުން ފެށުނު 

 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މިމަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ.  23ޖަނަވަރީ  2017ރުފިޔާއެވެ.  186047.6އެއްބަސްވުމުގެ އަގަކީ 
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ނޑުގައި ލައިޓް   ކަރަންޓްގުޅައިދިނުން ހަރުކޮށް  ޕޯސްޓް މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަ

ނޑުގައި ލައިޓްޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓްގުޅައި ދިއްލުމުގެ  ގައި  26ފެބްރުވަރީ  2017މަސައްކަތަކީ މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަ

މި އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު  އާރް.އެސް.އެސް.އެން.އެސް އަރިއަސް އިންވެސްޓްމެންޓާއި  ފެށިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ.

ރުފިޔާ (ތިންލައްކަ ނުވަސަތޭކަ ބާރަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތްލާރި) ޚަރަދުވެފައި ވެއެވެ. މީދޫ  300912.87 ށްމަސައްކަތަ

ނޑު މެޗްތައް ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ިމމަސައްކަތުގެ ދަށުން  ނޑުގައި ޒުވާނުންނަްށ ރޭގަ  ހަޓެއްފުޓްބޯޅަ ދަ

 އެވެ.ގުޅާފައިވެ ލައިޓް ހެލައިޑް 04 އަކަށް ކޮންމެލައިޓްޕޯސްޓް، ޖަހައިލައިޓްޕޯސްޓް 04 ހަދައި

 

ނޑުގެ   ގެ މަސައްކަތް  2ސް ފޭ އީދިގަލި ފުޓްބޯޅަ ދަ

 ސެޕްޓެމްބަރ، 2017އެުކ  އެސްޓާރްނ އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓާއި ގެ މަސައްކަތަކީ، 2އީދިގަލި ފުޓްބޯޅަ ަދނޑުގެ ފޭސް

ރުފިޔާ (އެއްލައްކަ ހަތްދިހައަށްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ  178421.5   އެގްރިމެންޓް ުކރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ވަނަ ދުވަހު 21

ނޑުގެއެކާވީސް ރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި) ޚަރަދުވި މިމަސައްކަތުގެ ދަށުން  ނޑު ދަ ބަހައްޓަިއ  ފެންމޯޓަރު  ކޮށް ލެވެލް ފަސްގަ

ނޑުގެ ލައި ފެންއިސްކުރު 2 އަދި   ނިމިފައެވެ.މަސައްކަތްވަނީ  ފާރުރޭނުމުގެ ވަށާ ޕާރކްގެ  މަތީފަރާތުގައިވާއިރު ދަ

 

 ގޭޓްލުން  ހާފޭދޫ ވޮލީކޯޓުގައި ފެންސްޖަ 

 ވަނަ ދުވަހު  10 ސެޕްޓެމްަބރ، 2017ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓުގައި ފެްނސްޖަހައި ގޭޓްލުމުގެ މަސައްކަތަކީ، 

 އެއްބަސްވުމުގެ އަގަކީ އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.  އާރް.އެސް.އެސް.އެން.އެސް އަރިއަސް އިންވެސްޓްމެންޓާއި 

 ފެންސްދާ  މަރާމާތުކޮށް ސްޓްރަކްޗަރ ފެންސްގެ ހުރި ކުރީގައި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާރުފިޔާ އެވެ. މި 186047.6

 މުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްނިމިފައެވެ.ދިއްލު ޖަހައި ޕޯސްޓް ލައިޓް ގޭޓްލައި ޖަހައި

 

 އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުނިއެޅުންމަނާ ބޯޑު ޖެހުން 

ނޑުދޮށްތަަކށް އަދި ރަުށގެ އެކި ތަންތަަނށް ކުނި އެޅުމުްނ އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު  އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ ހޭޅިފަށަށާއި ގޮ

ޓީ އަކީ ހިތްގައިމު ތަނަކަށް ހެދުމުގެ ތިމާވެށްޓަށް ކުރައެވެ. ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށާއި މެހުމާނުންނަށް އައްޑުސި

ނޑުދޮށްތަކަށާއި ފަްނނުަތކަށް ކުނިއެޅުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެކަމަށް އާއްމުްނ  ބޭނުމުގައި ރަށުގެ އަތިރިމައްޗަާށއި ގޮ

ނިންމެވުމާިއ  ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮުތން ައއްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ކުނިއެޅުންމަނާބޯޑު ބަހަްއޓަން ަކއުންސިލުން

ރުފިޔާގެ މި މަސައްކަތް  91120ގުޅިގެން މިމަސައްކަތަށް އިއުލާންވެވި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުފެށެއެވެ. ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ދިމާވި މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން އެމަސައްކަތް 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ިހތަޫދގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި  2017އިއުލާންކުރަން ނިންމީެއވެ. އެހެންނަމަވެސް  އަލުން

  ރުފިޔާ ޚަރަދު ވެފައިވެއެވެ.  23760ބޯޑެއް ބެހެއްުޓނެވެ. މިމަސައްކަތަށް  6ކުނިއެޅުންމަނާ 
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ނޑުގައި ފެންސްޖަހައި ގޭޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް    ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަ

ނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ  ނޑުގައި ފެންސްޖަހައި ގޭޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ އެދަ އައްޑޫސިޓީގެ ފޭދޫ އަވަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަ

މިމަސައްކަތުގެ  ،ގޮތުން ފެށުނު މަސައްކަތެކެވެ. ފަޒާ ބިޒްނަސް އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވި

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިމަސައްކަތް ވަނީ އެއްކޮށް ނިމިފައެވެ. 2017ރުފިޔާއެވެ.  186047.6އެއްބަސްވުމުގެ އަގަކީ 

 

 އައްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ޖިމްސެޓް ހަރުކުރުން 

 އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ ގައި އަުއޓްޑޯ ޖިމްސެޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ، ރައްޔިތުންނަށް

ސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ނިންމެވި ދުޅަހެއު ސިއްހަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ވަ

ގައެވެ.  23ޖަނަވަރީ ، 2017ހަވާލުކޮްށގެން މި މަސައްކަތް ފެށީ  އެސްޓާރން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓާއިމަސައްކަތެކެވެ. 

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޖިމްސެޓް ބަހައްޓާ ތަނުގައި ކޮންކްރީޓް ތަޅުން ރުފިޔާއެވެ.  147267.94އެއްބަސްވުމުގެ އަގަކީ 

 އަޅައި ޖިމްސެޓްތައް ހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

ނޑުގައި ސެކިއުރިޓީ ލައިޓްޖެހުން   މަނިކު ފުޓްބޯޅަ ދަ

ނޑުގައި  ނޑު ކުޅެވޭ ފެންވަރަށް ލައިޓް ޖަހައި ނިންމާފައިވާ މަނިކުދަ ނޑުގައި ރޭގަ ނޑު ނިއްވާފައި އޮންނައިރު ދަ ނޑު ދަ ރޭގަ

ގައެވެ.  13ސެޕްޓެމްބަރ ، 2017ކަތް ކައުންސިލުން ފެށީ ސެކިއުރިޓީ  ލައިޓް ޖެހުމުގެ މަސައް  2އަލިކަމެއް ނެތުމުން 

ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަސްރަތުކުރާ މީހުންނަށް ލޭނެއް ހެދުމުގެ ގޮތުން  9487މިމަސައްކަތަށް ޚަރަދުވެފައިވަނީ 

ނޑުގެ ވަ ރުފިޔާ ޚަރަދު  19504ގެން ހިމެޭނ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮްށފައެވެ. މިމަސައްކަަތށް ށައިދަ

 ގައެވެ.   24އޯގަސްޓް  2017ވެފައިވެއެވެ. މިމަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ 
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ނޑުގައި ލައިޓް ޖަހާ ކަރަންޓްގުޅާ ދިއްލުން   މަނިކު ފުޓްބޯޅަ ދަ

ނޑު ދިއްލުމުގެ  ނޑުގައި ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން މަނިކު ފުޓްބޯޅަ ދަ ނޑު މި ދަ ޒުވާނުންނަށް ރޭގަ

ރުފިޔާއެވެ. މި   310857.72ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަގަކީ  22ޖޫން ، 2017މަސައްކަތް ފެށީ 

 ކަރަންޓުގުޅައި  ޖަހައި ލައިޓް ލެޑް 04 އަކަށް ކޮންމެލައިޓްޕޯސްޓް، ޖަހާ ަލއިޓްޕޯސްޓް 04އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 

 ދިއްލާފައިވެއެވެ. 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ މަރާމާތުކުރުން 

ފަންގިފިލާއަށް ބަެއއް ބަދަލުތައް ގެނަސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިންވަނަ 

ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޯލް ޕްރޮފިޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވި މިމަސައްކަތް  2އޮކްޓޯބަރ ، 2017

  ރުފިޔާއެވެ.  297425.85އަގަކީ،  ވަނީ ނިމިފައެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ

 

 ފިލުވުން  އާބާތުރަ  މަރާމާތުކޮށް  ޢިމާރާތް  ހިންގާ  ލައިބްރަރީ ދޫ މީ 

 ލިމިޓެޑާއި  ޕްރައިވެޓް އިމާޝްމީދޫ ލައިބްރަރީ ހިންގާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ  ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތަކީ 

 .ރުފިޔާއެވެ 34,375.00/- މިމަސައްކަތުގެއަގަކީ ން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.ޙަވާލުކޮށްގެ

 

 ހެދުމަށް  ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ވީޑިއޯ  އިޝްތިހާރުކުރުމަށް  އައްޑޫސިޓީ 

ގައި ފިޝް ބްރެއިން  2017އޮކްޓޯބަރު  11މިއީ އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި 

ރުފިޔަ  174,900ަބޖެޓުން  ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެއައްޑޫ ަރއްޔިތުންގެ އާއި ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތެެކވެ.  މި މަސައްކަތަށް 

 21ވޯޑިއޯ ކްލިޕް  ހަދައި  10ވީޑިއޯ ޑޮކިއުމެންޓްރީ އަދި  1 މިނިޓްގެ 15 ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން

 ގައި ވަނީ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.  2017ޑިސެންބަރު 

 

 ހޯދުން  ނީޗަރު ރުފަ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 

އެސްޓަރން އައްޑޫ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ފަރުނީޗަރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

 12ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  487,656 މިމަަސއްކަތަށް އިންވެސްޓްމެންޓާއި ހަވާލުޮކށްެގން ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

 ފަރުނީޗަރުތައް ކައުންސިލް އިދާރައަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.ގައި  2017 ނޮވެމްބަރު
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 ހޯދުމަށް  ސާމާނާއި ސޮފްޓްވެއަރތައް  ގުޅޭ  އާއި  އައިޓީ 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުްނވާ އައިޓީއާއި ގުޅޭ އެކިއެކި ސާމާނު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  2017

ޕްރިންޓަރ އަދި ސްކޭނަރ ފަދަ ސާމާނުތަކުގެ އިތުރުން ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑެއް ހޯދުމުގެ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރ، 

މަސައްކަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. އަދި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެނޭޖްމަން ސޮފްޓްވެއަރ ގަނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޓޮކް 

ރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. އަދި ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރ އްކަތް ކުއެންޑް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަްނޓް ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމުގެ ަމސަ

 (ސާރފޭސް ޕްރޯ) ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. 

 ގަތުން  ސިސްޓަމެއް  ސައުންޑް 

 ސައުންޑް ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން  24,956.3ބާބުލް ޚައިރުގައި ބެެހއްޓުމަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަީނ ބަޖެޓުން  ދުމަސްޖި

  ސިސްޓަމެއް ހޯދިފައިވެއެވެ. 
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  ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ބައި:  ދެވަނަ

 ކައުންސިލް 

 ގާގޮތް ކައުންސިލް ހިން 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

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

ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި، ކަުއންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ިނންމަންޖެހޭ ނިންުމންތައް 

ބޭއްުވމަށާއި، އެ ބައްދަލުުވންތަކުގައި ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީުޛ  ނިންމުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުްނ ާބއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވންތައް

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

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

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  ފުރިހަމަ ނަން: 

 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:
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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 ފޯން ނަންބަރ: 

 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:

   
 

 ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު  ފުރިހަމަ ނަން: 

 ފޭދޫ ދާއިރާ          ދާއިރާ: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

 ފޭދޫ  ސ. /އާފަހި    އެޑްރެސް:

 9996602 ފޯން ނަންބަރ:

 fahmee@adducity.gov.mv       އީމެއިލް:

 

 

 މުޙައްމަދުޖަމްޝީދާ  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
mailto:jamsheeda.mohamed@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: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

 ދޫ ހުޅު ސ. /ގުލްހަޒާރުގެ    އެޑްރެސް:

 7939288 ފޯން ނަންބަރ:

   ibrahim.shukuree@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 

 

  

mailto:hussain.hiyaz@adducity.gov.mv
mailto:faisal.ibrahim@adducity.gov.mv
mailto:ibrahim.shukuree@adducity.gov.mv%09
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 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލަރުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވެފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ލާމަރުކަޒީ 

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

ދި ޡަޤާފީގޮތުން، ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށްދީ، ގޮތުންނާއި، އިޖުތިމާޢީގޮުތން އަ

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

 25ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  2017 އަދި މެވެ.ރުއަވަށްތަކުގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކު

ނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.ގެ ރުންވަނަ ޖަލްސާއިން ކައުންސިލަ   މެދުގައި މަސައްކަތް ތިރީގައިވާގޮތަށް ކަ

 

 ކައުންސިލްގެ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  – ޞާދިޤުهللا މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު -1

 އިދާރީ ހިންގުން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  –  މުޙައްމަދު ޔަސްރިފްޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  -2

 އިޤުތިސާދީ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން – ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދުކައުންސިލަރ  -3

 އިޖުތިމާޢީ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން – ޙުސައިން ހިޔާޟް ކައުންސިލަރ  -4

 ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުންސަޤާފީ  ތާރީޚާއި – ކައުންސިލަރ އަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު -5

 ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުންމާއި ގުޅޭ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވު – ފައިޞަލް އިބްރާހީމްކައުންސިލަރ  -6

 އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވިލަރެސްކުރުން – ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ -7
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 ޙާޟިރީ  ކައުންސިލަރުންގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 ގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯރޓް  2017 ޑިސެންބަރު  31 އިން  2017ޖަނަވަރީ  01
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 # ނަން  މަޤާމު

 1 ޞާދިޤް هللا ޢަބްދު މޭޔަރ 243 205   20 4  14 

 2 ޔަސްރިފް  މުޙައްމަދު މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ 243 197  5 26   15 

 3 ފަހުމީ އަޙްމަދު އަލީ ކައުންސިލަރ 243 231  2 5   5 

 4 ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ 136 121   9 10   

 5 އިބްރާހިމް ޝުކުރީ ކައުންސިލަރ 136 108  6 19   3 

 6 ފައިސަލް އިބްރާހިމް ކައުންސިލަރ 136 128  3    5 

 7 ޙުސައިން ޙިޔާޟް ކައުންސިލަރ 136 131  2    3 

 (ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން) ގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯރޓް  2017ޖޫން  02 އިން 2017ޖަނަވަރީ  01

 8  ޠައްޔިބު هللاޢަބްދު މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ 107 84  2 10 9  2 

 9 ޙިލްމީ  ޙުސައިން ކައުންސިލަރ 107 93 2 8    4 

 10 މުޙައްމަދު ޢަލީ ކައުންސިލަރ 107 63 22 1 13 3 3  2



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

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

 

36 

 ޤަރާރުތައް  ނިންމުންތަކާއި  ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުން ބާއްވަންޖެހޭއިރު އެ ހުރިހާ  50 ތެރޭގައި  ހަރުގެއަވަނަ  2017އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން 

ސް ބާއްވާފައިވެއެވެ. ދަުލވުންވެކުއްލި ބައް 04 މިމުއްދަތުެގ ތެރެގައިއަދިހަމަ  ބައްދަލުވުމެއްވެސް ވަނީ ބާއްަވވާފައެވެ.

 ޤަރާރުވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ޤަރާރުތައް 15މުމާއި ނިން 301މިބައްދަލުވުންތަކުގައި 

 އި ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ޕޭޖާ ބުކްކައުންސިލް އިދާރާގެ ފޭސް
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 ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 

 މުވައްޒަފުން 

މުވައްޒަފުންނެވެ. މީގެ  116 ރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައީނިމުނު އިރު މިއިދާ ވަނަ އަހަރު  2017

މުވައްޒަފަކު  02ތެރޭގައި މިމުއްދަތުގެ މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންނެވެ.  25އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި  88ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 

 ކިވެފައިވެއެވެ.ވަޒީފާއިން ވަ މުވައްޒަފަކު 01ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވިފައިވާއިރު 

  މުވައްޒަފުން އެކުލެވިފައިވާގޮތް 

 އަދަދު  ރޭންކް  މުވައްޒަފުންގެ ރޭންކު ބެހިފައިވާގޮތް 

 EX1 2 ޑިރެކްޓަރ

 MS4 0 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 7 2އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 GS4 2 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS3 18 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 GS3 11 1އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS2 20 2އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS1 1 1އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 SS2 12 2ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 

 SS1 15 1ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 

 116  ޖުމްލަ 
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 ޙާޟިރީ  މުވައްޒަފުންގެ 

އެވެ. މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  243މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ޢަދަދަކީ ރަސްމީ ވަނަ އަހަރުގެ  2017

އޮފީހަށް  ހާޒިރުވާންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަސްތަކުގައިތެރޭގައި ވަނަ އަހަރުގެ  2017ޒަފުން މުވައް 82.62%ތެރެއިން 

 ހާޟިރުވެފައިވެއެވެ.  

 މިންގަނޑު  ސުލޫކީ  މުވައްޒަފުންގެ 

ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެޭހ  ،އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ

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

ނޑައަޅާފައި ވަނީމުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަޑު ކަމުގަ ނޑައެޅިފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު ،އި ކަ ގައި ކަ

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

މުވައްޒަފަކާއި މެދު ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން  01 ތެރޭގައި ވަނަ އަހަުރގެ 2017ނަމަވެސް 

 އެޅިފައިވެއެވެ. އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރެވޭ  ކަންކަމުގައި  ފުށުއަރާ  މަޞްލަޙަތު 

މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ވަޒީފާ ބަާޔނުގައި ހިމެނިފައިާވ މަސައްކަތެއް، ނުވަަތ ވަކި ޚާއްޞަ ަމސައްކަތެއްގެ 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނ ގޮތުގައި ޙަވާލުކުރެވިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއްގެ ތެރޭގައި ވިޔަސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ 

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

މުވައްޒަފުންގެ ، ކަމަކާއި މިންވަރަށް ބަލަިއ އެެހން މުވައްޒަފަކު މެދުވެރިކޮށް ެއމަސައްކަތްތައް ކުރުވާގޮތަށް ހަަމޖައްސައި

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

 )CPPP( ޕްރޮކިއުމަންޓް  ޕަބްލިކް  އިން  ޕްރޮގްރާމް  ސެޓްފިކެޓް 

ދެމުވައްޒަފުން ކަމަށްވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ އާމިނަތު ހަމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ހިންގުނު މިކޯހުގައި މިއިދާރާގެ 

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

 ގެ ކޯެހކެވެ.ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ޯވލްޑް ބޭންކާއި ގުޅިގެން އޮންލައިްނކޮށް ހިންގުނު ކުރުމުއްދަތު

 ޓްރޭނިންގ މޯޓިވޭޝަން 

މިއީ ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާިއ 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ޖީ.އެސްލެވެލްގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ ހިންގުނު ތަމްރީން 

ގައި ބޭއްވުުނ  2017ފެބުރުވަރީ  22ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިެވ  23މިއިދާރާގެ މިޕްރޮގްރާމުގައި 

 ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

 

 ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  ގަވާއިދަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ގަިއ ބޭއްވުނު މިޕްރޮގްރާމަކީ   2017މާރިޗު  06

މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޖީ.އެސް ލެވެލްގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް ޙާޢްސަކޮށްގެން ހިންގުނު ތަމްރީްނ 

މުވައްޒަފުން  30ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި ޖުމްލަ 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

 

 1 ދިވެހި  އޮފީސް 

އަށް ބޭއްުވުނ މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ  2017މާރިޗު  09އިން  2017 މާރިޗު 07

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

 ފައިވެއެވެ.މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެމން 27ޖުމްލަ 
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 ޕްރޮގްރާމް  ޓްރޭނިންގ 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 އެއީ ލީގަލް އެސިސްޓަންޓް ޢަބްދު

އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ނިޝާން އަިދ އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

 އޮފިސަރ ޙަސަން ރުބީން ވަހީދެވެ.

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އޮފީސް  ފޯރ އިންގްލިޝް 

އަށް  2017 އޭޕްރީލް 27އިން  217އޭޕްރީލް  25

މިއިދާރާގައި ހިންގުނު މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ 

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 ލީޑަރޝިޕް 

އްކަތް ކުރައްވާ ސަކައުންސިލް އިދާރާގައި މަ މިއީ

ޙާއްސަކުރެވިގެން  ސުޕަވައިޒަރ ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް

އަށް  2017އޭޕްރީލް  27އިން  2017އޭޕްރީލް  25

ބޭއްވުނު ތަމްރީްނ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި 

  މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 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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 އިންޓަވިއު ޕެނަލިސްޓް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 

މާލޭގައި ހިންގުނު ތަމްރީން  އަށް 25އިން  23ޖުލައި މިއީ ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ފަރާުތން 

ބައިވެރިވެަވޑައިގެންނެވީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލަ އަމީޒާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ ފަރާތުން 

 ޚަލީލެވެ. 

 ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ބިހޭވިއަރ އޯގަނައިޒޭޝަނަލް 

 ގުޅިގެން  ޓީއާ.އައި.އެސް.ސީ ކައުންސިލާއި އައްޑޫސިޓީމިއީ 

 02 މުވައްޒަފުންނަށް މަތީގެ ފެށިގެން ލެވެލްއިން އެސް.ޖީ

 2017ވެ. ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެ

މިޕްރޮގްރާމުގައި އަށް ހިންގުނު  2އިން  1އޮގަސްޓް 

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  30މިއިދާރަގެ 

 ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ރައިޒަލް އެޕް  ޕަރފޯމަންސް 

 ލެވެލްގެ  ސްޕަވައިޒަރީ ކުރާ މަސައްކަތް އިދާރާގައި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ޓީއާ.އައި.އެސް.ސީ ކައުންސިލާއި އައްޑޫސިޓީމިއީ 

ވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެ ބޭއްވުނުގައި  2017ސެޕްޓެމްބަރު  14 ކުރެވިގެން ހާއްޞަ މުވައްޒަފުންނަށް

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  19މިއިދާރަގެ 

  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ސްކިލްސް  ކޮމްޕިއުޓަރ އެޑްވާންސްޑް 

 އެސް .ޖީ މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާގައި ލްކައުންސި އައްޑޫސިޓީ ައށް ބޭއްވުނު ިމ ޕްރޮގްރާމަކީ  13އިން  11ޖުލައި  2017

ދުވަހަށް ހިންުގނު މި  3ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ބޭްއވުނު ޚާއްސަކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ލެވެލްގެ 3 އެސް.އެމް އަދި

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  20ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދަރާގެ 

  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  އިންޑަކްޝަން 

 އައްޑޫސިޓީ ގައި ބޭޢްވުނު މި ޕްރޮގްރާމަކީ  18ޖުލައި  2017

 މުވައްޒަފުންނަށް  ގުޅުނު އަލަށް ވަޒީފާއާ ލް އިދާރާގެ ކައުންސި

ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި  ބޭއްވުނު ޚާއްސަކޮށް

މުވައްޒަފުން  22ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދަރާގެ 

 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
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  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  މެނޭޖްމަންޓް  ސްޓްރެސް 

 މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައިލް ކައުންސި އައްޑޫސިޓީމިއީ 

 ޚާއްސަކޮށް  މުވައްޒަފުންނަށް މަތީގެ ލެވެލްއިން އެސް.ޖީ

ގައި 2017ޖުލައި  31ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމެެކވެ.  ބޭއްވުނު

މުވައްޒަފުން  29މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދަރާގެ  ބޭއްވުނު

 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  މެނޭޖްމަންޓް  ކޮންފްލިކްޓް 

 މުވައްޒަފުންނަށް  ލެވެލްތަކުގެ ގެ 1 އެކްސް.އީ އިން 1 އެސް.އެމް މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާގައި ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީމިއީ 

އަށް ބޭއްވުނު މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދަރާގެ 17އިން  16އޮގަސްޓް  2017ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ބޭއްވުނު ޚާއްސަކޮށް

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 35

  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ސްކިލްސް  ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީމިއީ 

 މުވައްޒަފުންނަށް  ލެވެލްގެ 3 އެސް .އެމް އަދި އެސް.ޖީ

 2017ތަމްރީްމ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ބޭއްވުނު ޚާއްސަކޮށް

އަށް ބޭއްވުނު މި ޕްރޮގްރާމްގައި 12އިން  10އޮކްޓޫބަރު 

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 26މިއިދަރާގެ 

  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  2 ދިވެހި  އޮފީސް 

ތަމްރީމް  ބޭއްވުނު ޚާއްސަކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ލެވެލްގެ  އެސް .ޖީ މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީ މިއީ 

މުވައްޒަފުްނ  24މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދަރާގެ  ބޭއްވުނުއަށް  19އިން  15 އޮކްޓޫބަރު 2017ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ރިލޭޝަންޝިޕް  އެމްޕްލޯއީ 

 މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީމިއީ 

 14  ޚާއްސަކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ލެވެލްގެ  އެސް.ޖީ

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ބޭއްުވނުގައި 2017ސެޕްޓެންބަރު 

މުވައްޒަފުން  26މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދަރާގެ 

 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
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  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ދެނެގަތުން  މަސްޢޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ 

ގައި ބޭއްވުނު މި ތަމްރީން  2017ނޮވެންބަރު  15

 މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީޕްރޮގްރާމަކީ 

 ބޭއްވުނު  ޚާއްސަކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ލެވެލްގެ  އެސް.އެސް

 25ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދަރާގެ 

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  މަސައްކަތްކުރުން  ގުޅުގެން  މާހަޢުލުގައި  މަސައްކަތުގެ 

 މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީ ގައި ބޭއްވުނު މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ  2017ނޮވެންބަރު  18

 25ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދަރާގެ  ބޭއްވުނު ޚާއްސަކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ލެވެލްގެ  އެސް.އެސް

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ސްޕީކިންގ ޕަބްލިކް 

އަށް ބޭއްވުުނ މި ތަމްީރްނ 19އިން  18ޑިސެންބަރު  2017

 މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާގައި ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީޕްރޮގްރާމަކީ 

 މުވައްޒަފުންނަށް  ލެވެލްގެ 2 އެސް.އެމް އަދި އެސް.ޖީ

ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި  ބޭއްވުނު ޚާއްސަކޮށް

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 20މިއިދަރާގެ 

  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  މެނޭޖްމަންޓް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އަދި  ފައިނޭންޝަލް  ކައުންސިލް -އީ 

މާލޭގައި ހިންގުނު  އަށް 31އިން  30އޮކްޓޫބަރު  2017މިއީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 

ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދާރާގެ އ.ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ ނިޝްފާން ނަސީރާއި އ.އެކައުންޓްސް  ތަމްރީން 

 ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.  ނުޞްރާ މަރްޔަމްއޮފިސަރ 

  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ލައިފްސްކިލްސް  އެންޑް  ޕްރިވެންޝަން  ޑްރަގް  އޮން  ޕްރޮގްރާމް  ޓީ .އޯ .ޓީ 

 24ޑިސެންބަރު  2017ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ބޭއްވި އިންތިޒާމްކޮށްގެން އިން ސެންޓަރ ސަރވިސް ކޮމިއުނިޓީމިއީ 

އަށް ހިންގުނު މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދާރާގެ އ.ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ޝައިފާ ވަނީ  28އިން 

 އެވ. ބައިވެރިވެފަ
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  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްތީން  ސޮފްޓްވެއަރ ކައުންސިލް -އީ 

 3ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 

 ޕްރޮގްރާމްގައި  ގައި ބޭއްވުނު މި ތަމްރީން 2017އޮގަސްޓް 

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 21މިއިދަރާގެ 

 

  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  މެނޭޖްމަންޓް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އަދި  ފައިނޭންޝަލް  ކައުންސިލް -އީ 

 މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީއަށް ބޭއްވުނު މި ތަމްީރން ޕްރޮގްރާމަކީ 14އިން  13ޑިސެންބަރު  2017

ޕްރޮގްރާމްގައި  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ބޭއްވުނު ޚާއްސަކޮށް

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 20ރާގެ މިއިދާ

 

  



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

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

 

45 

 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 މަޤްސަދ

ކަންކަން ރާވައި މަޝްވަރާދިނުމާއި އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށާއި ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 

 ހިންގުން 

  : ްމެމްބަރުނ 

 )މަރަދޫ ދާއިރާ( ކޮމިޓީގެ ރައީސާ   ޝެހެނާޒް ރަޝީދު އަލްފާޟިލާ 

 (ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ) ބު ރައީސާކޮމިޓީގެ ނައި   އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިާހބު 

  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރި   ފާތުމަތު ަހނީފަ  އަލްފާޟިލާ

  ދާއިރާގެ މެމްބަރި ހިތަދޫ މެދު   ފާތުމަތު ޒުބައިރު  އަލްފާޟިލާ

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު   އަލްފާޟިލާ ޝަފްނާ އަޙުމަދު ދީދީ

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު   އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސަޢީދާ 

  ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު   ނާދިޔާ ހުސައިން އަލްފާޟިލާ

   

  ިމެމްބަރުން ކޮމިޓީ އިން ވަކިވެ  03 ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިންކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ދައުރަށް ހޮވ

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ  މެމްބަރު  ފާޟިލާ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދާއިއެވެ. އެއީ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ އަލްވަޑައިގެންފައިވެ

ގުލްފިޝާމެވެ. އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ މުތީޢު އަދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލާ  އާމިނަތު 

އަލްފާޟިލާ ޖަމްޝީދާ މުޙައްަމދު ވަކިވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ކައުްނސިލަރަކަށް 

 އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ. ައދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ އާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވަކިވެފައިވަނީ

 116ޖަްލސާގެ  21އައްޫޑސިޓީ ކައުންސިލްގެ ން ދުގެތެރެއިއިޤާވާ ބައްދަލުވުންތަަކށް ހާޒިރުވެފައިުނވުމުން

އެދާއިރާތަަކްށ މެމްބަރުން  އަލުން ިމ މެމްބަރުން ވަކިވެވަޑައިގަުތމުންވަނަ ނިންމުމުްނނެވެ. 

 ވެއެވެ.  އިންތިޚާބުކުރެވިފައި

 

 : ުމަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ 

: މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެުނންގެ ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުާމއިއެކު ކޯހެއް ހިންުގންބްރައިޑަލް ބޮކޭ  •

ގޭގައި ތިބެެގން އާމްދަނީ ޯހދޭނެ މަގުފަހިކޮށްިދނުމުގެ ގޮުތން ކައުންސިލުން އިސްނަންގަަވއިގެން ،

 ކައުންސިލުން ކޮމިޓީ އާއި ގުޅިގެން ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

: މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ހުނަރު ކަލިނަރީ ދާއިރާއިން ންޕޭސްޓްރީ ކޯހެއް ހިންގު •

 އިތުރުކުރުމަށާއި އަދި މިކަމުގައި އަންހެނުންގެ ޙިއްސާ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގުނު ކޯހެކެވެ.
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email:admin@adducity.gov.mv: :Fax: 6885002 އީމެއިލް ފެކްސް    Telephone: 6885003: ްފޯނ 
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 ހޮސްޕިޓަރލިޓީ އެންޑް ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން •

މެރެތަން: މިއީ ޓީ.އެފް.ޖީ އާއި ގުޅިގެން ކޮމިޓީ އިން އައްޑޫ  އައްޑޫ ރަންއިން ކޮކާކޯލާ ޖީ އެފް ޓީ •

ސިޓީގެ އަންހެން މަސައްކަތްތެރިންގެ އުފެއްދުންތައް މާރކެޓް ކުރުމަށާއި އައްޑޫގެ އަންހެްނ 

މި ޙަރަކާތުގައި ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އާމްދަީނ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހިންގުުނ ޙަރަކާތެކެވެ. 

 ސުވަނިއަރ އަދި އައްޑޫގެ ތަފާތު ރަހަތައް ވިއްކާ ސްޓޯލެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.، ފަރާތުން ކެންޓީން 

ޓޯނަމެންޓް: މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުްނނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން  ވޮލީބޯޅަ ޕޮލިސް ސީ ޑީ ޑަބްލިއު •

ުކރިއަްށ ނިޔަލަށް  31ން  23އޮކްޓޫަބރު  2017އައްޑޫ ސިޓީގެ ޕޮލިސް އަދި ކޮމިޓީ ގުޅިގެން 

 ގެންދިޔަ ވޮލީ ބޯޅަ ޓޯނަމެންޓެކެެވ.

 އިން " ހައިރައިސް" އިންތިޒާމްކުރި އެވޯޑް ޓްރެވަލް އޭޝިއަން ސައުތު ފެސްޓިވަލް: އީ  އައިލޭންޑް ސަޓާ •

 ސިޓީގެ  އައްޑޫ ދެއްވަވާފައިވާތީ، ކޮމިޓީއަށް ފުރުޞަތު ބޭއްވުމުގެ ފެސްޓިވަލް އައިލެންޑް

 ގެންެދވިފައިވާ ކުރިއަށް ބޭނުމުގައި އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ އައްޑޫ ހުނަރުތަކާއި  މަސައްކަތްތެރިންގެ

 ފެސްޓިވަލެކެވެ.

: މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ފެބްރިކް އެންޑް ރިބަން އިން މާހަދަން ދަސްކޮށްދޭ އެޑްވާންސް ކޯސް •

އަށް އާމްދަނީ ހޯދޭެނ ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި އެބޭފުޅުން އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ، އަމިއްލަ

 މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޓީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މިއީ އަޟްޙާ ޢީދާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ  : ލް ހިންގުންސްޓޯ ސީން.ޑީ.ޑަބްލިއު ކުޅިވަރުގައި  ޢީދު  •

މަރަދޫ ހިޔައު ޖަމިއްޔާ އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޢާއިލީ ހަވީރުގައި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހިންގި 

 ސްޓޯލެކެވެ.

ޔޫއެން ވިމެންސް އާއި ހޯޕް ފޯ ވިމެންސް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހަރަކާތްތެރި ޑަބްލިއުޑީސީތަކަށް އަމާޒު  •

 ޔޫއެން  ގައި  2017 އޮކްޓޯބަރު 31- 29 ލ.ގަމުގައި ބޭއްުވނު ވިމެންސް ފޯރަމް: ކޮށްގެން 

 އަމާޒު  ޑަބްލިއުޑީސީތަކަށް ހަރަކާތްތެރި އެއްމެ ރާއްޖޭގެ ގުޅިގެން ވިމެންސް ފޯ ހޯޕް އާއި ވިމެންސް

 ޮކމިޓީގެ ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ ފޯރަމުގައި މި. ބައްވާފައެވެ ފޯރަމެއް ވިމެްނސް ަވނީ ގަމުގައި.ލ ކޮށްގެން

 އިޤްތިޞަދީގޮތުން  މަޤްޞަދަކީ ބޭއްވުމުގެ ފޯރަމް މި. ބައިވެރިވެފައެވެ ވަނީ ރައީސާ  ނައިބު އަދި  ރައީސާ

 މަގު ހޯދޭނެ  ހައްލު މަޝްވަރާކޮށް ގޮުތން ހޯދައިދިނުމުގެ ަތކަށްހައްލެއް ަދތި ދިމާވާ އަންހެނުންނާއި

ނޑު ތަރައްޤީގެ ދެމެހއްޓެނިވި އަދި ހޮދުމާއި ނޑިތައްލަ  ވާ ގައ5ި ނަމްބަރ އަމާޒު  ހިމެނޭ ކުރުމުގައި ދަ

 .ފުޅާކުރުމަށެވެ ދައުރު ކޮމިޓީތކުގެ އަންހެނުންގެ ކުރުމުގައި ހާސިލް ނުކުތާ
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  އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ  -2

 

  ްމަޤްސަދު : ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިުދ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސ

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ  ،ކޮމިޝަނަށާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އެހީތެރިވުމާއި

 ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން 

 

 :ްމެމްބަރުނ 

 ޔަސްރިފު ރ މުޙައްމަދު ކައުންސިލަ

  ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން

 ޝިޒްލީނާ އަސްލަމް ޑިރެކްޓަރ 

 ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން ލަޠީފު ޢަލީ ޑެޕިއުޓީ

 ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ލަބީބް  އެސިސްޓެންޓް

 ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު އަމީޒާ ޚަލީލް އެސިސްޓެންޓް

 ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ލުޠުފީ  އެސިސްޓެންޓް

 ޑިރެކްޓަރ ޝައިބާ އަނީސް އެސިސްޓެންޓް

 ހަބީބާ ޑިރެކްޓަރ މަރްޔަމް  އެސިސްޓެންޓް

  ހަސަން ރަޝީދު މޫސާޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް

 ލީގަލް އޮފިސަރ ޙުސައިން ހަބީބު

 ޔަސްރިފް މުޙައްމަދު މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ

 

  : ުތެރޭގައި ވަނަ އަހަރުގެ  2017މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ

ބައްދަލުވުން ބޭއްވި، ކޮމިޓީގެ ެމންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ އެކިއެކި ކަންތައްތަކާިއ  7އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ 

 މައްސަލައަކާއިއެމު ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވި ގޮތް ނިންމާފައިވެއެވެ. 13ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓިއަށް ހުށަހެޅުނު 

 

 ޕަބްލިކް ސާރވިސް އެންހޭންސްމަންޓް ކޮމިޓީ  -3

 

   ިމިންވަރު ވަޒަން ކޮށްބަލައި ރައްޔިތުން ނަށް އަވަސް ޚިދުމަތަކެއް ފޯރު މަޤްސަދު : ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއ

 ކޮށް ދިނުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުން

 

 : ްމެމްބަރުނ 

 (މުޤައްރިރު) ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދުކައުންސިލަރ 

 ޢަލީ ފަހުމީ އަހުމަދުކައުންސިލަރ 
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 ކައުންސިލަރ އަލީ މުހައްމަދު

 ހަސަންޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ 

 އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ރައީސާ 

 އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ 

 

  : ުތެރޭގައި ކޮމިޓީއަށް  ވަނަ އަހަރުގެ 2017މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ

 ނުެވއެވެ.އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިނުވުމާއިއެކު މިކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައި

 

 އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ ބިޑް  -4

 

  : ުއިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ ސިޓީ އައްޑޫ މަތިން އެއްގޮތުގެ ޤަވާއިދާއި ޤާނޫނާއި ކައުންސިލް މަޤްސަދ 

 ގެންދިޔުން ކުރިޔަށް މަސައްކަތްތަށް ބީލަމުގެ އަދި ޕްރޮކިޔަމަންޓް

 

  : ްމެމްބަރުނ 

 )މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ(މުޙައްމަދު  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް

 )ުމޤައްރިރު ނައިބު ކޮމިޓީގެ( ޝުކުރީ އިބްރާހިމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 އިބްރާހިމް  ފައިޞަލް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 ޙަބީބު ޙުސައިން އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ލީގަލް

 އަނީސް ޝައިބާ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ އެސިސްޓެންޓް

 ލަީބބް  އިބްރާހިމް ލްޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟި އެސިސްޓެންޓް

 هللاޝަހީދު އިބްރާހިމް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޕްރޮޖެކްޓްސް

 މުސްޠަފާ މުންސިރާ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޕްލޭނިންގ އެސިސްޓެންޓް

 

  : ުވަނަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ  2017މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ

 މައްސަލަވެސް އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިންމާފައިވެއެވެ. 43ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ކޮމިޓީައށް ހުށަހެޅުނު ތިރީގައިވާ  23

 ުދން ހޯ ހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއްހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީ .1

 ބިން ސާފުކުރުން އައްޑޫސިޓީ މާކިޅި ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤީކޮށް  .2

 އައްޑޫސިޓީ މާކިޅި ފިނިމައިޒާނުގައި ވެއްޓިފައިވާ ބެންޗް ރަނގަޅުކުރުމާއި ޑަސްޓްބިން ބެހެއްޓުން  .3

އައްޑޫސިޓީ މާކިޅީ އަދި ކޯހެރެކެފޭ ސަރަހައްދުގައި ބާބެކިއު، ޕާރޓީ އަދި ޕިކްނިކް އޭރިއާއެއް ތަރައްޤީ  .4

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ުދން ހޯ ރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއްހުގެ ސެކިއުހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީ .5
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ހައްދުތަކުގައި ކުނިއެޅުން މަނާކުރާ ބޯޑު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ އެކި ސަރަ .6

 މެދު ލަފާހޯދުން.

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޭ.ސީ މަރާމާތުކުރުން. .7

 ދެމުން ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ދޮރުފޮތި ަތއްޔާރުކޮށް .8

 ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް މަރާމާތު ކޮށް އަދި ވެހިކަލް ޝެޑް ހެދުން. .9

 އެދި ކުުރމަށް އިތުރު މުއްދަތު މަސައްކަތުގެ ގަތުމުގެ ފަރުނީޗަރު ބޭުންނވާ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ .10

 ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުާމއި ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

ކާރަކާއި ވޭނެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް އެދި  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް .11

 ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުާމއި ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

 މަސައްކަތް  މަރާމާތުކުރުމުގެ ބަަދލުގެެނސް ބައެއް ފަންގިފިލާއަށް ވަނަ 03 އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ .12

 ގަތުން  ކާރު 01 އަދި ވޭން 01 ރާއަށްއިދާ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ .13

ނޑި ސެކިއުރިޓީ ޗެކްޕޯސްޓްގައި ސޯލާރ ޕެނަލް  މަރާމާތު ވެހިކަލްަތއް އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ .14 ކުރުންގައުކެ

 ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ނޑި ސެކިއުރިޓީ ޗެކްޕޯސްޓްގައި ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް .15  ގައުކެ

ނޑި ސެކިއުރިޓީ ޗެކް  .16  ޕޯސްޓްގައި ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްގައުކެ

 މަސައްކަތް  ގަތުމުގެ ފަރުނީޗަރު ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ .17

 މަސައްކަތް ގަތުމުގެ ސާމާނު އައިޓީ ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ .18

 މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް  .19

ނޑި  .20  ސެކިއުރިޓީ ޗެކްޕޯސްޓްގައި ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްގައުކެ

 މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިކިއުރިޓީ އޮފީސް އަވަށު ފޭދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫ ،މަރަދޫ .21

 މަސައްކަތް  ގަތުމުގެ ފަރުނީޗަރު ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ .22

 މަސައްކަތް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކްލިޕް ވީޑިއޯ އާއި ޑޮކިއުމަންޓްރީ ވީޑިއޯ ގުޅޭ އައްޑޫސިޓީއާއި .23

 މަސައްކަތް ގަތުމުގެ ސާމާނު އައިޓީ ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ .24

 ޓްރެއިނިންގ ސްކިލް ހޮސްޕިޓާލިޓީ ބާއްވާ އައްޑޫގައި ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .25

 ހޯދުން  ފަރާތެއް ހިންގައިދޭނެ ޕްރޮގްރާމް

 މަސައްކަތް ހަރުކުމުގެ ސެޓް ޖިމް އައުޓްޑޯ އަވަށުގައި މީދޫ އަދި ހުޅުދޫ ސިޓީއައްޑޫ .26

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހޮވުން .27

 ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮވުން  .28

 ކުރުން މަރާމާތު ޗެކްޕޯސްޓް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ގައުކެޑި އައްޑޫސިޓީގެ .29

 މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ އޭސީ 4 ޔޫގެ.ޓީ.ބީ 24000 ބޮޑޮގޭގައި މަރަދޫ އައްޑޫސިޓީގެ .30
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ލޭޒާރ  02ޕްރިންޓަރ،  A4 03ސްކޭަނރ،  08އައްޑޫސިޓީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ  .31

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

ނޑުތަކަށް ބޭނުްނވާ ލެޑް ލައިޓްތައް  .32  ހޯދުން އައްޑުސިޓީގެ ދަ

 އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ފަސޭހައިން ފެްނލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުެގ މަސައްކަތް .33

 އައްޑޫ ސިޓީ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުނިއެޅުން މަނާ ބޯޑު ޖެހުން .34

 މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ތަރައްޤީ ކުރުން .35

 ހޯދުން އޭސީ 02 ޔޫގެ.ޓީ.ބީ 24000 އޮފީހަށް އަވަށު މަރަދޫ .36

 ޚަރަދުގައި  ކައުންސިލްގެ  މެމްބަރުންނަށް  އާއިލާގެ ،މުވައްޒަފުންނާއި އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ އްޑޫސިޓީއަ .37

H1N1 ްދިނުން  ވެކްސިނ 

 ހިންގައިދޭނެ ކޯސް  ޕޭސްޓްރީ ބާއްވާ އައްޑޫގައި  ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .38

 ހޯދުން  ފަރާތެއް

 ޓްރެއިނިންގ ސްކިލް ހޮސްޕިޓާލިޓީ ބާއްވާ އައްޑޫގައި ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .39

 ހޯދުން  ފަރާތެއް ހިންގައިދޭނެ ޕްރޮގްރާމް

 މަސައްކަތް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެްއޓުމުގެ ޤަބުރުސްތާނު ކޯގަންނު އަވަށު މީދޫ އައްޑޫސިޓީ .40

  ކުރުން ރުއިތު މުއްދަތު މަސައްކަތް ލިޔުމުގެ ފޮތް ވަނަވަރު އައްޑޫސިޓީ .41

 މަސައްކަތް ހަރުކުމުގެ ސެޓް ޖިމް އައުޓްޑޯ އަވަށުގައި މީދޫ އަދި ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީގެ .42

ނޑުގައި ކަސަބާ .43  ނިންމުން  މަސައްކަތް ހުރި ނުނިމި ދަ
 

 އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ ޕްރީ ބިޑް  -5

 

  : ުއިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ ސިޓީ އައްޑޫ މަތިން އެއްގޮތުގެ ޤަވާއިދާއި ޤާނޫނާއި ކައުންސިލް މަޤްސަދ 

 ގެންދިޔުން ކުރިޔަށް މަސައްކަތްތަށް ބީލަމުގެ އަދި ޕްރޮކިޔަމަންޓް

 

  : ްމެމްބަރުނ 

 )މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ( އަލްފާޟިލް އަލީ ފަުހމީ އަހުމަދު ކައުންސިލަ

  އަލްފާޟިލާ ޖަމްޝީދާ މުހައްމަދު ކައުންސިލަ

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަފީޤް 

 އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އުސްވާޕްރޮކިޔަމަންޓް 

 އިހުސާންهللا ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް އަލްއުސްތާޛު އަބްދު

 އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޖަމީލް

 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝަްމސުލްޙުދާ 
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 ކޭޝިއަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިހު

 މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަލީ އެސިސްޓެންޓް

 

  : ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީެގ  2017މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީުލ

ވެސް އިވެލުއޭޓްކޮށް  މައްސަލަ 95ޮކމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ތިރީގައިާވ ބައްދަލުވުން ބޭއްވި  27

 ނިންމާފައިވެއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ މާކިޅީ އަދި ކޯހެރެކެފޭ ސަރަހައްދުގައި ބާބެކިއު، ޕާރޓީ އަދި ޕިކްނިކް އޭރިއާއެއް ތަރައްޤީ  -1

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ުދން ހޯ ހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއްހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީ -2

 ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް މަރާމާތުކޮށް އަދި ވެހިކަލް ޝެޑެއް ހެދުން -3

ޕާރޓީ އަދި ޕިކްނިކް އޭރިއާއެއް ތަރައްޤީ ، އައްޑޫސިޓީ މާކިޅީ އަދި ކޯހެރެކެފޭ ސަރަހައްދުގައި ބާބެކިއު -4

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 އައްޑޫސިޓީ މާކިޅި ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤީކޮށް ބިން ސާފުކުރުން  -5

 ޑަސްޓްބިން ބެހެއްޓުން އައްޑޫސިޓީ މާކިޅި ފިނިމައިޒާނުގައި ވެއްޓިފައިވާ ބެންޗް ރަނގަޅުކުރުމާއި  -6

 ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ދޮރުފޮތި ަތއްޔާރުކޮށް ދެމުން -7

 ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް މަރާމާތުކޮށް އަދި ވެހިކަލް ޝެޑެއް ހެދުން -8

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން  -9

 ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން -10

 މަރާމާތު ކުރުންކައުންސިލް އިދާރާގެ އޭ.ސީ  -11

 މަރަދޫ  އަވަށު އޮފީހުގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން -12

 މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން -13

 އައްޑޫސިޓީ މާކިޅި ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤީކޮށް ބިން ސާފުކުރުން  -14

 އްޓުން އައްޑޫސިޓީ މާކިޅި ފިނިމައިޒާނުގައި ވެއްޓިފައިވާ ބެންޗް ރަނގަޅުކުރުމާއި ޑަސްޓްބިން ބެހެ -15

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން -16

 ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން -17

 މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން -18

 މަރަދޫ  އަވަށު އޮފީހުގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން -19

 މަސައްކަތް  މާތުކުރުމުގެމަރާ ބަަދލުގެެނސް ބައެއް ފަންގިފިލާއަށް ވަނަ 03 އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ -20

 ބައްދަލުވުމުގެ ސައުންޑް އަދި ލައިޓިންގ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2016 -21

 މަސައްކަތް  މަރާމާތުކުރުމުގެ ބަަދލުގެެނސް ބައެއް ފަންގިފިލާއަށް ވަނަ 03 އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ -22

 ހޯދުން  ފަރާތެއް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާނެ ފަރިއްކޮޅު ބައްދަލުވުން އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2016 -23

 ގަތުން  ޝީލްޑް ބޭުނންވާ ިދނުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ބައްދަލުވުމުގައި އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2016 -24
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 ތައްޔާރުކުރުން ޑްރޮޕް ބެކް ބައްދަލުވުމުގެ އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2016 -25

 ސާފުކުރުން  ސަރަހައްދެއް ފޫޓުގެ 100 ސަރަހައްދުން އާރިކިޅި -26

ނޑުގައި މަނިކު -27  މަސައްކަތް  އެޅުމުގެ ޓްރެކެއް ފުޓްބޯޅަދަ

ނޑު މަނިކު -28  ސައުފުކުރުން ދަ

ނޑު މަނިކު -29  ހަރުކުރުން ލައިޓް ސިކިއުރިޓީ ދަ

 ގަތުން  ކާރު 01 އަދި ވޭން 01 އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ -30

 މަސައްކަތުގެ  މަރާމާތުކުރުމުގެ ަބދަލުގެނެސް ބައެއް ފަންގިފިލާއަށް ވަނަ 03 އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ -31

 ޗެކްކުރުން މައުލޫމާތު

ނޑި -32  ގަތުން  ެބޓެރީ ބޭނުންވާ ހަރުކުރުމަށް ޕެނެލް ސޯލަރ ޕޯސްޓްގައި ސިކިއުރިޓީ ގައުކެ

 ހޯދުން ފަރާެތއް ބަލަހައްޓަދޭނެ ސާރވިސްކޮށް ސީ.އޭ އޮފީސް އަވަށު ހުޅުދޫ -33

ނޑު މަނިކު -34  ސައުފުކުރުން ދަ

ނޑު މަނިކު -35  ހަރުކުރުން ލައިޓް ސިކިއުރިޓީ ދަ

 )އެޕްރޫވަލް ކޮޓޭޝަން( މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަރާމާތު ޖެޓީ މީދޫ -36

 )އެޕްރޫވަލް ކޮޓޭޝަން( މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަރާމާތު އޮފީސް އަވަށު މީދޫ -37

 )އެޕްރޫވަލް ކޮޓޭޝަން( މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވަށް ކަން ގެއެއްގެ 06 އަވަށު މީދޫ -38

 ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ  މަރާމާތު ވެހިކަލްތައް އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ -39

 ގަތުމުގެ ފިލްމް ޕްރިންޓަރ 01 އަދި ރިބަން  01 ،ކިޓް ކްލީނިންގ 01 ބޭުނންވާ ޔުނިޓަށް ޓީ.އައި -40

 މަސައްކަތް

 މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިކިއުރިޓީ އޮފީސް އަވަށު ފޭދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫ ،މަރަދޫ -41

42- G5011 ުމަރާމާުތކުރުން ކާރު ނަންބަރ 

43- G2633 ުމަރާމާުތކުރުން ކާރު ނަންބަރ 

ނޑި ސެކިއުރިޓީ ޗެކްޕޯސްޓްގައި ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް -44  ގައުކެ

 ގަތުން ކަރުދާސް A4 ރީމް 50 ބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް ލިޔެކިޔުމުގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ -45

 ދިނުމަށް  ނިޔަލަށް  ޑިސެމްބަރުގެ ފެށިގެން މަހުން  ުޖލައި  މުވައްޒަފުންނަށް ހޮވޭ " މަންތް ދަ އޮފް އެމްޕްލޮއީ" -46

 މަސައްކަތް ހޯދުމަގެ ފްރޭމް 48 އަދި ބެޖް ސްޓާރ 48 ބޭނުންވާ

 މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް  -47

ނޑި ސެކިއުރިޓީ ޗެކްޕޯސްޓްގައި ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައް -48  ކަތްގައުކެ

 މެންދުރު ،ސައި ގަޑ10ި މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވާ ޕްރޮގްރާމްގައި ޓްރެއިނިންގ ސޮފްޓްވެއަރ އީކައުންސިލް -49

 ހަމަޖެއްސުން ސައި ހަވީރު އަދި ކެއުން

 ހަމަޖެއްސުން  ސައި ކެއުމާއި ބައިވެރިންގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިނިންގ މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރެސް -50

 ހަމަޖެއްސުން ސައި ކެއުމާއި ބައިވެރިންގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެިއނިންގ ބިހޭވިއަރ އޯގަނައިޒޭޝަން -51
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 މާލެއިން  ނެންގެވުަމށް ސެޝަން ބިހޭވިއަރ އޯގަނައިޒޭޝަން އަދި ޓްރެއިނިންގ މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރެސް -52

 ހަމަޖެއްސުން ފަރިއްކޮޅު އެކޮމޮޑޭޝަނާއި ޓްރެއިނަރގެ ވަޑައިގެންނެވި

 ވަޑައިގެންނަވާ  ފަރާތުން އޭގެ.ޖީ.އެލް ،އަހުލުވެރިކުރުމަށް ވައްޒަފުންމު އަށް ސޮފްޓްވެއަރ އީކައުންސިލް -53

 ހަމަޖެއްސުން ކެއުން ހުރުމާއި ޓީމުގެ

 ވަޑައިގެންނަވާ  ފަރާތުން އޭގެ.ޖީ.އެލް ،އަހުލުވެރިކުރުމަށް މުވައްޒަފުން އަށް ސޮފްޓްވެއަރ އީކައުންސިލް -54

 ހަމަޖެއްސުން ކެއުން ހުރުމާއި މުވައްޒަފުގެ އާރު.އެން.ޑީ ހިމެނޭ ޓީމުގައި

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެހިކަލް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯުދމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް މައުލޫމާުތ ކަރުދާސް  -55

 އިސްލާހުކުރުން

 މަސައްކަތް  ގަތުމުގެ ފަރުނީޗަރު ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ -56

 މަސައްކަތް ގަތުމުގެ ސާމާނު އައިޓީ ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ -57

 ކުރުމުގެ އިޢުލާން މަސައްކަތަށް ގަތުމުގެ ވޭން  ޕަސެންޖަރ 01 ކާރާއި 01 އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ -58

 މަސައްކަތް

 ގަތުން  ތަެކތި ބޭނުންވާ ހެދުމަށް ޕީސީ މުވައްޒަފުގެ ސީގެ.ޕީ.އޭ -59

 މަސައްކަތް  ގަތުމުގެ ފަރުނީޗަރު ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ -60

 މަސައްކަތް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކްލިޕް ވީޑިއޯ އާއި ޑޮކިއުމަންޓްރީ ވީޑިއޯ ގުޅޭ ޓީއާއިއައްޑޫސި -61

 މަސައްކަތް ގަތުމުގެ ސާމާނު އައިޓީ ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ -62

ރޑްޑިސްކް 03 ގެ 01TBބޭނުންވާ  މަސައްކަތަށް ސެކްޝަނުގެ އައިޓީ -63  ގަތުން  ހާ

 ހޯދުން މޭޒެއް އޮފީސް ކޮޓަރިއަށް ހުންނަވާ ކައުންސިލަރ މަރަދޫ -64

 ގަތުން މޭޒެއް އޮފީސް ބޭުނންވާ އޮފީހަށް މަރަދޫފޭދޫ -65

ރޑްޑިސްކް ސާރވަރ ފައިލް -66 ރޑްޑިސްކް 04 ގެ 02TB އިތުރުކުރުމަށް ކެޕޭސިޓީ ހާ  ހޯދުން ހާ

 މަސައްކަތް މަރާމާތުކުރުމުގެ ވޭން G5045 ނަންބަރި އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ -67

 ކުރުން މަރާމާތު ޗެކްޕޯސްޓް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ގައުކެޑި އައްޑޫސިޓީގެ -68

 ޓްރެއިނިންގ ސްކިލް ހޮސްޕިޓާލިޓީ ބާއްވާ އައްޑޫގައި ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ -69

 ހޯދުން  ފަރާތެއް ހިންގައިދޭނެ ޕްރޮގްރާމް

 މަސައްކަތް ސާފުކުރުމުގެ ގޮޑިއަތުރައި އިހޯލުގަ ބާއްވާ ދަރުބާރު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ކައުންސިލަރުން -70

 ތައްޔާރުކުރުން  ރިފްރެޝްމަންޓް ރަސްމިއްޔާތުގެ ހުވާކުރުމުގެ ކައުންސިލަރުން -71

 މަސައްކަތް ލައިޓިންގެ އަދި ސައުންޑް ،ބެކްޑްރޮޕާއި ސްޓޭޖް ދަރުބާރުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ކައުންސިލަރުން -72

 މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ އޭސީ 4 ޔޫގެ.ޓީ.ބީ 24000 ބޮޑޮގޭގައި މަރަދޫ އައްޑޫސިޓީގެ -73

 ހަަމޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމް މާހެފުން ހަމަޖެިހަފއިވާ ބޭއްވުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ -74

 މަސައްކަތް 

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 03ވަނަ އަހަރުގެ  2017ޕްރީ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ  -75

ނޑު -76  ގައި ސިކިއުރިޓީ ލައިޓް ހަރުކުރުން (ކޮޓޭަޝން)މަނިކު ފުޓްބޯޅަދަ
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ނޑުގެ  -77  ލައިޓް މަރާމާތުކުރުން (ކޮޓޭޝަްނ) 01މަރަދޫ ފޫޓްބޯޅަދަ

ލޭޒާރ  02ޕްރިންޓަރ،  A4 03ސްކޭަނރ،  08އައްޑޫސިޓީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ  -78

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

 އައްޑުސިޓީ މީދޫ ކާޑުގޭ ލައިބްރަރީ ހިންގާ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން -79

 މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ގޮޑުދޮށަށް ފޭބުމަށް ސިޑިއެއް ހެދުން  -80

ނޑުތަކަށް ބޭނުްނވާ ލެޑް ލައިޓްތައް ހޯދުން އައްޑުސިޓީގެ  -81  ދަ

 ބަދަލުކުުރން ދޮރުފޮތި ސެކްޝަނުގެ އާރު.އެޗް އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ -82

ނޑުގައި ސިކިއުރިޓީ ލައިޓް ހަރުކުރުން (ކޮޓޭަޝން) -83  މަނިކު ފުޓްބޯޅަދަ

ނޑުގެ  -84  ލައިޓް މަރާމާތުކުރުން (ކޮޓޭޝަްނ) 01މަރަދޫ ފޫޓްބޯޅަދަ

 އިން ފެްނ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުުމގެ މަސައްކަތްއޮޑިދޯނިފަހަރަށް ފަސޭހަ -85

 އައްޑުސިޓީ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުނި އެޅުން މަނާ ބޯޑު ޖެހުން -86

 މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން -87

 ހޯދުން އޭސީ 02 ޔޫގެ.ޓީ.ބީ 24000 އޮފީހަށް އަވަށު މަރަދޫ -88

 ކުރުން އިތުރު މުއްދަތު މަސައްކަތް ލިޔުމުގެ ފޮތް ވަނަވަރު އައްޑޫސިޓީ -89

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށް ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި  -90

H1N1  ްވެކްސިން ދިނުނ 

 މަސައްކަތް ހަރުކުމުގެ ސެޓް ޖިމް އައުޓްޑޯ އަވަށުގައި މީދޫ އަދި ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީގެ -91

ނޑުގައި ކަސަބާ -92  ނިންމުން  މަސައްކަތް ހުރި ނުނިމި ދަ

 ހިންގައިދޭނެ ކޯސް  ޕޭސްޓްރީ ބާއްވާ އައްޑޫގައި  ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ -93

 ހޯދުން  ފަރާތެއް

 ޓްރެއިނިންގ ސްކިލް ހޮސްޕިޓާލިޓީ ބާއްވާ އައްޑޫގައި ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ -94

 ހޯދުން  ފަރާތެއް ހިންގައިދޭނެ ޕްރޮގްރާމް

 އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށު ކޯގަންނު ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެްއޓުމުގެ ސެކިއުރިޓީ މަސައްކަތް -95
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 ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް  -6

  : ުއައްޑޫސިޓީގެ ކުޅިވަރާއިގުޅޭ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެ ލަފާދިނުމާއި އައްޑޫސިޓީގެ ކުޅިވަރު މަޤްސަދ

ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި އެކު ސިޓީގެ ސްޕޯޓްސް ކަލަންޑަރު އެކުލަވައި ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިސްނަގައި 

 އެހީތެރިވުން. 

  : ްމެމްބަރުނ 

 އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން (ރައީސް) ،ސަޢީދުލްފާޟިލް ސުލްޠާން އަ

 (ނައިބު ރައީސް) ،ފުޓްބޯޅައިގެ ދާއިރާ ،އަލްފާޟިލް އަލީ ހަނީޒު

 އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  ރޯވިން  ،އަޙުމަދު ޙަބީބުލްފާޟިލް އަ

 ގެ މެމްބަރު މީދޫ ވޮލީ ޓީމް ،އިބްރާހިމް ސަޢީދުއަލްފަޟިލް 

 އައްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ކްލަބް  ،ނަދީމުއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު 

 ކައުންސިލަރ ،ފައިސަލް އިބްރާހިމްއަލްފާޟިލް 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ،ޝެހެނާޒް ރަޝީދުއަލްފާޟިލް 

 ރެފްރީ  ޅަފުޓްބޯ ،ޙުސައިން ހަބީބު އުސްތާޛުއަލް

 

  ެކުރެވިފައިވަނީ  އިފްތިތާހްސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް   :ތަފްޞީލުމަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގ

 ސްޕޯރޓްސް  ރަސްމީކޮށް ވަނީ  ދުވަހު ވަނަ 2017 ޑިސެންބަރު 25 އަދި ގައެވެ. 2017 ޑިސެންބަރު 19

ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސް އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ .  ބާއްވާފައެވެ ވަނީ މެއްބައްދަލުވު ކައުންސިލްގެ

 ވެއެވެ. ޚާބުކުރެވިފައި ތިއިން

 

 

 ކޮމިޓީ  ކުރިއަރުވާ  ކަންކަން  އިސްލާމީ  ތަރުބިއްޔަތާއި  ތައުލީމާއި  -7

 

  : ުމިސިޓީގައި އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުމާއި އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާއި ދީނީ ކަންކަމާއިގުޅޭގޮތުން މަޤްސަދ

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެ ލަފާދިނުން.

  : ް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

 އްޝައިޚް އަޙުމަދު ނާޒިހު އަ

 ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ހިޔާޟް 

 

 ިތެރޭގައި މިކޮމިޓީގެ އެއްވެސް  ވަނަ އަހަރުގެ 2017ފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު : މަސައްކަތް ރޭވ

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިނުވެއެވެ.
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 ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ  -8

 

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

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. 

  : ްމެމްބަރުނ 

 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ހަބީބާ 

 ތަދޫ ބީމް، ސ.ހި ަސން ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

 ލްފާޟިލް އަލީ ފަހުމީ އަހުމަދުއަކައުންސިލަރ 

 

  : ުވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ކޮމިޓީއަށް  2017މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ

 އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ  މިކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިނުވެއެވެ.

 

 ބަހާއި ތާރީޚް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ  -9

 

  : ުފުޅާ  މެހުމާނުންނަށް ކުރާ  ޒިޔާރަތް  އައްޑުސިޓީއަށް އަދި ބަސްކުރިއަރުވައި ތާރިޙާއިމިއީ އައްޑޫސިޓީގެ މަޤްސަދ 

މަށްޓަކައި ވެދިނުއެހީތެރި  ކައުންސިލްއަށް ފޯރުކޮއްދިނުމުގައި މައުލޫމާތު ތަސައްވުރާއި އައްޑުސިޓީގެ ދާއިރާއެއްގައި

 ކޮމިޓީއެކެވެ.އެކުލަވާލެވުނު 

  : ްމެމްބަރުނ 

 ނަޢީމް އިބްރަހިމްهللا ޢަބްދުކައުންސިލަރ 

 ހަސަން ލަބީބު އަލްފާޟިލް 

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފިރާޤް 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން

 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު 

 އަލްފާޟިލް ޞަފްވާނު ޝަފީޤް  

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަމީޒާ ޚަލީލު  

 

  : ުކޮމިޓީ  އި މިވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ 2017މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ

 ގޮސްފައިވެއެވެ. އިފްތިތާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް
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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 -ބައްދަލުކުރެއްވުން ންސިލާއި ކައު 

2017  

މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން 

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި 

ބެހޭގޮތުްނނާއި ރާއްޖެއާއި ެއމެރިކާއާއި ދެމެދު 

އޮންނަ ޒަމާންވީ ގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަަކ 

 ދެކެވިފައިވެއެވެ. 

 

 

 

ސިޓީ ކައުންސިލުން  އައްޑޫސިޓީގެ ތިންވަނަ 

އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި 

އްޒަފުންނާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ މުވަ 

  2017ޖޫން    5 -ބައްދަލުކުރެއްވުން 

މިބައްދަލުވުންތަކަކީ ަކއުންސިލަރުންނާއި 

މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން ބަދަިހކުރުމުގެ ގޮތުްނ 

މަސައްކަތް  ތަޢާރަފްވުމާއި އަދި އޮފީސްތަކުގެ

ހިނގާ ނުހިގާގޮތް ބައްލަވާލެްއވުމަށް ބޭއްވުުނ 

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

  2017މެއި  22 -ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން 

އެމްބަސެޑަރ  ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޙާބުވި ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޓީމިއީ އައްޑޫސި

އައްޑޫސިޓީގެ އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރި މޫސުމީ ވިއްސާރާގައި އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 

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

ކައުންސިލުންވަނީ ނަގޫރޯޅީަގއި ލިބުުނ 

ގެއްލުންތަކާއި އެކަމުގައި ކައުންސިލުން އެޅި 

މާތާއި، އެފަދަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫ

ގަތުމުގައި އައްޑޫސިޓީއަށް އަރައިހާދިސާތަކުން 

ުތ ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުެގ މަޢުލޫމާ

 ރާއިސެޑަހިމެނޭ ޕްރެޒެންޝަނެއް އެމްބެ

 ޙިއްސާކުރައްވާފައެވެ. 

 

 

 

ޔާ އައްޑޫއަށް ފޮނުއްވި ޚާއްސަ މަންދޫބު ވާލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް އައްޑޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގެ ގެއްލުންތައް ބައްލަ 

  2017މެއި   21 - ންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރި 

އައްޑޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގެ ގެއްލުންތައް ބައްލަވާލެއްވުަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްތޔާ އައްޑޫއަށް ފޮނުއްވި ޚާއްސަ މަންދޫބު 

 .ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ
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އައްޑޫސިޓީގެ ތިންވަނަ ސިޓީކައުންސިލަށް 

ހޮވިވަޑައިގެންނެވި އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުންނާއި 

ދެވަނަ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ތަޢާރަފްވުމުގެ  

  2017މެއި  16 -ބޭއްވުން  ބައްދަލުވުމެއް 

މިބައްދަލުވުމަކީ ދައުރު ހަމަވާ ކައުންސިލާއި އަލަށް 

އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެިވ ކައުންސިލުން 

ތަޢާރަފްވުމާއި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަްއ 

ކުރިއަށްދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. 

 

 އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު 

ހިމާޔަތްކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ބެހޭގޮތުން 

  2017އެޕްރިލް   24 - ބޭއްވުން ބައްދަލުވުން 

މިބައްދަލުވުމަކީ އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫ ކޯގަންުނ 

ގަބުރުސްތާނު ބެލެހެްއޓުމަށް ކަުއންސިލްގެ މައްޗަށް 

ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ކޯގަންނު 

ކު ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެތަން ތަރައްޤީކުރުމާއެ

ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ަކއުންސިލުން ކުރާ 

މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، މީދޫ އަވަށުގެ ވެރިންނާއި 

 އެރަށުގެ އެން.ޖީ.އޯތަކާއެކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުެމކެވެ. 

 

  2017އެޕްރިލް  17 - ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  ޓާއި ގުޅޭގޮތުން ގައުކެނޑި ސެކިއުރިޓި ޗެކްޕޯސް 

ނޑި ބްރިޖު ސަރަޙައްދުގައި  މިބައްދަލުވުމަކީ ގައުކެ

ކުރީގެ ރ.ކ ކޮމިޓީގެ ބަޖެުޓން ޚަރަދުކޮށްގެްނ 

ހަދާފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޗެކް ޕޯސްޓާއި އައްޑޫ 

ޕޮލިސް ޙަވާލުވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން 

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 

ކާތެރިކުރުމަކީ މުހިއްމު ސެކިއުރިޓީ ޗެކް ޕޯސްޓު ރައް

 އައްޑޫގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނާތީ އާއި، 

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އައްޑޫ  ރައްޔިތުންގެ

ޕޮލިސްއާއި ކައުންސިލްގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 

ނޑި ބްރިުޖ ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޗެކް ޕޯސްޓު   ސިލްގެ ޚަރަދުގައި ކައުން މަޤްޞަދުގައި ގައުކެ
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ބެލެހެއްޓުަމށް އައްޑޫ ޕޮލިސްއާ ޙަވާލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް  ،މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު

 ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 

 

އެޕްރިލް  16 - ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް 

2017  

މިބައްދަލުވުމަކީ ތަރިޖިބާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން، 

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ދަރިވަރުންތަކެއް އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި 

ޒިޔާރަތުގައި ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް އައްޑޫސިޓީ 

ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި އައްޑޫގެ 

ންހުރި އިޤްތިޞާދީ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއާއި ގުޅު

އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން 

ކުރެއްވި ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެން މަޢުލާތުދެުވުނ 

 ބައްދަލުވުމެކެވެ.  

 

 

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

2017  

ލްޑިވްސް އޯތެންޓިކް ކްރާފްޓްސް ކޯޕަރޭޓިވް މިއީ، މޯ

ޖް ންސޮސައިޓީއާއި އެކު ކްލައިމެޓް ޗޭ

ލިހުްޑ އިވްއެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލަ

އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޓްރޭނިން ދިުނމުގައި އައްޑޫގައި 

ތަްއ އޯގަނިކް ފާމިންއާއި ޭހންޑް ކްރާފްޓް ޓްރޭިނންގް

ށް އޮތް ދެވިދާނެ ދާއިރާތަކާއި އެާދއިރާތަކަ

ފުރުޞަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ އޮޅުންފިލުވުމަްށ 

އެމް.އޭ.ސީ.ސީ.އެސްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާއެކު 

ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 

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

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
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އޭޕްރީލް  5 -ވެމްކޯ އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

2017   

މިބައްދަލުވުމަކީ އައްޑޫގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް 

ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވެމްކޯގެ ފަރާތުން 

އައްޑޫގައި އެކުންފުނީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

ރާއްވާފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭޮގތުން ކައުންސިލާއި 

މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް  ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. 

އްޑޫސިޓީގެ ކުނިމެނޭޖްކުރުމާއި މި ބައްދަލުވުމުގައި އަ

ގުޅިގެން ހުރި ކަންބޮޑުވުްނތައް ކައުންސިލުން 

 ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

 

  2017އެޕްރިލް  3 -ރާތްތަކަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ލޯކަލް ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަ 

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

ޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން އްސިޓީގައި އަމާން އަދި ޞުލްޙަވެރި ވެވަނަ ނަންބަރުގަިއ "15ބާރުތަކުގެ 

އި އައްޑޫ ބުގަޚާއިންތިކުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަ އެކު،މިގޮތަށް ބަޔާންވެ އޮތުމާ" ކުރެވެންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން

 ކެމްޕޭންވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން، އައްޑޫސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ހިންގާ  ސިޓީން

ޅޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ގު ހަރަކާތްތަކާއި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެްނ 

ިމ ބައްދަލުވުމުގައި ކެވެ. ބައްަދލުވުމެބޭއްވުނު 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި 

ވެރިޔާއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޒިންމާދާރު

ލޯކަލް ސަރވިސް، ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އަދި 

ްށ އައްޑޫ ސިޓީން ބަޚާއިންތިކައުންސިލްތަކުގެ 

ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން / ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

 ަފއިވެއެވެ.މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

  



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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އޭޕްރީލް  2 -މިޓެޑާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ލޭންޑް އެންޑް މެރިން އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސޯސެސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލި 

2017 

އުތުރާއި ދެކުނުގައި  ހިތަދޫގެމިބައްދަލުވުމަކީ 

ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ 

އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 މެރިން  އެންޑް ލޭންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓުން

ގްރޫޕާއި  ރިސޯސެސް އެންވަޔަރަންމަންޓް

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާތީ، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން 

ހާލަތު  މިެދސަރަހައްދުގެބޭނުންވާ މަުޢލޫމާތާއި 

އޮތްގޮތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް އެފަރާތުން 

ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 

ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލުން އޮޅުންފިލުވައި ދީފައިވެއެވެ. 

މުގައި ބައިވެރިވެވަޑަިއގެންނެވީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ލަމްޕަރ ގްރޫޕުގެ އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓަންޓް ޙުސައިން މިބައްދަލުވު

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާއިރު ހިތަދޫގެ އުުތރާއު ދެކުނުގައި ގްރޭވިޓީ  ވެކިއުމް ސިސްޓަމެއް އިރާގައިހިތަދޫ މެދުދާޒާހިރުއެވެ. 

ދާނެ މައްސަލަތަކާއި، އަުއޓްފޯލްތައް ިގނަވުމުގެ ސަބަުބްނ ފަރަށް ކުރަނެ ޭނދެވޭ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމުން ނިކުމެ

ނޑުދޮށް ހަލާކުވުމާއި ތިމާވެށީގެ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ނިކުމެދާނެތީ އެކަމުެގ  އަސަރުތަކާއި، ނަޖިހުގެ ސަބަބުން ގޮ

ތްކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުންތައް ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  މިމަސައްކަ

އެއްވެސް ވަރަކަށް ޓްރީޓްމެންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައްވެސް ކައުންސިލުން 

 ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

 2017މާރިޗު  28 –- ން ބައްދަލުކުރެއްވު ރޯވިން އެސޯސިއޭޝަނާއި އެކު ބޭއްވުނު 

ރޯވިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މިބައްދަލުވުމަކީ 

މޯލްޑިވްސްގެ ކޯޗް އިމޯޖެން ވޯލްޝް އެނބުރި 

ގައުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެބޭފުޅާ 

އައްޑޫސިޓީއަށް ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތުގެ 

ލުން  ބޭއްވި އަގުވަޒަންކުރުމަށް ކައުންސި

ލުވުުމގައި އައްޑޫސިޓީ މިބައްދަބައްދަލުވުމެކެވެ. 

ކައުންސިލާއި ރޯވިން އެސޯސިއޭޝަނުން 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
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 2017މާރިޗު  28 -– ބައްދަލުކުރެއްވުން  އައްޑޫވިމެންސް އެސޯސިއޭޝަނާއެކު ބޭއްވުނު 

އައްޑޫ ވިމެންްސ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ާމލޭގައި އޮންނަ އަްނހެން ލީުގ ުފޓްބޯޅަ މުބާރަތަަކށް ދިއުމަށް މިބައްދަލުވުމަކީ 

ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހެިޅ 

ހުށަހެޅުމަކަށް ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުމެކެވެ. 

މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުްނވަނީ ކައުންސިލަްށ 

ކަން ުހރުމާއި، އިންތިގާީލ މިވަގުތު ބަޖެޓުގެ ދަތި

މަރުހަލާގައި ފައިސާ އާއި ގުޅޭ ނިންމުންތަްއ 

ނިންމުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ނެތްކަމުގަިއ 

ދަންނަވާފައެވެ. ނަމަވެސް، އެެހނިހެން ގޮތްގޮތުްނ 

ވެދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަމެއް ޯފރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ 

 ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ކައުންސިލުން އެރުވިއެވެ. 

 

 2017މާރިޗު  27 -  ބައްދަލުކުރެއްވުން  ން ޑިގްރީ ސައުތު އައްޑޫ ފެކްޓްރީ އާއެކު ބޭއްވުނު ވަ 

ވަން ޑިގްރީ ސައުތު އައްޑޫ މިބައްދަލުވުމަކީ 

ފެކްޓަރީން ހިންގާ ބޮްޓލިން ޕްާލންޓްގެ މަސައްކަތް 

ކައުންިސލާއި މަޢުލޫމާުތ ފެށުމާއި ގުޅިގެން 

ން ބޭއްވި ފަރާތުއެ ކުންފުނީގެ ޙިއްސާކުރުމަށް 

ފެން ބަންުދކުރާ ޕްލާންޓެއް ބައްދަލުވުމެކެވެ. 

ވުމުން، އެކަމާއި ކައުންސިލުްނ އައްޑޫގައި ޤާއިމް

ސަބަބުން އައްޑޫއަްށ ކަމާއި މީގެ ކުރައްވާ  އުފާ

ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބިެގންދާެނ ކަމުގެ އުއްމީދު 

ކަން ކައުންސިލުން ފާހަަގ ކުރައްވާ

 .Mrލުވުުމގައި އައްޑޫސިޓީގެ ކައުންސިލާއި ވަން ޑިގްރީ ސައުތުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން މެނޭޖަރ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިބައްދަ

Arunesh Chaud  .ެބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވ 

 

އައްޑޫސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ޗައިނާގެ 

ޓްރެވެލް އޭޖެންޓު ގްރޫފާއެކު ބޭއްވި 

 2017ރިޗް މާ  13  - ބައްދަލުކުރެއްވުން 

ސްރީލަން އެއަރލައިންސްގެ މިބައްދަލުވުމަކީ 

ދަޢުވަތަކަށް އައްޑޫސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ޗައިނާގެ 

ޓްރެވެލް އޭޖެންޓު ގުރޫޕަށް އައްޑޫއާއި ގުޅޭ 
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މިބައްދަލުުވމުގައި އައްޑޫގެ އިޤްތިޞާދާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ހިެމނޭ  ބައްދަލުވުމެކެވެ.މަޢުލޫމާތު އެރުވުމަށް ބޭއްުވުނ 

ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް އެރުވުނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސާއި ޗައިނާގެ 

 ޓްރެވެލް އޭޖެންޓުން ބައިވެރިވެެލއްވިއެވެ. 

 

 2017ފެބުރުވަރީ  27 -ބައްދަލުވުން  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަނާއެކު ބޭވުނު 

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވެ މުޖުތަމަޢުއަށް ޭއގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ވަރަށް މިއީ، އައްޑޫސިޓީގައި 

އްވުުނ ތީ، މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވެދެވިދާނެ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ބޭބޮޑަށް ކުރަމުންދާ

ކަމާއި ގުޅުންހުރި ުމވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ، ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުަގއި ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެުކލަވާލުމާއި

ގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ންމަޝްވަރާކޮށް އެންމެ

މިމައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދަންޖެހިފައިވާކަމުގައި 

 ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މިބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ 

ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް 

އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޖުނައިދު އާއި 

ސީނިއަރ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ އާސިފް 

ހުސައިން އެވެ. ކައުންސިލްގެ ފަރާތުްނ 

هللا ބައިވެރިވެވަޑއިގަތީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޢަބްދު

ބު އާއި ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ހިލްމީ އަިދ ޠައްޔި

 .ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން އެވެ

 

ން ބައްދަލުކުރެއްވު ފުޓްބޯޅަ ރެސްޕެކްޓާއެކު ބޭއްވުނު 

  2017 ފެބުރުވަރީ  9 -

މިބައްދަލުވުމަކީ ފުޓްބޯޅަ ރެސްޕެކްޓު ޖަމްޢިއްޔާގެ 

ފަރާތުން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި 

އެހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުރި ދަތިތަކާއި ގުޅޫގޮތުން 

ކައުންސިލާއި މަޢޫލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް 

 އެޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ަބއްދަލުވުމެކެވެ. 
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 2017ފެބުރުވަރީ  7 -ލުވުން ބައްދަ ނާއި އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުން ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވި ރޯވިން އެސިއޭޝަ 

ވަނަ އަހަރު ރޯވިންގ 2017މިބައްދަލުވުމަކީ 

އަމާޒުކޮށްގެން   އެސޯސިއޭޝަނުން އައްޑޫސިޓީއަށް

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

ވަނަ 2016ކައުންސިލާއި ޙިއްސާ ކުރުމަށާއި އަދި 

އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަަރކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ 

ކައުންސިލާއި ޙިއްސާކުރެއްވުމަށް ބޭއްިވ 

މިބައްދަލުވުުމގައި ސްކޫލްތަކަށް ބައްދަލުވުމެކެވެ. 

ށްގެން ހިންގުމަްށ ހަމަޖެހިފައިާވ އަމާޒްކޮ

ހަރާކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ ކައުންސިލާއި 

ވަނަ އަހަރުގެ  2017ޙިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

ހަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލުްނ ެވދިވާނެ އެހީތެރިކަމާއި ސްކޫލްަތކުގެ ކުދިން ބައިވެރިކޮށްެގން މިހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް 

ސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ިމބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ގެންދިއުމުގައި ހުރި މައް

ކައުންސިލް، ރޯވިން އެސޯސިއޭޝަން، ފޭދޫ ސްކޫލް، ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް، ހިތަދޫ ސްކޫލް، މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް ފޭދޫ 

 . ސްކޫލް އަދި އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުން  ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ

 

 

 - ބައްދަލުވުން ބޭއްވި   މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް އޮނަރަބްލް އަޙްމަދު އަޒްލީނު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއިއެކު ގައި

   2017މާރިޗް  08

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

ލެވެލްއެއްގެ އިސް ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް އައްޑޫ 

ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އައްޑު ސިޓީ 

ބޭއްވުނު ަބއްދަލުވުމެކެވެ. މި ކު ކައުންސިލާއިއެ

ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ަކއުންސިލްގެ މޭޔަރ 

ޞާދިޤާއި ހުރިާހ ކައުންސިލް މެމްބަރުްނ هللا އަބްދު

. އަދި ޒިންމާދާރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

އިސްވެރިޔާ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަނުގެ އިތުރުން 

މި އިދާރާގެ ޑިވިޝަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކުގެ 

 އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
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 2017ފެބުރުވަރީ  15 - އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

މިއީ، މިނިސްޓްރީގެ މޭންޑޭޓްގައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަކޮންމެ ދުވަހަކުމެ ބޭނުންވާ 

އެންމެ  މިސްކިތްތަކާއި ޤަބުރުސްތާނުތައްޚިދުމަތްތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި ނުލިބޭތީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ އައްޑޫގެ 

އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިާވ  ،މައްސަލައަކީދާ ގޮތެއްގައި ނުބެލެހެއްޓި ވީރާނާވަމުން ރަގަޅު

މައްސަލައަކަށްވާތީ، ކައުންސިލާިއ މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން މިަކންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަްށޓަކައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު 

މުަގއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވު

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރަ އިސްވެރިންނާއި ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން

 ނެވިއެވެ. މިބައްދަލުުވން އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައެވެ. ބައިވެިރވެވަޑައިގެން މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ

 

  2017 ފެބުރުވަރީ  16 - ޓީއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން އޮތޯރި ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް 

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިހާރު ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި އައްޑޫސިޓީގައި މިނިސްޓްރީތަކުގެ މޭންޑޭޓުގައި 

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

ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އާދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީއާއި ސަރުކާރުގެ މިމައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެ

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

 އޮތޯރިޓީގައެވެ. 

 

  2017ފެބުރުވަރީ  15 -ނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން މިޝަ ހައިކޮ  ބަންގްލަދޭޝް 

އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީ އާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބަންގްލަދޭޝް ަހއިކޮމިޝަނުން އައްޑޫސިޓީއަށް ވެދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަމާިއ 

.  މިބައްދަލުވުން އޮތީ ަބންގްލަޭދޝް ހައިކޮމިޝަންގައެވެ. ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ

ންމާދާރުވެރިޔާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ހައިކޮމިޝަނަރ މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ޒި

 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

ންކަމުގައި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ފަންނީގޮުތން އިންޑިޔާއިން ވެދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަމާއި ޝައުޤުވެރިކަން އޮތުމާއެކު، މިކަ

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަްށ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުން ޮއތީ ިއންޑިއަން ހައިކޮމިޝަންގައެވެ. 

އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި އަކިލޭޝް މިޝްރާ ހިޒްއެކްސެލެންސީމިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންޑިޔަން ހައިކޮމިޝަނަރ 

 ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  
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 2017 ފެބުރުވަރީ  15 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

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

އިްނިތޒާމް ޤާއިމްވެފައިނުވާތީ، ހަރުދަނާ ބެލެހެއްޓޭެނ  އްކުޅިވަުރގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުތަ  ،ބެލެހެއްޓުމާއި ކޯޓުތައް 

ެހއްޓުމުގައި ކައުންސިލުން ވެދެވިާދނެ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮބައިޯތ ބެލެ ިމތަންަތންޒުވާނުންނާއި ޢާއްމުންގެ ކަްނބޮޑުވުން އޮތުމުން، 

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުްނ   މިނިސްޓްރީއާއެކު ަމޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ލުމަށްބެ

ރި މުަވއްޒަފުންނެވެ. މިބައްދަލުވުން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ ެޑޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ ޢަބްދުލްމުްޙސިންއާއި ކަމާއި ގުޅުންހު

 އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގައެވެ. 

 

 2017ޖަނަވަރީ  27 - ބާއްވުނު ބައްދަލުވުން  ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރާއިއެކު 

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

މަޝްަވރާކުރެއްވުމަށްޓަކައި  ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. ަޗއިނާ އެމްބަސީގައި 

ޗައިނާއިން ކުރިއަށްގެންދެވުނު މިބައްދަލުުވމުގައި 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު  ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ކަ

ކައުންސިލްގެ  ވަންގް ފޫކަންގްއާއި އައްޑޫސިޓީ

ޞާދިޤް هللا ފަރާތުން ބައްދަލުކުރެއްވީ މޭޔަރ އަބްދު

ގެ އިތުރުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސައުދީ 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޙަސަން

 

 2017ޖަނަވަރީ  08 - ވުން ބާއްވުނު ބައްދަލު  މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީ ކޮމްޕެނީއާއިއެކު 

ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީ  މޯލްޑިވްސްމިއީ، 

ކޮމްޕެނީގެ ސާވިސް އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި 

ކައުންސިލް އައްޔަން ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

 މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްަދލުވުމެކެވެ.
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 2017ޖަނަވަރީ  02 - ސިއޭޝަންއާއެކު ބާއްވުނު ބައްދަލުވުން އެތުލެޓިކްސް އެސޯ 

ވަނަ އަހަރުގެ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ  2017މިއީ، 

އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ 

ސްޓޭޑިއަމްގައި ބާއްވާގޮތަށް އެތުލެޓިކްސް 

އެސޯސިއޭޝަނުން ކަލަންޑަރުކޮށްފައިވާތީ، އެކަމުގައި 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއިއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް 

 ލުވުމެކެވެ. ބޭއްވުނު ބައްދަ

 

 

 

  2017ޖެނުއަރީ   02 - އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން "ހިޔައު ޖަމްޢިއްޔާ"

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

ިޢމާރާތް ބެލެހެއްޓުމުގައި ކައުންިސލުގެ ވިސްނުންހުރިގޮތަކާިއ އިން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާތީ، ބެލެހެއްޓުމަކީ ހިޔައު ޖަމްޢިއްޔާ

ބެލުމަްށޓަކައި ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް އެޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ކައުންސިލުން ވެދެއްވިދާނެ އެހީެތރިކަމަކީ ކޮބައިތޯ 

ނޑަގެ ބެލެހެއްޓުމަްށ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބަްއދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުންވަީނ ޤަވާޢިދާއި އެއް ގޮތަށް މަރަދޫ ބޮ

ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމާއި މިފަދަ އިސްނެންގެވުމެއް ނެންގެވިކަމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް 

 ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

  2017 ޖުލައި  6 - ން ބޭއްވު ބައްދަލުވުމެއް  ކައުންސިލާއެކު  އެންވަޔަރަންމަންޓުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 މެޝިންތައް ދެއްވާފައިވާ ފޯރުކޮށް  މަސައްކަތަށް ކުރުމުގެ ެމނޭޖް ކުނި ފުވައްމުލަކުގެ އަދި  އައްޑޫ ބައްދަލުވުމުގައި މި

 ގޮތް ނުހިނގާ ހިނގާ ބަލެހެްއޓުން  މޭނޭޖްކޮށް ކުނި ޙައްލުކުރުމަށާއި، މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ ނުކުރެވި އޮޕަރޭޓް

 އައްޑޫގައި ދެނެގަތުމަށާއި، ދަތިތައް ހުރި ކުރިން ފަަށއިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުނިކޮށީގެ ކުެރވުނު ޤާއިމް މީދޫގައި ބެލުމަށާއި،

 ހުރި  ކުރަން ގޮތުން ފެށުމުގެ މަސައްކަތް  ފެސިލިޓީގެ މެނޭޖްމަންޓް ވޭސްޓް ރީޖަނަލް ނިންމާފައިވާ ކުރުމަށް ޤާއިމް

 ގުޅޭ  ފެސިލިޓީއާ މެނޭޖްމަންޓް ވޭސްޓް ރީޖަނަލް ޤާއިމްކުރާ އިއައްޑޫގަ އަދި. މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކާއި

 ކުނި ގޮތާއި ކުރެވިފައިވާ ޑިޒައިން ފެސިލިޓީ މެނޭޖްމެންޓް ވޭސްޓް މިގޮތުން. ވެއެވެ ހިއްސާކުރެވިފައި ކައުންސިލާ މަޢުލޫމާތު

 .ފައެވެކުރައްވާ ހިއްސާ ކައުންސިލާ ވަނީ ޓީމުން މިިނސްޓްރީގެ ގޮތް ކުރެވިގެންދާނެ މެނޭޖް
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 ގވޯލްޑް ބޭންކްގެ ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މޮނިޓަރިން 

ލާއެކު ޕްރޮޖްކެޓްގެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ކައުންސި 

  2017ޖުލައި  6 - ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮންސަްލޓަންޓުން ކުރެއްވި 

ސުވާލުތަކަށް ކައުންސިލުން ޖަވާބު އަރުވާފައި 

ނޑައެޅިފައިވާ ވެއެވެ. އެގޮތުން  ކައުންސިލަށް ކަ

ލުތަކާއި ޞޫބަޖެޓް ޚަރަދު ކުރުމުގައި ގެްނގުޅޭ އު

ބަޖެޓް ިލބުމުގައި ދިމާވާ ަދތިތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ 

 ެއރުވުނެވެ. ކޮންސަލްޓަންޓުަނށް މަޢުލޫމާތު

 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލޭންޑް ބިލްޑިންގ އެންޑް 

  2017ޖުލައި  09  - ނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިން 

ބައްދަލުވުމަކީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  މި

ތިންވަނަ ސިޓީ ކައުންސިުލން ސަރުކާރުގެ 

މުވައްސަސާތަކާއި އައްޑޫގެ އެކި އިދާރާތަކާއި 

ގުޅިގެން  ،ށާއިމަދެމެދު ގުޅުން ބަދިހިކުރު

މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ 

ކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތްތަކާއި މެދު މަޝްވަރާ

ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވުނު ބައްަދލުވުމެކެވެ. މި 

ވަނީ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް  ންސިލުންކައު

ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ހުރި ދަތިތަކާއި މުނިސިޕަލް 

ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި ގޯތި މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ މުދާ ކަމުގައި ބުނާ 

އެއްގޮތަށް ނިންމަވައި  ނެތުމުން އެމައްސަލަ ޤަވާއިދާ އިމުދަލާއި ޢިމާރާތްތައް ކައުންސިލަށް ލިބިފަ ބައެއް ރައްޔިތުންގެ 

 ދެއްވުމަށް  ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 

 

އޮގަސްޓް  10 – ލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސި 

2017  

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފީހާއި އަލަށް ގުޅިވަޑައިގަތް ޓީމް ތަޢާރަފް ކުރުމަށާއި ސީކެޕް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބައްދަލުވުމަކީ ސީކެޕް  މި

 ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.     މަސައްކަތް ކުރިއަށް
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  2017ޖުލައި  9 - ން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން ޓީ.އެފް.ޖީގެ ފަރާތު 

ބޭއްވުމަށް ޓީ.އެފް.ޖީން އިސްނަގައިގެން ރާވާ ހިންގާ ސިލްސިލާ ޙަރަކާތުގެ  މެރަތަން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައިމިއީ، 

ތެރެއިން، އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ 

ހަމަޖެހިފައިވާ ކަސްރަތު ކުރުމުގެ 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވާ " 

 16-15ދުވުން  "2017އިން އައްޑޫ -ރަން

ސެޕްޓެމްބަރ އަށް ބޭއްވުާމ ބެހޭ އިްނތިޒާމް 

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކައުންސިލާއެކު 

މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބަްއދަލުވުމެކެވެ. މި 

ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުްނ ވަނީ ކައުންސިލަށް 

ވެދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދޭނެ ކަމުގެ 

 . ޔަޤީންކަން އަރުވާފައެވެ

 
   2017ޖުލައި  9 –މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ސާވޭ ޓީމާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރުން 

ނޑު އި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރެްއގައި އާބާދީ އާއި ސިއްޙަތާމިއީ،  ނޑުތަކާއި އާބާދީގެ މައިގަ އްޙީ ޞިގުޅުން ހުރި މިންގަ

ސާވޭއަށް ކައުންސިލުން ބޭނުްނވާ މަޢުލޫމާތާއި ސާވޭއާއި ހާލަތާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ހާލަތު ެދނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންާދ 

ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ޙިއްސާކުރުމަށް 

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. ކައުްނސިލުންވަނީ މިފަދަ 

ޖުތަމަޢުގެ ސާވޭއެއް ކުރުން ލަސްވެފައިވާ ކަމާއި މު

ދުޅަހެޔޮކަމަށް ރަނގަޅު ޞިއްޙަތެއް މުހިއްމުކަން 

ހާމަކޮށް މި ސާވޭއަށް ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ 

އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ަކމުގެ ޔަޤީންކަން 

 އަރުވާފައެވެ. 
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  2017ޖުލައި  12 – ލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން ވޯޓަރ ސޮލިއުޝަން އިން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސި 

ބައްދަލުވުމަކީ، އައްޑޫގެ ފޭދޫ އަވަށަށް ދިމާވާ މޫސުމީ ފެންބޮޑުވުމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި މިނސްޓްރީ އޮފް މި 

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓް" ކޮންސަލްޓަންސީ ސަރވިސަސް ފޯރ ކޮންޑަކްޓިންގ ޑީޓެއިލްޑް 

ސ.ފޭދޫ" އާއި ބެހޭ ފަންނީ  ޓް ލަޑް މިޓިގޭޝަންސް މެޝަރސް އެއިންވެސްޓިގޭޝަންސް ފޯރ އެސްޓަބްލިޝިންގ ފް

ދިރާސާ އާއި ސަރވޭ، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ރިޕޯޓް އަދި ޑިޒައިން ހެއްދުމަށް ވޯޓަރ ސޮލިއުޝަންސް އާއި 

ލްގެ ފަރާތުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާތީ އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި އެ ކުންފުންޏަށް ކައުންސި

 .ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތު ދިނުމަށް ބޭްއވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ

 

  2017ޖުލައި  18 - ލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސި 

 އަށް ވަޑައިގެން އައްޑޫސިޓީ ބޭފުޅުންރައީސާއި އެކޮމިޝަންގެ ޓީމުގެ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންބައްދަލުވުމަކީ  މި

ގައި  11:30ވީ އާދީއްތަދުވަހު ހެދުނު  2017އޮކްޓޯބަރ  15 ،އަދުމިކެވެ. ބައްދަލުވުމެ ބޭއްވުނު  ނާއިއެކުކައުންސިލަރުން

ނޑު ސަލަތަކުގެ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ އިޖުތިމާޢީ މައް ބޭއްވުނު މި ބައްަދލުވުމުގައި ާވހަކަ ދެކެވުނީ އައްޑޫސިޓީގައި މައިގަ

ސަރުކާރުން  ންނަންެޖހޭ ކަމަށާއިޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޢާއިާލތަކުްނ އަޅާލާ މިންވަރު ދެނެގަ ،މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން

ހޭދަކުރާ ފައިސާ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އެފަރާްތތަކަށް އަޅާލުންދެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ސާރވޭއެއް ކައުންސިލާއި 

ގުޅިގެން ކުރުމަށް ވިސްނާފައިވާކަމުގައި ހާމަކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލުން ވެސް މިކަމުގައި ވެދެވެން ހުރި އެހީތެރިކަމެއް 

ށާއި މިހާރުވެސް ުކރިމަތިވަމުން އަންަނ ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮްށ އެފަދަ ކަންކަމަށް ޙައްލެއް ވެދެއްވާނެކަމަ

 ހޯދަން ޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ހާމަކުރެއްވިއެވެ. 

 
ކު ލާއެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސި 

 2017ޖުލައި  23 - ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 

މިއީ، މިނިސްޓަރ އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ 

ދަތުރުފުޅެއްގައި ކައުންސިލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ. 

މި ބައްދަލުވުމުގައ އައްޑޫގައި މިނިސްޓްރީގެ 

ތްތައް ދިނުމުގައި ފަރާތުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަ

ހުރި  ،ސައްކަތް ކުރުމާއިއެކުދެފަރާތުން ގުޅިގެން މަ

ދަތިތައް ޙައްލު ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި 

 ވެއެވެ. 
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  2017ޖުލައި  31 - ލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސި 

ދުރަތީ ކާރިސާ ދިމާވުމަްށ މެދުވެރިވާ ސަބަބު ދެނަަގތުަމށާއި އެފަދަ ހާދިސާތަކުން ޤުބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީގައި  މި

ނޑުވެރިކަމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި މެދު މަޢުލޫމާތު ޞިދިމާވާ ކުޑަކުދިންނަށް  އްޙީ މައްސަލަތަކާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަ

ހަމަޖެހިފައިވާ ސާވޭއަށް  ގެންދިއުމަށްން ކުރިއަށް ޔުނިސެފާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓް ގުޅިގެއެއްކުރުމަށްޓަކައި 

ދިމާވާއިރު އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި  އްކާރިސާތަ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިުލން އެރުވިއެވެ. އެގޮތުން

 ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ކައުންސިލުްނ ޙިއްސާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

 

  - ލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސި  ފަރާތުން  ގޮފީގެ  ރީޖަނަލް  ސަދަން  ސަރވިސް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

  2017އޮގަސްޓް  7

މަދުކުރުމަށާއި  ބައްދަލުވުމަކީ އައްޑޫސިޓީގައި ކުށް މި

މިނޫންވެސް އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް 

މޯލްޑިވްސް  ،ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން

ނޑި  ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް ގައުކެ

ޗެކްޕޯސްޓް ހޯއްދެވުމަށް އެދި ކައުންސިލަށް 

ކުރުމަށްޓަކައި  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާ

ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި

ޓްގެ  މަރާމާތާއި ކަރަންޓް ދިނުމަްށ ސްޗެކްޕޯ

ވެއެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް  ންސިލުން ފުރިހަމަކޮށް ޗެކްޕޯސްޓް ޙަވާލުކުރާގޮތަށް އެއްބަސްވެވިފައިކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކައު

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު ކައުންސިލާއި އައްޑޫގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ވަނީ 

   ޙިއްސާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 

ލާއެކު ކައުންސި  ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން  އެޓަރނީ 

  2017އޮގަސްޓް  20 - ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 

ބައްދަލުވުމަކީ އެޓަރނީޖެނަލްގެ އޮފީހާއި  މި

ކައުންސިލްތަކާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި 

އިދާރީ ގޮތުން ދިމާވާ ދަިތތައް ޙައްލުކުރުމަށް 

ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު ދެަފރާތުގެ ދެމެދުގައި 

 ޓަކައި ބޭއްވި ަބއްދަލުވުމެކެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށް
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 – މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ޓީމެއް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން 

  2017އޮގަސްޓް  20

މިއީ، ކުނި މޭނޭޖްކޮށް ބަލެހެއްޓުން ހިނގާ ނުހިނގާ 

ގޮތް ބެލުަމށާއި، މީދޫގަިއ ޤާއިމް ކުރެވުނު 

ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން ހުރި 

ދަތިތައް ދެނެގަތުަމށާއި، އައްޑޫގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް 

ނިންމާފައިވާ ރީޖަނަްލ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަްނޓް 

ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުރަން 

ގުޅިގެން ކައުންސިލާއި  އިހުރި މަސައްކަތްތަކާ

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.  މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް

އަދި އައްޑޫގައި ޤާއިމް ކުރާ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް 

މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީާއ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާުކރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ވޭސްްޓ މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީ 

  ގެ ޓީމުން ވަނީ ކައުންސިލާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ކުނި މެނޭޖްކުރެވިގެންދާނެ ގޮތް މިިނސްޓްރީ

 

 ސްޕޯޓްސް  ސްކައި  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން 

ލާއެކު ގެ ފަރާތުން ކައުންސި މޯލްޑިވްސް 

  2017އޮގަސްޓް  23 - ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސްކައި މި ބައްދަލުވުމުގައި 

ސްކައި  ،ސްޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން

ރުމަށްޓަކައި ޑައިވިންގ އައްޑޫއަށް ތަޢާރަފް ކު

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ކަންކަމާއި 

 ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށް މަޢުލޫާމތު ދެއްވިއެވެ. 

ޓް ޓެސް 4ސްކައި ސްޕޯސްޓްގެ ޓީމުން ވަނީ އޭޝިއަން އެކަޑެމީ އޮފް އެއިރޮނޮޓިކްސްގެ ފްލައިޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން އަދި 

ވާ ކަމާއި އްދެއް ލޭންޑިންގް އޭރިއާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިޙަސަރަ  4ޑައިވް ކޮށްފައެވެ. މިޓެސްޓް ޑައިވްތަކުގައި އައްޑޫގެ 

ޝަންގްރިއްލާ އެ ސަރަޙައްދުތަކަކީ  އެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ޑައިވް ކުރާ ވީޑިއޯއެއް ކައުންސިލާއި ޙިއްސާކޮށްފައި ވެއެވެ.

 .އްދެވެޙަނޭޝަނަްލ އެއަރޕޯޓް އަދި ފޭދޫގެ ހިއްކި ސަރަރިސޯޓް، އައްޑޫ އިންޓަ

 

  2017އޮގަސްޓް  21 - ރަން އިން އައްޑޫގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 

 ބެހޭގޮތުްނ މަޝްވަރާއި އައްޑޫގެ މަގުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސާވޭ އާ މިއީ،

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ސްކޫލް މަގުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް  އަދިކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ބައްދަުލވުމެކެވެ. 

 . އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނުމަކީ މުހިއްމު ބޭނުންތެރިަކމެއް ކަމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެކިއުލަމް ކަރި
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  2017އޮގަސްޓް   28 - ލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން ރިޓީގެ ފަރާތުން ކައުންސި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯ 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް  2010/7މިއީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު: 

ކައުންސިލްތަކުން ދެުމން ގެންދިޔަ ބައެއް ޚިދުމަތްަތކުގެ ތެރެއިން ބިްނބިމާިއ ގެނެވުނު އިޞްލާހާއި ގުޅިގެްނ ސިޓީ 

ޢިމާރާތްތަކުގެ އެންމެހާ މަސައްަކތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއަށް ބަދަލުވެފައިވާީތ، ިމ 

ބަދަލާއި ގުޅިގެން ބައެއް ބިްނިބމާއި ޢިމާރާތްތަކާއި 

ރުމަށް ބޭނުންާވ ބިންބިމާިއ ގުޭޅ މަސައްކަތް ކު

ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގއާއި 

ޙަވާލުކުރުމުގައި އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަްއ 

ޙައްލުކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ 

ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އެއޮތޯރިީޓްނ 

ކައުންސިލާއި ކަންކަން ޙިއްސާކޮށް 

ވަރާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މަޝް

އެގޮތުން އެލް.ޖީ.އޭ. އިްނ ވަނީ އެފަރާތުްނ 

ގެ ނިޔަލަށް ފޮނުއްވާ 2017ސެޕްޓެމްބަރ  14ތަނާއި ބެހޭ ގޮތުން ކައުންސިލުން ބޭނުންާވ ރަޢުޔު  39ހުށަހެޅުއްވި 

ހުރި ފުށުއެރުންތަކާއި ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް  ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. ކައުންސިލުން ވަނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން

ތަންތަނަކީ ޤާޫނނީގޮތުން ބަލާިއރު ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ތަންތަން ކަމުގައި ދަންނަާވފައެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އާއި  

ދި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގެ މަޝްވަރާކޮށް ޙައްލުކުރަންވާ ކަންކަން އެބަހުރިކަމަްށ ކައުންސިުލން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. އަ

ތެރެއިން ބަދަލުގެނެވުނު މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުވެގެންދިޔައިރު، އޭރު މަސައްކަތް ކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނާއި 

ން ގުދަން ކުރެވިފައިާވ ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީްނ އެދިވަޑައިގެންނެވުމު، ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުވެގެންދިަޔ ގޮތާއި

 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޭސްއެއް ވަކިން ދޫކުރާގޮތަށް މަޝްވަރާކުރެވި ހަމަޖެހިގެންދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. 

 –އިންޑިޔަން ހައިކޮމިޝަނަރ ހިޒް އެކްސެލެންސީ އަކިލެޝް މިޝްރާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން 

  2017 ސެޕްޓެމްބަރ 19

ބައްދަލުވުމަކީ އެމަނިކުފާނު އައްޑޫސިޓީއަށް މި 

ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ  ކުރައްވަމުން

 އްިވ ބައްދަލުވުމެކެވެ.ތެރެއިން ކައުންސިލާއެކު ބޭ

ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަށް ދިމާވަފައިވާ  މި

ގޮންޖެހުންތަކާއި އައްޑޫސިީޓގެ ތަރައްޤީއަށް 

ން މަޝްވަރާ ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތު

މްރާނީ ޢުކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އައްޫޑސިޓީގެ 

ރުވުމަށް މަސައްކަތް ދު ކުރިއެޞާތަރައްޤީއާއި އިޤްތި

ކުރެވެން ހުރި ދާއިރާތަކާއި ުގޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ 

 ވެވުނެވެ.
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  2017 ސެޕްޓެމްބަރ 19 -އުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް  އައްޑޫސިޓީ ކަ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް، ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މި ބައްދަލުވުމަކީ، 

ރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ވަތަކަށް އައްޑޫސިޓީއަށް ކުޢުއަހަރީ ބައްދަލުވުން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ކައުންސިލުން ދެއްވި ދަ

 އުންސިލް އިދާރާގެ ވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުުވމެކެވެ. ކައުންސިލާއި ކަ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި 

  2017  ސެޕްޓެމްބަރ 25 - އުންސިލާއި  ބައްދަލުކުރެއްވުން ކަ  ޓީމެއް  ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް މިއީ، 

އެޑިއުކޭޝަން އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން އައްޑޫގެ މުއައްސަސާތައް ޝާމިލުވާގޮތަށް، "ކޮމިއުނިޓީ 

 ށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. ސޯޝަލް ގްރޫޕް" ގެ ނަމުގައި ގްރޫޕެއް އުފެއްދުމަ

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ގާުތްނ ދިނުމަށްޓަކައި ރަށުގައި  މި ގްރޫޕުގެ މަޤްޞަދަކީ

 މަށް މަސައްކަތް އްލު ހޯދުޙަ ޙަރަކާތްތެރިވާ މުޢައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މުޖުތަމަޢުގައި ދިމާވާ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް 

ކުރުމާއެކު، މުޖުތަމަޢުގެ އިޖުތިާމޢީ ހާލަތު ެދނަގަނެ، ކުޑަކުދިްނނާއި، އަންހެުނން، ޮދށީ އުމުުރގެ މީހުން އަދި ގެވެށި 

ކުރުވުމާއި އެފަރާތްތަކުގެ ހައްޤަްށ އެއްވެސް އުިނ ކަމެއް ލިބޭނަަމ ވީއެންމެ  އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކަށް މުޖުތަަމޢު ހޭލުްނތެރި

 ވެ. ކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމެ އަވަހަ

ކޮމިއުނިޓީ ސޯޝަލް ގްރޫޕް އުފައްދުމުގެ ގޮތުން އެގުރޫޕުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ މުއަްއސަސާތަކަށް މުޖުތަމަޢުގައި 

 25ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް  2މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރާއި، ޤާބިލުކަށް އިތުރުުކރުމުގެ ގޮތުން 

 ދާނެކަން މިޓީމުން ވަނީ ހާމަކުަރއްވާފައެވެ. ގައި ފެށިގެނ2017ްސެޕްޓެމްބަރ 

 

 2017އޮކްޓޯބަރ  5 -އުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން ގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކަ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 

އޮކްޓޯބަރ އިން  5އައްޑޫސިޓީގައި ޑެންގީއާއިގުޅޭ ނޮލެޖް، އެޓިޓިއުޑް އެންޑް ޕްރެކްޓިސެސް (ކެޕް) ސާވޭއެއް މިއީ، 

މަޢުލޫމާތު  އެކަމުގެ ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާތީހެްލތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ކުރިއަށް އަށް  16   ފެށިގެން   

ހުރި މިންވަރު ދަނެގަތުމަށާއި،  ޑެންގީއާއި ބެހޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަންދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. އެގޮތުން 

ގަނޭވެކަމަށް ގީއާއިމެދު މީހުން ދެކޭގޮތް ހޯދައި ޑެންގީއިން ސަލާމަތްވުމަށް މިހާރު ގެންގުޅޭ އާދަކާދަ ބަލައި ދަނެޑެން

އެފަރާތުން މަޢުލޫމާުތ ދެއްވާފަިއވެއެވެ. މިސާވޭއަށް ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށް 

 .ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
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  2017  ސެޕްޓެމްބަރ 24 - އުންސިލާއި  ބައްދަލުކުރެއްވުން ކަ  ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޓީމެއް 

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޓީމެއް ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުރެއްގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި 

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މިޓީމުގައި ހިމަނިވަޑައިގަންނަވަީނ އެ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޝިރާރާއި، 

ދު އަނީސް ޙުސައިންއާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ޢަބްދުލް އަޒީޒު ޙުސައިންއާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މުޙައްމަ

 ލި ދީދީގެ އިތުރުން އިދާރީ ފަސް މުވައްޒަފެކެވެ.ޢަމުޙައްމަދު 

މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުގެ 

ނޑު އެކުލެވިފައިވާ ގޮތާއި އިދާރީ  އޮނިގަ

ހިނގަމުންާދ ޮގތުގެ މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތް ރޭވި 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ފުވައްމުލަކު 

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާ 

ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އިދާރާގެ އެކި 

ސެކްޝަންތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަސައްކަތް 

ހިނގަމުންދާ ގޮްތ ފުވަްއމުލަކު ސިޓީ 

 .ކައުންސިލުގެ ޓީމުން ވަނީ ބައްަލވާފައެވެ

 

 2017އޮކްޓޯބަރ  9 -އުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އައްޑޫސިޓީ ކަ  ޕޯޓް ކޮމްޕެނީން ރއައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަލް އެއާ 

ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ވަނަ ދުވަހު  12އޮކްޓޯބަރ  2017ފުލް ސްކޭލް އިމަރޖެންސީ އެކްސަރސައިޒެއް  މިއީ،

 ދިމާވެއްޖެ  ހާދިސާއެއް އިމަރޖެންސީ އެއަރޕޯޓްގައިއެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. ެއގޮތުން 

އްވާ ނެކަން ކަށަވަުރކުރުމުގެ ގޮތުން ބާދެމެހެއްޓޭ ރައްކާތެރިކަން މިންވަރާއި ތައްޔާރުވެފައިވާ އެކަމަށް ޙާލަތެއްގައި

ރަކާތުގައި ކަމާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ މުއައްސަސާތަކަކުން އްކަމަށް އެކުންފުނިްނ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިޙަރަކާތެޙަ

 ން ވެސް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލު ވެފައިވާއިރު ބައިވެރި

 

 2017 އޮކްޓޯބަރ 16  -ކުރެއްވުން ކައުންސިލާއި ބައްދަލު އައްޑޫސިޓީ ކަން އެއަރލައިންސްގެ ފަރާތުން ސްރީލަން 

ކައުންސިލާއެކު އި ބެހޭގޮތުން އައްޑޫގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބޭއްވުމާވަނަ ދުވަހު  13ނޮވެމްބަރ  2017މިއީ، 

އިތުރުން ލަންކާއަށް ބޭސްފަރުވާ ހޯދަންާދ ދިވެހިންނަށް ލުއިފަސޭހަ މީގެ މެކެވެ. ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަޝްވަރާކުރުމަށް 

 ވެސް ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް  ކަމަށް ގޮތުްނ ނަވަލޯކާ ހޮސްޕިޓަލާއެކު މަޝްވަރާކުރުމުންދާ ހޯދައިދިނުމުގެގޮތްތަކެއް 

 ދެއްވައެވެ. އިން މައުލޫމާތު
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  2017އޮކްޓޯބަރ  15 - ލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސި 

ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަން ބައްދަލުވުމަކީ  މި

އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިޝަނަރުންނާއި 

 ބޭއްވުނު  ނާއިއެކުއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަރުން

އައްޑޫސިޓީގައި  ކެވެ. މި ބައްދަލުވުުމގައިބައްދަލުވުމެ

ތިއްބެވި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދޭ 

މީހުންގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ަޕއިލެޓް ޕްރޮގްރާމެއް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ 

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން 

ންނަންެޖހޭ ޢާއިލާތަކުން އަޅާލާ މިންވަުރ ދެނެގަ

ހޭދަކުރާ ފައިސާ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އެފަރާތްތަކަށް އަޅާލުންެދވޭ ކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ސަރުކާރުން  ކަމަށާއި

ސާރވޭއެއް ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރުމަށް ވިސްނަވާފައިވާކަމުގައި ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ކަމެއް ވެދެއްވާނެކަމަށާއި މިހާރުވެސް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ބޮޑެތި ކައުންސިލުންވަނީ މިކަމުގައި ވެދެވެން ހުރި އެހީތެރި

 މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް އެފަދަ ކަންކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދަން ޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

 

  2017ނޮވެމްވަރ    16 - ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން ޝަންގްރިއްލާ ވިލިގިލީގެ ރިސޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓުން 

ބައްދަލުވުމަކީ ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓު އައު މެނޭޖަރ ކައުންސިލަށް ތަޢާރަފް ވެލެއްވުމަށާއި އެރިސޯޓާއި ކައުންސިލާއި  މި

ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫގެ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ  އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެެކވެ. މި

 ވެއެވެ.  ޒުވާނުންނަށް އެރިސޯޓުގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެވިފައި

 

  ޑިސެމްބަރ 13 - އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން  ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން 

2017  

ބެޑްމިންޓަން ފިއެސްޓާެގ ނަމުގައި އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  އައްޑޫ އިކްޯޓރިއަލް ބައްދަލުވުމަކީ  މި

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ޙިއްސާ ކުރުމަށާއި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން  އިއާ ބެޑްމިންޓަން ފެސްޓިވަލް 

ކުރިއަށްދާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ހޯއްދެވުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. ބެްޑމިންޓަން ފެސްޓިވަލްގައި 

އިން ބެޑްމިންޓަން އަދި އޮލިމްޕިކް  އިމް ެބޑްމިންޓަން، ވުމަންޕަރަ ބެޑްމިންޓަން ކޯޗިން ކޯސް، ޝެޓްލްޓަތެރޭގައި، 

ބައްދަލުވުމުގައި  މިކޯހެއް ހިމެނޭކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.   ބެޑްމިންޓަން ކޯޗިން 1ސޮލިޑަރިޓީ ލެވެލް 

 ގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.ވަނީ ކައުންސިލުްނ ވެދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވާނެ ކަމު ކައުންސިލުން
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އޭޖެންސީ (ޖައިކާ) ގެ 

ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ޓީމެއް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި 

  2017އޮކްޓޯބަރ  24 - ކުރެއްވުން  ބައްދަލު 

އެންވަޔަރަންމަންޓް މި ބައްދަލުވުމަކީ 

މިނިސްޓްރީއާއި ޖައިކާ ގުޅިގެން ފަށްޓަަވން 

ހަމަޖެހިފައިވާ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ 

ނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއެއް ފެށުމުގެ  ގޮ

ލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ ޢުގޮތުން ބޭނުންވާ މަ

އިދާއިރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމުގެ ގޮތުން 

އުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ކަ

 ބައްދަލުވުމެކެވެ. 

 

  2017ނޮވެމްވަރ   7 - އުންސިލާއި  ބައްދަލުކުރެއްވުން ކަ ވޯލްޑް ބޭންކާއި އީ.ޔޫ. ހިމެނޭ ޓީމެއް 

އީދިގަލި އާއީ ކޯއްޓޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިންގާ ސީކެޕް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މޮނިޓަރިންއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވޯލްޑް ބައްދަލުވުމަކީ  މި

މަސް  6ބޭންކްގެ ޓީމް ކައުންސިލާއި ބަްއދަލުކޮށް ޕްރޮޖެކްޓާއި މެދު ކައުންސިލުން ދެކޭގޮތާއި ޕްރޮޖެކްްޓ ކުރިއަށް އޮތް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމިގެންދާއިރު 

ތްތާނގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަްށ ކުރިއަށްއޮ

ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް އެފަރާތުން 

ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވި ކުރެއްވުމެކެވެ. މިފަދަ 

ޕޮރޮޖެކްޓެއް ނިމިގެންދާއިރު ދެމެހެއްޓެނިިވ 

ގޮތެއްގައި ސަރަޙައްދު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި މެުދ 

އެތަނުން މަންފާ ހޯދުމަށް  ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި

ރޭވިފައިވާ ގޮތް އެނގެްނ ނެތުމުން އެކަްނ 

 ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެެއވެ. 
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  2017ނޮވެމްބަރ  16 - އިއެކު  ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާ 

އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށާއި އަންހެުނންނަށް ބައްދަލުވުމަކީ ބެޑްމިންޓަްނ  މި

އަމާޒްކޮށް އައްޑޫސިޓީގައި އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު މެދުތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ެބޑްމިންޓަން ފެސްޓިވަލްެގ 

ބައްދަލުވުމުގައި އެއެސޯސިއޭޝަންގެ  މެކެވެ. މިމަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ޙިއްސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވު

ފަރާތުން އެދިލައްވާފައިވަނީ ހަަމއެކަނި ކައުންސިލުން މި އިވެްނޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭރުން ައންނަ ފަރާތްތަަކށް ބޭުނންވާ 

އުންސިލުން އެއްވެސް ހޭދައެއް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެއްވުމާއި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކައުންސިލްގެ ަބއިވެރިވުމަށެވެ. މިކަމަކީ ކަ

އެސޯސިއޭޝަނުން މަޢުލޫމާުތ ދެއްވިއެވެ. މިފަދަ ޙަރަކާތްަތއް އައްޑޫގައި ބޭއްވިގެން  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އެ

މެއް ކޮށް ސްޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމަށް ވަރަށްބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ކުރިމަުގގައި ލިބިގެންދާނެ ކަޞަދިއުމަކީ އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށް ޚާއް

ވަނީ އެއެސޯސިއޭޝަނުން  ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ކަމުގައި ކައުންސިލުން

 ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށޭދނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ. 

  

އައްޑޫސިޓީ  Mr.Bryce Hutchessonއޮސްޓްރޭލިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރ 

  2017ނޮވެމްބަރ  22 –ކުރެއްވުން  ކައުންސިލާއި ބައްދަލު 

ކްލައިމޭޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ދަށުން އައްޑޫގައި ކުރިއަށްދާ އޮސްޓްރޭލިާޔ ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ބައްދަލުވުމަކީ  މި

ބައްލަވާލެއްވުމަށް އައްޑޫސިޓީއަށް އެމްބެސެޑަރ  މަސައްކަތްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ވިޒިޓާރސް ސެންޓަރގެ 

ކުރިއަށްދާއިރު އެކަމުން ކުރިމަގުގައި  ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރި ކުރެއްވުމެކެވެ. އެގޮތުން ޕްރޮޖްކްޓް

އައްޑޫއަށް ލިބިގެންދާެނ ތަރައްޤީއާއި 

ހުރި މުސްތަޤުބަލްގައި އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް 

ފުރުޞަތުތަކާއި ެބހޭގޮތުްނ މަޝްވަރާ 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން  

އޮސްޓްރޭލިޔާރ އާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު އޮތް 

ޒަމާންވީ ގުޅުމާއި އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުން 

ރާއްޖޭގެ މަތީތަޢުލީމަށް ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި 

ގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތުެގ ދެމެދުގައި 

އަދި ރާއްޖެ ޑިމޮކްރެސީގެ ރެވުނެވެ. މަޝްވަރާކު

ހާލަތާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ިމނިވަންކަމާއި ކުރިއަށް އޮްތ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާމެދު ކައުންސިލުގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުްނތައް 

މުގައި ހުރި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރައްވާފައިެވއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ބަޖެުޓގެ ދަތިކަމާއި ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ކުރިއަށް ދިއު

އިތުރުން ކައުންސިުލ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭންޑޭޓަށް މިހާރު އައިސްފައިވާ ބަދަލާއި އައްޑޫގެ ސަގާފަތާއި ދަތިތަކުގެ 

 ވެއެވެ.  އައްޑޫއަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮންެޖހުންތައް ކައުންސިލުން ޙިއްސާކޮށްފައި
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  2017ނޮވެމްބަރ   29 - އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން  އައިރަނަރސްއިން 

އިން އިންތިޒާމްކޮށްެގން ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ މެރެތަންގެ ޙަރަކާތްތައް  ބައްދަލުވުމަކީ އައިރަނަރސް  މި

ޙަރަކާތަކަކީ ޗެރިޓީ އިންވެންޓެއް ކަމަށް  . މިކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

ވަނީ މިޙަރަކާތަށް ކައުންސިލުން ވެދެވެން އޮތް ހުރިހާ  އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ. ކައުންސިލުން އައިރަނަރސް

 އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވާފައެވެ. 

 

 2017ޑިސެންބަރު  12 –އައްޑޫސިޓި ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން  އީ.ޔޫ އަދި ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ބޭފުޅުންނާއި 

މޮނިޓަރ  ދަށުން އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިޔާ ޕްރޮޖްކެޓް ޕްރޮގްރާމް ންޝަކްލައިމެޓް ޗޭންޑް އެޑަޕްޓޭ 

ބޭފުޅެއް  ގެ.އީ.ޔޫ ވަޑައިގެންނެވި ކުރެއްވުމަށްޓަކައި

 ، Mr. Jan Douwe Meindertsmaކަމުގައި

ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ އާއި ވޯލްޑް ބޭންގެ 

Mr.Gaurav  ީ12ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރެއްވ 

 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. މި 2017ޑިސެމްބަރ 

ވަނީ ޓީމުން ކުރެއްިވ  ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުން 

ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބް ދެއްވާ، ޕްރޮޖެކްޓް 

ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮތެއްގައި ތަން ނިމިގެންދާއިރު، 

ބެލެހެއްޓުމާއި ެބހޭގޮތުން ަކއުންސިލްގެ ހުރި 

 ކަންބޮޑުންތައް ޙިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

 

 2017  ޑިސެމްބަރ 13 -އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން  ރޯވިން އެސޯސިއޭޝަން 

އަށް  17އިން  14ޑިސެމްބަރ  2017

ޗައިނާގެ ޝެންޒެންގައި ބޭއްވި "ސައުތު 

އޭޝިއަން ރޯވިން ކޯސްޓަލް 

ކޮމްޕެޓިޝަން" ގައި އައްޑޫއިން 

 ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ރޯވިންޓީމް

ފުރުމުގެ ކުރިން ޓީމަށް ހިތްވަރު ދެއްވާ 

ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކައުންސިލުންވަނީ 

   ދަންނަވާފައެވެ.

 

  



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

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

 

82 

 ދަތުރުފުޅުތައް  މީ ރަސް 

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

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގ އެެފއާޒްއާއި ބައްދަލުކުރުމަށާއި ސަރުކާރުގެ އެކިވުޒާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް، އައްޑޫސިޓީ 

މިދަތުރުގައި އައްޑޫސިޓީގެ  ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ. ށް މާލެއަށް އ16ަ-15ފެބުރުވަރީ  2017ކައުންސިލުން، 

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

 ރ އާމިނަތު ޝަފީޤާއަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަ އަދި  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 

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

އެޑްރެސް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި، އައްޑޫސިޓީގެ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަްލ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ނިޒާމާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި 

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

ޤު، ކައުންސިަލރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް، ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޞާދިهللا މިދަތުރުގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަބްދު

އ.ޑިރެކްޓަރ އަމީޒާ ޚަލީލު، ހިއުމަން ރޮސޯސް  ޙިލްމީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން،

 ލީަގލް އޮިފސަރ އަލްއުސްތާޛް  އޮފިސަރ ޒިޔާނާ އަނީސް، ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ހަސީނަ ފަޟީލު،

 ޙުސައިން ޙަބީބް އަދި 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 އެއްބަސްވުމުގައި 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

 

އައްޑޫސިޓީ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ ތައްޔާރުވަމުންދާތީ،  .4

އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށާއި ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް، އައްޑޫސިޓީ 

އްވިއެވެ. މި ދަުތރުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ކުރެ ކައުންސިލުން މާލެއަްށ ދަތުރެއް ށްއ31ަ-30ޖުލައި  2017ކައުންސިލުން، 

ޞާދިޤު، ކަުއންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަުދ ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ހިޔާޟް، ޒިންމާދާރުވެރިޔާ هللا މޭޔަރ ޢަބްދު

 ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން އަދި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ޖަމީލް ބައިވެރި
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ކަންޓްރީ ބޭސްޑް " އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  17އިން  16އޮގަސްޓް  2017 ކަތަމަންޑޫގައި  ނޭޕާލްގެ ވެރިރަށް .5

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  ސޯދިޤުهللا މޭޔަރ އަބްދުގައި ބައިވރިވެވަޑަގަތުމަްށޓަކައި " ޕްރެސެންޓޭޝަން އެސް.އެސް.ޑަބްލިއު

 އެވެ. ދަތުރެއް ކުރެއްވި

 

 މެދު  ފޯމާއި އެޕްލިކޭޝަން އޭ.އައި.އީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޝްރޫއަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ނިޒާމް ނަރުދަމާގެ ހިތަދޫ.ސ .6

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

 މާލެއަށް ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ ޔަސްރިފް މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް

 

7.  2017  SATA ްރޑް ޙަފްލާގައި  ބޭއްވި އިނ މުޙައްމަދު  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައިްޓރެވަލް އެވާ

 ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ.މާލެއަށް  ގައި  2017އޮގަސްޓް  16ޔަސްރިފް 

 

 ޢަފްޢާނިސްތާުނގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝަންގެ ފަރާތުންޒޭލްޑް ސިޓިޒަން އޯގަނައިވޯ .8

އޮކްޓޯބަރ  23އިން  17 ސޯދިޤުهللا ބްދުޢަމޭޔަރ ބައިވެރިވެވަޑަގަތުމަށްޓަކައި ގައި " ސިލްކްރޯޑް މޭޔާރޒް ފޯރަމް"

 އަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ. 2017

 

އި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްަޓކައި ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި އައްޑޫ އިންފޯ ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގަ .9

ށް އ08ަ-06 ނޮވެމްބަރ 2017އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން،  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް

ރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް، މޭޔަ ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ. މި ދަތުރުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިޔުޓީމާލެއަށް 

 ިޑެރްކަޓރ ިޝްޒީލާނ ައްސަލްމ، ޮކްމިޕުއަޓރ ްޕޮރްގަރަމރ، ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަލީ ސަވާދު އަދި އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ މުންސިރާ މުޞްޠަފާ 

 

ސ. ފޭދޫ ފްލަޑް މިޓިގޭޝަން ނިޒާމް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އީ.އައި.އޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި  .10

ޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  ބޭއްވިވަނަ ދުވަހު  2017ޑިސެމްބަރ  10މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް، 

ދަތުރެއް  މާލެއަށްއަށް  2017ޑިސެމްބަރ  11-9 ޙުމަދު ޢަލީ ފަހުމީ އަބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކައުންސިލަރ 

 ކުރެއްވިއެވެ. 

 

ނަ އަތޮޅު ލީގް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޓީމާއެކު ޓީމްގެ މެނޭޖަރެއްގެ ވ10ަ .11

 އް ކުރެއްވިއެވެ. މާލެއަށް ދަތުރުފުޅެއަށް 30 -25ނޮވެންބަރު  2017 ގޮތުގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ
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 ކޯސްޓަލް ރޯވިން އޭޝިއަން ސައުތު" ބޭއްވި ޝެންޒެންގައި ޗައިނާގެ އަށް 17 އިން  14 ޑިސެމްބަރ 2017 .12

ގައުމީ ރޯވިންޓީމާއެކު ކައުންސިލް ގެ ފަރާތުން ބައިވެރިާވ  ރާއްޖޭގެ ބައިވެރިވާ އައްޑޫއިން ގައި" ކޮމްޕެޓިޝަން

ރާއްޖެއިން ބޭރަްށ އަށް  18-12ޑިސެމްބަރ  2017ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ ފައިސަލް އިބްރާހީމް 

 ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ. 

 

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގެ ޕްރޮމީޝަނަލް ޑޮކިއުމެންޓްސް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފައިލް ފޯލްޑަރ  .13

 ޕްރޮގްރާމަރ ކޮމްޕިއުޓަރހަވާލުކޮށްފައިވާ ޑޮނާޑް އިންވެްސޓްމެންޓާއި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް 

 ގައެވެ.  މާލޭ ދަތުރެއްގައި  ރަސްމީ އޮފީހުގެ ހުންނެވީ ށް 30 އޮގަސްޓް ން 27 އޮގަސްޓް 2017 ސަވާދު ޢަލީ
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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

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

 ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 

   HE.JAMES DAURIS އެމްބެސެޑަރ  ބްރިޓިޝް 

ވަނަ  2017މެއި  22އަލަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަުރންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ މަޤުަޞދުގައި ބްރިޓިޝް އެމްބެސެޑަރ 

  ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް 

 

      HE.ATUL KESHAPއެމްބެސެޑަރ  އެމެރިކަން 

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

 ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.
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އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި 

 ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރ 

Mr.Bryce Hutchesson  

ކްލައިމޭޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ 

ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ވިޒިޓާރސް ސެންޓަރގެ 

ބައްލަވާލެއްވުމަްށ އައްޑޫސިޓީއަށް  މަސައްކަތް

 2017ރު ނޮވެންބަ 21 ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި

ގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް 

 ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 

އިންޑިޔަން ހައިކޮމިޝަނަރ ހިޒް އެކްސެލެންސީ 

 އަކިލެޝް މިޝްރާ 

 އެކްސެލެންސީ  ހިޒް ހައިކޮމިޝަނަރ އިންޑިޔަން

ސެޕްޓެންބަރު  19މިޝްރާ ވަނީ  އަކިލެޝް

ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫިސޓީ ކައުންސިލަށް  2017

 ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ 

  އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ 

މިއީ، މިނިސްޓަރ އައްޑޫސިޓީއަްށ ކުރެއްވި ރަސްމީ 

 2017ޖުލައި  23ދަތުރުފުޅެއްގައި ކައުންސިލަށް 

 ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ.  ގައި

 

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ސިވިލް ސަރވިސް 

 ޝަމީމު 

 ރައީސް  ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް މިއީ، ސިވިލް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ 

ބައްދަލުވުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެްއވުމަށް ވަޑައިގެން 

 ގައި  2017ސެޕްޓެންބަރު  23ކައުންސިލަށް 

 .ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ
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 އޮޑިޓް 

އޮޑިޓަރ ވަނަ އަހަރު  2016ވިފައިނުވެއެވެ. މިއިދާރާގައި މާލީ އޮޑިޓެއް ކުރުމިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށް އެފަރާތުން ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓް  2015 ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އަްއޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޮޑިޓް އޮފީހުގެ  2016 އްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  އަދި އަ

  ގެ ނިޔަލަށް މިއޮޑިޓް ނިމިފައި ނުވެއެވެ.  2017ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވީ ނަމަވެސް 

 ޖަވާބުދާރީވުން  އަޑުއެހުމާއި  ރައްޔިތުންގެ 

ތެޭރގައި، ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެަފއިހުރި ވަނަ އަހަރުގެ  2017

ވަނަ 110މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުަމްށޓަކައި، ރައްޔިތުންނާ ބައްަދލު ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

ސިޓީގެ މި އަށް 2017ބުރުވަރީ ފެ 28އިން  2017ފެބުރުވަރީ  26މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން 

އެކިއަވަށްތަކުގައި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއްވަނީ ބޭއްވިފަެއވެ. މިބައްދަލުވުންތަކުގަިއ 

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި  2016

ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަެޖުޓގެ މަޢުލޫމާތާއި 

އައިސްފައިވާ ބަދަލުގެ  ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓަށް

ތަފްޞީލް ރައްޔިތުންނާިއ ހިއްސާކޮށް 

 ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދިފައިވެއެވެ. 

އަިދ  23، 20އަދި ޖުލައި 

ގައި އައްޑޫސިޓީގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި  24

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްިވ ކައުންސިލްގެ 

މަސައްކަތް ހިންގަމުންދާގޮތުގެ މަޢުލޫމަތާއި 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި  2018ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމަތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި 

 ހިމެނުމަށް ބޭުނންވާ ތަރައްޤީގެ ަމޝްރޫޢޫތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލުހޯދިފައިވެއެވެ. 

ހޮޓްލައިން ނަންަބރު މެދުވެރިކޮށާއި ސީދާ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ތަކާއި  މީގެ އިތުރުން

ވަނަ  2017އަދި  އިވާނެއެވެ.އިދިނުމަށް ކައުްނސިލުން މަސައްކަތް ކޮށްދީފަޝަކުވާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި އެދެވޭ ހައްލުހޯދަ

 ހުކޮށްފައިެވއެވެ. ނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ އިފްތިތާއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެ
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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

 އިމިބައްދަލުވުންތަކުގަ. ބޭއްވިފައިވެއެވެ ވެރިންނާއެކު ަބއްދަލުވުންތައް ސެކްޝަންތަކުގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލް ވެރިންނާއި

މަޝްވަރާތައް  އެޅި  ހޯދައިދިނުމާއިއެކު ފިޔަވަޅު  ޙައްލު އެކަންކަމަށް ބަލައި ކަންކަން ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކައުންސިލުން

 .ކުރެވިފައިވެއެވެ

 

 މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ ސީނިއަރ  •

 ،ގުޅޭގޮތުންނާއިޚިދުމަތްތަކާއި  ދެވޭ ފޯރުކޮށް  ރައްޔިތުންނަށް އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ

ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އިދާރާގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައި  ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނާއި

 މެޖޭންމަންޓް ސީނިއަރ އެޅުމުގެ މަޤުސަދުގައި ފިޔަވަޅު ބަލައި ކަންކަން ރިވިއުކޮށް، ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ 

ބާއްވަވައި ކުރިއަށް  ކައުންސިލުން  ހަފްތާއަކު އިދާރާގެ ވެރިންނާއިއެކު ކޮންމެކައުންސިލް  ،ބައްދަލުވުންތައް

 ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

 



 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

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

 

89 

  މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން  •

ފެންވަރާއި އެކިއެކި ހުނަރުތައް އިތުރުކޮށް  މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލް

އާލާކޮށް ގުޅުން ބަަދހި ކުރުމަށްޓަކައި މިއިދާރާގެ ގިނަ ުމވައްޒަފުންތަކަކަށް އެކި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން 

މީގެތެރޭގައި މިއިދާރާއިން ހިންގި ތަމްރީންތަކާއި އެކިގޮތްގޮތުން މިއިދާރާއަށް ލިބުނު . ތަމްރީންތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ 

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި  25ހިންގުނު ޖުމްލަ ރޭގައި ވަނަ އަހަރުގެ ތެ  2017ތަމްރީން ފުރުސަތުތައް ހިމެނެއެވެ.  

ތަމްރީން ހުރިާހ ުމވައްޒަފުންވެސް ވަނީ  ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަގަޑީގެ 12އަހަުރތެރޭގައި  މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ

މި ތަމްީރްނތަކުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުްނ ކައުންސިލަރުންވެސް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. 

 ބައިވެރިވެ ތަމްރީން ފުރިހަމަކޮށްަފއިވެއެވެ. 

 

 ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން ހަރަކާތްތައް ހިންގުން  •

ތުރުކުރުކޮށް ގުޅުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އި

 ވަނަ އަހަރުގެ 2017ބަދަހި ކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުން ަމސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް 

 ގޮތުން ދިރުވުމުގެ އާދަާކދަ ޘަގާފަތާއިބަދަހިކޮށް  ގުޅުން މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެތެރޭގައި ހިންގިފައިވެއެވެ. އެގޮުތން 

 2017ޖޫން  09 ގައި މާހެފުމެއް ބޭއްވުމާއި 2017 މޭ 19ހިމެނޭގޮތަށް  މުވައްޒަފުން ހުރިހާ  އިދާރާގެ ކައުންސިލް

ހިމެނެއެވެ. މީެގއިތުރުން ރަމަޟާން މަހާއި ދިާމކޮށް އިދާރާގެ ހުރިހާ ގައި މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބޭއްވުން 

 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗާ ހަދިޔާކުރެވިފައިވެއެވެ.  1500ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަމަހުގެ އިާނޔަތުގެ 

އަދި މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް އެކިއެކި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވެވެއެވެ. އަދި 

 . އަހަރީދުވަހާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކިއެކި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ

 

 "އެމްޕްލޯއީ އޮފް ދަ މަންތް" ހޮވުން  •

 ކައުްނސިލް  ގޮތުގައި ގެ'މަންތް ދި އޮފް އެމްޕްލޯއީ' މަހަކު ކޮންމެ ފެށިެގން މަހުން ފެބުރުވަރީ 2017

ހޮވައި އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން  ފަކާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުން މުވައްޒަފަކުމުވައްޒަ ޑިވިޜަނަކުން ކޮންމެ އިދާރާގެ

ޝީލްޑާއި ބެޖު ހަވާލުކުރެވެެއވެ. މިއީ މަސައްކަތުގެ ރޫހު އާލާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ އަޚުލާގު ރަނގަޅުކުރުމުގެ 

 މަޤުޞަދުގައި މަހަކު އެއްފަހަރު ދެވޭ އެވޯޑެކެވެ.  
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 ކުރުން ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއިއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި  •

 ޕަބްލިކް އިން ޑިޕްލޮމާ

 މެނޭޖްމަންޓް  އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 އޮފީސް އިން 3 ސެޓްފިކެޓް ކޯހާއި

 ބެޗްއެއް  ކޯހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 އައްޑޫސިޓީ ފެށުމަށް، އައްޑޫސިޓީގައި

 ޓްރޭނިންގ ސަރވިސް ސިވިލް ކައުންސިލާއި

 30 ފަހުުމނާމާގައި ދެމެދު އިންސްޓިޓިއުޓާ

 ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ. 2017 މާރިޗު

 

 ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން  ހިންގާ  ދާއިމީ  ކްލަބްގެ  ރެކްރިއޭޝަން  އެންޑް  ވެލްފެއަރ ކައުންސިލް  ސިޓީ  އައްޑޫ  •

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ވެލްފެއަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ދާއިމީ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން 

ވަނަ ދުވަހު ިއންތިޚާބު ބާއްވައި ކޮމިޓީގެ މަގާމުތަކަށް މެމްބަރުްނ  2017ޖޫްނ  20ހޮވުމުގެ ގޮތުން 

 އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑާއި މެންޑޭޓު މުރާޖަޢާކުރުން  •

 ބެލެެހއްޓުމަށް  ހިންގާ މަތިން  ުއޞޫލެއްގެ އެއް މަސައްކަތް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ރިޕޯޓުތަކުގައި އެކިއެކި

 އެގްރީމެންޓުތަކުން  ނައްތާލުަމށާއި، ފުށުއެރުންތައް ދިމާވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ސެކްަޝނުގެ ލަފާދެއްވާފައިވާތީއާއި،

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

ނޑަށްއޮނި މެންޑޭޓާއި މުރާޖަޢާކުރެވުނު  ޢަމަލުކުރަން ވަނީ ެފށިަފއެވެ. ފެށިގެން އިން 2017 މެއި 08 ގަ
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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 

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

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

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

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

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

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

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

މި ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ، ކުރެވިފައިވަނީ މުނިސިޕަލް ބޭުންނތަކުގަޔާއި، ކައުންސިލުން ކުރަްނޖެހޭ އެކިއެކި ދަތުރުތައް ކުރުމަާށއި

ންދާ އުޅަނދުތައް ވަގުތީ ގޮތުން ކުރައްވާ ރަސްމީ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށެވެ. މުނިސިޕަލްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭުނންކުރަމު

އަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އިރު މެންޑޭޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ

 މިއިދާރާގެ ބައެއް އިކުއިޕްމެންޓާއި މެޝިނަރީސް ވެސް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރެވިފަިއވެއެވެ.
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 ބައި: ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހަތަރުވަނަ 

 މާލީ ޚުލާސާ 

( ތިރީސް ހަމިލިއަން އަށްޑިހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ނަވާވީސް  36,080,929އިން ފާސްކޮށްފައިވަނީ  ކައުންސިލްވަނަ އަހަރު  2017

ތޭކަ ހަތްދިހަ ސަތާރަ މިލިއަން ނުވަ ސަ (  17,975,111 ރުފިޔާ)  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. އެއީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިން 

( އަށާރަ  18,105,818އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ގްރާންޓް  ) ފަސްހާސް އެއް ސަތޭކަ އެގާރަ ރުފިޔާ

ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ  2017މިލިއަން އެއް ލައްކަ ފަސްހާސް އަށް ސަތޭކަ  އަށާރަ ރުފިޔާ ) އެވެ. ޑިސެމްބަރ 

ޑިސެމްބަރ 31( ތިރީސް ހަމިލިއަން އަށްޑިހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ނަވާވީސް )  ރުފިޔާއެވެ.  36,080,929ޓަކީ  ރިވައިޒްޑް ބަޖެ 

ތޭވީސް ސަތޭކަ ހަތަރު މިލިއަން  ސައްބީސް (  26,423,641 ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  2017

( ނުވަ މިލިއަން  9,224,345އެއީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓް އިން ޚަރަދުކުރެވުނު  އެވެ. ރުފިޔާ ) ސާޅީސް އެއްސަތޭކަ ހަ ހާސް

( ސަތާރަ މިލިއަން  17,199,296ދުއިސައްތަ ސައުވީސް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް ރުފިޔާ ) އާއި އިދާރީ ބަޖެޓް އިން 

 .އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހަ ރުފިޔާ ) އެވެ

ހަތަރު ހާސް ފަންސާސް އަށްސަތޭކަ  ހަތް މިލިއަން  ހަތަރު(   4,758,444ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަކީ  2017

ނޑައެޅުނު  ރަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އިން ވަނަ އަހަ  2017ރުފިޔާ ) އެވެ.  ސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް (  237,922ރިޒާވް އަކީ ކަ

 ރުފިޔާ ) އެވެ.  ބާވީސްސަތޭކަ  ނުވަ  ދުއިސައްތަ ތިރީސް ހަތްހާސް

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް  26) ގެ 2006/3ގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު  2016މެއި  05 ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

އެގޮތުން " އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގެ ނަމުގައި ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެއް ޤާއިމްކުރެވުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ޤާއިމު ކުރެވުނީ  2016 ފަންޑް އުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޓްރަސްޓް އައްޑޫ ސިޓީ ކަ

ވަނަ  2017(ދިހަ މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ އެގާރަހާސް އަށްސަތޭކަ އެގާރަ ރުފިޔާ ) ގެ ރައުސުލްމާލަކާއި އެކުއެވެ.  10,411,811

( އެއް މިލިއަން ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ  1,295,784އަހަރު ފަންޑަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އަކީ 

ގެ  2017ރުފިޔާ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް  7,465,000ވަނަ އަހަރު ފަންޑުން ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ޚަރަދަކީ  2017) އެވެ. 

 މިލިއަން ހަސަތޭކަ އެގާރަ ހާސް ތިންސަތޭކަ ސައްބީސް ރުފިޔާ ) އެވެ.  ( ފަސް 5,611,326ނިޔަލަށް ފަންޑްގެ ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ 
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 އެކި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ އެހީތައް 

 ތަފްޞީލް  2017

 ޖުމްލަ  968,034

 ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކަށް ދެވުނު އެހީ  375,118

 އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ރޯވިންގ 174,553
 

 ޖަމްޢިއްޔާ  ގޯދިއްޔަ 22,340
 

 އެސޯސިއޭޝަން  ބެޑްމިންޓަން 40,000
 

 ކްލަބް ރެސްޕެކްޓް 20,000
 

 ކްލަބް ޒެފަޔަރ 23,950
 

 ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް  މަރަދޫފޭދޫ 5,000
 

 ކްލަބް  މަރަދޫ ފުޓްބޯޅަ 5,000
 

 ކްަލބް  ހިތަދޫ ފުޓުބޯޅަ 5,000
 

 ކްލަބް  މީދޫ ފުޓުބޯޅަ 15,420
 

 ދަ ފޭދޫ ސްޕޯރޓްސް  5,000
 

 ކްލަބް ފްރެންޑްސް 5,000
 

 ޓީމް  ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ 30,000
 

 ސާވިސް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 7,725
 

 އައި ރަނާސް  5,000
 

 ޓޯޓަލް ފިްޓނެސް ގްރޫޕް  11,130
 

 ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ދެވުނު އެހީ  111,116

 އެމްސީ ޔުނައިޓެޑް  5,000
 

 އައްޑޫ އޮންލައިން 6,000
 

 ކްރެސެންޓް މޯލްޑިވްސް ރެޑް 48,000
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 375,118  

 111,116  

 481,800  

ވަނަ އަހަރު    2017އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް

 ދީފައިވާ އެހީ

 ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކަށް

 އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް

 ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް

 ހިޔައު ޖަމްޢިއްޔާ  10,000
 

  ކެންސާ ސޮސައިޓީ  7,116

 ފައުންޑޭޝަން ޒިކްރާ 25,000
 

 ޑިސެބިލިޓީ ރިހެބިލިޓޭަޝން ކެއާ އެސޯސިއޭޝަން ފޯ 10,000
 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެލްފެއަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް  481,800

 ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަން އައްޑޫ ސިޓީ 481,800
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 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު  2017 

 

 ތަފްޞީލް  2017

 އާމްދަނީ 4,758,445

ނޑުމަށްފަހު) 4,520,523  ނެޓް އާމްދަނީ (ރިޒާވް ކެ

ނޑުމަށްފަހު  7,186,946  އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އާމްދަނީގެ ބާީކ (ރިޒާވް ކެ

 އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓް ބާކީ (ަލފާ ކުރާ) 99,236

 ކައުންސިލްގެ ރިޒާވް  237,922

  އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް 1,295,784

 

ނިޔަލަށް  2017  ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލް  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  24,310,795

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  762,185

 ކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް 1,350,661

 ޖުމްލަ  26,423,641

 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 

ގެ ނިޔަލަށް  2017

 ޚަރަދު 
 ތަފްސީލް  ގެ ޚަރަދު 2016

 ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް 11,561,386 11,786,695

މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް  ޕެންޝަނާއި، 545,373 515,576

 ފައިސާ  ނޫން ގޮތުން ދޭ

 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 396,877 296,821

 ބޭނުމަށް ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު ހިންގުމުގެ އޮފީސް 758,173 629,636

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް 10,180,683 6,127,610

 ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު ޚިދުމަތް 100,285 220,458

 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން 3,097,913 2,491,759

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ކުރުމާއި  މަރާމާތު 1,882,170 2,242,241

 އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ - 

 ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ިލިބދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ ލިބިފައިވާ 11,561,386 11,786,695

 ޖުމްލަ  25,495,704 12,657,125
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ޕްރޮގްރާމްތައް ންސިލުން ހިންގި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އަދި ކައު   

 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 

 ◌ިނގާ ޚަރަދ

 

  

ގެ ނިޔަލަށް 2017

 ޚަރަދު 
 ތަފްސީލް  ގެ ޚަރަދު 2016

 ކައުންސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު  1,996,986.00 1,350,661

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަުރ މުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  1,956,023.00 762,185

 ޖުމްލަ  3,953,009.00 2,112,846

ޖޫންގެ  2017

 ނިޔަލަށް ޚަރަދު 
 ތަފްސީލް  ގެ ޚަރަދު 2016

 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  8,459,154 8,655,001

 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް  3,102,232 3,131,693

 ޖުމްލަ  11,561,386 11,786,695
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ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ޚުލާސާ  2016  

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ

 ކުލީ ބިންތަކާއި ޢިމާރާތްތައް

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ވެއްދުން   2016

 ޖުރިމަނާ

 އެހެނިހެން

11% 

28% 

1% 

59% 

1% 

 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ޚުލާސާ  2017

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ

 ކުލީ ބިންތަކާއި ޢިމާރާތްތައް

 ޖުރިމަނާ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ވެއްދުން  2016  

 ނީލަން 
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 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތައް

 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް

 އިދާރީ ކަންކަން

 ރެކްރިއޭޝަން ކަލަބްގެ ހަރަކާތްތައް

 ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް

 މެއިންޓެނެންސް މަސައްކަތްތައް

 ޚަރަދުން އެކި އެކްޓިވިޓީތަކަށް ހިނގި ޚަރަދުގެ އިންސައްތަ ޖުމްލަ

 ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ޚުލާސާ ބަޖެޓުން އާމްދަނީ ވަނަ އަހަރުގެ  2017

ޖުމްލަ ބަޖެޓުން 

ހިނގި ޚަރަދުގެ 

 އިންސައްތަ 

 ތަފްސީލް  ޢަދަދު 

 އާމްދަނީ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ ގެ ވަނަ އަހަރު  2017  17,759,110.73  

 އިދާރީ ކަންކަން  1,278,930.32     7.20%

 ޕްރޮގްރާމްތައްތަމްރީން   70,572.52          0.40%

 ރެކްރިއޭޝަން ކަލަބްގެ ހަރަކާތްަތއް  481,800.00        2.71%

 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ހަރަކާްތތައް  288,747.36        1.63%

 މެއިންޓެނެންސް މަސައްކަތްތައް   588,526.20        3.31%

 ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް  6,515,768.85     36.69%

 ޕާކް، ޖިމްސެޓް އަދި ފިނިމައިޒާންފަދަ ތަންތަން       602,509.75        3.39%

ނޑުތައް މަރަމާމާތުކުރުން      730,243.54        4.11%  ފުޓްބޯޅަ ދަ

ނޑުތައް ދިއްލުން      1,102,484.20     6.21%  ފުޓްބޯޅަ ދަ

 މަގުބައްތި ޖެހުން      248,177.27        1.40%

 ބަނދަރުތަކުން ފެންިލބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން      737,857.07        4.15%

 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާދިސާތަކަށް       65,560.00          0.37%

 އެހެނިހެން ޕްރޮޖެކްޓަތައް      1,340,739.47     7.55%

 އެން.ޖީ.އޯ ތަކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކަށް       968,034.00        5.45%

 ސްކޫލްތަކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކަށް       62,574.00          0.35%

 ކެޕިޓަލް ތަކެތި ހޯދުން      657,589.55        3.70%

 ވަނަ އަހަރު ހިނގި ޖުމްލަ ޚަރަދު  2017  9,224,345.25     51.94%
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 ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ 

 

 ތަފްޞީލް  އާމްދަނީގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2017 ފަންޑްގެ  ޓްރަސްޓް  ރައްޔިތުންގެ  އައްޑޫ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  އައްޑޫ 

 ޢަދަދު  ތަފްޞީލް  އާމްދަނީގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2017

 243,362 ވަނަ އަހަރުގެ ކުލިން ލިބުނު 2013އަތޮޅު ފިހާރަތަކުގެ 

 424,042 ވަނަ އަހަރުގެ ކުލިން ލިބުނު 2014ފިހާރަތަކުގެ އަތޮޅު 

 628،380 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް ރިޒާވް 2016

 1,295,784 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ޖުމްލަ  2017

 

 ތަފްޞީލް  ޚަރަދުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2017 ފަންޑްގެ  ޓްރަސްޓް  ރައްޔިތުންގެ  އައްޑޫ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  އައްޑޫ 

 ހިނގި ޖުމްލަ ޚަރަދު  ކުރެވުނު ދާއިރާ ޚަރަދު 

 236,028 ކަލަންޑަރ ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން ،އައްޑޫ ސިޓީ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ލުއި ފޮތް

 171,402 އައްޑޫ ސިޓީއާއި ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްރީތައް ހެދުން 

 16,345 ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުން 

 50,000 ހިތަދޫ ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން

 37,551 އަންހެނުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީވުމަށް 

ވަނަ އަހަރު  2017ވިޔަފާރިކުރުމާއި އިންވެސްޓް ކުރުމާއި ލޯން ދޫކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް ( 

 އިންވެސްޓްކުރެވުނީ އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް )

5,100,000 

 5,611,326 އަހަރުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ވަނަ  2017
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 ނިންމުން 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތާއި ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ގެ ވަނަ އަހަރު 2017

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު هللا ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމުުމގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި 

އި ފަންނީ ގޮތުންނާއި އިދާރީ ގޮތުން އެހީތެރި ވެދެއްވި އެންމެހައި ކުރަމެވެ. އެއަށްފަހު މި ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުމުގަ

ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު މި ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް 

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

މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ޤައުމަށާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ތަރައްޤީއާއި ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ތާއަބަދުމެ 

 މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން !

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

 1439 ޖުމާދަލްއޫލާ    03   

    2018   ޖަނަވަރީ   20

 

******** 
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