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 ބަޔާން މޭޔަރުގެ 
` 

ސުބުޙާނަހޫ ވަަތޢާލާ އަށް ޙަމްާދއި ޝުުކރު ދަންަނަވމަވެ. هللا ކީިރތިަވންތަ  ނިޢުމަތްތަުކެގވެރި ގަދަ
ނޑުމެން ުއޅެންީވގޮުތގެ ރިެވތި ނަމޫާނއާިއގެން ވަޑަިއގެން އަމަލީޮގތުން ަމގުދެއްެކވި މި ުއއްމަުތގެ މާތް ސާހިާބ  އަުޅގަ

ާތިއ ޢަަލއިހި ވަަސއްލަމް ައށް ސަަލވާާތއި ސަލާްމ ލެްއވުން އެهللا މުހައްމަދު ޞައްލަ ދި ުދޢާ ދަންަނވަމެެވ. މި ސަލަވާ

 ސަލާމުގައި އެާމތް ނަބިްއޔާެގ ިއތުރު އާލުންާނއި، މިުތރު ސަޙާބީން ޝާމިލްުކރަމެެވ. 

އައްޑޫސިީޓ ކައުްނސިލްގެ އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ ަރއްިޔތުންނަްށ ަފއިދާހުިރ ކަންކަން ރާާވ ހިންގުަމާށއި، 
ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު އެކުަލާވލާ މަސައްކަތު ާތވަްލ  2018ދިނުެމވެ. ވީހާެވސް ާގތުން ަރއްޔިތުްނނަށް ޚިދުމަތް 

 ނިންމާފަިއވަނީ މިކަންކަްނ ކުިރއަްށ ގެންދަްނ މަުގ ފަިހވާޮގތަެށވެ. 

އައްޑޫސިީޓެގ ަރއްިޔތުންެގ ިދރިުއޅުމުެގ ފެްނަވރު ަމތިކޮށް، މިސިީޓެގ ިއގްިތސާދީ ާހލަުތ 
 އެންމެ އިސްކަންެދްއވާ ކަންތަެކވެ. ވޭުތވެދިޔަ އަހަެރކޭ އެްއގޮަތށް ައއްޑޫ  ރަނަގޅުކުރުުމގެ މަަސއްކަތަކީ ަކއުންސިލުން

ފަތުުރެވރިންެގ މަންޒިލެްއގެ ޮގތުަގއި ޕްރޮމޯްޓ ކުރުމަީކ މިއަަހުރވެސް ަކއުންސިްލގެ އެންމެ ބޮުޑ މަގްސަެދވެ. ިމގޮުތްނ 

ތުން ަސއުުތ ކޮެރއާަގއި ޫޖން މަހު ބޭްއވި ަފްސ ތާރީާޚއި ަސގާަފތުެގ ެތރެއިްނ ފަުތުރވެރިކަްނ ްޕރޮމޯޓް ުކރުމާިއ ގުޭޅގޮ 
ދުވަހުެގ ޚާްއސަ ވޯްކޝޮޕެްއަގއި ަކއުންސިްލގެ ފަާރތުންނާިއ އައްޑޫިސޓީެގ ަފރާތުްނ ބަިއެވރިެވފަިއވެެއވެ. ީމގެ އިުތުރްނ 

ްޓރެވަްލ ެއންްޑ  އައްޑޫސިީޓ ފަުތރުެވރިކަމުެގ މަންޒިލެްއެގ ޮގުތގަިއ ިއްޝތިހާރުުކރުމަްށ ަކއުންސިލާިއ އިކުއެޯޓިރއަލް
ޓުއަރިޒަްމ ެއސޯސިޭއޝަްނ އަިދ ްސރީލަންކަން ގުިޅގެން ފެބްުރއަީރ މަހުެގ ެތޭރގަިއ ޗެންާނއި އަދި ކޮލަމްބޯަގއި ޯރްޑ 

 ޝޯެއއް ޭބއްިވފަިއެވއެެވ.  

އަަވށްތަުކގެ އުމުރާނީ ކަންކަްނ ކުިރއަުރަވއި ަރށްެވހިކަމުގެ ުކރިެއރުން ހޯދުަމށް ކަުއންިސލުން 

އަހަުރަގއި ަކއުންސިލަްށ ަވަރށް ބޮޑު ގޮންޖެހުްނތަާކިއ ތަކެްއ ަވނީ ުކރަްއވާަފެއވެ. ޭވތުވެިދޔަ މަސައްކަތް 
ުތެގ  ކުރިމަތިލާންޖެހުެނވެ. ިއދާރީ ާދއިާރަގއި ަރއްޔިތުްނނަށް ޯފރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުަމތްަތއް ކައުންިސލްގެ މަސްއޫލިްއޔަ

ަރއްިޔތުންނަށް ލިބެންޖެޭހ ޚިދުމަތް ދިނުމުގަިއ ގެ ސަބަބުންނެެވ. ތެެރއިން ވަކިޮކށް މިނިސްްޓރީތަކަށް ބަދަލުކުެރވުމު 

މިނިސްޓްރީތަުކން ދެްއވާ ޚިދުމަތުގެ ފެންަވރު ދަްށވުެމވެ. ައއްޑޫސިީޓގެ މަުގތައް ނުބެލެެހއްޓޭ މައްސަލަެއވެ. ަމގުަތްއ 
ބަލަހައްަޓމުންދިޔަ ބައްތި ިވއުަގ  މަރާމާތު ުނވެެއވެ. ކުރިން ަކއުންސިްލގެ މެންޑޭޓް ޮއްތއިރު ރަނގަޅު ފެްނަވރެްއަގއި

ަރނގަޅަްށ ބެލެހެއްިޓަފިއ މިސްކިްތތަކާިއ ޤަބުރުްސތާނުަތއް ބަނަދރުަތއް ނުބެލެެހއްޓެެއވެ.  ކަެމވެ.ނުރަނަގޅަށް ނުބެލެހެއްޓު
ނޑިނޭޅި ަކއުންސިލަްށ ލިބެމުންދިނުވާ ކަެމވެ.   .ެއވެޔަމިކަންކަުމގެ ޝަުކވާ ކެ

އާ ަސރުާކރުެގ ސިޔާަސތުެގ ދަށުްނ ަކއުންސިލްތަކަްށ ބާރުލިބި ަރއްޔިތުްނ ބާުރެވރިކުރުުމގެ ަމސަްއކަްތ 

ައއްޫޑ ވުންތަކުްނ ަބްއދަލުޭބްއވި ަކއުންސިލުން  ކުވަީޒރުންާނއެރަީއސުލްޖުމްހޫިރއްޔާާއިއ ވަނީ ހިނގަްނ ަފށާަފއެެވ. 

 ކުރުަމށް ަމގުފަިހެވގެން ޮގސްފަިއެވއެެވ. ޭރވިަފިއވާ ކަންކަން ައވަސްޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭްނގަިއ ައއްޑޫެގ ަތރައްީޤއަްށ 
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  ތަޢާރަފް
ދިވެިހާރއްޖޭެގ އިާދީރ ދާިއރާަތްއ ލާމަރުކަީޒ ުއޞޫލުން ހިްނގުާމބެހޭ   7/2010މިއީ ޤާޫނނު ނަމްަބރު 

ައއްޑޫސިޓީ ަކއުންސިލުްނ  ވަނަ ައހަރު 2018 ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްަފއިާވ ޮގތުެގ މަތިން 109ޤާނޫނުގެ 
  ވެ.ރިޕޯޓެ  ތަފްސީލް ހިންގި ަޙރަކާތްތަުކގެ

ަތޞަްއުވރާިއ، ކައުންސިްލގެ މިޝަާނއި، ސިީޓގެ ވަަނވަުރ މިރިޕޯުޓގައި އައްޑޫިސޓީ ކައުންސިްލގެ 

ނޑަައޅާަފއިާވ  2018ހިމެނިފަިއވާެނއެެވ. މީގެ އިުތރުން  ވަނަ އަަހުރގެ ތެޭރަގއި ކައުންސިލުން ހިްނގުމަށް ކަ
ތަފްސީލް އަދި ަކއުންސިލްގެ މާލީހިސާުބ  ޕްރޮްގރާްމތަކުގެ ަނތީޖާ ހާސިލްވި މިްނވަާރއި، އެ ޕްޮރގްރާްމތަުކގެ

 ހިމަނާލެވިަފއިވާެނެއވެ. 

 

  )ވިޝަން( ރުތަޞައްވަ ކައުންސިލްގެ  ޓީ އްޑޫސިއަ 

  އުެފއްދުންެތރި، ފަްނވަރުުހރި، ިދރިުއޅެން ިހތްަގއިމު ސިީޓ ެއވެ. ސަސްޓެއިނަބްލް އައްޑޫިސޓީ.

 

 (ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒު )މިޝަން އައްޑޫ 
  ހުނަުރެވރި، އުެފއްދުންެތރި، މީހުންަނށް ިދރިުއޅެން އެންމެ ކަމުދާ ސިޓީ އަށް އައްޫޑސިީޓ ހެދުމެވެ.، އިލްމުެވރި
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 އައްޑޫ ސިޓީގެ ވަނަވަރު 
 

އައްޑޫސިީޓ އަީކ ދިވެިހާރއްޖޭެގ އެންެމ ދެކުނުަގިއވާ، ބިމުެގ ޮގތުންާނއި އާބާދީގެ ގޮުތން ބަލާއިުރ 
ައވަށް ކަުމގަިއވާ  ިހަތދޫ، މަރަދޫ، މަަރދޫފޭދޫ،  6ދެވަނަައށް ެއންމެ ބޮޑު ސިޓީެއވެ. މިިސޓީަގއި އާބާުދވެ މީހުން ިދރިުއޅޭ 

ނޑަެއޅިަފއިާވ ގަާމއި އިުތރު ަފުޅރަށްަތްއވެސް ހިމެެނެއވެ. ފޭދޫ، ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ ހިމެޭނިއރު ސިާނޢީ ރަ  ށެްއގެ ގޮުތަގއި ކަ

ޤުދުރަތީ ގޮތުންާނއި ސަޤާފީ ގޮތުން ުމއްސަނދި ތަރިަކއެއް ލިބިަފިއވާ މިސިޓީ އަކީ އަމާން ހިްތފަސޭހަ ެވށްޓެއް އޮތް، 
 ހިތްހެޔޮ އެކުެވރި ރަްއޔިެތއް ިދރިއުޅެުމންދާ ތަނެެކވެ. 

 1454ތަާކއި ިސނާޢީ ރަްށތަކާިއ ފަުޅރަްށތަްއ ހިމަނަިއގެން ސިޓީެގ ބޮޑުމިނުަގއި މިސިޓީގެ ައވަށް

 16,431އާބާީދގަިއ ހިމެނެނީ  ހެކްަޓުރގެ ބިެމވެ. ޖުމްލަ  802ހެކުޓަރު ހުންަނިއރު، އާބާދުެވ ބޭނުންކުެރވެމުންދަީނ 
 8,394 ަދށުގެ  ައހަރުން 18 ގައި މީހުންެނވެ. ީމގެެތރޭ  33,855ފިރިހެނުންާނއެކު ޖުމްަލ  17,424 އަންހެނުންާނއި

ަމސައްަކތްކުރާ ބިދޭސީްނގެ ބޮުޑ  ހިމެނެެއވެ. އަދި އެކި ދާިއރާތަުކގައި މީހުން 2,256 އަހަރުންަމީތގެ 65 ކުދިންނާއި

 އިާމރާތްުކރުުމގެ  ައންނަނީ ަހރަކާތްެތިރވަމުން ބިދޭސީން  ގިނަ އާބާދީެއއް މިިސޓީަގއި ިދިރއުޅެމުން ާދިއރު ީމގެެތރެިއން
 .ގޮުތގަެއވެ މީހުްނގެ މަސައްަކތު ޅޭ ގެްނގު ޭގގައި  އިުތރުން ާދއިާރގެ ިސއްހީ ާދިއރާާއއި ތަޢުލީމީ ،ދާއިާރާއއި

 2 ޯފރުކޮށްދިނުަމށް  ޚިދުމަްތތައް  ިސއްޙީ ރައްިޔތުންނަށް  މިސިީޓަގއި ބަަލއިލާިއރު ސިއްޙީދާިއާރއަށް

 ބޭސްފިަހރަ  16 ކުލިނިކަކާއި 11ޔުނިެޓއްގެ ިއތުރުން  ހެލްތު ޕަބްލިކް މަރުކަާޒއި ިސއްޙީ 3 ހޮސްޕިޓަލާއި
އަދި ިމތަންތަުނން ސިީޓގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ޚާްއސަ ބަލިތަކާބެހޭ ޑޮކްޓަރުންާނިއ ޢާންމު ބަލިތަކާއި ބެޭހ  .ގާއިމުުކެރވިަފއިެވެއވެ

 ށްެދވެެއވެ. ޑޮކްޓަރުންނާިއ، ނަުރހުންނާިއ، ިސއްޙީ އެީހތެިރންނާިއ ފޫޅުަމއިްނގެ ޚިދުމަްތތައް ފޯރުކޮ 

ޕްރީ ސްކޫާލއި، ްޕރީްސކޫލް  09  އައްޑޫސިީޓގެ ތަޢުލީމީ ާދއިާރއަްށ ނަޒަރު ހިންގާާލއިރު ިމސިޓީަގއި 

ްސކޫލާއި، ޕްަރއިމަރީ އަިދ  05ސްކޫލާއި، ްޕރައިަމރީ ްގރޭޑްތަަކށް ކިޔަަވއިދޭ  02އަދި ޕްަރއިަމރީ ްގރޭޑްތަަކށް ކިޔަަވއިދޭ 
ސްކޫލާއި، ސާަނވީ ްގރޭޑްތަަކށް ކިަޔަވއިދޭ  ސްކޫލަާކއި، ސާަނވީ އަދި ަމީތ  03ސެކަންޑަރީ ގްރޭަޑތަކަށް ކިަޔަވއިދޭ 

ސްކޫލް ާޤއިމްެވފަިއ  22ނަީވ ްގރޭޑްތަަކށް ިކޔަަވއިޭދ  ސްކޫލަކާއި، މަީތ ސާަނީވ ަތޢުލީމުދޭ ސްކޫލަާކއިއެުކ ޖުމްލަ ސާ

ީމގެ އިުތރުން މިސިީޓަގއި ަގއުމީ ުޔނިވާިސޓީގެ ކެމްަޕހާއި ވިލާކޮލެޖް، މައިކޮލެޖް، އެިވޑް ކޮލެޖް އަދި ޒިުކާރ ހުރެެއވެ. 
  ޕަްސތަްއ ހިްނގަމުންދެެއވެ.އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެްޖގެ ކެމް

މިސްިކތް ބިނާކުެރިވފަިއވެެއވެ. އަިދ  64އުމްރާީނ ަތރަްއޤީެގ ދާިއާރއަށް ބާަލއިލާިއރު އައްޑުސިީޓަގއި 
ބިނާކުެރވިަފއިާވިއރު ބޯޓުޔާޑެްއެވްސ  ޖެޓީފާލަން 2ބަނދަާރއި  6އަަރއިފޭބުުމގެ ދަތިކަަމށް ހައްެލއް ހޯދުމަށްޓަަކއި 

ކުޑަކުދިންެގ ޕާާކއި، ޒޯންްސޓޭޑިއަމަާކއި،  11ެރވިަފއިެވެއވެ. ުމނިފޫހިފިުލވުމަާށއި ުކޅިަވރުކުޅުމަްށޓަކަިއ މިސިޓީަގއި ގާއިމުކު 
ނާޑއި،  03 ނޑާިއ،  14ވޮލީ ދަ ްނ  03ފުޓްބޯަޅ ދަ ުޒވާނުްނގެ ަމރުކަުޒ މިސިީޓގަިއ ވަނީ ޤާއިމުުކރެިވފަެއވެ. ީމގެިއތުރު

ފަިއންގެ ުފރިހަމަ ޚިދުމަާތއި، ޑްަރގް ްޓރީޓްމަންޓް ެއންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭަޝްނ ތިން ބޭންކެްއގެ ޚިދުމަތާއި، ފުލުހުންނާއި ސި 

ސެންޓަރގެ ޚިދުަމތާއި، ފެމިީލ އެންްޑ ޗިލްޑްރަްނސް ާސރވިސްެގ ޚިދުމަާތއި، އިިމްގރޭޝަްނ އެންޑް އެމިްގޭރޝަްނެގ 
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ޝަްނގެ ޚިދުަމާތއި، އޮޑިަޓރ ެޖނެރަްލ ޚިދުމަތާއި، ހިއުަމން ަރއިޓްްސ ކޮމިޝަްނެގ ޚިދުމަްތތާއި، އެންޓިކޮަރޕްޝަްނ ކޮމި 

އޮފީުހގެ ޚިދުމަާތއި، މިނިސްްޓރީ އޮފް ަހއުސިްނގ އެންޑް އިްނފްރާސްްޓރަކްަޗރގެ ޚިދުމަތްަތއް ޯފުރކޮށްދިނުމަށް މިސިީޓަގިއ 
ަވިއ އެއިާދރާތަުކގެ އޮފީްސތައް ާގއިމުެވފަިއެވއެެވ. އަިދ އިކޮނޮމިކް މިނސްޓްީރގެ ގޮތްެޕއް ައއްޑޫސިީޓގައި ުހޅު

 ޓްރާންސްޕޯާޓއި ވިޔަާފިރއާިއ ުގޅޭ ޚިދުމަްތތައް އެ އޮފީުހން މިސިީޓގެ ރައްިޔތުންަނށް ދަނީ ފޯރުޮކށްެދމުންނެވެ. 

ގަުމަގއި އިންަޓރނޭޝަނަްލ ަވިއގެ ބަނަދރެްއ ާޤއިމުކުެރވި ެއއާޯޕޓުެގ ، ބަލާއިރު ދަތުރުަފތުުރެގ ނިޒާމަށް 

އިންަޓރޭނޝަނަލް ފްލަިއޓާއި ުޓައރ ފްލައިުޓތަކުގެ ަދުތރުަތއް ކުެރވެމުންެދއެެވ. ރަންވޭ ބޮޑުކޮްށ، ޑޮމެސްޓިކް ފްލަިއޓުތަާކއި 

ޕްލޭން ބޭސް އެްއ ޤާއިމްުކެރވި ެދކުނުގެ އަތޮުޅތަކަށް ީސ  މީގެ އިުތރުން ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޯޕޓްަގއި ސީ 
ދީ ބަނަދރެްއވެސް ާޤއިމުކުެރވި މިބަނަދރުެގ ޕްލޭންގެ ޚިދުމަްތތައް ަދނީ ޯފރުކޮށްދެމުންެނވެ. އަދި ިމ ސިީޓގައި ސަރަަޙއް

ޚިދުމަތް ފޯރުޮކށްެދވެމުންދެެއވެ. ީމެގއިުތރުން ރަޖިސްްޓރީ ކުެރވި ހިްނގަމުންދާ ޓެްކސީ ސެްނޓަރު ތަކުްނ ޓެކްީސެގ 
ީނ  އައްޑޫސިީޓެގ ގުިޅަފއިާވ ަރށްތަުކގެ ޚިދުމަތްތަްއ ދަީނ ޯފރުކޮށްދެމުންެނވެ. ބަސް ަދތުުރެގ ޚިދުމަތް  ރަްއޔިތުންަނށް ދަ

ްނ  ފޯރުކޮށްދެުމންނެެވ. އަދި ުހޅުމީދޫ ާއއި ައއްޫޑގެ ގުިޅަފއިވާ ރަްށތަކާއި ދެމެދު ާޤއިމްުކރެިވފަިއވާ ެފރީ ޚިދުމަުތގެ ިއތުރު

 އައްޫޑއާއި ފުަވއްލަކާއި ދެމެދު ވެސް ެފރީގެ ޚިދުަމތް ފޯރުޮކށްެދވެމުން ދެެއވެ.  އަދި މިސިީޓގައި ފާހަގަޮކށްލެޭވވަަރށް 
 ގިނައިްނ ރެިޖސްޓުީރ ކުެރވިަފއިާވ އިންީޖނުލީ ެއްއގަމު ުއޅަނދުަތއް އާއްމުްނ ބޭނުންކުރަމުންެދެއވެ.  

އައްޑޫސިީޓގެ އިްޤތިޞާަދށް ބަލައިާލއިުރ ަރށުެގ ިއގްިތޞާދީ ހާަލތު ައހަރުްނ އަަހރަްށ ކުިރއަރަމުްނާދކަން 
ނޑުޮގތެްއަގއި ުކރަމުންދާ މަަސއްަކތަީކ ފާހަގަޮކށްލެެވއެެވ. އާމްދަނީ ޯހދުމަށްޓަަކއި މިިސޓީެގ ަރއް ިޔތުން ަމިއގަ

ުމެގ  ނޑުެވރިކަމުެގ މަަސއްކަުތގެ ިއތުރުން ޢިމާާރތްކުރު ފަތުުރެވރިކަމުެގ ދާިއާރގެ މަަސއްކަާތއި މަްސވެރިަމސައްަކތާިއ ދަ

 ދާއިާރގެ މަަސއްކަެތވެ.

ުކނިކޮިށ ޤާއިމުުކރެިވފަިއެވއެެވ.  2އަަވށުަގއި  ކުނިމެނޭޖުކުރުމުެގ ޮގތުން ިމސޓީެގ ހުޅުދޫ ައވަާށއި ިހތަދޫ           

ނަމަވެސް އެންމެ އެެދވޭ ގޮެތއްަގއި ކުިނ މެނޭޖުކުރުުމގެ ަމސައްަކތް މިސިީޓަގއި ުކރެވެމުްނ ނުދެެއވެ. އަދި ސާފު ބޯެފާނިއ 
ުރ ކުރުަމށް ބޭނުންުކރެޭވ ރައްާކތެިރ ފާޚާާނގެ ނިޒާުމ ާޤއިމުކުރުާމއި ތިާމވެށްާޓއި ަރއްޓެހި ހަަކތަުއފެއްދުާމިއ ދަުތރުަފތު

އުޅަނދުތަުކަގއި ރައްާކތެރި ތިމާެވއްާޓއި ރައްޓެިހ ނިޒާމުަތއް ބޭނުންުކރުމަކީ މިސިީޓއަށް މިާހރުވެްސ ބެނުންެވފަިއާވ 
 ކަންތަްއތަކެެވ.

 

 

 

 

 

 



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

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

 

8 

އޮނިގަނޑު ކައުންސިލްގެ 



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

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

 

9 

 އުންސިލް އައްޑޫ ސިޓީ ކަ 

 ކައުންސިލް ހިންގާގޮތް 

ލާަމރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު، އައްޑޫސިީޓ ކަުއންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ިދވެިހރާއްޭޖގެ އިދާީރ ދާިއާރތައް 
ޤާނޫނާއި، އެ ޤާނޫުނގެ ަދށުން ހެިދފަިއވާ ަޤވާޢިުދތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެަމތިން، ައއްޑޫ ސިީޓ  2010/7ނަންބަރު 

ކައުންސިލް ހިްނގުމަާށއި، ަކއުންސިލްގެ ަމސްއޫިލއްޔަތު އަދާުކރުމަާށއި، ަކއުންސިލުން ނިންމަންޖެޭހ ނިންމުންަތްއ 
މުމަށްޓަކައި ަކއުންސިލުން ާބއްވަންެޖހޭ ބައްދަލުުވންަތއް ބޭްއވުމަާށއި، އެ ބައްދަުލވުންތަުކގައި ިނންާމ ނިން

ކަންކަން ތަންފީޛު ުކރުމުަގއި ޢަމަލުުކރާނެ އުސޫުލތައް ބަޔާންޮކށް ހެދިަފއިވާ ަޤވާޢިދާ ެއއްޮގތްވާ ޮގުތގެމަތިންެނވެ. 

" ެއވެ. މި ަޤާވޢިދުގެ ަދށުްނ 2011ލްގެ ިހންގާ ަޤވާޢިދު މި ޤަވާޢިަދށް ކިޔަނީ "ައއްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސި
، ކައުންސިލްެގ އެންެމހަިއ ކަންަތއްަތއް ހިްނގަީނ މޭޔަުރގެ ސީދާ ެބއްލެވުުމގެ ދަުށންނެެވ. މޭަޔރު ެންތ ޙާލަތެްއގައި

 މޭޔަރުެގ މަްޝަވރާމަތިްނ ޑެޕިއުީޓ މޭޔަުރގެ ެބއްލެވުުމގެ ަދށުންނެެވ. 

 ންސިލް މެމްބަރުން ކައު ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 

 ޞާދިޤު هللا ޢަބްދު ރިހަމަ ަނން: ފު
 ހިތަދޫ ުއތުުރ ދާިއރާ   ދާއިާރ: 
 މޭޔަރ  މަޤާމު: 

 ހިތަދޫ  ސ. ކައުސަުރ/  އެޑްރެްސ: 
 7924030 ފޯން ނަންބަރ: 

 mayor@adducity.gov.mv   އީމެއިލް: 

 
 

 މުހައްމަދު ޔަްސރިފް  ފުރިހަމަ ަނން: 
 ާދއިރާ ދެކުނު ހިތަދޫ   ދާއިާރ: 
 ޑެޕިއުޓީ މޭަޔރ  މަޤާމު: 

 ިހތަދޫ  ސ. /ހެވި  އެޑްރެްސ: 
 7781342 ފޯން ނަންބަރ: 

 yasrif@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:
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 ޢަލީ ފަހުީމ އަޙުމަދު   ފުރިހަމަ ަނން: 

 ފޭދޫ ދާއިރާ           ދާއިާރ: 
 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 
 ފޭދޫ  ސ. /އާފަހި    އެޑްރެްސ:

 9996602 ފޯން ނަންބަރ:
 fahmee@adducity.gov.mv       އީމެއިލް:

 
 ޙުސައިން ޙިާޔޟް  ފުރިހަމަ ަނން: 

 ާދިއރާ  އައްޑޫމީދޫ  ދާއިާރ: 
 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

    މީދޫ  ސ. /އެދުުރގެ  އެޑްރެްސ: 
 7785477 ފޯން ނަންބަރ: 

  hussain.hiyaz@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 
 

 ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު  ފުރިހަމަ ަނން: 
 ާދއިރާ މެދު ހިތަދޫ   ދާއިާރ: 
 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

 ހިތަދޫ  ސ.މިރިހިމާެގ/   އެޑްރެްސ: 
 7772284 ފޯން ނަންބަރ: 

 jamsheeda.mohamed@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ފަިއޞަލް އިްބރާހިމް  ފުރިހަމަ ަނން: 
 ދޫ ާދއިރާ މަރަ        ދާއިާރ: 
 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 
 ދޫ ަމރަ ސ. /ދިލްކަޝްގެ    އެޑްރެްސ:

 7727716 ފޯން ނަންބަރ:
 faisal.ibrahim@adducity.gov.mv   އީމެއިލް:

 
 އިބްރާހިމް ޝުުކރީ  ފުރިހަމަ ަނން: 

 ދާިއރާ  ހުޅުދޫ       ދާއިާރ: 
 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 
 ޫދ ހުޅު ސ. /ގުލްހަޒާުރގެ    އެޑްރެްސ:

 7939288 ފޯން ނަންބަރ:
   ibrahim.shukuree@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

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

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންޮކށްަފިއވާ ފަަދއިން ަކއުންސިލަުރންގެ ަމސްއޫިލއްޔަތަަކށް ވެަފއިވަީނ ައއްޑޫސިޓީެގ 

އަދި ަޖވާބުދާީރވަނިވި ުއޞޫލަކުން ަރއްޔިތުން އަމިއްަލއަްށ ނިންމުމަްށ ، ރައްިޔތުްނގެ ކަންކަން، ދިމިޤްާރތީ
މަގުފަހިޮކށްދީ އިުޤތިޞާދީ ގޮތުންާނއި، އިޖުތިމާީޢޮގތުން އަދި ޡަޤާީފގޮތުްނ، ސިޓީަގއި ދިިރއުޭޅ ރައްިޔތުންެގ 

ރަްއޔިތުންާނއި ެއންމެ ގާުތން ފުާޅދާއިާރެއއްަގިއ ، ެވރި ކުުރަވއިދިރިއުޅުުމގެ ފެްނަވރު މަތިކޮށްީދ، ަރއްޔިތުންާބރު
  ޚިދުމަތްލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ، ސިޓީެގ ައވަްށތަކުަގއި އަމާން ެވއްޓެްއ ޤާއިމުުކރުމަްށ މަސައްަކތްކުުރމެވެ.

ސިީޓގެ ަތރައްީޤެގ އައްޑޫސިީޓ ކައުންސިްލގެ ިއދާާރއިން ޯފރުކޮށްދޭ ޚިދުަމތުގެ ފެްނވަރު ަމތިކުރުަމށާއި ައއްޑޫ
ސްޕީޑް ހަލުވިޮކށް ތަަރއްީޤއަްށ ކުާރ ކަންކަުމގަިއ ކައުްނސިލްެގ ދަުއރު ިއތުުރ ކުރުުމެގ މަޤްަސދުގަިއ އައްޫޑ 

މެދުަގިއ މަސައްަކތް ިތރީަގިއވާޮގތަްށ ެގ ުރންަކއުންސިލަޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭްނަގއި ހިމެނޭކަންކަްނ ކުރުަމށް 

ނޑައަޅުްއވާަފިއވެެއވެ.   ކަ

 ކައުންސިްލގެ އެންމެަހއިކަންކަން ވިލަރެސްޮކށް ބެލެހެއްޓުން  – ޞާދިޤު هللا ރ އަލްާފޟިލް ޢަބްދުމޭޔަ -1

 އިާދރީ ހިްނގުން ވިލަރެސްޮކށް ބެލެހެއްުޓން  –  މުަޙއްމަދު ޔަްސރިފް ޑެޕިއުޓީ މޭަޔރ  -2

 ސިއްަޙތާިއ މުޖުތަމަާޢ ުގޅޭކަންކަން ބެލެހެއްޓުްނ  – ޖަމްޝީާދ މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ  -3

 ޔުޓިލިޓީސް އާިއ މުާވސަލާތު ކަންކަން ބެލެެހއްޓުން  – ޙުސައިްނ ހިާޔޟް ންސިލަރ ކައު -4

 ަތއުލިމާއި ތިމާެވށީެގ ކަންކަން ބެލެހެްއޓުން  – ކައުންސިލަރ އަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު  -5

 އިްޤތިސާދީ ކަންކަްނ ބެލެހެއްޓުން  – ކައުންސިލަރ ަފއިޞަލް އިބްރާހީމް  -6

  އުްމރާނީ ތަަރއްީޤއާއި ބޯިހޔާވަހިކަްނ ބެލެހެއްޓުން – ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ޝުކުރީ  -7
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 ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 

 މުވައްޒަފުން 
މުަވއްޒަފުންެނވެ. މީގެ އިުތރުްނ  116ނިމުުނ އިުރ މިއިާދާރގަިއ މަަސއްކަތްުކރަމުން ައއީ  ވަނަ އަަހރު 2018

ނުޑަގއިވާ މަޤާުމތަކުެގ ެތރެއިން ުމަވއްޒަފުން ނުލިބި   01މިުމއްދަުތގެ ތެޭރގައި ހުސް މަޤާމު ވެެއވެ.  84އޮނިގަ
  މުަވއްޒަފަކު ވަޒީާފއިން ވަކިެވފަިއެވއެެވ. 02މުވައްަޒފަކު ވަޒީފާިއން މުސްކުޅިުކރެިވފަިއާވއިުރ 

 2018ަސރުކާރު ބަދަުލވެ ަސރުކާުރގެ ހިްނގުމަށް ގެެނވިަފއިާވ ބަދަލުތަކުގެ ަދުށން، ވަނަ އަަހރު 2018
ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެޭރގައި ަކއުންސިލަށް އިުތރު ުމވައްަޒފުން ބަދަލުކުރެިވފަިއެވއެެވ. ެއގޮުތން އައްޫޑގަިއ 

ުމަވއްޒަފުންާނއި،  44ކުަރއްާވ ޤާއިމްކުެރވިަފިއ ހުިރ މިނިްސޓްީރ އޮްފ އިސްލާމިްކ އެެފއާޒްަގިއ މަސައްަކްތ 

މުނިސިަޕލް ސަރވިްސ  75މިނިސްޓްރީ އޮފް ަހއުސިްނގ އެންޑް އިްނފްާރސްޕޯްޓގެ ދަށުން މަަސއްކަތްުކެރއްވި 
   މުވައްަޒފުންވަީނ ކައުްނސިލަށް ބަދަލުކުެރވިަފެއވެ.

 މުވައްޒަފުން އެކުލެވިފައިވާގޮތް 
ނޑުގެ މަޤާްމަތކަށް ބަލާއިުރ ނިމުނު ިއރު ވަނަ އަަހރު  2018 އައްޑޫސިޓީ ަކއުންސިްލގެ ފާސްުކެރވިަފއިވާ އޮިނގަ

 މުވައްޒަފުްނގެ ރޭންކް ބެިހފަިއާވގޮތް ތިީރަގއިމިވަީނެއވެ.  116 އައި މިއިދާާރަގއި މަަސއްކަތްުކރަމުން 

 އަދަދު  ރޭންކް  މުވައްޒަފުންގެ ރޭންކު ބެހިފައިވާގޮތް 
 EX1 1 ޑިރެކްޓަރ

 MS3 13 ޑިރެކްޓަރއެސިސްޓެންޓް 

 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 1 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS3 18 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS3 11 1އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS2 13 2އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS1 1 1އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 SS2 11 2ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 

 SS1 15 1ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 

 116  ޖުމްލަ 
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 ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު 
 ނަތީޖާ 

ހާސިލްކުރެވުނު 
 މިންވަރު 

Q4 Q3 Q2 Q1 ްރޭވިފައިވާ ހަރަކާތް ހިންގުމަށ  

%100         ހޯދުން  ފަރުނީަޗރު

%100        އެންޑް އިކުއިޕްެމންޓް ހޯދުން  ޕްލާންޓް މެޝިަނރީ

%100         ެއއް ގަުތންވޭން

 -         ކާރެއް ަގތުން

          މައިްކ ސިސްޓަެމއް ހޯދުން ކޮންފަރެންސް 

%100         ސިސްޓަެމއް ހޯުދން އޮފީަހށް ަސއުންޑް

%100         ޕޮއިންޓް  ބޭނުްނވާ ަވއިަފއި އެކްސެސް ފީްސތަކަށްއޮ އަަވށު

%100         ހޯދުމަށް އޮފީަހށް ޓެލެފޯން

       

ައއިީޓއާިއގުޭޅ އެހެނިެހން ހާޑުެވއާ  ްޕރިންަޓރ ފަަދ ތަެކއްޗާއި  ކޮމްޕިއުޓަރ،
  ހޯދުން

         ޓެކްނޮލޮޖީ ާއއިުގޅޭ ތަެކތި ހޯދުން  އިންފޮޭމޝަން

     ހޯދުމަށް  ސެކިއުިރޓީ ސިސްޓަމް     

%100         ނިންމުން ގެ އާމްދަނީ ތަްފޞީލް 7102 ކައުންސިލްގެ 

%100         ގެ ޚަރަުދ ިރޕޯޓް ނިންމުން 2017 ކައުންސިލްެގ ޑިސެމްބަރ

%100         ުހށަހެޅުން  ބަޖެޓްގެ ޭކޝްފްލޯ 

%100         ެދއްކުން  ނުެދއްކި ުހރި ބިލްތަަކށް ަފއިސާ ފާއިުތވި އަަހރުެގ ަފއިސާ

%100         އަޕްޑޭޓްޮކށް ރިިވއުކުުރން ރެޖިްސޓަރ  ކައުންސިލްެގ އާމްދަނީ 

%100       

ސްޓޭޓްަމންޓްަތއް  އަަހރީ ރިޕޯޓް އަދި ފަިއނޭންިޝއަލް ޓްރަސްޓް އެަކއުންޓްގެ 
 ވެބްަސއިްޓަގއި އެލްީޖއޭގެ  އައްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލްެގ ވެބްަސއިޓް ުނވަތަ 

 ޝާިއއު ުކރުން 

%100    

ޮއފީހަށް  ަމސްދުވަުހގެ ރިޕޯްޓ އޮޑިޓްރިޕޯޓް،ތިޖޫރީ  ޚަރަދު ިރޕޯޓް، އާމްދަނީ
 ފޮނުވުން 

%100      ފޮުނވުން  ރިޕޯޓްަތއް ތައްާޔރުކޮްށ އޮޑިްޓ ޮއފީހަށް  ކައުންސިލްެގ ތިޫޖރީ

%100      ހުށަހެުޅން  ަފއިސާ ހޯދުމަށް އެލްޖީޭއއަށް  އިާދރީ ބަޖެޓްެގ ޚަރަަދށް 

%100     ޢިނާަޔތްަތއް  މުަވއްޒަފުްނގެ ުމސާަރއާއި އިާދރާެގ  އެލްޖީއޭ އަްށ ކައުްނސިލް
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 ީޕވީ ުހށަހެޅުން   ހޯދުމަށް

%100          ްލޭބަރ ޑޭ ފާަހގަކުރުނ 

%100     ކުރުން  މިނިވަން ުދވަސް ފާހަގަ     

%100     ޭބްއވުން  ފާހަގަުކރުމަްށ ޢީދު އުާފ ފެސްިޓވަލްެއއް އަޟުޙާ ޢީދު ުދވަސް    

%100   ފާހަގަުކރުން  އިސްލާްމވީ ުދވަސްރާއްެޖ       

%100   ފާހަގަުކރުން  ޖުމްހޫރީ ުދވަސް      

%100   ފާހަގަުކރުން  ޤައުމީ ުދވަސް      

%100         ތަްއޔާރުުކރުން  ވަނަ އަަހުރގެ ުޗއްޓީ ތާވަލު 7102 މުވައްަޒފުންގެ 

%100         ވަނަ އަހަުރގެ އެްޕރަިއސަލް ނިންމުން  7102

%100        ނަޑއެޅުން 7102   ވަނަ އަހަުރގެ ާޓރގެޓް ކަ

%100     ާޕރފޯމަްނސް ެއޕްަރއިޒަލް() އިޔާރ ިރިވއު-މިޑް    

%100          ވަނަ އަހަުރގެ ތަމްރީްނ ޯފވަހި ެފށުން 7102

%100        މުވައްަޒފުންެގ މާހެފުން   

%100       ީވއްލުން  މުވައްަޒފުންެގ ރޯދަ   

%100      މަްނތް ޮހވުން  އެމްޕްލޯއީ އޮްފ ދަ

 -    ތަޖުރިާބ ހޯދުމަށް ުކރާ ަދތުރު  މަސައްކަާތގުޅޭ      

%75        ރްޑ ހެދުން  ސްޓާފް  އައިޑެންިޓފިކޭަޝން ކާ

 -   2018އަަހރީ ަބއްދަލުވުްނ  މުވައްަޒފުންގެ       

%100       ޭބްއވުން  ސިޓީ ޤުުރއާން މުާބރާތް  

%100       ނަމާުދ ކުރުުމގެ ކަންކަްނ ހަމަޖެްއސުން  ރަމަޟާްނ މަހު ދަމު  

 %75         ވަަނވަުރފޮްތ ލިޔުން  އައްޑޫސިީޓގެ

%100   ބެޑްމިންޓަން ޗެމްިޕއަްނޝިޕް ޭބއްުވން  ސަދަން      

 -   ބޭްއވުން )ައއްޑޫ އެކްސްޕޯ( 2018އައްޑޫ ަމުއރަޒު       

 -   ރާާވ އިްނތިޒާމް ުކރުން  އައްޑޫ ފުޑްފެސްިޓވަލް      

%100          ަތއްާޔރުކޮށް ފާސްުކރުން ބަޖެޓާއި މަސައްަކތުެގ ާތވަލް ގ7102ެ

%100         ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ިރޕޯޓް ަތއްާޔރުކުުރން  7102
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%100         އަހަުރގެ މާލީ ރިޕޯޓް ތައްާޔރުުކރުން  ވަނ7102ަ

%100     ުފރަތަަމ ހަމަހުެގ ިރޕޯޓް ނިންމުން އަހަުރގެ  ވަނ7102ަ    

%100     ލަފާުކރާ ބަޖެާޓއި މަަސއްކަތު ތާވަލް ަތއްޔާރުުކރުން  ވަނަ އަހަަރށް 2019    

 -         ީަތފާސް ިހސާބުގެ ރިޕޯްޓ އެކުަލވާލުން އައްޑޫސިީޓގެ އަަހރ 

%100         ބައްދަލުުވންަތއް ބޭްއވުން ރަްއޔިތުންާނއެކު ބާްއވަންޖެޭހ  ކައުންސިލުން

 -         ކަލެންޑަރ ލޯންޗުުކރުން  އައްޑޫ ސިޓީ އިވެްނޓް

 -          ްައއްޑޫ/ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭްނ ޕްރިްނޓްކުރުން  ވިޝަނ 

%100         މެނޭޖްމަންްޓ ސޮފްްޓެވއަރ ހޯުދން  އިްނވެންްޓރީސްޓޮކް އެންޑް 

 75         ސޮްފޓްެވއަރ އައްޑޫ އިްނފޯ

 -         ނޯޓިސް ބޯރޑް ޮސފްްޓވެައރ ހޯދުން  ޑިޖިޓަލް

%100          ޓީމް ޓޯކްގެ ަމސައްަކތް

% 80       ްޕރޮްގރާމް އައްޑޫސިީޓ ކަނެކްިޓވިޓީ  

% 85          ިސިސްޓަްމ އަްޕްގރޭޑްކުރުން  އޮފީުހގެ ނެްޓވޯކާއ 

   ޕްރޮގްރާމްތައް މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީން    

%100         މޯޓިވޭަޝން ްޓރެއިނިްނގ

%100          އެޑްމިނިސްްޓޭރޝަން ކޯސް  އިން އޮފީސް  3ސެޓްފިކެޓް 

%100     (1ްޕރޮްގރާމް )ސެޝަްނ  ލައިފް ސްކިލްސް ތަމްީރން    

%100   (2ސްކިލްސް )ބެޗް  އެޑްވާންސްްޑ ކޮމްޕިުއޓަރ      

%100   2ދިވެިހ އޮފީސް       

%100   (2ްޕރޮްގރާމް )ސެޝަްނ  ލައިފް ސްކިލްސް ތަމްީރން      

%100   ސްކިލްސް ތަމްރީްނ ޕްޮރްގރާމް  ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް       

 -   ޑޭާޓ މެނޭޖްމަންޓް ްޓެރއިނިންގ ސްޓޮކް، ރެކޯޑް އެންޑް      

 -    ތަްމރީން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް       

   ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް އިމާރާތްތައް އޮފީސް   

%100          2ވަނަ ފްލޯރ ގެ ަމރާމާތު ފޭސް  3ކައުންސިލް އިދާާރގެ 

%100         ކުރަންޖެޭހ މަރާާމތަށް )ސެކިުއރިޓީ ހަޓް( މަރަދޫ އޮފީުހގައި 
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%100        
 ަމރާމާތުުކރުމާއި ފެންަނގާ ވަޅުތަުކގެ ަމތިތަާކއި ވަޅު   ކައުންސިލް އިދާާރގެ

 ސާފުކުރުާމއި އޮފީުހގެ ަސއިކަލް ޕާކްުކރާތަން ަމރާމާތުުކރުން 

 -         ގުދަުނަގއި ުކރަންޖެހޭ ަމރާމާތު  ހުޅުދޫ ޮއފީހާިއ ޮއފީހުގެ 

 -          ސައިކަލް ޕާކުުކރާނެ ތަނެްއ ހެދުން ހުޅުދޫ ޮއފީހުަގއި

 -          ބަދަލުުކރުން ކައުްނޓަރ ހެދުމާއި ގޭޓުރިެސޕްޝަްނ  ހުޅުދޫ ޮއފީހުގެ 

 -         ެަހރުކުރުން  ަބއެްއ ދޮުރތަކުަގއި ސިކިުއރިޓީ ލޮކް އަަވށުޮއފީސްތަުކގ   

 -        ުހއްުޓވުން ޢިމާާރތުެގ ބޭުރގަިއ ކުލަލުމާއި ފެންލީކު ކައުންސިލް އިދާާރގެ    

%100         މަރާާމތުކުރުން ހޯލު  އޮފީުހގެ ކޮންަފރެންސް   

 -      މަރާާމތުކުުރން މަރަދޫފޭދޫ ައވަށު އޮީފސް    

 -      ސްޭޓޝަން ހެދުން  ސެކްޝަންތަުކަގއި ވޯކިންގ    

%100    ( ސައިޮކޓަީރގެ ޮދރު އަުރވާ ސިންްކ ބެހެއްޓުން ) ފޭދޫ ޮއފީސް ަމރާމާތު     

 -   މަރާާމތުކުުރން  މީދޫ ައވަށު އޮީފސް      

 -   ގެސްޓްަހއުސް ފެންަވރަްށ ަތރައްީޤ ކުރުން  މީދޫ ރަްށވެިހގެ      

   ދަނޑުތައް ތަރައްޤީކޮށް މަރާމާތުކުރުން  ފުޓްބޯޅަ    

%100        ނޑުގެ ނުނިމިުހރި   މަަސއްކަްތ ނިންމުން ކަސަބާދަ

%100        ނޑުަގއި   ަލއިޓުޖަހާ ަކރަންޓުުގޅާ ިދއްލުން ހުޅުދޫ ބޯޅަދަ

%100    ނޑުަގއި       ސިކިުއރިޓީ ަލއިޓް ޖެހުން  ފޭދޫ ބޯޅަދަ

%100   ނޑުެގ ފެންސް       ހަލާކުވެަފިއވާބައި ަމރާމާތުުކރުން  ފޭދޫ ދަ

-  ނުޑގަިއ ޓާފް އެޅުން  ހިތަދޫ އީިދގަލި        ދަ

%50  ނުޑގަިއ ގޯލް ޕޯސްާޓއި ނެޓްބޯޅަ ޕޯސްޓް ޖެހުން  ހިތަދޫ އީިދގަލި        ދަ

   ސަރަހައްދުތައް ތަރައްޤީކުރުން  ބާބަކިއު   

%100         ސްޓޭންެޑއް ހެދުން  މަރަދޫަގއި ބާބަކިއު 

 -   ބާބަކިއު ޭއރިާއެއއް ހެދުން  ަގއިއިރާ ހިތަދޫ މެދު ދާ       

 -   ޭއރިާއެއއް ހެދުން  ފޭދޫަގއި ބާބަކިއު       

 -       ސްޓޭންެޑއް ހެދުން ސަރަަހއްުދގައި ބާބަިކއު  ހިތަދޫ މާކިޅި  

 -    ަސރަހައްުދަގއި ޖަހާ ަލއިޓް ހޯދުން އުުތރު ާދއިާރގެ ބާބަކިއު       

 -   ބާބަކިއު އޭިރާއއެއް ހެދުން  އުުތރުދާިއާރގައި       
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 -   ސްޭޓންޑެއް ހެުދން  މަރަދޫފޭޫދގަިއ ބާބަކިއު      

 -   ސްޓޭންޑެްއ ހެދުން  ބާބަކިއު 2ހުޅުދޫަގއި       

-   ސްޭޓންޑެއް ހެދުން  ބާބަކިއު 2މީދޫގަިއ       

   ސްވިމިންގް ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުން    

%100      މަރަދޫ ްސވިމިްނގ ޓްރެްކ ަސރަހައްުދަގއި ފެްނވަެޅއް ބެެހއްޓުން 

%100     ހިތަދޫ އަިދ މަރަޫދ ސްވިިމންގ ޕްލެޓްފޯމް ާސފުކުރުން  

-       ހުޅުދޫ ްސވިމިްނގ ްޓރެކް ޗޭންިޖންގ ރޫމް ހެުދން  ހިތަދޫ މަރަޫދ އަދި   

 -   ަސރަހައްުދގެ ފެންސް އަްޕގްރޭޑްުކރުން  މަރަދޫ ްސވިމިްނގ ޓްރެކް       

     
 ސާފުކޮށް  މަރާމާތުކުރުމާއި މައިޒާންތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި  ކްތަކާއިޕާ 

 ބެލެހެއްޓުން 

-     ފނިމައިޒާްނ ަތރައްޤިުކރުން ޕާާކއިމީދޫ ކުޑަކުދިންގެ       

-          ޕާކުެގ ެވއްޓިަފިއވާ ާފރު ރޭނުން ހުޅުދޫ ކުޑަކުދިންގެ 

%100         މަރދޫ ލޭންޑް ސްކޭޕިްނގ

 -     (2ފޭސް ) މަރަދޫ ލޭންޑް ސްކޭޕިްނގ    

%100          ިހތްފަސޭަހ ތަނަަކށް ހެދުން ހުޅުދޫ ާއރު ޙިމާަޔތްކޮށް

 -   މައިޒާްނ ަތރައްޤީުކރުން  ފިނި  3ހުޅުދޫަގއި       

 -   ސަަރހައްުދަގއި ޕިކްނިކް ޭއރިއާ ެއއް ަތަރއްޤީ ުކރުން  މީދޫ ޗެނަލް      

 -   ާޚއްސަ ބީްޗ ޭއިރއާެއއް ތަަރއްޤީކުރުން  ހުޅުދޫ ކުޑަކުދިންނަށް      

 -   ފިނިމައިޒާްނ ަތރައްޤީުކރުން  ހިތަދޫ މާކިޅި      

 -   ޙިމާަޔތްކޮށް ަމއިޒާެނއްެގ ޮގތަށް ަތރައްޤީުކރުން  ހިތަދޫ ކިނބިަވއު      

 -         ްހެދުަމށް )ަމރާމާތުކޮްށ ަތރަްއގީުކރުން( މަރަދޫ ފޭޫދ ފިނިަމއިޒާނ 

 -   ފެިށގެްނ ުއތުަރށް އަިތރިމަތި ތަަރްއގީކުރުން  އަިއ.އެމްޑިީސ އިން       

%100       

ަމރާމާތުުކރުމާިއ  ފެންޭބރުކުރުަމށް ހަދާަފިއވާ ޗެނަލް ހިތަދޫ ާއރިކިޅިން 
 ސާފުކުރުން 

 -    ބްރިްޖ އެުޅން  އާރިކިިޅ ަސރަހައްުދަގއި    

 -    އާރިކިިޅ ބައުންްޑރީ ވޯލް      

 -    ސާފުުކރުން ފެހެލަ ކިޅި ަސރަހައްދު       
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 -    ބެންޗް ބެެހއްޓުން ކޮންކްރީޓް  12ފޭދޫަގއި       

 -    ބެްނޗް ބެހެއްުޓން މަރަދޫފޭދޫ ކޮންްކރީޓް      

 -   ބެެހއްޓުން  އުުތރުދާިއާރގަިއ ބެންޗް      

 -    މޮިނއުމެންްޓ ހެދުން ޔާހުންބަރާސް      

%100          ްފަންނު ސިޑި ހެދުނ  

 -   ހިާމޔަތްުކރުމަށް ވެލިބަސްތާ ެޖއްސުން  ފަންނު ސިޑި      

%100        ބެހެއްޓުން  ކުނިއެޅުން މަާނ ބޯޑު  

 -   ައވަްށތަކުަގއި ބަްސ ސޮޓޮްޕތައް ހެދުން  އައްޑޫ ސިޓީެގ ުގޅިަފއިވާ       

   ނެރުބައްތި  އާއި  މަގު ބެލެހެއްޓުމާއި މަގުބައްތި    

%100       

 ފެންމަށް ަސރަޙައްުދތަުކގައި ފެންހިންދުުމގެ ނިޒާމު ރަނގަޅުުކރު ފެންބޮޑުވާ

 ަގތުން ޕަމްޕު 

 -   ޖެހުާމއި ަމރާމާތުޮކށް ބެލެހެއްޓުން  ުދރަށް އަލިފޮުނަވއިދޭ ބަްއތި ނެރުބަްއތިާއއި      

 -    ަސރަަހއްދުތަުކގަިއ ލައިޓްޖެހުން ހުޅުދޫ ބަެއއް      

 -    މީދޫ މަގުބަްއތި ޖެހުން       

 -    ސްޓްރީޓްަލއިޓް 6 ފޭދޫ މަުގތަކަށް ބޭނުްނވާ      
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 ޙާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްސީލް 
 

 ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީނު  ހިންގުނު  މުވައްޒަފުންނަށް 

  ްޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  މޯޓިވޭޝަނ 
ައއްޑޫސިޓީ ަކއުންސިލްެގ އިާދރާެގ މިއީ 

 16ޖީއެސް އަދި އެމްެއސް ލެވެްލގެ 
މުވައްަޒފުން ބަިއވެރިޮކށްެގން ހިންާގ 

 6 މެކެެވ.'މޯޓިވޭަޝން' ތަްމރީނު ްޕރޮްގރާ

ގަޑިިއރުެގ ިމތަމްރީުނ ްޕޮރގްރާުމގަިއ 
މުވައްަޒފުންނަްށ މަސައްަކުތގެ މާޙައުުލގަިއ 

ދިމާވާ ކަްނަތއްަތއް ަހއްލުކުރުުމަގއި ތިމާެގ 
ނަފްސަްށ ހިްތވަރުލިބިަގންނާނެ ގޮްތތަކާއި، 

ދިމާވާ ކަންކަމާއި ުކރިމަތިލުުމގަިއ 

 .ވުެނވެގެންުގޅެންީވ ރަނގަުޅ ޮގތްަތއް ދަސްޮކށްދެ
 

  ްޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ސޮފްޓްވެއަރ މެނޭޖްމަންޓް  ކޮމްޕްލެއިންސ 
 27މިއީ  ޖީ.އެްސ އަދި އެްމއެސް ެލވެލްގެ ުމވައްަޒފުންނަްށ އަމާޒުޮކށްގެްނ ހިންުގނު ތަްމރީން ްޕޮރްގރާމެކެެވ. 

ްނ  22ަގިއ ބޭްއވުނު ިމޕްޮރްގރާމުަގިއ މިއިާދރާެގ  2018ފެބުުރަވރީ  28އިްނ  2018ފެބުރުަވީރ  މުަވއްޒަފު

  ބައިެވރިެވ ވަަޑިއގެންަފއިެވެއވެ.
 

  ުން ބައިވެރިވުން ލޯކަލް ޑިމޮކްރަސީ އާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި އައްޑޫގެ ކައުންސިލަރ 
ކައުންސިލަރުންަންށ އަމާޒުޮކށްގެްނ ިތން ުދވަުހގެ ުމއްަދތަްށ ޓްާރންސްޭޕރަންީސ މޯލްޑިވްްސ އިން ފެށްެޓިވ 

 ތަމްރީން  މި ފަިއެވއެެވ.ގެ ިތން ކައުންސިަލރުން ބަިއެވރިވެ ސިޓީ ކައުްނސިލް  ެމްއގައި އައްޑޫ ތަމްރީން ްޕޮރގްރާ
 ާއއި  ިއބްރާހީމް ަފއިސަލް ބަިއވެިރވެަފިއވަނީ ަކއުންސިލަރ ޖަްމޝީދާ މުަޙއްމަދާއި، ކައުްނސިލަރ ޕްރޮްގރާްމގައި 

 .ހިޔާްޒއެވެ  ހުސަިއން ކައުންސިލަރ
 

  ޕްރޮކިއުމެންޓް އެންޑް އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ޓްރެއިނިންގ 
ަގއި ޭބްއިވ 2018ާމރިޗު  15އެންޓި ޮކރަްޕޝަން ކޮިމޝަުނގެ ދެކުުނ ަސރަހައްީދ ޮއފީހުން އިްނތިޒާމްކޮްށގެން 

 ުމަވއްޒަފުން ަބއިެވިރވެަފއިެވެއވެ.  5ޓްރެއިްނނިންެގ ޕްޮރްގރާމްަގއި ިމއިދާާރގެ 
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  ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އޮފީސް އިން  3 ސެޓްފިކެޓ 
އައްޑޫސިީޓ ކައުންސިާލއި ިސވިލް ަސރވިްސ ޓްެރއިނިންގ ައށް  2018ެމއި  31އިން  2018ފެބްރުައރީ  04

އިން އޮފީްސ  3'ސެްޓފިކެޓް  ގިއިންސްޓިިޓއުޓް ގުިޅގެން ކަުއންސިލްގެ އިާދރާގެ ުމަވއްޒަފުންަނށް ހިން 

ުކރުމުެގ ަކއުންސިލް އިާދރާެގ މުަވއްޒަފުްނެގ ަތޢުލީމީ ފެްނަވުރ މަތިހިންގާަފއިަވނީ  'އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން
 މުވައްަޒފުން ަބއިެވިރވެވަަޑއިގެްނަފއިެވއެެވ. 17ގޮތުންެނވެ. ެއގޮތުްނ މި ްޕރޮްގރާުމގަިއ ޖުމްލަ 

 

 

 

  ްޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީނު  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްކިލްސ 
 އިން  2 އެސް .ޖީ އިދާަރގެ  ކައުްނސިލް ގުިޅގެން  ޮއޯތރިޓީ ގަަވރމަންޓް  ލޯކަލް އިާދރާާއއި  ަކއުންސިލް  އައްޑޫސިޓީ 

ްނ  18ހިންުގނު ިމ ްޕރޮްގރާްމގަިއ ަކއުންސިލްެގ  ޚާއްސަޮކށް  މުަވއްޒަުފންނަށް  މަތީގެ  މުަވއްޒަފު

 ެގ ނިޔަލަެށވެ. 2018ޖުލައި  11 - 09ބައިެވރިެވފަިއެވއެެވ. މި ްޕޮރގްރާްމ ބާްއވާަފއިވަީނ 
 

  ްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް އިންސާނީ ހައ 
ގަިއ  2018ޖުލައި  10އޮފީހުްނ،  ރީޖަން ސަދަން މޯލްިޑވްސް، ދަ ޮއފް ކޮިމޝަން  ަރއިޓްސް ހިއުމަންސް

 ވައްަޒފަކު ބަިއެވރިެވފަިއެވއެެވ.މު  4ކުރިޔަށް ގެންދިަޔ މި ތަްމރީން ޕްޮރގްރާްމަގއި ިމއިދާާރގެ 
 

  ް1ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ލައިފް ސްކިލްސ 

ްނ  23ހިްނގުނު ިމ ްޕޮރގްރާްމގަިއ  ާޚއްސަކޮްށގެން  މުަވއްޒަފުންަނށް އެސް .ެއސް އިާދރާގެ  ކައުންސިލް މުަވއްޒަފު

 ަގެއވެ.   2018ސެޕްޓެންބަުރ  29ބައިެވރިެވފަިއެވއެެވ. މި ްޕޮރގްރާްމ ބޭްއވިަފއިވަީނ 
 

  ިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  2އޮފީސް ދިވެހ 
ހިންގުނު ިމ  ޚާއްސަޮކށް ުމަވއްޒަފުންަނށް ަމތީގެ އިން 2 އެސް .ޖީ  އިާދރާގެ ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީ 

ެގ 2018އޮކްޫޓބަރު  11 - 9ުމވައްަޒފުން ަބއިެވިރވެަފއިެވެއވެ. މި ޕްޮރގްރާްމ ޭބއްިވފަިއވަީނ  21ޕްރޮްގރާްމގަިއ 

 ނިޔަލަށެވެ. 
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  ް2ލައިފް ސްކިލްސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމ 

 23ހިންގުނު ޕްޮރްގރާމެކެެވ.  ޚާއްސަޮކށްެގން މުަވއްޒަފުންަނށް ެއސް.އެސް  އިާދާރގެ ޕްރޮްގރާމަކީ ަކއުންސިލްމި 
 ަގއެެވ. 2018އޮކްޓޫބަރު  20މުވައްަޒފުން ބަިއެވރިިވ މި ްޕރޮްގރާމް ޭބއްިވފަިއވަނީ 

 

 ް(2ޕްރޮގްރާމް )ބެޗް  އެޑްވާންސްޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް ތަމްރީނ 

ހިންގުނު ިމ  ޚާްއސަކޮށް ުމވައްަޒފުންނަށް  މަީތގެ އިން  2 އެސް.ޖީ އިާދރާގެ  ަކއުންސިލް ައއްޑޫސިޓީ 
އޮކްޓޫބަުރ  25 - 23މުވައްަޒފުން ބަިއެވރިެވފަިއެވއެެވ. މި ްޕޮރގްރާމް ޭބއްިވފަިއވަނީ  21ޕްރޮްގރާްމގަިއ 

 ގެ ނިޔަލަެށވެ.  2018
 

 ީން ޕްރޮގްރާމް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް ތަމްރ 

ހިންގުުނ މި  ާޚއްސަކޮށް މުަވއްޒަފުންަނށް ަމތީގެ  އިން 3 އެސް.ޖީ އިާދާރގެ ކައުްނސިލް އައްޑޫސިޓީ 
ނޮވެންބަރު  22 - 21މުަވއްޒަފުން ަބއިެވިރވެަފއިެވެއވެ. މި ޕްޮރްގރާމް ބޭްއވިަފިއވަނީ  21ޕްރޮްގރާްމގަިއ 

 ނިޔަލަށެވެ.   2018

 

 އޮފީސް އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

  ޫމަސައްކަތް  ހެދުމުގެ ހަޓެއް ސެކިއުރިޓީ  އަވަށުއޮފީހުގައި  މަރަދ 

ަގއި ެއން.ޖޭ އިްނވެސްޓްމަންާޓއި ަހވާލުކޮށްެގން ކުިރޔަްށ ގެންެދވުުނ 2018ޖަަނވަީރ  29މިމަސައްކަތަކީ 
)ފަސްޮދޅަސް އެންާހސް އަްށސަތޭަކ  ރުިފޔާ 61,818.99މަސައްކަތެެކވެ. މިަމސައްަކތަށް ަޚރަދުކުެރވިަފިއވަނީ 

 ގަިއ ވަީނ ނިމިަފއެެވ.2018ފެުބރުަވރީ  18އަާށރަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަުނވަ ާލރި( އެެވ. މިމަަސއްކަތް 
  

 ެމާއި އޮފީހުގެ ސައިކަލް ފެންނަގާ ވަޅުތަކުގެ މަތިތަކާއި ވަޅު މަރާމާތުކުރުމާއި ސާފުކުރު   ކައުންސިލް އިދާރާގ

 ޕާކްކުރާތަން މަރާމާތުކުރުން 
 ުމެގ މަސައްކަތަކީ ފެންަނގާ ަވޅުތަުކގެ މަތިތަާކއި ވަޅު މަރާާމތުކުރުާމއި ސާފުުކރު  އިާދރާގެ ކައުންސިލް

ާއއި ހަވާލުޮކށްގެން ުކރިަޔށް ގެންިދޔަ މިަމސައްކަތް ވަީނ   އާުރ.އެްސ.ެއސް.އެން.އެސް ިރއަސް އިްނވެސްޓްމެންޓާ 

ރުފިާޔ )ަނވާީވސް ާހސް ަހތަުރސަތޭަކ ބާަރ ުރފިާޔ  29,412.88ތަްށ ޚަަރދުކުެރވިަފއިަވނީ ނިމިފަެއވެ. މިމަަސއްކަ
 އަށްޑިހަ އަށްާލރި( އެެވ. 

 

 ޫމަރާމާތުކުރުން  އޮފީސް  ފޭދ 

ބެެހއްޓުމުެގ މަަސއްކަތަކީ އާުރ.ެއސް.އެސް.އެން.އެސް ރިައްސ  ސިންކް ައރުވާ  ޮދރު ފޭދޫ ޮއފީހުެގ ަސއިކޮޓަީރގެ

 30,330.31އިންެވސްޓްމެންާޓއި ަހވާލުކޮށްެގން ުކރިޔަްށ ގެންެދވުުނ މަސައްަކތް އެއްޮކށް ނިިމފަިއާވއުުރ މިކަމަްށ 
 ރުފިޔާ )ިތރީސް ހާްސ ތިންަސތޭކަ ިތރީްސ ުރފިޔާ ިތރީްސ ެއއްލާރި( ޚަރަދު ުކރެިވަފއިވއެެވ.
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 ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް ތަރައްޤީކޮށް މަރާމާތުކުރުން  

  ަސަބާދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން ކ 
ނޑުގެ މަސައްަކތް ނިންމުމަށް އެސްަޓރން އައްޑޫ އިްނވެސްޓްމެންާޓއި އެކު  ގައި  2017މޭ  04ކަސަބާދަ

އެެވ. އަިދ މަސައްކަަތްށ އެއްބަްސވުުމގައި ޮސއިކުެރވި އެއަަހުރގެ ތެޭރަގއި މަސައްަކތްކުިރޔަށް ގެންޮގސްަފއިވެ 

ބޭނުންވާ ަފސްލިބުމުަގއި ަހއުސިްނގ މިނިސްްޓރީން ދިާމިވ ދަތިތަާކއެކު ަމސައްަކތް ިދގުލަިއގެްނ ގޮްސފަިއީވ 
ނުޑގައި ުކރި މަސައްކަތަކީ، 2018ފެބުރުަވރީ  20ނަމަވެސް  ަގއި މިމަސައްަކތް ވަނީ ނިިމފަެއވެ. ކަސަބާ ދަ

ނޑުގައި ަލއިޓްަހރުކޮށް ިދއްލު ނޑުަގިއ ހުރި ވަުޅ ދަ ނަޑށް ފެންލިޭބގޮަތށް ފެްނވަިއރު ުކރުމާިއ، ދަ މާއި، ދަ

ނަޑށް ަފސްއަަޅއި ެލވެލް ކުރުެމވެ. މިމަސައްކަަތްށ  ނެޑއް ެއޅުމާއި، ދަ ސާފުކޮށް ކޮންްކރީޓް އިން މަިތގަ
ެރވިަފިއ ކުުރފިާޔ )ހަަތރުލައްަކ ިތރީްސ ހަހާްސ ތިންސަތޭަކ ަފސްދޮޅަްސ ުނވަ ރުފިާޔ( ަޚަރދު  436,369.00

 ވެެއވެ. 
 

  :ްހުޅުދޫ އަވަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓްޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓްގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތ 

ނޑުަގއި  ފުޓްބޯޅަ  އަަވށު ހުޅުދޫ ަކރަންްޓގުަޅއިދިނުމުެގ މަަސއްކަތަީކ ްސލޭމް ކޮމްޕެީނ  ަހރުކޮށް  ލައިޓްޯޕސްޓް ދަ
ވަނަ އަަހރުެގ ނިޔަލަށް ިމ  2018ޕްރަިއވެްޓ ލިމިޓެޑް އާީއ ހަވާލުކޮްށގެްނ ކުރިަޔށް ގެންެދވުނު ަމސައްަކތެކެެވ. 

ށްޑިަހ ) ދެލައްކަ އަ ރުފިޔާ  285,102.60މަސައްކަތް އެއްޮކށް ަވނީ ނިންމާލެިވފަެއވެ. މިމަަސއްކަުތގެ އަގަކީ، 

  ެއވެ.ފަސްހާސް އެްއސަތޭކަ ެދރުފިާޔ ފަސްޮދޅަސް ލާިރ( 
 

  ޯސިކިއުރިޓީ ލައިޓް ޖެހުން   ޅަދަނޑުގައި ފޭދޫ ބ 
ނޑުެގ ސެކިުއިރީޓ  އާުރ.އެްސ.ެއސް.އެން.އެސް ރިއަްސ އިްނވެސްޓްެމންޓާިއ ހަވަލުކޮްށގެން ުކެރވުނު ފޭޫދ ބޯޅަދަ

ރުފިާޔ )ބާވީްސހާްސ 22,268.60ލައިޓްޖެހުމުެގ މަަސއްކަްތ ަވނީ ނިިމފަެއވެ. މިމަަސއްކަަތށް ަޚރަދުކުެރވިަފިއވަީނ 

 ރި( ެއވެ.ދުއިސަްއތަ ފަސްދޮޅަްސ ައށް ުރފިޔާ ފަސްދޮޅަްސ ލާ
 

  ްފޭދޫ ދަނޑުގެ ފެންސް ހަލާކުވެފައިވާ ބައި މަރާމާތުކުރުނ 
ނޑުެގ ެފންސް  އާުރ.އެްސ.ެއސް.އެން.އެސް ރިައސް ިއންވެސްޓްެމންޓާިއ ހަވަލުކޮްށގެްނ ކުެރވުނު ފޭދޫ ބޯޅަދަ

ރުިފޔާ )ިތރީސް 33,168.67މަރާމާތުުކރުމުެގ މަސައްަކތް ވަނީ ނިިމފަެއވެ. މިަމސައްަކތަށް ަޚރަދުކުެރވިަފިއވަނީ 

 ތިން ހާސް ެއއްސަތޭކަ ފަސްދޮަޅސް ައށްުރފިޔާ ފަސްދޮޅަްސ ހަތް ާލރި( އެެވ.
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 ބާބަކިއު ސަރަހައްދުތައް ތަރައްޤީކުރުން  

  ޫމަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ސްޓޭންޑެއް  ބާބަކިއު  އަވަށުގައި  މަރަދ  

ގަިއ  2018ޖަނަަވީރ  04މަރަދޫ ަގރާމުލި ޕާކް ކަިއީރގައި އޮތް ުހސްބިމުަގއި ބާބަކިއު ސްޓޭންެޑއް ހެދުމަށް 

ގަިއ މިމަަސއްކަްތ ވަީނ ިނމިފަެއވެ. ިމ 2018ޖަަނަވރީ  21އެން.ޭޖ އިްނވެސްޓްމަްނޓާިއ ަހވާލުކުެރވި 
 ރުފިާޔ )ިތރީސް ަހތަުރހާސް ަފސްސަތޭކަ ރުިފޔާ( އެެވ. 34,500.00މަސައްކަުތގެ އަގަީކ 

 

 ސްވިމިންގް ޓްރެކް ސަރަހައްދު މަރާމާތުކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުން 

  ްމަރަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ފެންވަޅެއް ބެހެއްޓުނ 

މަރަދޫ ސްވިިމންގ ްޓރެކް ަސރަހައްދުން މޫަދށް ެއރޭ މީހުން ގަޔަށް ސާފުެފން އެޅޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަްށ 
ޖަނަަވީރގަިއ  11ގަިއ ެފށި  2018ޖަަނވަީރ  04އެސަަރހައްުދގަިއ ެފން ވަެޅއް ބެެހއްޓުމުެގ މަަސއްކަްތ 

ންެވސްޓްމަންާޓއި ހަވާލުކޮްށގެން ުކިރޔަށްގެންެދވުުނ މިމަސައްކަތް ވަނީ ނިމިަފެއވެ. މިމަަސއްކަތަކީ އެން.ޖޭ އި

 ރުފިޔާ )ސާދަހާސް ުނވަަސތޭކަ ރުފިޔާ( ެއވެ.  14,900.00މަސައްކަތެެކވެ. ިމ މަަސއްކަުތގެ އަގަކީ 
 

  ްހިތަދޫ އަދި މަރަދޫ ސްވިމިންގ ޕްލެޓްފޯމްތައް ސާފުކުރުނ 
ހިތަދޫ އަދި ަމރަދޫަގއި އަޅާަފއިވާ ސްވިމިްނގ ޕްލެޓްފޯްމތައް ފެހިޖަހާ ހަޑިެވފަިއވާތީ މި ޕްލެޓްފޯމްތަްއ 

 19ސާފުކުރުަމށް އެކުައވެންަޗރ މޯލްިޑވްސް ްޕިރވެޓް ލިމިޓެާޑއި ަހވާލުކޮްށގެން ުކރިޔަްށގެންެދވިަފއިެވެއވެ. 

ގަެއވެ. ވަކި ދެމަަސއްކަެތއްެގ ޮގތުަގއި ހަވާލުކުެރވުުނ 2018ޖޫން  24ޖޫންގައި ފެށި މިަމސައްަކތް ނިމިަފއިަވނީ 
)ާސޅީސް ހަހާްސ  46,375.00ހިތަދޫ ައދި މަރަޫދ ްސވިމިންގ ޕްލެޓްފޯްމ ސާފުުކރުމުެގ މަަސއްކަތަްށ ޖުމްލަ 

 ތިންސަތޭކަ ަހތްދިހަ ފަސްުރފިޔާ ( ޚަރަދުުކރެިވފަިއެވއެެވ. 
 

 ން ބެލެހެއްޓު  ސާފުކޮށް  މަރާމާތުކުރުމާއި  ތަރައްޤީކުރުމާއި  މައިޒާންތައް  ޕާކްތަކާއި 

  ޫމަސައްކަތް  ސްކޭޕިންގ ލޭންޑް  މަރަދ 
ގަިއ  އެން.ޭޖ 2018ޖަަނވަީރ  28މަރަދޫ ސްކޫލް ަސރަހައްުދގެ ލޭންޑްސްކޭޕިްނގެ މަަސއްކަތަީކ 

 64,500.00އިންެވސްޓްމެންާޓއެކު އެްގރިމެންޓްުކރެިވގެްނ ކުރިަޔށްގެްނދެވުުނ މަަސއްކަތެެކވެ. މިަމސައްަކތަްށ 

 18ިއވަނީ ރުފިާޔ )ފަސްދޮަޅސް ަހތަުރ ހާސް ފަސްސަތޭަކ ުރފިޔާ( ަޚރަދުކުެރވިަފިއވެެއވެ. މިމަަސއްކަތް ނިިމފަ
ގެ ަދށުން އެ ސަރަަހއްދު ިއތުަރށް ީރތިކުރުަމްށ ޕޭވްކުރުާމިއ  2މިމަަސއްކަުތގެ ފޭސްަގެއވެ. 2018ފެބުރުަވރީ 

ވަނަ އަަހރުގެ ިނޔަލަްށ 2018ުކރަންޖެހޭ އިާދރީ މަަސއްކަްތތަްއވެސް  ލޭންޑްސްކޭޕް ހެދުމުގެ މަަސއްކަތް ުކރުމަށް
ނިމުުނއިުރ މިމަސައްަކތް ުކރިޔަްށގެންިދއުމަްށ ފަާރތަކާިއ  2018ވަނީ ނިންމާެލވިަފއެެވ. ނަަމވެްސ 

 ހަވާލުކުެރވިަފއިނުެވެއވެ.



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 ޫމަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އާރު  ހުޅުދ  
ަގއި ޒޯާހ އިންެވސްޓްެމންޓާިއ އެުކ 2018ފެްބރުައީރ  13މަަސއްކަްތ  ަމރާމާތުުކރުމުގެ  އާރު  ހުޅުދޫ

އެްގރިމެންޓްުކރެިވ މަަސއްކަްތ ކުިރޔަްށގެންެދވިަފއިެވެއވެ. ާއރު ަމރާާމތު ުކރުމުެގ މަަސއްކަުތެގ ދަށުން އާުރެގ 

ިއވާ ކަންުޒގެ ާވުރގޭދީީދ ފޫޓް ކޮންްކރީޓް ކަންޒު އިުތރު ކޮްށފަިއެވއެެވ. އަދި ިމހާރު ހެިދފަ 100އިރުަމތީ ކޮޅަށް 
ފޫްޓ ދިުގ ޭއިރއާެއްއ ެވލި އަަޅއިެގްނ 100ފޫޓް ފުޅާ 10ހޮީޅގެ ިތރީ ަކއިިރާއއި ހަަމއަްށ  2މަގުަގިއ އަާޅފަިއާވ 

ފޫޓް އުސްކޮްށ ވެިލ 2ފޫްޓ ފުޅާިމނުަގިއ 3ބަރާފަިއެވއެެވ. އަިދ ކާުނ ކޮންކްރީްޓ ޮކށް، ކާުނެގ ކޮންެމ ަފރާތަކުްނ 
ރުިފޔާ )ެއއްލައްަކ ސާޅީްސ ހާްސރުފިާޔ( ަޚރަދުކުެރވުުނ މިމަސައްަކްތ 140,000.00ވެ. އަޅަިއ ަބރާަފއިެވއެ 

 ަގެއވެ. 2018މާިރޗު  13ނިމިފަިއވަނީ 

 
  ޫސާފުކުރުން  މަރާމާތުކުރުމާއި ޗެނަލް  ހަދާފައިވާ ބޭރުކުރުމަށް  ފެން އާރިކިޅިން ހިތަދ 

ާސފުކުރުުމގެ މަަސްއކަތަކީ ބީޓެކް  ރާާމތުކުރުާމއިމަ ޗެނަލް ހަދާަފިއވާ ބޭރުކުރުަމށް ެފން ާއރިކިޅިން ހިތަދޫ

ަގއި ެފށުުނ 2018ޖަނަަވރީ  20ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެާޑއި ަހވާލުކޮށްގެްނ ކުރިަޔށް ގެންޮގސްަފއިވާ ަމސައްަކތެކެެވ. 
ުރފިޔާ )އަާށވީސްހާްސ ުނވަދިހަ ރުފިޔާ( ެއވެ. މިމަސައްަކްތ  28,090.00މިމަސައްކަަތށް ޚަރަދުުކެރވިަފއިަވނީ 

 ަގއެެވ.2018މާިރޗު  18ނިމިފަިއވަނީ 
 

  ްފަސޭހަވާނޭހެން ސިޑިތަކެއް ހެދުން  އަރާފޭބުމަށް  ފަންނުތަކަށ  

ހެދުުމެގ މަސައްކަްތ  ސިޑިތަެކއް އަާރފޭބުމަށް ަފސޭހަވާޭނހޭން ިހތަދޫ ައވަުށަގއި ފަންުނތަކަށް އައްޑޫސިީޓގެ
ނޑު ކޮންސްްޓރަްކޝަން ކޮމްޕެނީ ްޕަރއިވެްޓ ލިމިޓެޑާއި  ަގއި ަހވާލުކޮްށ 2018ޖޫން  05ކުރުމަށް ާދގަ

މިމަސައްކަްތ ަވނީ އެއްޮކށް ނިމިަފއެެވ. ިމ ްޕރޮޖެކްޓްެގ ދަުށން ިހތަދޫ ފަސް ސަރަަހއްެދއްަގިއ ފަންނު ސިިޑ 

ރުފިާޔ )ދެލައްކަ ދިހަ ހާްސ ދުއިަސއްަތ  210,298.17ވިަފިއވަނީ ހަދާފަިއވެެއވެ. މިމަސައްަކތަށް ަޚރަދުކުރެ 
 ނުވަދިހަ އަށް ރުިފޔާ ަސތާރަ ާލރި( އެެވ.  

 
  ްކުނިއެޅުން މަނާ ބޯޑް ބެހެއްޓުނ 

އައްޑޫސިީޓގެ އެކި ަސރަަހއްދުތަުކަގއި ކުނިެއޅުން މަނާ ބޯޑު ބެެހއްޓުުމގެ މަަސއްކަުތގެ ަދށުން ހިަތޫދ، މަރަދޫ، 

ބޯޑް ބެހެއްޓިަފިއވެެއވެ. ވަސަްނ މޯލްޑިވްސް ޕްރަިއވެޓް  36ފޭދޫ، ހުޅުދޫ އަދި މީޫދގެ އެކި ަސރަަހއްދުތަުކގަިއ 
ރުފިާޔ )ެއއްލައްކަ ހަާށރަހާސް ަހްތސަތޭކަ 118,749.72ކަަތށް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮްށގެްނ ކުެރވުނު މިމަަސއް

 ސާޅީސް ުނވަުރފިޔާހަތްދިަހ ދެ ލާރި( ޚަރަދުުކރެިވފަިއ ެވެއވެ. 
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  ްޕާކްތައް މަރާމާތުކުރުނ 

ނޑުތަާކއި ޕާްކތައް ބެލެެހއްޓުމުެގ މަސައްަކތަކީ މިނިސްްޓރީ އޮފް ޔޫތް ެއންްޑ  އައްޑޫސިީޓގެ ކުިޅަވރު ދަ
ަހވާލުކޮްށފަިއވާ މަަސއްކަެތއް ނަަމވެްސ މިތަްނތަން އެްއގޮތަަކށްެވސް ބަލަހައްޓަމުްނ ނުދާތީާއއި ިމ  ސްޕޯޓްސްާއއި

ތަންތަން ަމރާމާުތނުކުެރވި އޮތުުމގެ ސަބަބުން ަރއްިޔތުންެގ ޝަުކާވތަްއ ކައުންސިަލށް ލިބެމުންދާީތ ކައުންސިްލެގ 

ކާއި ޖިމްެސޓްަތއް މަރާާމތުކުރުުމގެ މަަސއްަކތް މިއަަހރުެގ އާމްދަނީ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮްށގެން އައްޑޫިސޓީގެ ޕާްކތަ
ތެޭރގައި ވެސް ަކއުންސިލުން ވަނީ ކޮށްަފެއވެ. އެޮގތުން ހިތަޫދގެ ިތން ސަރަަހއްެދއްަގއި ގާއިމްޮކށްފަިއވާ ތިްނ 

ެގ ޕާކާއި ޖިމްސެޓް ަމރާމާރުުކރުމުގެ މަަސއްަކތް ވަނީ ުކރެިވފަެއވެ. މިމަަސއްަކތުގެ ަދށުްނ ޕާކްތަކު
ބަހައްޓާަފއިހުރި ސާމާނާއި ޖިމްެސޓް މަރާާމތުކުރުާމއި އެ ތަންަތން ވިނަޮކށާ ސާފުުކރުުމެގ މަސައްކަްތ 

ރުިފޔާ )ފަްނސާސް ހާްސ ހަތްަސތޭކަ ުނވަިދހަ ެއއްުރފިާޔ  50,791.76ކުރެިވފަިއެވއެެވ. މިކަންކަމަްށ ޖުމްލަ 

ީމގެ އިުތރުން ަމރަދޫ ފޭޫދ ކުޑަކުދިންެގ ޕާކް ާސފުކުުރމާއި ޕާުކގަިއ ހަތްދިހަ ހަލާރި( ޚަރަދުުކރެުވނެެވ. 
ހަރުކުެރވިަފިއވާ ސާމާނު މަރާާމތުކުރުުމގެ މަަސއްކަތް ވަނީ ކުެރވިަފެއވެ. މި މަަސއްކަތަށް ިމ މަސައްކަަތްށ 

 ުރފިޔާ )ތިރީްސ ތިންހާްސ ދުިއސަްއތަ ފަްނސާސް ރުފިޔާ( ޚަރަދުުކރެިވފަިއެވއެެވ.  33,250.00

 
  ްމަރަދޫ ޖިމްސެޓް މަރާމާތުކުރުމާއި ޕާކްގައި ކުލަލުނ 

އާިއ  މޯްލޑިވްސް އެުކައވެންަޗރމަރަދޫ އަަވށުެގ ޖިމްސެްޓ މަރާާމތުކޮށް ޕާކްަގއި ކުލަ ލުުމގެ މަަސއްކަްތ 
ރުފިޔާ )ިތރީްސ  32,860.00ހަވާލުކޮށް ވަނީ މަަސއްކަތް ނިންމާެލވިަފެއވެ. މިމަސައްަކތަށް ަޚރަދުކުެރވިަފއިަވނީ 

 ދެހާސް ައށްސަތޭަކ ފަސްދޮަޅސް ުރފިޔާ( ެއވެ.

 
  ް(2މަރަދޫ މަސްވެރިންގެ ހިޔާ )ފޭސ 

ގެ މަަސއްކަތް އެްނ.ޖޭ އިްނވެސްޓްމަންާޓއި ަހވާލުކޮށް ވަީނ މަސައްކަްތ 2މަރަދޫ މަްސވެރިްނގެ ހިޔާ ފޭސް 

ުރފިޔާ )ެއއްލައްަކ ިތރީްސ ހަަތރުހާްސ  134,999.38ނިންމާލެވިަފއެެވ. މިމަަސއްކަަތށް ަޚރަދުކުެރވިަފިއވަނީ 
 ނުވަސަތޭަކ ނުވަދިަހ ުނވާުރފިޔާ ިތރީްސ ައށްލާރި( ެއވެ.

 
  ިތަރައްޤީކުރުން  މައިޒާން ފިނި 3 ހުޅުދޫގައ 

ފިނިަމިއޒާން ހެދުމަްށ  3ހުޅުދޫަގއި ތިން ަސރަަހއްދެްއަގއި ިފނިމައިޒާްނ ހެދުމުެގ މަަސއްކަުތގެ ތެެރއިްނ 

ުކރިޔަށް ގެންާދ ީޕ.ޕީ.ީޕގެ ަދށުން ކައުންސިލުން ޖަމްިއއްާޔއަކާިއ ހަވާލުކޮްށގެން އެމަަސއްކަތް ދަނީ ުކރަމުންެނވެ. 
ރުފިާޔ )ވިހިހާްސ ުރފިޔާ( ކައުްނސިލުން ެއހީގެ ޮގތުަގިއ  20,000.00ކޮންެމ ަމއިޒާނަކަްށ މި މަަސއްކަތަްށ 

 ދީފަިއވެެއވެ. 
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 ނެރުބައްތި  އާއި  މަގުބައްތި  ބެލެހެއްޓުމާއި  މަގު 
 

 ެރަގަޅުކުރުމަށް ފެން ޕަންޕް ގަތުން  ނިޒާމް  ފެންހިންދުމުގ 

ނޑި ަސރަހައްުދަގއި ބެހެްއޓިަފއިވާ ނޫޑގަ ޕަމްޕް ހަލާުކވުމާއި ގުިޅގެން އެ ސަރަަހއްދުަގިއ  ްޑރެިއނޭޖް ހިތަދޫ ރަ

ފެންބޮޑުވެ އާއްމުންަނށް އޭގެ އުނަދގޫ ޯފރަމުންދާތީ ަކއުންސިްލގެ ަފރާތުން ވަނީ ޕަްމޕެއް ހޯަދއިީދ ހައުސިްނގ 
ރުފިާޔ  47,274.94މިނިސްޓްީރއާ ަހވާލުކޮށް ފެންބޮޑުާވ މައްސަަލ ހައްލުުކރުާވފަެއވެ. މިޕަމްްޕގެ އަގަކީ، 

 ސް ަހތްހާސް، ުދއިަސއްތަ ަހތްދިހަ ަހތަުރ ުރފިޔާ ުނވަދިހަ ަހތަުރ ލާރި( ެއވެ.)ސާޅީ
 

 އްވުން ވަނަ އަހަރުގެ ތަމްރީނު ފޯވަހި ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭ  2018ކައުންސިލްގެ 

ެގންދިއުަމްށ ވަނަ ައހަުރގެ ެތރޭަގިއ ކުރިޔަށް  2018ކައުންސިލުން  ކުރިެއރުަމށް ުމވައްަޒފުްނގެ އިާދރާގެ ކައުންސިލް

' ިއފްިތތާހުކޮްށ ތަްމރީން ފޯވަިހ ެފށުމުެގ 2018ރާާވފަިއާވ ތަްމރީން ްޕޮރގްރާްމތަކުެގ "ޓްެރއިނިްނގ ަޑއިރެކްްޓީރ 
ގައި ޭބއްިވފަިއެވއެެވ.  މިއަަހރުގެ ެތޭރގައި އިާދރާގެ އެކި ލެވެލްތަުކެގ  14 ފެބްުރވަރީ، 2018ރަސްމިްއޔާތު 

 ތަްމރީން ްޕރޮްގރާމް ހިްނގުަމށް ވަނީ ހަމަޖެހިަފެއވެ.  10މުޅި ޖުމްލަ  މުވައްަޒފުންނަްށ އަމާޒުކޮްށގެން 

 

 "އެމްޕްލޯއީ އޮފް ދަ މަންތް" ހޮވުން 

މުވައްޒަފަކު ޮހވާަފިއ  ޑިިވޜަނަކުން  ކޮންމެ އިާދާރގެ ކައުންސިލް ގޮުތަގއި ގެ'މަންތް ދި ޮއފް އެމްޕްލޯއީ' މަހަކު ކޮންމެ
ވެެއވެ. މިީއ މަސައްަކުތގެ ރޫހު އާލާކޮށް ުމވައްަޒފުންެގ އަޚުލާގު ރަނަގޅުކުރުުމގެ މަުޤޞަުދގަިއ މަހަކު ެއއްފަަހރު ެދޭވ 

 އެވޯޑެެކވެ. 

 އައްޑޫސިޓީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން 

ިމއީ ީކރިިތ ޤުރުއާަނށް ަދިރވަރުްނެގ  ޭބްއވިަފއެެވ.މުބާާރތް ވަނީ  ޤުުރއާން  ސިޓީ  އަށް  2018 ޖޫން 23 އިން  ޖޫން 21

ހިތްތަުކގަިއ ލޯބި ިއތުރުޮކށް ތަުޖވީުދ މަގުްނ ޤުުރއާން ިކޔެވުަމށް މޮޅުަދިރވަރުްނތަކެްއ ުއފެއްދުުމެގ މަތިެވރި ަމގްސަުދަގިއ 
 ސްކޫލް، ހައި ައއްޑޫ ެއއީ. ންނެވެސްކޫލަކު 10 މްލަޖު ބަިއެވރިެވފަިއވަނީ ކައުންސިލުން ބޭްއވި މުބާރާތެެކވެ. މިމުބާާރުތގައި

 ައތޮޅު .ސ ސްކޫލް، ޫނާރނީ ސްކޫލް، ަމރަދޫފޭދޫ  ސްކޫލް، ހުޅުދޫ ސްކޫލް، ހިތަދޫ  ސްކޫލް، ފޭދޫ ސްކޫލް، ހައި  ބިލަބޮންގް

 ުކިރއިރު  ވާދަ އަކުން އުުމރުުފރާ  6 މާބރާުތަގއި. ެއވެ ސްކޫލް ްޕރި ަޝރީފީ އަދި ސްކޫލް ޝަމްުސއްދީން މަދުރަސާ،
 އުުމރު  އެކި. ބަިއެވރިެވފަެއވެ ދަރިަވރުން 137 މުބާރާުތަގއި. ކޮށްެގންނެވެ  ބިނާ ކެޓެަގރީައށް 2 އެކުެލވިަފއިަވނީ ތްމުބާރާ

 ބިފައި ލި ވަނަ  ަދިރވަރަަކށް 16 ޮގފިން ކިޔެވުުމގެ  ނުބަލައި   ަދރިަވާރއި 37 ޮގފިން ކިޔެވުުމގެ  ބަލަިއގެން  ފުރާތަކުން 

އަލްޤާރީ އަޙްމަދު ތަުއފީޤު، އަލްާހފިޒު ިއބްރާހިމް ޒުހައިރު އަިދ މި މުބާާރތުގެ ޖަޖުްނގެ ޕެނަލްަގއި ިތއްބެވީ  .ވެެއވެ
ިމ މުބާާރތަްށ   .މިމުބާާރތުަގިއ ެއއްަވނަ ސްކޫލަަކށް ޮހވިަފިއވަީނ ހުޅޫޫދ ސްޫކލެވެ .އަލްހާފިޒު މުަޙއްމަުދ ވަހީުދެއވެ 

 ރުފިޔާ )ެއއްލައްކަ ހަާތވީސް ހާްސ ައށްޑިހަ އަްށރުފިޔާ ިތރީސް ހަތަރުލާިރ( ެއވެ.  127,088.34ޚަރަދުކުެރވިަފއިވަީނ 
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 ކުރުން  ނަމާދު  ދަމު  މަހު  ރަމަޟާން 
މިއަހަުރގެ ރަމަޟަންމަހު ދަމު ނަމާދުުކރުުމގެ ކަންކަން މިއަަހުރގެ ެތރޭަގިއވެސް ައއްޑޫސިޓީ ަކުއންސިލުން ޚަރަދުކޮްށގެްނ 

ހާފިޡުން ހޯދުުމަގިއ ިމއަަހރުެގ ރަަމޟާންމަހު ދަމުނަމާުދ ޙިފްޡުކޮށް ޮކށްދެްއވުަމށް . ވަނީ ުކރިޔަށް ގެްނގޮސްަފެއވެ

މިސްކިެތްއގަިއ  9އައްޑޫިސޓީގެ ގެ ފަާރތުންނެެވ. ޖަމްިޢއްޔަތުލް ޢުލަމާކައުންސިލަށް އެހީެތރިކަން ފޯރުޮކށްދެްއވާަފިއވަނީ 
އެީއ ހިތަޫދ މަސްޖިދުލް ބާބުލްޚަިއރި، ހިަތދޫ މަސްޖިދުްއ ޒިކުާރ،  ުރވާަފއެެވ.ދަމުނަމާދު ކު  ކައުންސިލްެގ ަފރާތުްނ ވަނީ 

ހިތަދޫ މަސްޖިދުލް އިކުރާްމ، ަމރަދޫ މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞް، މަރަޫދފޭދޫ މަސްޖިދުްލ ނޫރު، ފޭޫދ ަމސްޖިދުލް އަމާނީ، ހުޅުޫދ 

ދު އިބްރާހީމް މަޖުުދއްދީްނ ބުން އިބްާރހީމް އަދި މީދޫ މަސްޖިهللا މަސްޖިދުލް ވަޙުދާ، ހުޅުދޫ މަސްޖިދުލް ޢަބްދު
 .މިސްކިތުަގެއވެ 

 

 ލިޔުން  ވަނަވަރުފޮތް  އައްޑޫސިޓީގެ 
ަހވާލުކޮްށގެްނ ކުރިަޔްށގެންާދ މަސައްަކތެކެެވ.  އަޙުމަާދއި ފަހުމީ ޢަލީ އަލްާފޟިލް ާއފަހި ފޭދޫ .މިމަސައްކަތަީކ ސ

މިހާުރވަނީ ނިމިަފެއެވ.  ބަިއގެ މަަސއްކަްތތައް  ލިޔަންެޖހޭދިވެހިބަހާިއ އިނިގރޭސި ބަހުން ލިޔަންޖެޭހ މިފޮުތގެ ިދވެހިބަހުން 
 .)އެއްަލއްކަ ހަތްިދހަ ެއއްހާްސ (ުރފިޔާ އެވެ  171,000.00މިމަސައްކަުތގެ އަގަީކ 

 

 މަރާމާތުކުރުން ސާފުކޮށް މަރަދޫ ހިރިގައު ޒިޔާރަތް 

ަމރާމާތުުކރުމުެގ މަަސއްކަްތ އެްނ.ޖޭ އިްނވެސްޓްމެންާޓިއ ހަވާލުކޮްށ ިމއަހަުރެގ ސާފުކޮްށ މަރަދޫ ިހރިަގުއ ޒިޔާަރތް 

ުރިފޔާ )ިތރީްސ ހަަތރުހާްސ  34,650.00ތެޭރގަިއވަީނ މަސައްަކތް ިނންމާލެވިަފެއވެ. މިމަސައްަކތަްށ ޚަރަދުުކރެިވފަިއވަީނ 

 ހަސަތޭކަ ަފސްދޮޅަސް ރުފިާޔ( ެއވެ. 
 

 ޝިޕް ބޭއްވުން ސަދަން ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަން 

މި މުބާރާތަީކ އައްޑޫސިީޓ ަކއުންސިލާިއ މޯލްޑިވްްސ ބެޑްމިންޓަން އެސޯިސޭއޝަން ގުިޅގެްނ އައްޫޑގަިއ ބެޑްމިންޓަްނ 
ިއްނ  2018ނޮވެންބަުރ  09ކުރިެއރުވުުމެގ މަޤުަސތުަގިއ ކުރިަޔްށ ގެންެދވުުނ މުބާާރތެކެެވ. ިމ މުާބރާްތ ބޭްއވިަފިއވަނީ 

ރުފިޔާ )އެްއލައްކަ ރުިފޔާ( ޚަަރުދ  100,000.00ނިޔަަލށެެވ. މި މުބާރާަތށް ޖުމްލަ  ގ2018ެނޮވެންބަރު  16

 ކުރެިވފަިއެވއެެވ.
 

 

 ސްޓޮކް އެންޑް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުން 

ކައުންސިލް ިއދާާރގެ ސްޓޮްކ އެންޑް އިްނވެންްޓރީ ބެލެހެއްޓުުމގެ މަަސއްކަްތ ހަރުދަާނ ކުރުުމގެ ގޮތުން ސްޓޮކް އެންްޑ 
ަގއި ވަީނ އެްގރިމެންްޓެގ 2018ާމރިުޗ  01އިންވެްނޓްީރ މެނޭޖްމަންްޓ ޮސފްޓްެވައރ ެއއް ހޯދުަމްށ ބެންޓަމް ާއއި އެުކ 

ުރފިޔާ )އަށްޑިަހ ދެހާްސ  82,000.00. މިަމސައްަކތަްށ ޚަރަުދ ކުެރިވފަިއވަީނ ދަށުން މިމަަސއްކަްތ ވަީނ ނިމިަފއެވެ 

 ރުފިޔާ( ައށެެވ. 
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 ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި އެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 

އެކު ބައްދަލުުވންަތްއ   މިިސޓީގެ ރަްއޔިތުންާނއި  ވަނަ މާްއދާަގއި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ގޮުތގެމަތީނ110ްލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 
 2018ބައްދަުލުވން ބޭއްވުެނވެ.  3ބޭއްިވފަިއވެެއވެ. ފެބްުރއަރީ މަުހގެ ެތޭރގައި ތިން ސަރަަހއްދަަކށް ބަހާލައިގެން 

ގަިއ  1މާރިުޗ  2018ަގއި ަމރަދޫ ައވަުށގަިއ އަދި  28ފެބްުރައރީ  2018ަގއި ހިތަޫދ ައވަުށަގއި،  27ފެބްރުައީރ 

ވަަނ  2017މިަބއްދަލުުވންތަކުަގއި ުލވުންަތއް ާބއްަވއި ރައްިޔތުންަނށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުޮކށްެދވިަފއިެވެއވެ. ހުޅުމީދޫަގއި ބައްދަ
ވަނަ ައހަަރށް ފާސްުކރި ބަޖެޓުގެ ަމޢުލޫމާތު ަރއްޔިތުންާނއި ިހއްސާކޮްށ  2018އަހަުރގެ އަހަރީ ރިޕޯާޓއި ހުށަހެޅުާމއި އަދި 

ަގއިވެސް ަބއްދަލުވުެމއް ބޭްއވިަފިއވެެއވެ. ިމ  31ޖުލައި  2018އިެވެއވެ. އަދި ރައްިޔތުްނގެ ހިޔާލާއި ަމްޝވަރާ ހޯދިފަ 

 2019ބައްދަލުވުުމގަިއ ކައުްނސިލުން ކުިރޔަްށ ގެންާދ ަހރަކާތްތަުކގެ ަމޢުލޫމާުތ ަރއްޔިތުްނނަްށ ޯފރުކޮށްީދފަިއވެެއވެ. އަިދ 
 ްނގެ ަމޝްަވރާ ހޯިދފަިއެވއެެވ. ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެްޓގަިއ ހިމަނާނެ ކަންކަާމ ގުޭޅޮގތުން ރައްިޔތު

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާ އެހެނިހެން މުހިއްމު ހަރަކާތްތައް  2018

  ްއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލް އިފްތިތާހް ކުރުނ 
هللا ސްމީކޮްށ ޭމޔަރ އަބްދުުދވަހު ރަވަަނ  4ޖަަނވަީރ  2018އައްޑޫސިީޓ ކަުއންސިލް އިދާާރގެ ޫޔޓިއުބް ޗެނެލް 

 މަަސއްކަތް  ިވޔަާފީރގެ ަހއުސް ގެސްޓް ބަެއއް ައއްޑޫސިީޓގެ ެއވެ. ިމރަސްިމއްޔާުތަގއިޞާދިޤް ިއފްިތތާހް ކޮށްެދްއވި

 ކައުންސިލް  ފަާރތުން ވަނީ ަބއިެވިރވެވަަޑިއގެންަފއެެވ. އެައރލައިންްސގެ ްސރީލަންކަން ފަާރތްތަާކއި ކުރަްއވާ
 ޞާިދޤް  هللاއަބްދު މޭަޔރ ަދއްކަވަމުން ވާހަަކފުޅު ރަސްިމއްޔާުތަގއި ުކރުމުގެ އިްފތިތާހް ޗެނެލް ޓިއުބްޔޫ  އިދާާރގެ 

އް އިުތރަްށ ުފރުަސުތތަ ހުރި އައްޑޫސިީޓައށް ސަބަބުން ޗެނެލްގެ ޔޫިޓއުބް އިާދރާގެ ކަުއންސިލް ވިދާުޅވިޮގތުަގއި
ިކ ހުޅުިވގެންދާނެކަމެެށވެ. އަދި ޔޫިޓއުބް ޗެނެލް  މެދުވެރިޮކށް ައއްޑޫސިީޓއާއި ގުޅޭ ގިނަ މައުލޫމާތު ދުނިޔޭގެ އެ

ޫޔޓިއުްބ  ކަންކޮޅުތަކުގެ މީހުންނާ ހަމަަޔށް ޯފރުކޮށްދީ ައއްޑޫ ްޕރޮމޯޓް ކުރުމަށް ަމގުފަިހެވގެންދާނެ ކަަމށެވެ.

އުންމެންްޓީރ އަާކިއ ވީިޑޯއ އިފްިތތާްހ ކުރުަމށްފަުހ ައއްޑޫސިީޓާއއި ގުޭޅގޮތުްނ ަކއުންސިލުްނ ަތއްޔާރުޮކށްަފިއވާ ޑޮކި 
 ކްލިޕްސް ތަކެްއ ރަސްިމއްާޔތުެގ ބަިއވެިރން ަވނީ ބައްަލވާަފއެެވ.

 

  ޭއްވުން މިއަހަރުގެ އަރތް އަވާ ފާހާގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތް އައްޑޫސިޓީގައި ބ 
 މައި  ިމއަހަުރގެ ުތގެ އަަހރަުކވެްސ މުޅި ުދނިޔޭަގިއ ައރްތ އަާވެގ ޮގތުަގިއ ފާަހގަކުރަމުްނގެންާދ ަހރަކާ ކޮންމެ

ައއްޑޫސިީޓ ކަމުން މިކަްނ ކައުންސިްލެގ  ހަމަޖެހިަފއިަވނީ ސިީޓއަކަށް  ޯހސްޓް ގެ' ިއވެންޓް އޯފް -ސްވިޗް '
 2018މާރިޗު  24އިސްނެްނގުމާއެކު ވަނީ ަވރަށް ކުލަގަދަޮކށް ފާަހގަ ޮކށްަފއެެވ. މި ހަރަާކތް ހިްނގާަފއިވަީނ 

ަކރަންްޓ ބޭނުންކުާރ މިްނަވރު މަދުުކރުމަްށ އާންމުްނ ހޭލުންތެރިކަްނ  ގަެއވެ. ިމ ދުަވސް ފާހަގަުކރުުމގެ ޮގތުން

އިުތރުކުރުަމށް ްސވިޗްަތއް ިނއްވާލުުމގެ ަހރަކާެތއް ކުރިަޔށް ގެންޮގސްަފއިެވެއވެ. ީމގެ ިއތުރުްނ ސްޓޭޖް ޯޝ 
ޒުކޮްށގެްނ އާްތ ައަވރ ހަރަކާްތތަްއ ކުރިަޔށް ގެްނގޮސްަފއިެވެއވެ. އަދި އިކޯ ެކައރެގ ަފރާތުން ުޒވާނުންަނށް އަމާ

                                                              އެޑްވޮކެީސގެ ނަުމަގއި ްޓރެއިިނންގ ޕްޮރްގރާމެއް ިހންިގފަިއެވއެެވ. 
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  ްކާޑް ޕްރިންޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުނ 
ށް އެދި އެިކ ޓްޮކށްދިނުުމގެ ޚިދުމަތަ ކާޑް ޕްރިންއައްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިްލގެ އިާދާރގައި ުހރި ކާޑް ްޕރިންޓަުރން 

އަދި މިޚިދުަމތުން ައގު ަނގާޮގތަްށ ކައުްނސިލުން ަވީނ  ފަރާްތތަކުން ުހށަހަާޅފަިއވާީތ ކާޑް ްޕރިންޓްކޮށްދިނުަމާށއި 

 ފާސްކޮށްަފެއވެ. ަސރުާކރުެގ އެކި ުމައއްސަާސތަކުން މި ޚިދުމަްތ ލިބިގަންނަމުންެދެއވެ. 
 

  ުބެހެއްޓުމުގެ ފީ ކަނޑައެޅުން އިޝްތިހާރު ބޯޑ 
ނޑުތަާކއި، ކުިޅަވރު ބަލަހައްޓަމުންދާ ކައުްނސިލުން ިސޓީ އައްޑޫ  ބޯޑު  ިއޝްތިާހރު ތަްނތަުނގައި ފަދަ ޕާކް ދަ

 ެނގުަމށް  ައގެއް  ބެެހއްޓުމުގެ  ބޯޑު ިއޝްތިާހރު  ތަްނތަނުަގއި  އެފަދަ  އެދެމުންދާތީ،  ިވޔަާފރިތަކުން  އެކި  ބެހެއްޓުމަށް 

ރ )ދެ 2.00އަކަފޫޓާއި ހަމަަޔށް ކޮންމެ އަކަފޫޓަަކްށ  32ކޮންމެ  ،އެޮގތުން .ނިންާމފަެއވެ ވަނީ ކައުންސިލުން
 ެނގުމަްށ ަވނީ ިނންމާފަެއވެ. ރ )ފަްސ ުރފިޔާ(5.00އަކަފޫަޓށް ވުރެ ބޮޑު ނަމަ އަަކފޫޓަކަްށ  32އަދި  ރުފިޔާ(

   

  ްއެރުވުން ސ. ހިތަދޫ ބްލޫރޫމް ހަސަން ޙުސައިނަށް ހަނދާނީ ލިޔުމެއ 
ްނ  2018އެްޕރީން  28 ނުޑވި ތިން ކުިދންގެ ެތރެއި ވަނަ ދުަވހު މޫދަށް ޮގސްުއޅުމުގެ ެތޭރގައި ރާޅާ އެކި ގޮސްކަ

ނޑުގެ ބިޔަ ރާޅުތަުކގެ ެތރެއިން ސަލާަމށްކޮށްދިނުުމގައި ެދއްކެިވ  ސ.ހިތަދޫ އަހުވާޒް، އަލީ ާރއިފް އިްބރާހިމް ކަ
ސ،ިހތަދޫ ބުލޫރޫްމ، ހަަސން ހުެސއިންަނށް ަކއުންސިްލ އިްނ ވަނީ ަހނދާީނ ކުޅަދާނަކަމާިއ ސާބިތުކަްނ ފާަހގަކޮްށ 

 ލިޔުމެއް ައުރވާަފއެެވ.

 
 

  ިގަލި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ނަންދިނުން އީދ 
އައްޑޫސިީޓގެ ހިމާަޔތްކުެރވިަފިއވާ އީިދގަލި ކިޅި ސަރަަހއްދަށް ވަކި ނަމެއް އޮތުމަކީ މިަސރަަހއްުދ ތަަރއްޤީކޮްށ 

އިކޯ ުޓއަރިޒަަމށް ހުުޅވާލެޭވއިުރ މުހިއްމުކަމަަކށް ވާނެތީ ހިާމޔަތްކޮްށފަިއވާ ސަރަަހއްދަްށ "އައްޫޑ ނޭޗަރ ޕާްކ" 
މިނަން ދިނުމަްށ ަކއުންސިލުްނ ނިންަމވާަފއިެވެއވެ. މި ަނން ަކއުންސިލުްނ ފާސްޮކށްަފިއވަނީ ައއްޑޫެގ ަރއްިޔތުންެގ 

 .ރާެގ މަތިންެނވެ ޚިޔާލު ހޯދައި އެކި ަފރާްތތަކުެގ މަްޝވަ 
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށް  2018
 ގެންދެވިފައި ނުވާ ހަރަކާތްތައް 

 
  ްޕްރޮގްރާމް  ސްޓޮކް ރިކޯޑް އެންޑް ޑޭޓާ މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީނ 

ވަަނ އަަހރުެގ ެތޭރގަިއ 2018މި ތަްމރީްނ ޕްޮރްގރާމް ހިްނަގއިދޭެނ ަފރާެތއް ހޯދުުމަގއި ދިާމިވ ދަިތތަކާިއ ގުިޅގެން 
 މި ތަމްރީްނ ޕްޮރްގރާމް ުކރިޔަށް ގެންެދވިަފއި ުނެވއެެވ. 

 

  ްއިންޓާނަލް އޮޑިޓް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމ 
ވަަނ އަަހރުެގ ެތޭރގަިއ 2018ަގއި ދިާމިވ ދަިތތަކާިއ ގުިޅގެން މި ތަްމރީްނ ޕްޮރްގރާމް ހިްނަގއިދޭެނ ަފރާެތއް ހޯދުމު 

 މި ތަމްރީްނ ޕްޮރްގރާމް ުކރިޔަށް ގެންެދވިަފއި ުނެވއެެވ.

 
  ްހުޅުދޫ އޮފީސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތ 

ާނ  މިމަސައްކަުތެގ ދަށުްނ ހުޅުޫދ އޮފީަހިއ ޮއފީހުެގ ގުދަުނގެ ަމރާމާުތތަކާއި، ުހޅުދޫ އޮފީުހަގއި ސައިަކލް ޕާކްކުރެ
ެތްއ  ތަނެއް ހެދުާމއި، ޮއފީުހގެ ރިސެްޕޝަން ަކއުންަޓރު ހެދުމާއި ގޭޓް ބަދަލުކުރުުމގެ މަސައްަކތަށް ކޮްށދޭނެ ފަރާ

ބުކުރި ފަާރތާިއ އެުކ ެއއްބަސްވުުމަގއި ޮސއިކުެރވިަފިއވެެއވެ. ނަަމެވްސ ހޯދުމަށް ިއޢުލާންކޮށް މަަސއްކަްތ ކާމިޔާ

 . މަސައްކަުތގެ ސައިްޓ ހަވާުލވާން އެަފާރތުން އަިއސްަފއިނުާވތީ އެމަަސއްކަްތ ކުރިަޔށް ގެންެދވިަފއި ުނވެެއވެ
 މާލިއްޔަތު ަޤާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިްނ މިަފރާާތއިމެދު ިފޔަަވޅުއެިޅފަިއވާެނެއވެ. 

  

  ްކައުންސިލް އިދާރާގެ މައި އޮފީހުގެ އިމާރާތުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތ 
މިމަސައްކަަތށް އިޢުލާންކުެރވި ބިޑް ުހށަހަޅާަފިއވާ ަފރާްތތަުކގެ ބިޑްަތއް އިވެުލއޭޓްކުރުުމގެ މަަސއްކަްތ ކުެރވިަފިއާވ 

ްތ ބަދަލުކުރުުމގެ މަސައްކަްތތަްއ ނަމަވެްސ ހަުއސިންގ މިނިްސޓްީރެގ ދަށަްށ ަކއުންސިްލ އިާދާރ ހިްނގާ އިާމރާ
 ސަރުކާރުްނ ކުިރޔަށް ގެންދާީތ އެަމސައްަކތް ވަނީ މަޑުޖަްއސާލެވިަފެއވެ.

 

 :ްހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގައި ބާބަކިއު، ޕާޓީ އަދި ޕިކްނިކް ފަދަ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވޭނެ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރުނ 
ްނ  2018މޭ  08 ވަަނ ުދވަހު އިްދރީސް ާކޕެންޓްީރާއއި  މިމަަސއްކަްތ ެއގްރިެމންޓްކުެރވުުނ ނަމަެވސް ަސރުކާރު

ަކ  143,481.70ވަނީ އެމަަސއްކަތް ހުއްުޓވާަފެއވެ. މިަމސައްަކތް އެްގރިމެންޓް ުކެރވިަފއިވަީނ  ރުިފޔާ )ެއއްލައް

 ަހތްދިހަ ލާިރ( ައެށވެ. ސާޅީސް ތިްނހާސް ހަަތރުަސތޭކަ އަށްޑިހަ ެއއް ުރފިޔާ
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  ްފޭދޫ އަވަށުގައި ބާބަކިއު އޭރިއާއެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތ 

ފަހަެރއްގެ މަިތން އިޢުލާންުކރެިވފަިއެވއެެވ. ތިްނވަނަ ިއޢުލާނާއި ގުިޅެގްނ  3މިމަސައްކަަތށް މިއަަހރުގެ ތެޭރަގއި 
ީނ ފަާރތުެގ ބިޑްަތއް އިވެުލއޭޓްކުރުމު  3ބިޑް ހުށަހަޅާަފިއވާ  ގެ ަމރުހަލާަގިއ ވަނިޮކށް މަަސއްކަްތ ަސރުކާރުްނ ވަ

 ހުއްޓުާވފަެއވެ. 

 
  ްއައްޑޫގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ބާބަކިއު އޭރިއާއެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތ 

ހިތަދޫ މާކިޅި ަސރަަހއްދާިއ، ހިތަޫދ ުއތުރު ާދިއރާ، ަމރަދޫފެދޫ، ހުޅުދޫ އަދި މީޫދގަިއ ބާބަކިުއ ސަރަަހއްުދ 
ޤީކުރުަމށް ރޭިވފަިއވީނަަމވެސް މިކަަމށް ބޭނުްނވާ ބިން ސަރުާކރުން ހަމަަޖއްަސވައިެދްއވާަފއި ުނވާީތއާިއ ތަަރއް

ބާބަކިއު އޭިރއާ ަތަރއްޤީކުރުަމށް ކުރިން ުކެރވިަފއިވާ މަަސއްަކތްވެސް ސަރުާކރުން ހުްއޓުާވފަިއވާތީ ުކރިޔަްށ 

 ނުގެްނގޮސް މަޑުަޖއްސާލާފަެއވެ. 
 

  ޫދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުން  އީދިގަލި  ހިތަދ 

ނުޑގައި ާޓފް އެޅުުމގެ މަަސއްކަަތށް ާސމާނު ގެނެްސ  ޔޫތު މިނިސްްޓރީގެ ަފާރތުން ހިތަދޫ އީދިގަލި ދަ
 އެމަސައްަކތް ުކރުމަށް ހަމަެޖހިަފއިާވތީ ޓާްފއެޅުުމގެ މަަސއްކަްތ ކައުްނސިލުން ކުރިަޔށް ުނގެންަދއެެވ.

  
  ިނެޓްބޯޅަ ޕޯސްޓް ޖެހުން  ދަނޑުގައި ގޯލް ޕޯސްޓާއި  ހިތަދޫ އީދިގަލ 

ނުޑގައި ނެޓްބޯޅަ ޯޕސްޓް ޖެހުމުެގ  ނުޑގެ ގޯލް ޕޯސްްޓ ޖެހުުމގެ މަަސއްކަތް ވަނީ ުކެރވިަފއެެވ. އަދި ދަ އީދިގަލި ދަ

 މަސައްކަްތ ފެިށފަިއ ނުެވެއވެ.  
  

  ްހިތަދޫ އަދި މަރަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ޗޭންޖިންގރޫމް ހެދުނ 

ހެދުުމެގ މަސައްަކތަްށ ިއޢުލާން ކުެރވި ިބްޑ  ޗޭންޖިްނގރޫމް ަސރަހައްުދަގއި ޓްރެކް  ސްވިމިްނގ ަމރަދޫ އަދި ހިތަދޫ
ވަނަ އަަހުރ  2018ބިޑްހުށަހަޅާަފއިވާ ފަާރތްތަުކގެ ބިޑްތައް ިއވެލުއޭޓްުކރުމުގެ މަަސއްަކތްވަނީ ނިިމފަެއވެ. އަދި 

 އި ުނެވއެެވ. ނިމުނު ިއރު މިމަަސއްކަތް ުކރުމަްށ ަފރާތަކާ ަހވާލުކުެރވިފަ 
 

  ިހިމާޔަތްކުރުމަށް ވެލިބަސްތާ ޖެއްސުން  ފަންނު ސިޑ 

މިނިސްޓްީރ ޮއފް އެްނވަޔަަރންމަންޓްެގ ަފރާުތން އެަސރަހައްުދ ހިމާަޔތް ުކރުމަްށ ިޖއޯ ޭބގް ެޖއްސުުމގެ މަަސއްަކްތ 
ީނ ކުރިޔަށް ގެންިދއުމަށް ނިންާމފަިއާވތީ ކައުްނސިލުން މިމަސައްަކތް ިއތުަރށް ުކރިޔަށް ނު  ގެްނދާގޮަތށް ވަ

 ނިންމާފަެއވެ.

 
 ޫތަރައްޤީކުރުން  އޭރިއާއެއް  ބީޗް  ޚާއްސަ ކުޑަކުދިންނަށް ހުޅުދ 

 ވަަނ އަަހުރގެ ެތޭރގަިއ ކުރިަޔށް ގެންދެިވފަިއވެެއވެ.2018ބީޗް ޭއރިާއގެ ކޮންެސޕްޓް ޑިޒަިއންގެ ަމސައްަކތް 
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  ިމަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ދުރަށް އަލިފޮނުވައިދޭ ބައްތި ޖެހުމާއި  ނެރުބައްތިއާއ 

އައްޑޫސިީޓގެ އެކި ަސރަަހއްދުތަުކގަިއ ހުިރ ނެރުަބއްިތއާިއ ދުަރށް އަލިފޮނުަވއިދޭ ަބއްިތތަްއ ަމރާމާތުުކރުމަްށ 
 2018ބޭނުންވާ ބަްއތި ަގތުމަށް އިޢުލާންކޮށް ބިޑް އިވެުލއޭޓްކުރުުމގެ މަަސއްކަތް ވަނީ ކުެރވިަފެއވެ. ނަަމވެސް 

 އްކަތް އެްގރިމެންްޓ ކުެރވިަފއި ުނވެެއވެ.ނިމުނުއިުރ މިމަސަ 

 
 ޫލައިޓްޖެހުން  ސަރަހައްދުތަކުގައި ބައެއް  ހުޅުދ 

ހުޅުދޫގެ ބަެއއް ަސރަހައްދު ތަކުަގއި ލައިޓްެޖހުމަށް ިއޢުލާންކޮށް ބިޑް ިއވެލުއޭޓްުކރުުމގެ މަސައްކަްތވަީނ 
 އެްގރިމެންޓްުކރުމުެގ މަސައްަކތްދަނީ ުކރަމުންެނވެ.ނިމިފަެއވެ. މިަމސައްަކތް ަފރާތަާކއި ަހވާލުކުރުަމށް 

  

  ޫމަގުބައްތި ޖެހުން  މީދ 
މީދޫގެ ބަެއއް ސަރަަހއްދު ތަކުަގއި ަމގުބަްއތި ޖެހުުމގެ މަަސއްކަަތށް ިއޢުލާންކޮށް ބިޑް ިއވެލުއޭޓްުކުރމުގެ 

މަސައްކަްތވަނީ ނިިމފަެއވެ. މިމަސައްަކތް ފަާރތަކާއި ހަވާލުކުރުަމށް އެްގރިމެންޓްުކރުުމގެ މަަސއްކަތްަދނީ 

 ކުރަމުންނެެވ. 
 

 ާހޯދުން  މަގުބައްތި ފޭދޫ މަގުތަކަށް ބޭނުންވ 
ފޭދޫގެ ަމގުތަަކށް ބޭުނވާ ަމގުބަްއތި ހޯދުުމގެ މަަސއްކަތަްށ ިއޢުލާންކޮށް ބިޑް ިއވެލުއޭޓްުކރުމުެގ މަަސއްކަްތވަނީ 

 ނިމިފަެއވެ. މިަމސައްަކތް ަފރާތަާކއި ަހވާލުކުރުަމށް އެްގރިމެންޓްުކރުމުެގ މަސައްަކތްދަނީ ުކރަމުންެނވެ. 

 

  ަބެލެހެއްޓުން  ޗެކްޕޯސްޓް  އުކެނޑި ގ 

ނޑި ސަރަަހއްުދެގ ޗެކްޕޯސްްޓ  ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުން ަޚރަދުކޮްށގެން ަމރާމާތުޮކށްަފއިވާ ަގއުކެ

ބަލަހައްޓައިދޭނެ ަފާރތެއް ހޯދުަމށް ކުެރވުނު އިޢުލާނާއި ގުިޅގެން ްޕރޮޕޯޒަލް ހުށަެހޅި ަފރާތްތަުކގެ ެތރެއިން އެންެމ 
 01ިއވެޓް ލިމިޓެޑާ މިތަން ބެލެހެއްޓުން ވަނީ ހަވާލުުކެރވިަފއެެވ. ރަނަގޅު ޕްރޮޕޯޒަލް ހުަށހަޅާަފއިވާ ޑެްނވާ ްޕރަ

އަހަުރގެ ުމއްދަަތށެެވ. މިތަން އެަފރަާތއި ަހވާލުކުެރވިަފއިވަނީ ޗެކްޕޯސްޓް ވަަށއިެގންވާ ަސރަަހްއދު ކުނިކަހަިއ 
ޮކށް ަސރުކާރުްނ ވަީނ ސާފުކޮށް ބަލަަހއްޓާޮގތަެށވެ. ނަމަެވސް މިތަްނ ކައުްނސިލުން ބަޔަކާ ަހވާލުކޮށްަފއި ވަނި

 އެކަން ުހއްޓުާވފަެއވެ. 
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 ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި 
 

  ްއައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވްގެ ޝެއަރ ގަތުނ 

ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލުްނ  14ޑިސެންބަރު  2016ެޝއަރ ގަތުަމށް  51އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯަޕރޭިޓވްގެ %

ވަނަ އަަހުރގެ ެތރޭަގިއވަނީ މި ކޯަޕރޭިޓވްެގ ޙިއްާސަގނެފަެއވެ. ިމީއ  2017ނިންމަފަިއވާ ނިންމުާމއި ގުިޅގެން 
 ޙިްއސާ  ަރއްޔިުތންގެ ތަަރއްީޤގައި ައއްޑޫގެ ުކުރވުމާއި، ބާުރވެރި ގޮތުން  އިޤްިތޞާދީ ރަްއޔިތުން އައްޑޫސިީޓގެ

ރޭިޓްވއެކެވެ. ަކއުންސިލުން މި ކޯަޕރޭިޓވްގެ ިހްއސާގަނެަފިއވަީނ ކޯޕަ  މަްޤޞަދުަގއި އުަފއްދާަފއިވާ ކުރުުމގެ އިުތރު

ަވރަްށ މުިހއްމުކަމެއްކަަމށް ފާހަަގކުރެޭވތީ ާއިއ  ފަަށިއގަތުމަކީ  ވާން  ޙަރަާކތްެތރި ކޯޕަޭރޓިވް  ޕީޕަލްސް  އައްޑޫ 
 އިޖްތިާމޢީ  ައދި އިްޤތިޞާދީ  ަރއްިޔތުންގެ  ައއްޑޫ އެކު ެފށުމާއި  ިހނަގިއގަންނަން ަޙރަކާްތތައް މިކޯޕަރޭިޓވްގެ

 ކަަމށް  ަފހިވާނެ ުފރުަޞތު  ދިއުުމގެ  ުކރިައރަިއގެން  އިުތރަށް  ފެްނަވރު ިދރިުއޅުމުގެ  ަރއްިޔތުންގެ  ހަރުދަާނވެ  ގުޅުން 
 ކުރެޭވތީެއވެ.  ޤަބޫލު

ކަުތެގ ވަނަ އަަހރުގެ ތެޭރަގއި ޭއ.ޕީ.ީސ އިން ިހންާގފަިއވާ ސޯލަރ ޕެނަލް ޯފރުކޮށްދިނުުމެގ މަސައް 2018އަދި 
އިުތރުން އެހެން ވިޔަާފރިަތއް ފުޅާކުރުަމށް އެކިޮގތްޮތތުން ަމްޝވަރާ ުކެރވި އޭ.ޕީ.ސީެގ މަސައްކަްތތަްއ 

 ހަރުދާނާކުރުަމށް މަަސއްކަތްުކެރވިަފއިެވެއވެ. 

  ްއައްޑޫ ޓްރޭޑް ކޯޕަރޭޓިވްގެ ޝެއަރ ގަތުނ 

ެޝއަރ ަގތުމަްށ  55ްޓރޭޑް ކޯަޕރޭިޓވްެގ %ޑޫސިީޓގެ އިްޤތިސާދު ުކރިެއުރވުމަށް އުަފއްދާަފިއވާ އައްޑޫ އައް

ވަނަ ުދވަުހ ކައުްނސިލުން ނިންާމފަިއެވއެެވ. އަދި ިމ ިހއްސާ ގަތުަމްށ  26ވަނަ އަަހރުެގ ޑިސެންަބރު  2017
ބޭނުންވާ ަފއިސާ ައއްޑޫ ަރއްިޔތުންެގ ޓްަރސްޓް ފަންޑުްނ ލޯނު އުސޫލުްނ ހަމަޖައްަސއިދިނުަމށް ޓްަރސްްޓ 

ްށވެްސ ވަީނ ނިންމާަފެއވެ. ިމ ކޯަޕރޭޓިްވގެ ހިއްާސ ަގތުމަްށ ކައުްނސިލުން ނިންމާފަިއވަީނ ފަންޑަށް ުހށަހެޅުމަ
މިކަމަކީ އައްޫޑގެ ރައްިޔތުންަނށް އިުޤތިސާިދގޮތުންާނއި އިޖުތިާމޢީ ޮގތުން އަދި ެއނޫންވެްސ ިގނަ ގޮްތގޮުތްނ 

 ކަެމއްކަުމގަިއ ފެންާނތީެއވެ. ފައިދާ ހޯދުަމށް މަަސއްކަތްުކރާނެ ފުރުަސތު ފަހިެވގެންދާނެ ފަިއދާހުރި

  



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

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

 

34 

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު 

 މާލީ ޚުލާސާ 

ަހ  27,990,639ކައުންސިްލއިން ފާސްކޮްށަފއިވަނީ ވަނަ އަަހރު  2018  )ހަތާވީސް މިލިައން ނުަވސަތޭކަ ނުވަދި
) ދިހަ  10,095,486ހާސް  ހަސަތޭކަ ތިީރސް ނުވަ ރުފިޔާ ( ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެކެެވ. ެއއީ ކައުންސިްލގެ އާމްދަނީ އިން 

 މިލިއަން ނުވަދިަހ ފަސް  ާހސް ހަަތރު ަސތޭކަ ައށްޑިހަ ހަ ރުފިޔާ ( ާއއި މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ްޓެރޜަީރގެ 
ާޔ  17,895,153ގްރާންޓް  ) ސަތާރަ މިލިައން އަށް ަސތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް މިލިއަން އެއް ަސތޭކަ  ފަންސާސް ތިން ރުފި

) ެއއްިތރީސް މިިލއަްނ  31,360,661ގެ ނިޔަލަްށ ކައުްނސިލްގެ ޖުމްލަ ިރވައިޒްޑް ބަޖެޓަކީ   2018( ެއވެ. ޑިސެމްަބރ 

ްނ  ތިން ަސތޭކަ ފަސްދޮޅަްސ ހާްސ  ހަ ސަތޭކަ  ފަސދޮަޅސް ެއއް ރުފިާޔ ( ެއވެ.  ެއީއ ކައުްނސިލްގެ އާމްދަީނ އި
  ) ާބަރ މިލިއަްނ ހަަތރު ސަތޭަކ ިތރީްސ ައށްހާްސ ފަްސސަތޭަކ ައށް ރުިފޔާ ( އާިއ ދައުަލތުެގ ބަޖެޓުްނ  12,438,508

ޔާ ( ެއެވ. ) އަާށރަ މިލިއަން ުނވަސަތޭކަ ާބވީސް ހާސް  އެއް ަސތޭކަ  ފަންސާސް ތިން ރުފި  18,922,153

ްް   22,015,617ގެ ނިޔަލަށް ަކއުންސިްލގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ކަަމށް ލަފާކުެރވެނީ  2018ޑިސެމްބަރ 31 ) ބާވީސް
 މިލިއަން ފަަނރަ ހާްސ ހަސަތޭަކ ސަާތރަ ރުފިާޔ ( އެެވ. 

ާހްސ   ) ތިްނ  މިލިއަްނ ައށް ަސތޭކަ ބާރަ   3,812,361ވަނަ އަަހރު ަކއުންސިްލގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަކީ 2018
) ެއއްލައްކަ ނުވަދިަހ ހާްސ  190,618ވަނަ އަަހރުެގ ރިާޒްވ އަީކ  2018ތިންސަތޭަކ ފަސްދޮަޅސް އެްއ ުރފިޔާ ( އެެވ. 

 ހަސަތޭކަ އަާށރަ ުރފިޔާ ( ެއވެ. 
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 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު  2018

 ތަފްޞީލް  2017 2018

 އާމްދަނީ  4,758,445 3,812,361
ނޑުމަްށފަހު( ނެޓް 4,520,523 3,621,743 އާމްދަނީ )ރިާޒވް ކެ  
 އަހަުރގެ ިނޔަލަށް އާމްދަނީ ބާކީ ) ބަޖެަޓށް ުނވައްާދ( 7,186,946 1,527,531
  އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ބަޖެޓް ބާކީ )ލަާފ ކުރާ( 99,236 7,515,574
 ކައުންސިލްެގ ރިާޒވް  237,922 190,618
ފަންޑް އައްޑޫ ަރއްޔިތުްނގެ ްޓރަސްްޓ  955,326 361,112  

 

ވަނަ އަހަރުގެ 2018
 ޖުމްލަ ޚަރަދު 

ވަނަ އަހަރަށް 2018
ބަޖެޓް  ރިވައިޒްޑް   

ވަނަ އަހަރުގެ 2017
 ޖުމްލަ ޚަރަދު 

 ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލް 

 ރިކަރަންްޓ ޚަރަދު  24,310,795 29,302,375 20,754,915
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  762,185 1,536,286 962,295
 ކައުންސިލްެގ ޕްޮރްގރާމްތަކަށް  1,350,661 522,000 298,407

 ޖުމްލަ 26,423,641 31,360,661 22,015,617
 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 

  

 ތަފްސީލް  ގެ ޚަރަދު 2017 ގެ ޚަރަދު 2018

 ހިނާގ ޚަރަދު  މުވައްަޒފުންނަށް  11,786,695 12,548,511

555,546 515,576 
ވަިކ ޚިދުމަތަކަްށ މުސްުކޅިކުަރއްާވ މުަވއްޒަފުންަނާށއި އަިދ  ޕެންޝަާނއި،

 ފައިސާ  ނޫން ޮގތުން ދޭ

 ކުރުުމގެ ަޚރަދު  ދަތުރުަފތުރު  296,821 239,700

 ހިންގުުމގެ ބޭނުަމށް ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު  އޮފީސް 629,636 725,431

 ހިންގުަމށް ބޭނުްނވާ ޚިދުމަުތގެ ަޚރަދު  އޮފީސް 6,127,610 4,371,581

 ަޚރަދު  ުކރުމަްށ ކުެރވޭ ތަމްރީން 220,458 125,836

 ުކރުމާިއ ބެލެހެއްޓުުމގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 2,491,759 1,309,236

 އެީހ، ިއްޝތިރާާކއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ  2,242,241 879,074

 ފަިއސާ ހަމަޖެްއސުމަށް ދޭ  މެއް ނުަވތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުެމއްެގއްލު ލިބިފައިވާ - -

 ޖުމްލަ  24,310,795 20,754,915



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

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

 

36 

ޚަރަދު އަދި ކައުންސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތައް: ކެޕިޓަލް   

 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 

 

ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު އްޑޫ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަ   

 ތަފްސީލް އާމްދަނީ  2017 2018

 ލަފާކުރި އާމްދަނީ  1,411,135 2,440,008

 އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ލިބުނު  955,326 361,112
 

 ތަފްސީލް ޚަރަދު  2017 2018

 ބަޖެޓް ލަފާކުރި  7,465,000 3,000,000

 ހިނގި ޚަރަދު އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  5,611,326 383,221

 

 

 

 

 

 

 ތަފްސީލް  ގެ ޚަރަދު 2017 ގެ ޚަރަދު 2018

 ކައުންސިލުން ހިްނގި ްޕޮރގްރާްމތަކުެގ ޚަރަދު  1,996,986.00 298,407

 އޮފީސް ހިންގުަމށް ބޭނުްނވާ ަހރު މުދާ ހޯދުަމށް ުކރާ ޚަރަދު  1,956,023.00 962,295

 ޖުމްލަ  3,953,009.00 1,260,702

 ތަފްސީލް  ގެ ޚަރަދު 2017 ގެ ޚަރަދު 2018

 މުސާރަާއއި އުޫޖރަ  8,655,001 8,560,063

 މުވައްަޒފުންނަްށ ދޭ އެަލވަންސް  3,131,693 3,988,448

 ޖުމްލަ  11,786,695 12,548,511





 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

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

 

38 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2018
ކުއްލި ޖަލްސާ ބާއްވާަފިއވެެއވެ.  06ރަސްމީ ޖަލްސާ އާއި  44ވަނަ އަަހރުގެ ތެޭރގައި ައއްޑޫ ސިޓީަގއުންސިލުން  2018

 ފަިއެވއެެވ. ަޤރާރު ފާސްުކރެވި  05ނިންމުމާއި  244އަދި މި ޖަލްާސތަކުން 

 ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް ކައުންސިލްގެ 

 ނިންމުން 
 ނިންމުން 

 ނަންބަރު 
 ބައްދަލުވުމުގެ 

 ނަންބަރު 

 1 2018/01 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2018

 2018/02 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ފާސްކުރުން. 2017

2 

އެ ޙައްޤަށް އުނިކަން ލިބޭތީ އެކަމުގެ  އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ ޙައްޤު އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބި
ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް  ކަންބޮޑުވުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް

 ފާސްކުރުން 
2018/03 

ބޯޅަދަނޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައްސަލަ  ހިތަދޫ ސްކޫލާއި ދިމާލަށް މަގުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އޮންނަ
 ނިންމުމަށް ފާސްކުރުން  ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިގެން ގޮތެއް

2018/04 

 2018/05 އިސްލާހުކޮށް ފާސްކުރުން  ބިޑް ކޮމިޓީ އެކުލަވާ ލުމާއި ކޮމިޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 2018/06 ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރުން  ހިތަދޫ ވާރެހާ ޢަލިމަނިކާ ގެ ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް

 2018/07 ފާސްކުރުން ގައުކެނޑި ޗެކް ޕޯސްޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް 

 2018/08 ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރުން ބަދަލުކުރުން  އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް އަށް ކައުންސިލުން

 2018/09 މެމްބަރުން ހަމަޖެއްސުން  އައްޑޫ ޓްރޭޑް ކޯޕަރޭޓިވްގެ ބޯޑަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ 

 2018/10 ލޯންޗު ގަތުމަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ހުށަހެޅުން 

 2018/11 އެހީދިނުން  ކްލަބް ރިވަރިން އަށް

 2018/12 ވިއްކުމުގެ އަގު ކަނޑައެޅުން  ޢާންމުކޮށް ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ބިޑް ފޯމް 

3 

މަސައްކަތް އެން.ޖޭ އިންވެސްޓްމެންޓާއި  މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ސެކިއުރިޓީ ހަޓެއް ހެދުމުގެ
 ހަވާލުކުރުން 

2018/13 

މަސައްކަތް އެން.ޖޭ  މަރަދޫ ސްކޫލްގެ އިރުމަތީގައިވާ ޕާކްގެ ލޭންޑްސްކޭޕް ހެދުމުގެ
 އިންވެސްޓްމެންޓާއި ހަވާލުކުރުން 

2018/14 

 2018/15 އެ ޖަމްއިއްޔާއަށް އެހީދިނުން  މުލިމަތި ޖަމްއިއްޔާއިން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް 

 2018/16 އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވު  މަސައްކަތް އަލުން ރިވިއު ކުރުމަށްހުޅުދޫ އާރު ހެދުމުގެ 

4 

އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ ޖަލްސާގައި  އައްޑޫސިޓީ ވަނަވަރު ފޮތް ލިޔުމުގެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު
 މަދުވުމުން މިޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއިން އުނިކުރުމަށް  ބައިވެރިވި ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު

2018/17 

 2018/18 ޚިދުމަތް ދިނުން  އިދާރާގެ ކާޑު ޕްރިންޓަރުން ކާޑު ޕްރިންޓް ކޮށްދިނުމުގެ

 2018/19 ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުން  އީދިގަލި ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާއަށް ނަންދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 2018/20 އެކުލަވާލުން  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމިޓީ ރިވިއުކޮށް ކޮމިޓީ 
ވަނަ  01

 ކުއްލި ޖަލްސާ 

 5 2018/21 ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށްކުރިޔަށް ގެންދިއުން  ހުޅުދޫ އާރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޒޯހާ އިންވެސްޓްމެންޓާއި

ހުއްދަދިނުމަށާއި ބެހެއްޓޭ އިޝްތިހާރު  ކުޅިވަރު ދަނޑުތަކުގައި އިޝްތިހާރު ބޯޑު ބެހެއްޓުމުގެ
 ބޯޑުތަކުން ފީ ނެގުން 

2018/22 

6 

ރޯޑް ޝޯގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްގެ ޚަރަދު  އައްޑޫ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ކޮލަމްބޯ އަދި ޗެންނާއީގައި ބާއްވާ 
 ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ހުށަހެޅުން  ހަމަޖެއްސުމަށް އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ

2018/23 

 2018/24 އިތުރުކުރުން  އައްޑޫސިޓީ ވަނަވަރު ފޮތް ލިޔުމުގެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު

ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ހިތަދޫސްކޫލް  ޤުރުއާން މުބަރާތް މިއަހަރުތެރޭގައި ކައުންސިލުން އައްޑޫ
 ނެތްކަމަށް  ޤުރުއާން މުބާރާތަށް އިނާމް ދެވެން

2018/25 

 2018/26 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ޕްލޭން ފާސްކުރުން  2018

ދަގަނޑު ޕޮލިހުންގެ ބޭނުމަށް މޯލްޑިވްސް  ހުޅުދޫއަވަށު އޮފީހުގައި ހުރި އެންޓަނައަށް ބޭނުންކުރި
 ހަވާލުކުރުން  ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހުޅުދޫ ބްރާންޗާއި 

2018/27 

ހިންގުމަށް ދާއިމީ ތަނެއް ހަމަޖެހެންދެން ޖަމްއިއްޔާ  ޖަމްއިއްޔާ " ފިއުޗަރ ކޮމިއުނިޓީ އޮފް އައްޑޫ"
 ހައުސްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން  ހިންގަ އިމާރާތަކީ ކްލަބް

2018/28 

ކައުންސިލް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި  ގައުކެނޑި ޗެކް ޕޯސްޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މައްސަލަ
 މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން  އެކޮމިޓީއިން ނިމޭގޮތެއްގެ މަތިން

2018/29 

7 

ގަތުމަށް ބެންޓަމް އާއި މަސައްކަތް  ސްޓޮކް އެންޑް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ
 ހަވާލުކުރުން 

2018/30 

 2018/31 ކައުންސިލް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން  ޑިޖިޓލް ނޯޓިސް ބޯޑް ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ

ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ކައުންސިލް  ފެންބޮޑުވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޑްރެއިނޭޖް ޕަންޕް 
 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

2018/32 

 2018/33 ހުށަހެޅުން  ސާރފޭސް ޕްރޯ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ކައުންސިލް ކޮމިޓީއަށް  08

ބޭނުންކުރި ތަކެއްޗަކީ މިހަރުވެސް  ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި މުނިސިޕަލް މަސައްކަތަށް
ސިންގ ބޭނުން ކުރަމުންދާ ތަކެތި ކަމަށްވުމުން މިތަކެތި ހައު އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި

 ދޫކުރެވެން ނެތްކަމަށް  މިނިސްޓްރީއަށް 
2018/34 

ކަނޑައެޅުމަށް ކައުންސިލް  ކައުންސިލްގެ ދާއިމީކޮމިޓީތައް އަލުން މުރަޖާކޮށް މެމްބަރުން 
 ޤަވައިދުކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

2018/35 

 2018/36 އެހީދިނުން ގުޅިގެން އެފަރާތަށް  ސ.ހިތަދޫ ދޮންލަފަރުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި

9 

އެސްޓަރން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމެންޓުން  ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑު ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް
ހައިސިއްޔަތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓެއްކަން  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ސެޓްފިކެޓަކީ ކޮން 

 އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް 
2018/37 

ޕްރޮކިއުމެންޓް އުސޫލުން ޑްރެއިނޭޖް  ސަރަހައްދުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސިންގަލްސޯސް ފެންބޮޑުވާ 
 ހޯދުމަށް   ޕަންޕް 

2018/38 

މަސައްކަތަށް އަލުން އިއުލާން ކޮށްގެން  އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ބާބަކިއު ސްޓޭންޑް ހެދުމުގެ  2018/39 
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 ކުރިޔަށް ގެންދިއުން 

މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިންގަލް ސޯސް  ފަންގިފިލާ އަށް ބަދަލުގެނެސްވަނަ  3ކައުންސިލްގެ 
 ގެންދިއުން  ޕްރޮކިއުމެންޓް އުސޫލުން ކުރިޔަށް

2018/40 

 2018/41 ވަނަ އިސްލާހު ފާސްކުރުން  2ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް 

ބޭއްވުމާމެދު ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި  ގައި ބާއްވާގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިސްކަލް ރޭސް 26ޖުލައި 
 މަޝްވަރާކޮށް މައްސަލަ އަލުން ކައުންސިލަށް 

2018/42 

ހޯދައި އަލުން   ތަކެތީގެ ތަފްސީލް  ހުށަހަޅާފައިވާ މުއައްސަސަތު ރަބީޢުލް ޤުލޫބުން އެހީ ހޯދުމަށް
 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން 

2018/43 

ހާދިސާތަކަށް ވިލުންވެރިކަން  ފެންބޮޑުވުމުގެޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ހިންގާ 
 އެޙީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ކައުންސިލުން

2018/44 

އައްޑުސިޓީ ތަމްސީލުކުރާ ޓީމް ކްލަބް  ށ. މިލަންދޫގައި ބާއްވާ އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި
 ކައުންސިލްގެ ރައުޔު ހޯދުން  ސްޕޯޓްސް ރާވެރިޔާގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވުމާމެދު

2018/45 

 4ބައިވެރިވާ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ  އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގައި 3ސެޓްފިކެޓް 
 ހަމަޖެއްސުން  މުވައްޒަފުންގެ އެއްގަމު ދަތުރުގެ އިންތިޒާމް

2018/46 

10 

ފޯލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި  ހުޅުދޫ އަވަށު ބޯޅަދަނޑުގެ ލައިޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް
 ހަވާލުކުރުން 

2018/47 

ކައުންސިލްގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕީ.ޓީ.އޭ އަށް އެހީދިނުމުގެ މައްސަލަ
 ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

2018/48 

 2018/49 އާއިލާއަށް އެހީ ދިނުން އެ  ހުޅުދޫ ވައިޖެހޭގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން

ކޮމާސް ވޯކްޝޮޕްގައި ކައުންސިލްގެ -އީ  ޗައިނާގެ ހަންގުޒޯ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
 ފަރާތުން ބައިވެރިވުން 

2018/50 

 2018/51 ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެއާއިލާއަށް އެހީ ދިނުން  ސ. މީދޫ ކުދެހިގޭގައި

ހަރަކާތް ނިމިފައިވާތި އެ ހަރަކާތަށް  މި" 2018އިންޓަރ ސްކޫލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މަކިޓާ "
 ކައުންސިލުން އެހީ ދެވެން ނެތްކަމަށް.

2018/52 

15 

މައްސަލަ ދާއިރާގެ ކައުންސިލާއި  މުއައްސަސަތު ރަބީޢުލް ޤުލޫބު އަށް އެހީދިނުމުގެ
 މަޝްވަރަކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅުން 

2018/53 

ހިނަވާގެ އާންމުންގެ ބޭނުމަށް  ސ.ފޭދޫ އަބުހަރު ޤާސިމް މަރަދޫފޭދު ސަހަރާގައި ހިމާރާތް ކުރި
 ދޫކުރުމުގެ އުސޫލެއް ހެދުން 

2018/54 

ހިނަވާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ސ.ފޭދޫ އަބުހަރު ޤާސިމް މަރަދޫފޭދު ސަހަރާގައި ހިމާރާތް ކުރި
ވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި ގަ އިސްލާމިކް އެފެއާރޒާއި ހަވާލުކުރުމަށް ލޯކަލް

 މައުލޫމާތުގައި ކުށްހުރުމާއެކު އަދި ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރުންނާއި މައްޝަރާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް  އަލުން ކައުންސިލްއަށް  ނުކުރެވިވާތީ 

2018/55 

ސްޕޯޓްސްގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމަށް،  ބައިވެރިވުމަށް ފޭދޫމިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރަތުގައި  2018/56 
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 އެހީ ދެވެން ނެތްކަމަށް. މި ހަރަކާތް ނިމިފައިވާތީ، ކައުންސިލުން 

އެއް އަހަރު ކުޅިވަރު މުބާރާތް  ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާގޮތަށް ކޮންމެ ދެއަހަރުން
ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ  ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް   އެކުލަވާލައި ޓެކްނިކަލް ކޮމެޓީ ބޭއްވުމާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 
2018/57 

 2018/58 ސަދަން ބެޓްމިންޓަން ލީގް ބޭއްވުން 

 2018/59 ސަދަން ފުޓްބޯޅަ ލީގް ބޭއްވުން 

އަލުން ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު މައްސަލަ  އައްޑޫ ސިޓީގައި ބައިސްކަލް ރޭހެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ
 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް 

2018/60 

 2018/61 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯރޓް ފާސްކުރުން  2017

 2018/62 ފުޓްބޯޅަ ކުލަބަށް އެހީދިނުން  ގައި ޒޯން ތަމްސީލްކުރާ ހިތަދޫ 2018މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 

 2018/63 ދިމުމަށް އެބޭންޑަށް އެހީދިނުން  ބްލެކްޕާރލް ބޭންޑްޖަރުމަނުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ސޯ އަށް 

 2018/64 ސާފުކުރުން  އައްޑޫ އަވަށްތަކުގައި އަޅާފައިވާ ސްވިމިންގ ޕްލެޓް ފޯރމްތައް 

އިދާރާގެ ސެކްޝަންތައް  ކައުންސިލަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އިސްލާހުކޮށް ކައުންސިލް
 ކައުންސިލަރުން ހަމަ ޖެއްސެވުން ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކިވަކި 

2018/65 

16 

މަސައްކަތަށް އަލުން އިއުލާން ކޮށްގެން  ހުޅުދޫ އަވަށު ބޯޅަދަނޑުގެ ލައިޓް ޖަހައި ކަރަންޓް ދިނުމުގެ
 ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

2018/66 

 2018/67 ގެންދިޔުން  މަރަދޫގައި އިމާރާތް ކުރި މަސްމާރުކޭޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ޝަމްޒީ އިންވެސްޓްމެންޓާއި ހަވާލުކޮށް  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް

 ކުރިއަށް ގެންދިޔުން 
2018/68 

އިދުރީސް ޓްރޭޓިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގައި ބާބެކިއު އޭރިއާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
 ހަވާލުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

2018/69 

ޖޭ  ބާބެކިއު އޭރިއާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެން.  ހިތަދޫ މާކިޅި އަދި ކޯހެރަ ކެފޭ ސަރަހައްދުގައި
 އިންވެސްޓްމެންޓާއި ހަވާލުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން 

2018/70 

މުބާރާތަށް އެހީދިނުމުގެ މައްސަލަ " ކަޕް މިނިވަން" ހެލްފިންގ ސޯޝަލް ކެއާރގެ ފަރާތުން ބާއްވާ
 ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވުން 

2018/71 

އެހީދިނުމުގެ މައްސަލަ އަލުން ދިރާސާކޮށް  މީދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި 
 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން 

2018/72 

17 

އެދަރިވަރަށް ދަރިވަރަކު ހިމެނިފައިވާތީ  ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އައްޑޫ
 އެހީދިނުން 

2018/73 

 2018/74 ސޯދިޤް އަހަރީ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުން هللا މޭޔަރ އަބްދު

ސެކްޝަންގައި ހުރި ބައްތި ދަންޑިޢާއި  މީދޫ އަރުބެ ސަރަހައްދުގައި ބައްތި ޖެހުމަށް ހުޅުދޫ މީދޫ 
މީދޫ ސެކްޝަން އާއި ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ހުޅުދޫ  ލޭންޑް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސާވިސް  ކޯންކްރީޓް ބުޑު

 ހާވާލުކުރުން 
2018/75 

ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ފައިސާ ކުލަބާއި  ކައުންސިލް ވެލްފެއާރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބަށް 2018/76 
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 ހަވާލުކުރުން 

އަލުން  ކޮމްޕަލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އިސްލާހުކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާމެދު އަހަރުގެ  2015
 މަޝްވަރާކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން 

2018/77 

 2018/79 ބޭއްވުމަށް އެހީ ދިނުން  2018ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 

އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް  މަދަރ އެންޑް ޗައިލްޓް ހެލްތް ކެއަރ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބާކީ ފައިސާ 
 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން މަޝްވަރާކޮށް  ފަންޑަށް ޖަމާކުރުމުގެ މައްސަލަ އަލުން 

2018/80 

 2018/81 މީދޫ އޮފީހުގެ ފާހާނާ ހޮޅިގުޅޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް 

އެކުލަވާލުމުގެ މައްސަލަ ސީނިއަރ  ދާއިމީ ކޮމެޓީ 06ކައުންސިލްގެ ކޮމެޓީތައް މުރާޖައާކޮއް 
 އަލުން ހުށަހެޅުން  މެނޭޖްމެންޓް މީޓިންގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު 

2018/82 

ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މައްސަލައާއި  ބެންޓަމް އާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމަށް އިތުރު
 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން  މެދު އިތުރަށް މަޝްވަރާ ބޭނުންވާތީ އަލުން 

2018/83 

އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އެޖެންޑާކުރުމުގައި  ކައުންސިލްއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
 ކަނޑައެޅުން 

2018/84 

18 

އައްޑޫގެ ކޮންމެ އިންތިހާބީ ދާއިރާއަކަށް  ރޯދަމަހަށް މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް
 ދިހަހާސް ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރުން 

2018/85 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ދާގަނޑު  އަވަށު ފަންނުތަކުގައި އަރާފޭބުމަށް ސިޑިހެދުމުގެ  4ހިތަދޫ 
 ގެންދިޔުން  ކޮމްޕެނީ އާއި ހަވާލުކޮށް ކުރިއަށް

2018/86 

 2018/87 އެހީ ދިނުން   ޗޭނު ޖަމިއްޔާއަށް  މީދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި މީދޫ 

ހުރުމުން އެކަންކަން އިސްލާހުކޮށް  ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކުގެ އުސޫލުގައި މައްސަލަ 
 ގޮތެއްނިންމުމަށް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް 

2018/88 

އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް  މަދަރ އެންޑް ޗައިލްޓް ހެލްތް ކެއަރ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބާކީ ފައިސާ 
 ފަންޑަށް ޖަމާކުރުން 

2018/89 

ފަރާތްތަކުން ވެހިކަލްތައް ޑައިގްނޯސް  ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ވޭން ގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
 އަލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް  ކުރުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރެވޭ ރިޕޯޓާއެކު 

2018/90 

ގަތުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ  ސްޓޮކް އެންޑް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ
ހު އަލުން ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީވެ އެކަންފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަ ބެއްލުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ނުކުރެވި

 ހުށަހެޅުން  މައްސަލަ
2018/91 

ހަމަނުވާތީ އެކަންފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  ސާރފޭސް ޕްރޯ ގަތުމާއި ބެހޭ މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް
 އަލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

2018/92 

 2018/93 މި ނަން ދިނުން " ޕާރކް އައްޑޫ ނޭޗަރ" އީދިގަލި ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާ އޭރިއާއަށް

ގަތުމުގެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު  ސްޓޮކް އެންޑް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ
 އިތުރުކޮށްދިނުން 

2018/94 
ވަނަ  03

 ކުއްލި ޖަލްސާ 
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 2018/95 ސާރފޭސް ޕްރޯ ގަތުމަށް އަލުން އިއުލާން ކުރުމަށް 

ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމާއި އަދި ސޮއި  އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ކައުންސިލަރަށް
 ހަވާލުވެހުރި އިސްވެރިއަކު ސޮއިކުރުން  އޮފީސްގައި ނޫޅޭގަޑިތަކުގައި އެވަގު

2018/96 

19 

މައްސަލަ އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް އަލުން  ރެޑް ކްރެސެންޓް އަށް ކުލަބް ހައުސްގެ ތިރީބައި ދިނުމުގެ
 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން 

2018/97 

 2018/98 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  އުޅަނދު ފަހަރު ބަނދަރުކުރުމަށް ދާއިމީ ފާތިޔާއެމްޕީއެސްގެ 

 2018/99 ކައުންސިލްގެ އާއްމު ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން 

 2018/100 ހުށަހެޅުން  ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅުމަށް އާންމު ކޮމިޓީއަށް
މަސައްކަތް އެގްޒިޓް މޯލްޑިވްސް އާއި  ބެލެހެއްޓުމުގެމީދޫ ކޯގަންނު ސަރަހައްދުގެ ސެކުއުރިޓީ 

 ހަވާލުކުރުމަށް 
2018/101 

 2018/102 ކުރުން  ފޭދޫ އަވަށު ބާބެކިއު ސަރަހައްދު ހެދުމަށް އަލުން އިޢުލާން 20

އެހީދިނުމުގެ މައްސަލަ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް  ކުލަބް ރިވެރިން ގޯދިޔާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް
 ފޮނުވުން އަށް 

2018/103 

 2018/104 ހިތަދޫ ފުޓްބޯޅަ ކުލަބަށް އެހީ ދިނުން 

21 

 2018/105 އެހީދިނުން  ކުލަބް ރިވެރިން ގޯދިޔާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތަށް އެހީ  އައްޑޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމުގެ
 ދިނުން 

2018/106 

 2018/107 މުބާރާތަށް އެހީ ދިނުން " ކަޕް މިނިވަން" ހެލްފިންގ ސޯޝަލް ކެއާރގެ ފަރާތުން ބާއްވާ

 2018/108 ދިނުން  ރަބީޢުލް ޤުލޫބުން ހުށަހަޅަފައިވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އެހީ

ގުޅޭގޮތުން ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހަދައި  އޭޕީސީ އިން ހިންގާ އިޔާދަކުރުވަނި ހަކަތަ އުދެއްދުމާ 
 ރިޕޯޓް އާއި އެކު އަލުން ހުށަހެޅުން 

2018/109 

 2018/110 އައްޑޫ މެރަތަން ބޭއްވުމަށް އެހީ ދިނުން 

 2018/111 ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެގެއަށް އެހީދިނުން  ހުޅޫދޫ ޗަންޕާޕޫލްމާގެ ގޯތީގައި ހުރި އަނބުގަހެއް ވެއްޓުނު

 2018/112 ދިނުން އޭ އޯ ނިއުސް ފަރާތުން ބާއްވާ މަދަހަ މުބާރާތަށް އެހީ 

 2018/113 ހޯދުން  ބައިސްކަލް ރޭސް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެ ފަރާތެއް

 ފައިސާ ހޯދުމަށް   ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި 2015ކައުންސިލް އިދާރާގެ  22

 ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރުން 
2018/114 

 2018/115 ޝެއިޙް ހުސެއިންރަހާ ޕްރީ ސްކޫލަށް އެހީދިނުން 

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އުފަންދުވަހުގެ  އައްޑޫ ހުޚުދޫ ރައްޔިތުން މާލެ ދަފްތަރުގައި
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  ސެޓްފިކެޓް ހަދައި ދޫކުރެވޭނެ

2018/116 
23 

 2018/117 ތަފްސީލްތައް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  ދިޔަގޮތުގެގުރުއާން މުބާރާތުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް 
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ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ހިންގުމަށް ސ.މަރަދޫ  އައްޑޫ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީން ހިންގާ ދަބަސް ފަހަން
 އާއި ހަވާލުކުރުމަށް  ލޮނުފެން، އަލްފާސިލާ އުމްނިއްޔާ ނާސިރު 

2018/118 

ސެލެމް ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި  ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްހުޅުދޫ އަވަށު ބޯޅަދަނޑުގައި ލައިޓް 
 ހަވާލުކުރުން 

2018/119 

އޯލް ޕްރޮފިޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި  ކައުންސިލް އިދާރާގެ މައި އިމާރާތުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް 
 ހަވާލުކުރުން 

2018/120 

ރަޖިސްޓްރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި މެދު  ފަރާތަކުން އައްޑޫ ފްރެންޑްސް ނަމުގައި ޖަމިއްޔާއެއް އަމިއްލަ 
 ކައުންސިލްގެ އިޢުތިރާޟެއްނެތް ކަމަށް 

2018/121 

 2018/122 ފާސްކުރުމަށް އާއްމު ކޮމެޓީ އަށް ފޮނުވުން  އައްޑޫ ސިޓީގެ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު 

 2018/123 ހުރި ތަކެތި މަރާމާތުކުރުން  ހަރުކުރެވިފައިމަރަދޫފޭދޫ ޕާރކް ސާފްކުރުމާއި އެ ޕާރކުގައި 

އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭ ޕެޓިޝަނާ ގުޅޭ މައްސަލަ  މަރަދޫ މަސްވެރިން ހުށަހަޅާފައިވާ މަސްމާރުކޭޓް
 ފޮނުއްވުން  އުންސިލްގެ އާއްމު ކޮމެޓީ އަށް

2018/124 

24 

 2018/125 އުފެއްދުން " މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީ" އައްޑޫ ސިޓި ކައުންސިލްގެ

 2018/126 ހަދައިދިނުން  މާލެ ސިޓީގެ ރައްވެހިންނަށް އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް

އެންމެހޭ ކަންކަން ބަލައި ދިރާސާ  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ވާ 2015ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
 އަލުން ހުށަހެޅުން  ކުރުމަށްފަހު ދިރާސާ ރިޕޯރޓާއެކު މައްސަލަ 

2018/127 

ރިޕޯޓްގައި މައްސަލަހުރުމާއި ގުޅިގެން  ގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެފަރާތުގެ ވެހިކަލް ޑައިގްނޯސްވޭން 
 ގޮތެއްނިންމުމަށް  ބިޑް ކޮމެޓީން މިމައްސަލަ އަލުން ބަލައި 

2018/128 

 2018/129 އެހީދިނުން  އަށް" ރެޑީ ކޭމްޕް" އެމްޕީއެސްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ

 2018/130 އެއާއިލާއަށް އެހީދިނުން  އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެންމަރަދޫ މީރާގޭގައި ހިނގި 

25 

ގިނަދުވަސްވަމުންދާތީ އެމައްސަލަ ލީގަލް ސެކްޝަން އަށް  ވަނަވަރު ފޮތްލިޔުމުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި 
 ރިޕޯޓެއްހަދައި ކައުންސިލްއަށް ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅައިގެން

2018/131 

 2018/132 ނަންބަރު ނިންމުން ބަދަލުކުރުން  65މަސައްކަތާގުޅިގެން ކުރިން ނިންމާފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ 

 2018/133 އާއްމު ކޮމެޓީގެ އުސޫލް ފާސްކުރުން 

 2018/134 އަވަށްކުރުން  މަރަދޫ އަވަށުގައި އަޅާ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން 

 2018/135 އެހީދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު ފާސްކުރުން 

 2018/136 ކިޔުން  މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ހުރި ގިނަދުވަސްވި މުދާ ނީލަން 

އެތަނަކީ މިންގަންޑަށް ފެތޭ ތަނެއްތޯ  ހިތަދޫ ޔުރޭސިއަމްގޭގައ ދޫނިފާރމެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް 
 ބަލައި ހުއްދަދިނުން 

2018/137 

 2018/138 ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން ހަރަކާތްތަކުގެ  މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްއިން ހިންގި 6ފުރަތަމަ 



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ްފޯނ 
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ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންވެގެންވާ  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި 2015ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނާއި މެދު އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީން  ހަރުމުދަލާ ގުޅޭ ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތަށް އޭގައި

 ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް 
2018/139 

 2018/140 ގެންދިއުން  އާރި ކިޅި ހުރަސްކުރާ ބުރިޖް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް 

 2018/141 އައިލެންޑާރސް ޔުނައިޓެޑް އެފްސީ އަށް އެހީދިނުން 

26 

ސިންގަލް   އިތުރު ސިޑީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ  ފަންނެއްގައި އަރާފޭބުމަށް 4ހިތަދޫ އަވަށު 
 ކުރިއަށް ގެންދިއުން  ދަށުންސޯސް ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ 

2018/142 

 2018/143 އިތުރު މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން  ފަންނެއްގައި އަރާފޭބުމުގެ މަސައްކަތުގެ  4ހިތަދޫ އަވަށު 

 2018/144 ( ގަތުމަށް އީ ހަބާއި ހަވާލުކުރުން 08ސާރފޭސް ޕްރޯ )

 2018/145 ވޭން ގަތުމަށް އެން.ޖޭ އިންވެސްޓްމެންޓާއި ހަވާލުކުރުން 

ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ މައްސަލަ  މިނިވަން ޗެމްޕިއަން ޝިޕް މުބާރާތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި
 ހުށަހެޅުން  މަޝްވަރާކޮށް އަލުން ކައުންސިލަށް

2018/146 

 2018/147 ހިންގުމަށް އެހީދިނުން  އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ އިން ބާއްވާ ދަބަސް ފެހުމުގެ ކޯސް 

 2018/148 ހިންގުމަށް އެހީދިނުން  އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ އިން ބާއްވާ އެޑްވާންސް ޕޭސްޓްރީކޯސް  27

 2018/149 ކުލަބް ރިވަރިންގ އަށް އެހީދިނުން 

 2018/150 އިޝްތިހާރު ބޯޑެއް ބެހެއްޓުމުގެ އަގު ކަނޑައެޅުން 

28 

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށް އެހީ  މެންބަރުން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި 07އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ 
 ދިނުން 

2018/151 

ފޯރލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި  ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 ހަވާލުކުރުން 

2018/152 

 2018/153 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކުރުން  ކުނި އެޅުން މަނާ ބޯޑް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވަސަން މޯލްޑިވްސް

 2018/154 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން  ސްޓޮކް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް ޑިޒައިންކުރުމުގެ

 2018/155 ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓް ރިވައިސްކޮށް، ސަޕްލިމެންޓްރީ 

29 

ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ފައިސާގެ  ލަފާކުރާވަނަ އަހަރަށް  2019އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 މިންވަރު ކަނޑައަޅައި ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 

2018/156 

ފާޙާނާ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް  އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ އޮށަނިމާގޭގައި ދިރިއުޅޭ އާއިލާތަކަށް
 ހަމަޖައްސައިދިނުން 

2018/157 

 2018/158 ދިނުން  އީދު ފާހަނގަ ކުރުމަށް ރަބީއުލް ޤުލޫބަށް އެހީ 

 2018/159 އެހީ ދިނުން  ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ޢިދު ނަމާދުކުރުމަށް ނޫރުލް އިސްލާމްއަށް

އެކުލަވާލެވުނު ކޮމެޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 
 ރިޕޯޓްގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުން 

2018/160 

 2018/161 ފާސްކުރުން  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ  30

ގަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމަށް ސ. މަރަދޫ  މަރަދޫ ގަރާމުލި ޕާކާއި އެޕާރކްގެ ކުރިމަތިން އޮންނަ
 ހަވާލުކުރުން  ކަންމަތީގެ މުޙައްމަދު ޝަމީމާއި

2018/162 



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ްފޯނ 
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 2ރިވައިސްކޮށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް  އާމްދަނީ ބަޖެޓްވަނަ އަހަރުގެ  2018ކައުންސިލްގެ 
 ފާސްކުރުން 

2018/163 

ރިވައިސްކޮށް އަލުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް 2018ކައުންސިލްގެ  31
 މަސައްކަތު ތާވަލް ފާސްކުރުން 

2018/164 

 2018/165 އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެއާއިލާއަށް އެހީ ދިނުން  ގޭގައި ހިނގި" ޒީނިޔާމަންޒިލް"  ސ.މަރަދޫ

 2018/166 ގެއަށް އެހީދިނުން " ޕާރކް ވިއު"  ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުން ލިބުނު ސ ފޭދޫ

32 

ބެލެހައްޓުމުގެ މައްސަލަ އަލުން މަޝްވަރާކޮށް  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފޭދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ
 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް 

2018/167 

ބެލެހައްޓުމުގެ މައްސަލަ އަލުން  ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ
 މަޝްވަރާކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް 

2018/168 

 2018/169 ހަވާލުކުރުމަށް އާއި " ހޭސްޓީ ވޯރކް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތު ކުރުން

 2018/170 ކުރާ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ހަމަޖެއްސުން  ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮލަމްބޯ މުނިސިޕަލް ކައުންސިލަށް 

ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށް އާންމުކޮމިޓީއަށް  އައްޑޫސިޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ ކައުންސިލަރުންނަށް މަޝްވަރާދޭ
 ފޮނުވުން 

2018/171 

ދެމެހެއްޓުމަށް ޕްލޭނެއްހަދައި ބެލެހެއްޓުމުގެ  މަތިކިޅި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައިމީދޫ 
 ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް  މަސައްކަތް ކައުންސިލްއިން

2018/172 
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މައްސަލައިގެ ލީގަލް ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތަށް  ރިޕޯޓްގައިވާ ހިތަދޫ މަނިކް ބޯޅަދަނޑާގުޅޭ  2015އޮޑިޓް 
 ގެންދިއުން ކުރިޔަށް 

2018/173 

ލިބެމުންދާތީ މިގެއްލުންތަކުގެ ތަފްސީލް  ވިއްސާރައިގައި އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން ގެތަކަށް ގެއްލުން
ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމަށް  ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މިފަދަ ކަންކަމުން

 ދިރާސާކުރުން 
2018/174 

ލައިޓްޕޯސްޓް ޖަހައި ދިނުމާއި ގުޅޭ  ޕްރައިމަރީ ފަޅީގައި އޮތް ހުސްބިމުގައިޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ 
 ހުށަހެޅުމަށް   ކޮމެޓީއަށް  މައްސަލަ އުމްރާނީ ތަރައްގީ އާއި ބެހޭ 

2018/175 

 2018/176 އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ ނަންބޯޑްތައް އެއްގޮތްކުރުން 

 2018/177 ދިނުން  އެހީ ހުޅުދޫ ކަނބަލުންގެ ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤީކުރުމަށް 

34 

ޤަވާއިދަށް އަވަށުގެ މަޝްވަރާ ކޮމެޓީ ތަކުގެ  އައްޑޫގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމުގެ
 ހިޔާލުހޯދުން 

2018/178 

ބަޔަކު ވަދެ ވައްކަން ކޮށް މިއިދާރާގެ  ވަނަ ދުވަހު ރޭގަނޑު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 02އޮގަސްޓް 
މައްސަލައިގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި އާންމު ކޮމިޓީއަށް  ގެއްލުން ދީފައިވާބައެއް ތަންތަނަށާއި 

 ހުށަހެޅުމަށް 
2018/179 

 2018/180 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮމެޓީތައް އުފެއްދުން 

 2018/181 މަޝްވަރާ ކޮމެޓީ ތަކުގެ ހިޔާލުހޯދުން  އައްޑޫގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް އަވަށުގެ

 2018/182 އާއްމު ކޮމިޓީގެ އުސޫލު އިސްލާހުކުރުން 

 2018/183 ކައުންސިލްގެ އަވަށު ކޮމިޓީގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން  35

މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ސާރިޔާ އިންވެސްޓްމެންޓާ 
 ހަވާލުކުރުމަށް 

2018/184 
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 2018/185 ބްރިޖެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް އަލުން އިޢުލަންކުރުމަށް  ހިތަދޫ އާރިކިޅި ހުރަސްކޮށް

 2018/186 ގެ މަސައްކަތް އެން.ޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކުރުމަށް  2މަރަދޫ މަސްވެރިންގެ ފޭސް 

ނެރުބައްތި ގަތުމުގެ މައްސަލަ އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މައްސަލަ ހުރިކަމަށް ފެންނާތީ އަލުން 
 އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

2018/187 

 2018/188 ވަނަ ފޭސްގެ މަސައްކަތަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް  2މަރަދޫ ޕާކް ލޭންޑް ސްކޭޕް 

 2018/189 އަވަށު އޮފީހުގެ ނަން ބޯޑުތައް އެއްގޮތް ކުރުމަށްފަހު ބޯޑުތައް ހަރުކުރުން 

ކޯހެއް ހިންގުމަށް ހުޅުދޫ ނަސްރިއްޔާ ސްކޫލެގެ  ޒިކުރާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޖްގެ ފަރަތުން
ކްލާސްރޫމް ހޯދުމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި 

 ބޯހިޔަވަހިކަމުގެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 
2018/190 

36 
އި ބައިވެރިވުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިއާއިން ހިންގާ ކޯހެއްގަ

ސްޕޮންސާރ ހޯދުމަށް އެދިފައިވަ މައްސަލައަކީ ކައުންސިލްގައި ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން 
 ކުރިޔަށް ގެންދެވިދަނެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ ކައުންސިލަށް މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް 

2018/191 

އުފެއްދުމާށް އޭ.ޕީ.ސީ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފީސިބިލިޓީ  އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ
 ރިޕޯޓް "ޔުޓިލިޓީސް އާއި މުވާސަލާތު ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅުމަށް 

2018/192 

ސްކޫލް ތަކުގައި ލައިޓް ޕޯސްޓެ ޖެހުމަކީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި  ނެތް ކަމަކަށްވާތީ 
މުގެ މަސައްކަތް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ލައިޓްޕޯށް ޖެހު 

 ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 
2018/193 

37 

ޒިކުރާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޖްގެ ފަރަތުން ކޯހެއް ހިންގުމަށް ހުޅުދޫ ނަސްރިއްޔާ ސްކޫލެގެ 
އެފަރާތަށް ދިނުމުގެ މައްސަލަ މުރާޖަޢާކުރުމަށް ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  ކްލާސްރޫމް

 ކޮމިޓިއަށް ހުށަހެޅުން 
2018/194 

ހިތަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ކުރިން މީހުން ވަޅުލާފައިވާ ބިމުގައިވާ ހުސްޖާގަ މީހުން ވަޅުލުމަށް 
 ބޭނުންކުރުން 

2018/195 

 2018/196 ވަނަ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  3ރިވައިޒްކޮށް ތައްޔާރުކުރެވުނު އަމްދަނީ ބަޖެޓް 

އައްޑޫސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް އަލުން ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރަރު 
 ފާސްކުރުމަށް 

2018/197 

ހިމެނިފައިނުވާތީ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްތަކުގެ ކްލާސްރޫމް އެޅުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި 
ސްކޫލުން އެހީއަކަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނައި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް 

 ގެންދިއުމަށް 
2018/198 

ކުދިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ މައްސަލަ އުމްރާނީ  4އެކަނިވެރި މަޔަކާއި އޭނާގެ 
އާއި ބޯހިޔަވަހިކަމުގެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމާއި މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ތަރައްޤީ

ދިރާސާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް  ދިރާސާކުރުމަށް ސިއްޙަތާއި މުޖުތަމަޢު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި 
 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން 

2018/199 

38 
ބޭނުންކުރުމަށް ކްލަބްހައުސް ދިނުމުގެ މައްސަލަ ޢުމްރާނީ އައްޑޫ ލައިވް ނޫހުގެ އިދާރައަކަށް 

 ށް ހުށަހެޅުމަށް ތަރައްޤީއާއި ބޯހިޔަވަހިކަމުގެ ކޮމިޓީއަ
2018/200 

 2018/201 އެއީޑްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އެހީ ދިނުން 

ލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ހިތަދޫ ކެމްޕަސް ހިންގާ އިމާރާތް އެފަރާތަށް ދޫކުރުމުގެ މުއްދަތު މޯ
އިތުރުކުރުމަށް ދިރާސާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކޮމިޓީއަށް 

2018/202 
39 
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 ހުށަހެޅުމަށް 

 2018/203 ފުޓްބޯޅަ ލީގް ބޭއްވުން ވަނަ އަހަރުގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ސަދަން  2019

ކައުންސިލްގައި ހުރި ވެހިކަލްތަކުގެ ހާލަތު ބަލައި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އާންމު 
 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް 

2018/204 

މުއައްސަސަތުލް ރަބީޢުލް ޤުލޫބުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް މާކަރީ ސެންޓާރު ބިން ހަމަޖެއްސުމުގެ 
މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކޮމިޓީއަށް 

 ހުށަހެޅުމަށް 
2018/205 

ވަނަ އަހަރުގެ އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތް ހޯސްޓް ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދެވެން  2019
 ނެތްކަމަށް 

2018/206 40 

ބެލެހެއްޓުމާއި މަގުތަކާއި ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ރޭގަނޑަށް މަގުބައްތި ދިއްލާ 
 ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފުން ނެގުމާއި އެމުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އުޖޫރަ ހަމަޖެއްސުން 

2018/207 
ވަނަ   05

 ކުއްލި ޖަލްސާ 
އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަރަދޫ ފޭދޫ ވަކި އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށް 

ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ތަދައްޚުލްވުމަށާއި 
މިފުރުސަތުލިބުމުން މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ބަސް އިއްވުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން 

2018/208 

41 

ކައްޓި ހިތްވަރު ފިހާރައިގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެ ފިހާރަ އެއްކޮށް ސ.ހިތަދޫ 
އަނދާހުލިވެފައިވާތީ، އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް 

 ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަްަރަށް ފޮނުވުން 
2018/209 

ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައިވާތީ، އައްޑޫގެ ބިމާއި އައްޑޫގެ ބިންބިމާއި ގުޅިގެން 
ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މަޑު ޖައްސާލުމަށާއި، ބިމުގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް 

 ބެލުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި އެކަމާގުޅޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން 
2018/210 

 2018/211 ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުން އުރިޓީ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކި

 2018/212 ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުން ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ މަރަދޫ

ސިއްޙަތާއި މަދިރި، މީދާ އަދި ވާ މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ 
 މުޖުތަމަޢު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން 

2018/213 

ހިތަދޫ ސްކޫލަށް އެހީދިނުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި 
 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން 

2018/214 

މުބާރާތުގެ މީދޫ ޓީމް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ވޮލީބޯޅަ 
 ބައިވެރިވުމަށް އެޓީމަށް އެހީދިނުން 

2018/215 

މީދޫ އަވަށުން ސްޕޯޓް އެރީނާއަށް ކުރިން ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމަކީ ޗަކަ ބިމުން ދޫކުރެވިފައިވާ 
ބިމަކަށްވާތީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މީދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުނ ބިން 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން 
2018/216 

ވަނަ ކުއްލި 6
 ޖަލްސާ 

 

އޮފީސް ޤާއިމްކުރުމާއި ޚިދުމަތްދައްދިނުގެ އިންތިޒާމްތައް  3މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 
 ހަމަޖެއްސުން 

2018/217 

ފޭދޫ މާނިފާ ގޭގެ ކުރިމަތިން ހަދާފައިވާ ހުސްކޮށް އޮތް ގޯތީގެ ބޭރުން ތާރުއަޅާފައިވާ މަގާއި ދެމެދު 
މާނިފާގޭގެ މީހުންނަށް ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތް ހެދުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ލީގަލް އޮތް ހުސްބިމުން 
 ޔުނިޓަށް ފޮނުވުން 

2018/218 
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 2018/219 ފޭދޫ މާނިފާ ގޯތީގައި ހަދާފައިވާ ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް 

42 

ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އައްޑުސިޓީގެ ކުޅިއާއި ޗަސްބިން އަދި ފަޅުރަށާއި ފަރާއި ކަނޑުގެ 
 އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް 

2018/220 

ނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން އަންހެން ކަނބަލުންގެ އުފެއްދުންތައް ހެއައްޑޫ އަން 
 ވިއްކުމަށް ސްވެނިއަރ ކައުންޓަރުތައް ބެހެއްޓުމަށް ކޮމިޓީއަށް އެހީދިނުން 

2018/221 

އައްޑޫސިޓީގެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލާއި ހަވާލުވުމާއި ގުޅިގެން އެތަންތަނުގެ 
 ހާލަތު ބަލައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައި ހިންގާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން 

2018/222 

އިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވުނު  2އަދި ޚަރަދު އެކައުންޓް  1ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު އެކައުންޓް 
ޗެކްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ނުނެގި ކެންސަލް ވެފައިވާ ޗެކްތައް ހުރުމާއެކު ފައިނޭންސް 

 ސެކްޝަންގެ ލަފާގެ މަތިން އެއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން 
2018/223 

ށް ޖަމާކުރި ގައިހުރި ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ ކަންކަމަ 2ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު އެކައުންޓް 
ފައިސާގޭ ބާކީ އާއި ތަފްސީލް ނުލިބޭ ފައިސާ އަދި ކައުންސިލުން ކުރެވިފައިވާ އެހެނިހެން 
އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ޚަރަދަށް ރީއެމްބާސްކޮށްފައިވާ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ ރެވެނިއު 

އިވާގޮތަށް އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގެ ކަންކަން ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާފަ
 ގެންދިއުން  ޔަށްކުރި

2018/224 

އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިންގެ ބީޗެއް ހެދުމަށާއި އެކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން 
ކުރުމަށާއި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ޓޫއަރިޒަމް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް 

 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ހުށަހެޅުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން 
2018/225 

ސ.ހުޅުދޫ ޑްރީމީގާލް އަލްމަރުހޫމާ ސަމީހާ ޙަސަންއާއި ބެހޭގޮތުން ހުޅުދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ 
އ.ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު މުޞްޠަފާ އާއި ޢަލީ އަންވަރު ޢަމަލުކުރިގޮތުގެ މައްސަލަ ބަލައި ގޮތެއް 

 ރު.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން ނިންމުމަށް އެޗް.އާ 
2018/226 
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"ޕާތު" ގެ ނަމުގައި ޖަމްއިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އިތުރު 
 މަޢުލޫމާތާއި ލަފާ ބޭނުންވާތީ ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދައި ކައުންްިސލަށް ހުށަހެޅުމަށް 

2018/227 

"ހިއްމަލާ ފެސްޓިވަލް" ގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  ވަނަ އަހަރު ނިންމުމަށް ބާއްވާ 2018
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެހީދިނުން 

2018/228 

ހިތަދޫ ޒިޔާރަތް ފަންނުން ފެށިްިގެން އުތުރަށް ރަށް ގިރެމުންދާތީ އެސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 
މަށާއި، އެކަމަށް ބޭނުންވާ އީ.އައި.އޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް އިޢުލާންކުރުމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގު 

 އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުން 
2018/229 

ހިތަދޫ އޮޑައްސައު ސަރަހައްދުގެ ދަކަނދާމަގުގެ އުތުރުކޮޅުގައި މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 
 ބޭނުންވާ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި އެކަމަށް 

2018/230 

މީދޫ އަދި ހުޅުދޫ އަވަށުގައި މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ މައްސަލަ އަލުން ރިވިއުކުރުމަށް ބިޑް 
 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން 

2018/231 

އެކައުންޓްގައި ހުރި އިދާރީ ބަޖެޓްގެބާކީގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ އަށް  1ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު 
 ނުވައްދައި ހުރި ފައިސާ އާމްދަނީ އަށް ވެއްދުން 

2018/232 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އަވަށު އޮފީސްތަކާއި މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ޑިވިޝަންތަކުނެ ފައިސާ 
 ބަލައިގަންނާނެ ގަޑި ކަނޑައެޅުން 

2018/233 

ގައި ކައުންސިލުން ވައްކަން ކޮށްފައިވާތީ، ގެއްލިފައިވާ ތަކެތި 2018އޮގަސްޓް  02
އިންވެންޓްރީއިން އުނިކުރުމަށާއި، ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ހަވާލުކުރެވިފައވާ ފަރާތުން 

2018/234 
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އިހުމާލުވެފައިވާތީ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނެގުމާއި އެފަރާތާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 
 ލްކުރުން ބާތި

ހުޅުދޫ ސަނީ ސައިޑް ގެއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓްގައި 
މައްސަލަތައް ހުރިކަމަށް ފެންނާތީ އަލުން އެ ހާދިސާ ހިނގިގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް 

 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން 
2018/235 

ރިހެބިލިޓޭޝަން ނެޓްވޯކް ގާއިމްކުރުމުގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް 
 ކައުންސިލްގެ ސިއްޙަތާއި މުޖުތަމަޢު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

2018/236 

ފޭދޫ ޒުވާނުން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާްެރާތަށް އެހީ ދިނުމުގެ މައްސަލާގައި އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 
 ންކަން ފުރިހަމަކޮށް އަލުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން ކަންކަން ހުރުމުން އެކަ 

2018/237 

ޖަމްއިއްޔަތުލް އުލަމާއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހިތަދޫ ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މައްސަލަ 
 އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

2018/238 

އައްޑޫގެ ގެސްޓްހައުސް، ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް، ޑައިވިންގ ސެންޓަރ، ޓޫރިސްޓް ޝޮޕް، އަދި ސްޕާ 
ފަދަ ކަންކަމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އުމްރާނީ 

 ތަރައްޤީއާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 
2018/239 

 2018/240 އަހަރު ނިންމުމަށް ބާއްވާ "ހިއްމަލާ ފެސްޓިވަލް" ބޭއްވުމަށް އެހީ ދިނުން  ވަނަ 2018

ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސް ހިތަދޫ ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަދުވެ ޚިދުމަތަށް 
 ދަތިވާތީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފުން  ނެގުން 

2018/241 
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އިމާރާތުގެ ބައެއް އައްޑޫ ލައިވްއަށް ދިނުމުގެ މައްސަލައާއި  ގުޅިގެން އުމްރާނީ ކްލަބް ހައުސް 
 ތަރައްޤީއާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާގޮތަށް މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދިއުން 

2018/242 

ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ހުރި ފަރާތަކުން ކައުންސިލްގެ އިމާރާތުން 
މައްސަލައާއި  ގުޅިގެން އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާގޮތަށް 

 މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދިއުން 

2018/243 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން  207ކައުންސިލްގެ 
 ޤާމްތަކަށް އިޢުލާންކުރުން މަ

2018/244 
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 ބައްދަލުވުންތައް  އެހެނިހެން ބޭއްވުނު

ބޭއްވުނު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ފިޒިކަލް ޑިސްއޭބްލްސްއިން ކައުންސިލާއެކު 

 2018 ޖަނަވަރީ  22 -ވުން ބައްދަލު 
ޚާްއސައެީހއަްށ ބޭނުްނާވ ަފރާތްތަުކެގ ހާލަުތ ދެނަަގތުމަީކ މުހިއްމު ކަމަަކށްވުާމިއ މިބައްދަލުވުމަީކ ައއްޑޫސިީޓގަިއ 

 އެަފރާްތތަކުެގ މަޢުލޫމާާތއި ބޭނުްނތަކަްށ ަމގުފަހިުކރުމުެގ ކަންކަން ދެމެހެއްޓެިނިވ ޮގތެްއަގއި ުކރިައްށގެންދިއުަމށް ބޭނުްނާވތީ،

އިންަޓރޭނޝަނަލް ފިޒިކަްލ ޑިސްެއވިލިީޓ ދުވަްސ ، ފަާރތުން މޯލްޑިވްސް އެސޯިސޭއޝަން އޮްފ ފިޒިކަްލ ޑިސްއޭބްްލގެ
ުކރިައށްގެންިދއުމަްށ ހަމަޖެހިަފއިވާ ަޙރަކާްތތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ަކއުންސިލާިއ ޙިއްސާކުރުަމށް ބޭްއވުުނ ފާހަގަުކރުމަށްޓަަކއި 

 ބައްދަލުވުމެކެެވ. 

 
 2018 ޖަނަވަރީ  27. ވުން ބައްދަލުބޭއްވުނު ކައުންސިލާއެކު  ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކްގެ ފަރާތުން

މިއީ، ފެމިލީ ީލގަލް ކްލިނިކްގެ ފަާރތުްނ 
އައްޫޑގައި ާޤއިމްުކރުމަށް ހަމަޖެިހފަިއާވ 

އެޖަމްިޢއްާޔގެ ޮގތްޕެއް ަމރަޫދގެ ޖަމްޢިްއޔާއަާކިއ 

ގުިޅގެން ާގއިމްކުރުުމގެ ަމރްހަލާ ކުރިައްށ 
ގެންދިއުަމށް ހަމަޖެހިަފިއވާ ޮގތާއިބެހޭ ަމޢުލޫމާުތ 

ުރވުމަާށއި، އެޖަްމޢިްއޔާެގ މަްޤޞަުދ އެ

އޮޅުންފިުލވައިީދ، އައްޫޑ ގޮތްަޕށް ަކއުންސިލުްނ 
ބޭނުންވާ އެހީެތރިކަން ހޯދުމުެގ ޮގތުްނ 

 މަޝްަވރާުކރުމަށް ޭބއްިވ ބައްދަުލވުމެކެވެ.
 

 2018 ޖަނަވަރީ 29. ވުން ބައްދަލު ބޭއްވުނު  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ޕީ.އެސް.އެމް އިން ކައުންސިލާއެކު 

ައއްޫޑގައި ާޤއިމް ުކެރވިަފއިާވ ބިުއރޯެގ މަސައްަކތް ަހރުދަނާ ުކރުމުެގ ޮގުތން ކަމާއި ގުޅުންުހިރ  ،މިބައްދަލުވުމަކީ
މުވައްަސސާތަުކގެ ެއއްބާރުލުން ހޯދުަމށް ޕީ.އެސް.އެމްިއން ަފއްަޓވާަފިއވާ މަަސއްކަުތެގ ދަށުްނ ައއްޫޑ ސިޓީ ަކއުންސިާލއެުކ 

   ލުވުމެެކވެ.ބޭއްވި ަބއްދަ

 
 2018ޖަނަވަރީ  31ވުން. ބައްދަލު ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާއިއެކު ބޭއްވުނު 

ަސއުތު ޕޮލިސް ޑިިވޝަްނގެ ައއު ކޮމާންަޑރުކަމާިއ އަޙްމަދު ސާމީ، ހަވާުލެވވަޑަިއގަތުާމއި ގުިޅގެން، މިބައްދަލުވުމަކީ 
 ތަާއރަްފވެ ަކއުންސިލާިއ އެކު ގުޅުންބަދަިހ ކުރުުމގެ ގޮތުްނ ބޭްއވި ބައްދަުލވުމެކެެވ. 
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ވުން. ބައްދަލުއުންސިލާއިއެކު ބޭއްވުނު ކަ ގެ ފަރާތުން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ  ކޯޕަރޭޝަނާއި  ފެނަކަ 

 2018ފެބުރުވަރީ  11
މިއީ، އައްޫޑގަިއ ފެުނގެ ނިޒާްމ ހިންާގ ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި އީ.ޕީ.އޭގެ ފަާރތުން ދޫުކރުމަްށ ހަަމޖެހިފަިއވާ ލަިއސަންްސ 

ނުޑތަކާ ދާއިމީ ކުރުުމގެ ކުރިްނ، ައއްޑޫ ސިީޓގައި ފެނުގެ ޚިދުަމތްަތއް ދެވެމުންދަނީ އީ.ޕީ.ޭއއި ނަޑއަާޅފަިއވާ މިންގަ  ން ކަ

އެްއގޮަތށްތޯ ބެލުާމއި، ފެުނގެ ނިޒާާމއި ގުޅިެގން ކަމާ ުގޅުންހުިރ މުަވއްސަާސތަކުގެ ހުރި ކަންބޮުޑުވންތައް އޮޅުން ފިލުވުުމެގ 
ކައުންސިާލއެކު ބޭްއިވ ގޮތުން، ީއ.ޕީ.އޭ އާިއ ފެނަަކއިން ުކރިައށްގެންާދ ބައްދަުލވުންތަުކގެ ެތެރއިން، އައްޫޑސިީޓ 

  .ބައްދަލުވުމެކެވެ 
 

އެކު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީހާ

 ފެބުރުވަރީ  25ވުން. ބައްދަލުބޭއްވުނު ކައުންސިލުން 
2018 

ވަނަ ައހަުރގެ އޮޑިްޓ 2016ބައްދަލުވުމަކީ، ިމއަާދރާެގ މި

ނިންމާލުމުގެ ކުރިން، އޮޑިްޓގަިއ ފާަހގަކުެރވުުނ 
ކަންތަްއތަކުެގ ިރޕޯޓު ިމއިދާާރެގ ކަމާބެހޭ އިްސވެރިންާނިއ 

 ޙިއްސާކުެރްއވުމުގެ ޮގތުން ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުމެެކވެ.
 

 2018 ފެބުރުވަރީ 27. ވުން ބައްދަލުބޭއްވުނު ކްލަބް ރާވެރިޔާގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު 

ވަނަ މަކީަޓރ އިންަޓރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްްސ 11އަށް ާބއްާވ، 1318މާރިޗް  19-16މިބައްދަލުވުމަކީ، ށ.މިލަންދޫަގއި 
 ކްލަބް  ޓީެމއް އެތުެލޓިކްސް ހޮވާެލވުނު ސްކޫލްތަކުން ތަްމސީލުކުރުމަށްޓަަކއި  އައްޑޫސިޓީ  ގައި 1318 ޗެމްޕިއަްނޝިޕް 

ރުމަާށއި، މުބާާރުތަގިއ ޙިއްާސކު ަކއުންސިލާއި  ަމޢުލޫމާތު އެކަުމގެ ،ޖެހިަފއިާވތީހަމަ ބަިއވެރިުކރުމަށް  ނަުމގައި  ރާެވރިާޔގެ

ުނ ބައިެވރިވުަމށް ިހނާގ ޚަރަަދށް ަކއުންސިލްެގ އެހީެތރިކަމަްށ ކްލަބް ާރެވރިޔާެގ ަފރާުތން އެދިވަަޑއިގެްނފައި  ާވތީ ޭބއްވު
 ބައްދަލުވުމެކެެވ.

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އީ.ޕީ.އޭ އައްޑޫގޮފިން ސ.ގަމުގެ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖުގައި ބޭއްވި 
 ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުން. 

ނޑައަާޅފަިއވާ ްޕޮރގްރާމް ިހއްސާކޮށްމިބައްދަލުވުމަކީ،  ަކއުންސިުލްނ  ިމއަހަުރ އެ ސްކޫލްގެ ީޕ.ޓީ.އޭ. އިން ހިްނގުމަްށ ކަ
އެީހތެރިކަަމށް އެދި ްޕޮރގްރާްމ ކުިރއަްށގެންިދއުމަށް ހަމަޖެހިަފއިާވގޮްތ ހިންާގ ޙަރަާކތަްށ ކައުންސިލުްނ ވެެދވެްނ  އެބޭފުޅުން 

  ކައުންސިލާިއ ޙިއްސާުކރުމަށް ޭބްއވުނު ބައްދަުލވުމެކެެވ.
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 2018 މާރިޗް  04. ވުން ބައްދަލު އެކު ބޭއްވުނު ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ

މިބައްދަލުވުމަކީ ަހއްދުންަމތީ އަތޮުޅ ކައުްނސިލްެގ 
އަްށ އައްޫޑ 2018މާރިޗް  04-03މެމްބަރުން 

ތަުޖރިބާ ދަުތރުަގއި ައއްޑޫސިީޓ ްއވި ސިޓީއަށް ުކރެ

ކައުންސިލާއި ަބއްދަލުކޮށް، އިދާާރގެ އިާދީރ 
ކަންކަމާއި ގުޅޭ ަމޢުލޫމާތު ޯހއްެދވުމަްށ 

އެކަންކަުމެގ މަޢުލޫމާުތ  އެދިވަަޑިއގެންަފއިާވތީ
 ޙިއްސާކުރުުމގެ ގޮތުްނ ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުމެެކވެ.

 

 7އައިރަނަރސްއާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރުން: 
 2018މާރިޗް 

ައއި ަރނާރަްސގެ ަފރާުތން ައއްޑޫސިީޓގަިއ  މިއީ

ުދވުމެްއ ގެ ނަުމަގއި ެމރަތަްނ " ައއްޑޫ ެމރަަތން"
އެ އިެވންޓުެގ ކުރިައށް ެގންދިއުަމށް ނިންމާަފިއވާތީ، 

ަމށް ޭބއްވުުނ ަކއުންސިލާިއ ޙިއްާސ ކުރުމަޢޫލޫމާތު 
 ބައްދަލުވުމެކެެވ. 

 

 2018 މާރިޗް  12ބޭއްވުން.  ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާއެކު
މިބައްދަލުވުމަކީ، ެއން.އައި.އީ އިން ކައުންސިާލއި ުގޅިގެން ބޮޑެތި މީހުްނނަށް އަމާޒްޮކށްެގން ތަމްރީނު ްޕރޮްގރާްމަތްއ 

 ހިންގުމަްށ ބޭނުންާވތީ އެކަމުގެ ަމޢުލޫމާތު ިޙއްސާުކރުމަށް ޭބއްިވ ބައްދަލުވުމެެކވެ. 

 
 2018މާރިޗް  8އީކޯކެއަރ އިން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން: 

ާއރތު އަަވރ މޯލްޑިވްްސ  ށް،ޭބއްވުަމށް ހަމަޖެހިަފއިވާ ާއރތު ައވާ ފާަހގަުކރުމަ ގައި 2018މާރިޗް  24މިބައްދަލުވުމަކީ، 

މަޢުލޫމާުތ ަކއުްނސިލާއި ިޙއްސާކުރުަމްށ  ކަރަންޓް ޓީމުެގ ަފރާތުްނ އީކޯ ެކައރ ާއއި ގުިޅގެްނ ކުިރއަްށ ގެންދާ ހަރަާކތުގެ 
 .ބޭއްވުނު ަބއްދަލުވުމެެކވެ

 
 2018 އޭޕްރިލް 18ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.  މުގެ މަސައަކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ންޓްރީ ސޮފްޓްވެއަރ ހެދު އިންވެ

ބައްދަލުވުމަކީ، ބެންޓަްމއިން ިއންވެންްޓރީ ޮސފްޓްެވައރ ހެދުުމގެ މަސައްަކތް ކުިރައށްދާ ޮގތުެގ މަޢުލޫމާތު މިއިާދާރާއިއ މި

އެންެމފަހުން ިޙއްސާުކރި ަމޢުލޫމާތުތަުކގަިއ ފާަހގަުކރެވުުނ ަމްއސަލަތަކެްއ ހުރުާމއެކު، ޙިއްސާ ުކރަމުން ިދޔަިއރު، 
 އެކަންކަމަށް ަޙއްލު ހޯދުމަްށ ކައުްނސިލް އިާދރާާއއި ބެންޓަްމއާ ދެމެުދ ބޭްއވި ބައްދަުލވުމެކެެވ.
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ޝަންގްރިއްލާ ވިލިގިލީ ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ އާއި 

 2018 މާރިޗް  12ބޭއްވުން.  ކައުންސިލާއެކު

މިބައްދަލުވުމަކީ، ޝަްނގްިރއްލާ ވިލިނގިލި ިރސޯޓް ެއންްޑ 
ެނ  ސްޕާގެ ީސއެްސއާުރ ޕްޮރްގރާމްގެ ަދށުން ިމއަހަުރ ހިންގާ

ހަރަކާްތތައް ރޭވުުމަގއި ކައުްނސިލްގެ ަމޝްަވރާ ހޯދުމަްށ 
 ބޭއްވުނު ަބއްދަލުވުމެެކވެ. 

 

 

އި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އާ
 2018 މާރިޗް 14. ބައްދަލުވުން  ސަރވިސްގެ

މިބައްދަލުވުމަކީ، ައއްޫޑގައި ހިނގާ ަމގުމަީތެގ 

އެކްސިޑެންޓްަތއް ިގނަވަމުންިދއުާމއި ގުިޅގެން، އެކަްނ 

ޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި އަވަސް ަހރުދަނާ ފިޔަަވޅުތަެކްއ 
އެޅުްއވުަމށްޓަކަިއ ޓްާރންސްޕޯްޓ ޮއތޯރިީޓާއިއ 

ސަރވިްސއިން ަކއުންސިާލިއ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ 
ގުިޅގެން ކުެރވިދާނެ ކަްނތަްއތަކާިއ ބެހޭޮގތުްނ 

 މަޝްަވރާުކރުމަށްޓަަކއި ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުމެެކވެ.

 2018 އޭޕްރިލް  23ސީ.ޑީ.އީ ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން. 

ގައި ާޤއިމްކުރުަމްށ 7އަިދ  6ންމަންޓް ެއންޑް އެަނރީޖގެ ަފރާތުން ޒޯން ބައްދަލުވުމަކީ، މިނިސްްޓރީ އޮފް އެްނވަޔަރަ މި
ހަމަޖެހިފަިއވާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ާޤއިމް ކުރުުމގެ ަމޝްޫރޢު ެފށުމުގެ ުކރިން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިަފއިާވ 

ްނ ސީ.ީޑ.ީއ ކޮންސަލްޓޭަޝާނިއ އެންަވޔަރަންމަންޓަްލ އެންޑް ޯސޝަލް އިމްޕެކްްޓ އެސެސްމެންްޓ ހެދުމަްށ، މިނިްސޓްރީ
ޙަވާލުކުރަްއވާަފިއވާތީ، ކަމާިއ ުގޅުންހުިރ ުހރިހާ ަފރާްތތަާކއި ަމޝްަވރާކޮށް، ްޕރޮޖެކްޓާއިމެުދ ހުިރ ކަންބޮޑުވުްނަތްއ 

ައިދ  ދެނަގަތުަމށްޓަކައި ާބއްވަުމންގެންދާ ަބއްދަލުވުްނތަކުގެ ތެެރއިން، އައްޑޫިސޓީ ކައުންސިްލގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަާކއި

 ކައުންސިލްެގ ރިކޮމަންޭޑޝަންްސތައް ހޯދުމަށްޓަަކއި ީސ.ޑީ.ީއގެ ފަާރތުން ޭބއްިވ ބައްދަލުވުމެެކވެ. 
 

 2018 އޭޕްރީލް  30 ސީކެޕްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން.

މިބައްދަލުވުމަކީ، މިނިސްްޓރީ އޮްފ އެްނވަޔަަރންމަޓުން ހިންާގ ސީޕެްކ ްޕރޮޖެކްުޓގެ ަދށުްނ ައއްޫޑަގއި ާޤއިމްުކރެޭވ ނޭަޗރ 
ޕާކާއި ހިމާޔަތްުކެރވިަފއިވާ ަސރަޙައްުދަގއި ކުިރއަށްދާ މަަސއްކަުތގެ އެންމެ ފަހުގެ ަމޢުލޫމާތު ގުޅުންުހރި ފަާރތްތަާކިއ 

 ފަާރތުން ޭބއްވި ަބއްދަލުވުމެެކވެ.  ޙިއްސާކުރުަމށް ސީކެްޕގެ
 



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ްފޯނ 
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 2018ޖޫން  7ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން. އިން ކައުންސިލާއިއެކު   މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

މިބައްދަލުވުމަކީ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސާރވިސަްސ ާއއި ަކއުންސިލައުްނ އަިދ ކައުްނސިލް އިާދާރގެ ސެކްޝަންތަުކގެ ެވރިްނ 
ނޑު ބޭނުމަީކ ސިަފވަންަތ ދަިރންތަކެއް ބިނާުކރުުމގަިއ  ހިމެނޭގޮަތށް ޭބއްވުނު  ބައްދަުލވުމެކެވެ. މިބައްދަުލވުމުެގ މަިއގަ

 23އިސްލާމް ދީާނއި ަޤއުމިއްަޔތުެގ މުހިއްުމ ކަމާިއ ދީނުަގއި ަމއިންބަަފއިންނަްށ ދެިވފަިއވާ މުިހއްމު ަކން ފަދަ ރަނަގޅު 

ުދވަުހގެ ުމއްދަަތށް ކޭްމޕެްއ ހިްނާގ ބަިއވެރީްނެގ ކިބަިއގަިއ ރަނަގޅު ސިފަތަެކއް ަހރުލެްއުވްނ  4 ،ވެލިއުްސއެްއ ކިޔާދީ
ކަމަށް މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ާސރިވސަސް އިން ހާމަުކރެްއިވއެެވ. އަދި މިފަަދ ކަމެްއ ކުިރއަްށ ގެްނދާއިުރ ގިަނ ޚަރަުދތަެކްއ 

ފެނުެގ އެހީާއިއ ކޭމްޕް ޖެހުަމށް ބޭނުްނާވ ަސތަިރ ފަަދ ތަެކތީެގ ެއީހ  ކައުްނސިލުން ިމ ވޯްކ ޝޮޕަްށ ބޭނުްނވާ ،ހިނގާނެތީ
ލިބުން ބޭނުންވާ ަކން ހާމަުކރެްއިވއެެވ. މިކަާމއި ގުިޅގެްނ ެއފަާރތުން އެދިަފިއވާ އެހީެތރިަކން ކައުްނސިލުން ވަީނ 

 ފޯރުކޮށްީދފަެއވެ. 

 
ބޭއްވުން. ޓީ.އެފް.ޖީއާއެކު ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް 

 2018 ޖޫން  25

ގައި އައްޫޑަގއި ީޓ.ެއފް.ޖީްނ 3123މިއީ ޮއގަސްްޓ 
ކުރިައށް ގެންިދއުމަށް ހަމަެޖހިަފއިވާ "ރަން އިްނ 

އައްޫޑ"ާއއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަުއންސިލާިއ 
 ޙިއްސާކުރުަމށް ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުމެެކވެ.  

 

މަރަދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ 
 2018ޖުލައި  30ބައްދަލުވުން. 

ކޮންސަލްޓަންާޓިއ ައއްޫޑ ސިޓީ ަކއުންސިލާއެުކ ބޭްއުވުނ  އޭ .ައއި.އީ ަމްޝރޫުޢގެ ބޮޑުކުރުުމގެ ބަނދަރު  ަމރދޫ މިއީ 

 މަަސއްކަތް  ޕްރޮޖްކެުޓގެ މިހާރު  ަތއްާޔރުެވފަިއާވގޮާތއި ކޮންސެްޕޓް ަމްޝރޫުޢގެ މި މިބައްދަުލވުުމގައިބައްދަލުވުމެކެެވ. 
 ައވަުށަގއި  ިމޕްރޮޖެކްްޓގައި  ަމސައްަކތްތަާކއި ުހރި ވިސްަނވާަފއި ުކިރއަްށގެންދަން މަަސއްކަތް ސާބާއި،ހި ކުރިައށްޮގސްަފއިވާ 

 ޮއތްޮގތް  ހާލަތު ިމހާރު ބަނދަުރގެ ކައުްނސިލުންވަނީ. ިޙއްސާކުަރްއވާަފއިެވެއވެ މަަސއްކަްތތައް ކުރިައށްގެންެދވޭނެ
  .ސާފުކޮށްެދއްާވފަެއވެ

 

 2018އޮގަސްޓް  05ޑިވިޝަންގެ ބޭފުޅުން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން. ސައުތު ޕޮލިސް 

 ވުުމގެ  ތަާޤރަފް ުގޅިގެން ހަމަޖެހުމާއި އަޒްާހން އަޙުމަދު ސްްޕރިޓެންޑެންޓް ކޮމާންަޑރަކަށް ޑިިވޜަން ޕޮލިސް މިއީ ސަުއތު

 ަކއުންސިާލއިއެުކ ބޭްއވި ބައްދަުލވުމެެކވެ.   ގޮތުން
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 2018އޮގަސްޓް  08 –އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވްއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 ބޭނުންވެގެން  ކަުއންސިލުން ދެެނގަތުަމށް މިންަވރު ގޮސްަފިއވާ ކުިރއަށް މަސައްަކތް ކޯަޕރޭިޓވް ޕީޕަލްސް މިއީ، ައއްޑޫ
ނޑު. ަބއްދަލުވުމެެކވެ ަމްޝވަރާ ގެންެދވުނު ކުރިައށް  އިން  ކޯޕަރޭިޓވް ީޕޕަލްސް ައއްޑޫ ަބއްދަލުވުުމަގއި ޮގތެްއގައި ަމއިގަ

 ކޯަޕރޭްޓސް  މަޢުލޫމާތާއި ޚުލާޞާ ކަންކަމުގެ ުހރި ނުގެންެދވި ުކރިައށް އަދި  މިްނަވރު ޮގސްަފއިވާ ުކރިައށް މަސައްކަތް

 .ޙިއްސާޮކށްަފއިެވެއވެ ަކއުންސިލާއި  ަމޢުލޫމާތު ަދތިތަުކގެ ދިާމވާ ހިންގުމުަގއި
 

 2018އޮގަސްޓް  09 – ބޭއްވުން ޓީ.އެފް.ޖީއާއެކު ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް 

 ގެންިދއުަމށް  ކުިރއަށް  ސިޓީަގއި  ައއްޑޫ ނަުމގައި  މި " އައްޑޫ  އިން  ރަން " އަށް  22 އިން 21 އޯގަސްޓް 3123

 ަފރާތުން  ެއފްޖީގެ .ޓީ ުކެރއްވުަމށް ިހއްސާ ަކއުންސިލާއި  މަޢުލޫމާތު  ޮގތުގެ  ދާނެ ުކިރއަށް  ިއވެންޓް ުދވުުމގެ ހަމަޖެހިފަިއވާ

 ަތރަްއޤީައށް  ައންހެނުންގެ  ކައުްނސިލަރުންާނއި ބަެއއް ކުެރްއވުމުަގއި ބައްދަލު މި. ބައްދަލުކުެރްއވިެއވެ ކައުންސިާލއި މިއަދު
 .ވިެއވެވަޑަިއގެްނނެ ަބިއވެިރވެ ބޭފުޅުން 21 ފަާރތުން ގެ. ޖީ.އެފް .ޓީ މެމްަބރުންާނއި ކޮމިީޓގެ ކުރާ މަސައްކަތް 

 

 2018ސެޕްޓެންބަރު  04  -މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން 

 އަށ3124ް-3121 ކްރެެސންޓްގެ  ރެޑް މިބައްދަލުވުމަކީ

 ކުެރވިަފއި  ހަަމވާތީ  ޕްލޭން  ސްޓްރެޓެޖިކް  ހަދާފަިއވާ
 ޕްލޭން  އޮްތތާނަގއި ުކރިައށް އަދި ކަންކަމާއި  ހުރި

 ބެލުމަށްޓަަކއި  ކޮބަިއތޯ ކަންކަމަކީ  ބޭނުްނވާ ރޭވުުމަގއި

 ކުެރއްވުުމގެ  ބައްދަލުކުަރްއވާ ސްޓެކްހޯލްޑަރސްތަާކއެކު
 އަދި  .ބައްދަުލވުމެކެވެ  ޭބއްވި  ަކއުންސިާލއެކު ތެެރއިން

 އެކްިޓވިޓީސްތަާކއި، ުކރިައށްދާ ކައުންސިލުން

 ކީ  ކުެޅވޭނެ ަގއި ލެވެލް ސިޓީ އަށް ސީ.އާރު .އެމް
 މަަސއްކަތް  އެުކގައި  ާއއި ކޮަބއިތޯ  ރޯލްތަކަކީ

 ކޮބައިޯތ މަްޝަވރާކުެރވިަފއި ވެެއވެ. ދާިއރާތަކަކީ  ކުރެވިދާނެ 
 

 2018ސެޕްޓެންބަރު  12 -ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ބަޔޯ ކްލަބާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 ޝަަރުފއްދީން  ޕްޮރްގރާމްަގއި ަފރުކޮއި ުކރިައްށގެންދަވާ  ަފށަިއގެން ަސރުކާރުން  މެުދަގއި ސްކޫލްތަުކގެ މިބައްދަލުވުމަކީ
 ހޭލުްނެތރި  ެއފަދަ އައްޑޫސިީޓަގއިެވސް ގުޅިގެން  އެކަމާއި  ުހއްޓާލާަފއިާވތީ ބޭނުންކުުރން ފުޅި  ޕްލާސް  ސްކޫލްއިން

 ބައްދަލުުކރެްއވި  ބޭުނންވާތީ  އެއްާބރުލެްއވުން  ަކއުންސިލްގެ  އެކަމަށް  ކަުމގަިއާވތީ، ބޭނުންެތރިކަެމއް ފެށުމަކީ  ޕްރޮްގރާެމއް

 ފުޅި  ނުރައްާކތިރިކަާމއި ތަެކތީގެ  ފަދަ ފުޅި ޕްލާސްޓިކް ސަރަަޙއްދުތަުކގައި  އެކި ައއްޑޫގެ އެޮގތުން. ކުރެްއވުމެކެވެ 
 ބޭނުންެތރިކަެމއް  ހެއްެދވުމަކީ ަކއުންސިލުން ފެންނާެނޮގތަށް ޯނޓިސްަތއް ފަދަ ެދވޭ މެސެޖް ުކރެވިދާނެ މަދުކުރުމަށް

 މަަމށް މަަސއްކަތް ުކރުމަްށ ވަީނ މަްޝަވރާކުެރވިަފެއވެ. ވަީތ ދެަފރާތް ގުިޅގެން މިކަކަމުގައި 
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 2018ސެޕްޓެންބަރު  25 -ބިޒްނަސް ސެންޓަރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 އިން  ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިއީ މިނިސްޓްރީ
 ބިޒިނަސް " ާޤއިމުކޮްށފަިއވާ ަގއި އައްޑޫސިޓީ 

 އިކޮނޮމިކް " ަފާރތުން ައއްޑޫސިީޓގެ ގެ"ސެންޓަރު 

 އެކަާމއި  ުކރަމުންާދތީ، ަތއްާޔރު އެއް " ޕްރޮަފއިލް
 މަޢުލޫާމތު  ބޭނުންވާ  އެޭބފުޅުން  ގުޭޅގޮތުން 

 .ބައްދަުލވުމެކެވެ  ޭބއްވުނު  އެއްުކރުމަށްޓަަކއި
 ދިިރއުޅުުމގެ  ރަުށގެ އަކީ " ްޕރޮަފއިލް އިކޮނޮމިކް "

 އިޖުތިާމޢީ  ަރުށގެ ޙާލަތާއި  ިދރިއުޅުުމގެ  ވައްަޓފާިޅއާއި 

 އިްޤިތޞާދީ  ހިްނގާ ރަުށގައި މަޢުލޫމާާތއި ޙާލަތްތަކުގެ
 ގޮތުން  ހިމެނޭ ަމޢުލޫމާތެއް  އެަތއް ފަދަ ަމޢުލޫމާތު އުެފއްދުންތަުކގެ އަިމއްލަ އުަފއްދާ  ަރށުަގއި އަދި  މަޢުލޫމާތު  ހަރަކާްތތަކުގެ 

 ތުަތއް ަކއުންސިލުްނަވނީ ހިއްސާޮކށްަފއެެވ. މި ަބއްދަލުވުުމަގއި އެަފރާތުން ބޭނުްނވާ ަމޢޫލޫމާ .ޕްޮރފައިލެެކވެ ތައްާޔރުކުެރވޭ

 
 2018 އޮކްޓޫބަރު  18. އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  އޮފީހުގެ ރައީސްގެ އިންތިޚާބީ 

 ަފރާތުން  އޮފީުހގެ ަރީއސްގެ އިންތިޚާބީ ަމޝްަވރާުކރުމަށްޓަަކއި ގުޅޭޮގތުން ަމރުޙަލާާއއި ބަދަލުވުުމގެ މިއީ ެވރިނަކް
 ހިްނގުމުަގއި  ދާއިާރތައް  އިދާރީ  އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ މިބައްދަުލވުުމގައި  .ބައްދަުލވުމެކެވެ  ޭބއްވުނު  ކައުންސިލާިއއެކު

 އޮަނރަބަލް  ރައީސް އިންިތޚާބީ ޚިދުމަތްތަާކއި، ފޯރުޮކށްދޭނެ އާންުމންނަށް ކަުއންސިލުން ާބރުތަާކއި، ލިބިގެްނވާ ކައުންސިލަށް

 ދުަވހު  211 ފުރަތަމަ ފަހުން  ބަދަލުވުުމގެ ސަރުާކރު ގުޭޅޮގތުންނާިއ، ަވޢުދުނާާމއި ިރޔާސީ ޞާލިުހގެ މުަޙއްމަދު އިބްރާހިމް
ނަޑއަޅާަފިއވާ ހާސިލުކުރުމަށް ނޑިތަާކއި ކަ ނޑުދަ  ަމްޝވަރާުކރެުވނެވެ  ގުޅޭޮގތުން ލަ

 

ކައުންސިލާއެކު  ގެމަނަފުށީ  އުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު 
 2018އޮކްޓޫބަރު  22 -ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ަކއުންސިްލ  ގެަމނަފުށީ  އުުތރުބުރީ  ުހވަުދއަތޮޅު މިއީ 
އައްޫޑއަްށ ކުެރއްިވ ތަުޖރިބާ ަދތުުރފުޅުެގ ެތެރއިްނ 

އައްޑޫސިީޓ ކައުްނސިލާއެކު ޭބއްުވނު ބައްދަުލވުމެކެެވ. 

މި ބައްދަލުވުުމގަިއ ކައުްނސިލްގެ ަމސައްަކތްަތްއ 
ުޖރިބާަތްއ ހިންގާ ގޮާތއި ގުޭޅގޮތުން ެދފަާރތުެގ ތަ

 ހިއްސާކުެރިވފަިއވެެއވެ. 

 
 2018އޮކްޓޫބަރު  24އޮޓިޑް އޮފީހާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން. 

. ބައްދަުލވުމެކެވެ  ބޭއްވި ަމޝްަވރާުކރުމަށް ކަުއންސިލާއެކު ގޮތުން ނިންމުުމގެ އޮޑިޓް އަހަުރގެ ވަނ3122ަ މިބައްދަލުވުމަކީ
 .ިޙއްސާޮކށްަފއިެވެއވެ ކަުއންސިލާއި ަކންކަން ފާަހގަކުެރވުނު އޮޑިޓަށް  މިބައްދަލުވުުމގައި



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 2018ނޮވެންބަރު  01ބައްދަލުވުން.  ކޮމިޝަނާއެކު ބޭއްވުނު  އިލެކްޝަންސް

 މަޖިލިސް  ަރއްޔިތުްނގެ އަަހރު ވަނ3124ަމިއީ 
 ދާއިާރތަކަށް  އިްނތިޚާބީ ސިޓީގެ އައްޑޫ އިންތިޚާބުަގއި

 ަމްޝވަރާުކރުމަށް  ުގޅޭޮގތުން ބަދަުލތަކާއި  އަންނާނެ

 ސިޓީ  އައްޑޫ  ަފރާުތން ކޮިމޝަންގެ  އިލެކްޝަންސް 
އެުކ ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުމެެކވެ. ކައުންސިލާއި 

 މަުހގައި  ަމރޗް އަަހރުގެ ވަނ3124ަ މިބައްދަލުވުުމގައި
 މަޖިލިސް  ަރއްޔިުތންގެ ހަމަޖެހިަފއިވާ  ބޭއްވުަމށް

 ޖެހޭ ގެންނަން ދާިއރާތަަކށް ައއްޑޫސިީޓގެ  އިންތިޚާބުަގއި 

 މަްޝވަރާުކެރވުނެެވ. ެއގޮތުން  ގުޭޅގޮުތން ބަދަލުތަކާއި
ނަޑއެޅުމަާށއި، ޮގތުަގއި ދާިއާރއެްއގެ ދެ  ވަކި މީދޫ އަދި  ހުޅުދޫ  އިުތރު  އެކުެލވޭހެން ަބއެއް  ވަކި  ފޭދޫގެ  އަދި މަރަޫދފޭދޫ ކަ

 ގުޭޅގޮުތންވެސް  ުއފެއްދުމާ ދާިއާރއެއް  ިއތުރު  ހިތަޫދއަށް  ިއތުރުން  ީމގެ. މަްޝަވރާކުެރވުެނވެ އުެފއްދުމަށް  ދާިއރާ އެއް 

 .ުކރެިވަފއިެވއެވެ  މަޝްަވރާ
 

 2018ނޮވެންބަރު  05. ޕޮލިޓެކްނިކާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން. މޯލްޑިވްސް 

 ަދތުުރަގއި، ކުރެްއވި ައއްޑޫައށް  ަފރާތުން ޕޮލިޓެކްނިްކގެ ދެަނގަތުަމށް ހާަލތު ކެމްަޕސްގެ ހިތަޫދގެ.ސ މިބައްދަލުވުމަކީ،

ދެްއވުަމްށ  މަޢުލޫމާތު  ކޯސްތަުކގެ  ހަމަޖެިހފަިއވާ  ފެށުަމށް ހިތަޫދަގއި.ސ އިންޓޭްކަގއި ޖެނެައރީ  އަހަުރގެ  ވަނ3124ަ

 ގުޭޅގޮތުން  ޢިާމރާާތއި ދޫޮކށްަފއިވާ  ަތށްއެަފރާ ކަުއންސިލުން ކައުންސިލާިއއެކު ޭބްއވުނު ަބއްދަލުވުމެެކވެ. އަދި 
 .މަޝްަވރާުކރެިވފަިއެވއެވެ 

 

 2018ނޮވެންބަރު  07ބައްދަލުވުން. ނަޝީދާ އެކު ބޭއްވުނު  މުޙައްމަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރީގެ

 އަލްާފޟިލް ރައީސުލްޖުމްޫހރިްއޔާ މިއީ ުކރީގެ 

 ަކއުންސިލާއި  ސިޓީ  ައއްޑޫ ަނޝީދު މުޙައްމަދު
 ކޮމިޓީގެ  ަމސައްަކތްކުަރްއވާ ަތރައްީޤއަށް އަންހެނުްނގެ

 ަބއްދުލުކުެރއްވުަމށް ޭބއްވުނު  ބޭފުޅުންނާ

 ސިީޓއަށް  އައްޑޫ  މިަބއްދަލުވުުމަގއިބައްދަލުވުމެކެެވ. 
 ުގޅިގެން  ަސރުކާާރއި ައއު ަމއްސަލަތަާކއި ދިމާވެަފއިވާ

  ގެންދިއުމާމެދު  ކުިރއަށް  ކަންކަން

 ައއްޑޫސިޓީ  ައދި. މަޝްަވރާުކރެިވފަިއެވއެވެ 
 އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ފުރިހަަމައށް އިާދރާ ކައުންސިލްގެ 



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 މިމަްޝަވރާަގއި . ަމޝްަވރާުކެރވުނެވެ  ގުޭޅގޮތުން މަަސއްކަތްތަާކއި ުކރަންޖެހޭ އެކަމަށް ކަމާއި ލިބިދޭންޖެހޭ ާބރު ހިންގުމުގެ

 ިސޓީ  މާލެ މެްމބަރުންނާއި، މަޖިލިސްގެ  ޝާހިާދއި، هللاއަބްދު ަރއީސް ކޮމިީޓގެ އިްނތިޤާލީ އިުތރުން ަނޝީުދގެ ރައީސް 
 .ބަިއެވރިެވވަޑަިއގެންެނިވއެވެ  ެވސް މުޙައްމަދު  ިޝފާ މޭޔަރ ކައުންސިލްގެ 

 

 2018ނޮވެންބަރު  18ބައްދަލުވުން. އެކު ބޭއްވުނު އުޤައިލާ ޙަސަން  ޕްރޮފެސަރ

 ދިނުަމށްޓަކައި  ފޯރުޮކށް ޚިދުމަތް  ރައްިޔތުންަނށް ފަސޭަހއިން ހަރުަދނާކޮށް ޚިދުމަްތތައް  ޯފރުކޮށްޭދންޖެހޭ ަކއުންސިލުންމިއީ 

ކައުންސިލުްނ  ސިޓީ ައްއޑޫ އާއި އުޤައިލް ޙަސަން ްޕރޮފެަސރ ޭރވުމަށް ގޮތް ގެންދާނެ ކުިރއަށް މަސައްަކތް ކުރިމަުގަގއި
 ބޭއްވި ަބއްދަލުވުމެެކވެ.

 

 2018ނޮވެންބަރު  19 -ޞާލިހާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުކުރެއްވުން  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ުހރިކަންކަން  ނުކުރެވި ަތަރއްޤީައށް  ސިީޓގެ އޮފީުހަގއި ބޭްއވުނު މި ބައްދަލުވުމަކީ އައްޑޫ ރައީސުލްޖުމްޫހރިްއޔާގެ
 ދައުަލތުން  ހުށަެހޅުްއވުމަްށ ބޭްއވުނު ަބްއދަލުވުމެކެވެ. ކަންކަުމގެ ރާްއަވވާަފއިވާ  ަތަރއްޤީައށް ސިީޓގެ އައްޑޫ  ފާހަގަުކރަްއަވއި،

 ކައުްނސިލް  ސިޓީގެ އައްޑޫ  ހަމަޖައްަސަވއިދެްއވުމަށް ިއންތިޒާެމއް ނެލިބޭ ސިޓީއިން ައއްޑޫ ޚިދުަމތްަތއް ފޯރުކޮށްދޭ
 ހަރުދަނާޮކށް  ނިޒާމު ލާަމރުކަޒީ އަދި .އެދިވަަޑިއގެންަފއެވެ  ައރިހުަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫިރއްާޔގެ ވަނީ މެންބަރުން

 މި  ވެސް އިތުުރން ީމގެ . ފާަހގަކުެރއްިވެއވެ ަކއުންސިލުން މުހިންމުކަން ބާުރވެރިުކރުވުުމގެ ކައުންސިލުަތއް
 ބެހޭޮގތުން  އާ  ދާއިރާ  ތަޢުލީމީ  އިުތރުން ހާލަުތގެ ަމގުތަުކގެ ަކރަންާޓއި، ަނރުދަމާާއއި، ފެާނއި، ބައްދަލުކުރެްއވުުމގައި 
 ކައުންސިލުން  މުިހންމުކަން މަަސއްކަތްުކރުުމގެ ާގތުން ވީާހވެސް ރަްއޔިތުންނާ ސަރުާކރުން މި މަޝްަވރާުކރަްއވައި 

ނޑައަޅާަފއިވާ ކުރުމަށް ކައުްނސިލުން ަކއުންސިލުްނވަނީ މިބައްދަުލވުުމގައި އަދި. ވާަފިއވެެއވެފާހަގަުކރައް   ަކންކަުމގެ  ކަ
 ަހއްލުކޮށްދެްއވުަމށް   ައވަހަކަށް  ވީާހވެސް ހުށަެހޅިކަންކަން ކައުންސިލުން . ެއވެޙިއްސާުކރަްއވާފަ  ރައީާސއި  މަޢުލޫމާތު
 ވިދާުޅެވފަެއވެ. ަރއީސުލްޖުމްޫހރިްއޔާވަނީ  ކޮށްެދއްވާނެކަުމަގއި މަސައްކަތް 
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 2018ނޮވެންބަރު  19ބައްދަލުވުން.  ބޭއްވުނު މިޝްރާއާއިއެކު  އަކިލެޝް  މިސްޓަރ ހިޒްއެކްސެލެންސީ 

ނަޑއަޅުްއވާަފިއވާ ރާއްެޖއަށް  އިންޑިޔާިއން  ސަީފރު  ކަ
 ިމޝްާރާއއި  އަކިެލޝް މިްސޓަރ ހިޒްއެކްސެލެންސީ

 މިަބއްދަލުވުުމަގއި  ަކއުންސިލުން ޭބއްވި ސިޓީ އައްޑޫ

 ފުުރޞަުތތަާކއި  ުހރި އިްނވެސްަޓރުންނަށް  އައްޫޑގައި 
 ަދތުުރފަުތާރއި  ަވިއގެ ދެމެދު  އައްޫޑާއއި އިންޑިޔާިއން

ނޑުމަގުން  ުހރި  ުކރެވެން  ކުރުަމށް ެއތެރެ  މުދާ  ކަ
 .  ކުަރއްާވފަިއެވއެވެ  ަމްޝވަރާ  ގުޅޭޮގތުން ކަންކަމާއި

 

 2018ނޮވެންބަރު  19ބައްދަލުވުން.  ބޭއްވުނު ކޮމްޕެނީއާއި އެކު  ޝޯރވް  އޮފް ޓަފް  ސިންގަރޕޫރުގެ 

ުނ  ސިޓީ ެޗައރމަންާއއި އައްޑޫ ކޮމްޕެީނގެ ޯޝރވް އޮފް ޓަފް ސިްނގަރޫޕުރގެމިއީ  ަކއުްނސިލާއި އެކު ޭބއްވު

 ުކރިެއރުވުަމށް  އިްޤތިޞާދު މަޢުލޫާމތާއި ފުުރަޞތަކުގެ ުހރި ތަަރއްީޤއަށް ައއްޑޫގެ ބައްދަލުވުމެކެެވ. މިބައްދަުލވުމުަގއި

 .ޙިްއސާކުަރއްާވފަެއވެ ލުްނވަނީަކއުންސި ަމޢުލޫމާތު މަަސއްކަުތގެ ުކރަްއވާ ކައުންސިލުން
 

 2018ނޮވެންބަރު  20ބައްދަލުވުން.  ބޭއްވުނު އެއަރ އާއި އެކު  މަންތާ 

 ބެޭހގޮތުން  ަދތުރުުކރުމާއި އައްޫޑއަށް ތަްއޔާުރވެަފިއވާތީ އުުދހުންތަކަށް ެއތެޭރގެ ާރއްޭޖގެ އެައރއިން މަންތާ މިއީ

 .ބައްދަުލވުމެކެވެ  ޭބއްވުނު  މަޝްަވރާުކރުމަށް

 
 2018ނޮވެންބަރު  21ބައްދަލުވުން.  ގެޑެވެލޮޕްމަންޓް  އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 އިސްާމއިްލއާ  ަފއްޔާޒު ޑެވެލޮޕްމަންޓް، އިކޮނޮމިކް  ޮއފް މިނިްސޓަރ ގުޭޅގޮުތން ހަރުދަނާުކރުމާ އިްޤތިސޯދު  ައއްޑޫސިީޓގެ  މިއީ

 ދާިއާރގައި  ވިަޔފާރި  އައްޫޑގެ ަކއުންސިލުން ަމްޝވަރާުކރުމަްށ ޭބއްިވ ބައްދަުލވުމެކެެވ. މިަބއްދަލުވުުމގައި  އައްޑޫސިޓީ 
 ައދި . ވާހަކަދެކެވުެނވެ ގުޭޅގޮތުން  ގެެނއުމާއި މުދާ އައްޫޑއަށް ބޭރުން ާރއްެޖއިން ރަނގަޅުުކރުާމއި، ޚިދުަމތް ސަރުކާރުންދޭ

 އިންިކއުބޭަޝން  ބިޒްނަސް ްޕރޮްގރާާމއި އީ.އެމް.އެސް ރަނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތް ގެ ސެންަޓރ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ބިޒްނަސް
 ަކއުންސިުލން  .ެއދިފަެއވެ ަކއުންސިލުންަވނީ ހަމަޖެްއސައިދިނުަމށް އިންތިޒާމު  ހިްނގޭނެ ޮގތެްއަގއި ފުރިހަމަ  ސެންޓަރ

 އުެފއްުދންތެރިކަާމއި ކާބޯތަކެީތގެ  ،ތަާޢރަފްކޮށް މާރެކޓެއް ބަންދު ަހފްތާ ެތޭރގައި ކަންކަުމގެ ަބއެއް ހުށަހެޅި ފާހަގަޮކށް

 ިމންގަުޑަތއް  ތަންތަނުން ދޭ ޚިދުމަތް ވިަޔފާރި  ިއންތިޒާމުކުރުާމއި، ފެްނވަުރަގއި ސިޓީ ސިަފއެްއަގއި ރަސްމީ މައުރަޒު
 .ހިމެނެެއވެ ދިޔުން ހަމަޖެިހެގން އިންތިޒާުމތަކެއް ަހރުދަނާ ބެލޭނެ ސާުފތާހިރުކަން އެތަްނތަނުގެ  ބަލައި ހިފަހައްާޓތޯ

 ދެްއވުމަްށވެސް  ހޯްއދަވައި  ަހއްލެއް  އެަކންކަމަށް ފާަހގަޮކށް ޮގންޖެހުންަތއް ހުރި  ިވޔަާފރިެވރިންނަށް  މީގެިއތުރުން 

 ަކއުންސިުލން  ދިނުމަށް ހޯދައި  ަހއްލެއް  ަފސޭހަ ައށްަމއްސަލަ ބިދޭސީންގެ    އަދި . އެިދވަޑަިއގެންަފއިެވެއވެ ކައުންސިލުން
 .ދިވަަޑއިގެްނފަިއެވއެވެ އެ  އަރިުހަގއި މިނިސްަޓުރގެ ވަނީ
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 2018ނޮވެންބަރު  21ބައްދަލުވުން.  ގެ ހެލްތް އޮފްމިނިސްޓްރީ 

 ގުޅޭޮގތުން  އާއި  ދާއިރާ  ިސއްޙީ  ައއްޫޑގެ މިބައްދަުލވުމުަގއި ާއިއ އެުކ ޭބއްވުުނ  އަމީން  هللاޢަބްދު ހެްލތު ޮއފް މިނިސްޓަރ
 ުހރި  ތަުކގައި  ސެންޓަރ ހެލްތް  އައްޫޑގެ  ހޮސްޕިޓަލާއި  ރީޖަނަލް  ިހތަދޫ މިަބއްދަލުވުުމގައި . މަޝްަވރާުކރެިވފަިއެވއެވެ 

 ގޮުތންނާއި، ގުޅޭ ސާރވިްސއާއި ޓްރޯމާ އަދި އެމަޖެންސީ ުކރުާމއި، ަތރައްޤީ ފިލުަވއި އާބާުތރަ ެއތަންތަން  ދަތިތަކާިއ،

 ައރިުހން  ގެ ިމނިސްޓަރ ަހއްލުކޮށްދިނުމަށް އެކަންކަން ިހއްސާކޮށް ަމޢުލޫމާތު ދަިތތަކުގެ ުހންނަ ހޯދުުމގައި އާސަންދަ
 މަަސއްކަތް  ހޮސްޕިޓަލުގެ  ަޓރަޝރީ  އެނުދގެ  211 ާޤއިމްކުރާ  ައއްޫޑގައި  އަދި . އެދިވަަޑއިެގންަފއެވެ  ވަނީ  ކައުންސިލުން

 .ސުވާލުކުެރްއވިެއވެ ަކއުންސިލުން ގުޭޅގޮތުން ގޮާތއި ދާކުރިައށް

 ުހރިހާ  ހުރި ދެވެން ރަނގަޅުކުރުަމށް  އެކަންކަން އަޑުައއްަސަވއި ކަންކަން ހުށަހެޅި ަކއުންސިލުން މިބައްދަލުވުުމގައި

 .ެދްއވިެއވެ އަމީން މިނިްސޓަރ ހެލްތް ޔަޤީންކަން  ދެްއވާނެކަުމގެ އެހީެތރިކަމެއް 

 
 2018ނޮވެންބަރު  21ބައްދަލުވުން.  ރގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ ނެޝަނަލް  އޮފް ނިސްޓްރީ މި 

އަސްލަމްާއއި އެކު ބޭްއވުނު ިމ  މުޙައްމަދު އިްނފްރާްސޓްރަކްަޗރ، އެންޑް ޕްލޭނިންގ ެނޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓަރ

 ލޭންޑްޔޫޒް  ޕްލޭނާއި ެޑވެލޮޕްމަްނޓް އާއި ިވޝަން ައއްޫޑގެ ތެޭރަގއި، ކަންކަމުގެ ުކރެުވނު ބައްދަލުވުުމގައި ަމްޝވަރާ
 މަްޝަވރާ  ޮގތުން ގުޅޭުކރުމާ  ަތއްޔާރު ޕްލޭެނއް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ރާްސތާ ުދރު ާރވައި، މަަސއްކަްތތައް ެއއްޮގތަށް ޕްލޭނާއި

 ގެންދިޔުަމށް  ދަށުން ބެުލމުގެ ަކއުންސިލްގެ ޙިދުމަްތތައް އެންމެހާ ވޯކްްސގެ ޕަބްލިކް ޙިދުމަާތއި މުނިސިޕަލް އަދި. ކުރެވުެނވެ
 މުިހއްމު  ޖެހިަފިއވާ ހައްލުުކރުަމށް ިމަވގުތު  ައއްޑޫައށް .ކުެރވުެނވެ ަމޝްަވރާ  ގުޭޅގޮުތންވެސް  ކަންކަާމއި  ކުރަންޖެހޭ

 އިްނތިޒާމު  ދިއްލުމުގެ  ަމގުބަްއތި  ަމރާމާާތއި ބޭނުްނވާ ަމުގތަކަށް ަމއްސަލަާއއި، ެފންބޮޑުވާ ާވޭރވެހި ގޮުތގައި  ކަންކަމުގެ

 ފަޅު  ފުންުކރުމާއި، ބަނދަުރތައް ކުރަންޖެހޭ  ފުން  ހައްލުުކރުމާއި  މަްއސަލަ ހަލާުކވެަފއިވާ  އްބަނަދރުތަ  ރަނަގޅުކުރުާމއި،
 ދަންަނވާަފއެވެ  ައރިުހގައި  މިނިސްަޓުރގެ ާފހަގަޮކށް ވަނީ ަކއުންސިލުން ހިއްކުން

 

 2018ނޮވެންބަރު  21ބައްދަލުވުން.  ގެ ޑެވެލޮޕްމަންޓް އާރބަން  އެންޑް  ހައުންސިންގ އޮފް މިނިސްޓްރީ 

އެކު ބޭްއވުުނ  ޝަކޫރާ އާިތފާ  އާމިނަތު ެޑވެލޮޕްމަންޓް އާރބަން އެންޑް ަހއުންސިްނގ އޮފް މިނިސްަޓރ  އޮފް މިނިސްޓަރ
 ޭދން  ޯގތި އަލަށް ަހއްލުކުރުާމއި، މައްސަަލތައް ދިމާެވަފއި ދިނުުމަގއި ފްލެޓް ޯގތިާއއި މި ބައްދަލުވުުމގައި ައއްޑޫއިން

 ދިމާެވފަިއވާ  ުގޅިގެން  އިޢުލާާނއި ކުރެިވފަިއވާ
 ަމޝްަވރާ  ގުޭޅގޮުތން ހޯދުާމއި ަހއްލެއް މައްސަލަައށް
 މަަސއްކަްތނުކޮށް  ަހވާލުކޮްށފައި ދޫުކރެވި އަދި. ކުރެވުެނވެ

 ތަަރއްޤީައށް  ުހރުމުން ބިްނތައް  ަހރުތަެކއްެވފަިއވާއަ ގިނަ
 މިނިސްަޓރ ވަނީ ަކއުންސިލުން އެޅެމުންދާކަން ހުރަސް

 އިުތރުން  ީމގެ .ގެެނސްދެްއވާަފެއވެ ސަމާލުކަމަށް  ގެ
 ޕްލޭނިްނގ ގޮތުންާނއި ބެހޭ ުކރުމާ އިާމރާތް އުސްކޮށް

 ލޭންޑް  އަދި ބެޭހގޮތުން އާ ކޯޑް ބިލްޑިންގ އަދި ކޯޑް
 ގުޭޅގޮތުްނވެސް  ކުރުާމއި ިރވިއު  ޕްލޭން ޔޫޒް

 ަމްޝވަރާުކެރވެނުެވ. މިބައްދަލުވުުމގައި
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 2018ނޮވެންބަރު  22އެފެއާޒް ބައްދަލުވުން.  އިސްލާމިކް  އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 ައއްޑޫސިޓީގެ  މިބައްދަލުވުމުަގއި  ޭބއްުވނު އެކު އާއި  ޒާހިރު  އަހުމަދު . ޑރ ެއފެއާޒް، އިސްލާމިކް  ޮއފް މިނިސްޓަރ
 މިނިސްޓަރާ  އިސްލާމިކް ކައުްނސިލުން މަޢުލޫމާތު ަދތިތަުކގެ ހުރި ބެލެހެްއޓުމުަގއި ުކރުމާއި މަރާމާތު މިސްކިތްަތއް

 ބެހޭ  ޒަކާތާ  މުދަލު ޒަކާާތއި ފިޠުރު  ދަިތތަކާއި، ހުރި  ހަމަެޖއްސުުމަގއި ކަންކަން ކަށުކަމާކެީމގެ އަދި . ހިއްސާކުެރްއވިެއވެ

 ިހއްސާޮކށްަފއެވެ  ކައުންސިލުްނވަނީ މައުލޫމާުތވެސް  ދަިތތަކުގެ  ުހރި ކުރުުމަގއި އިްނތިޒާމު ކަންކަން
 

 2018ނޮވެންބަރު  22ބައްދަލުވުން.  އެފެއާޒްގެ ހޯމް  އޮފް މިނިސްޓްރީ 

هللا އަބްދު އިމްރާން  ަޝއިޚް އެެފއާޒް، ހޯމް  ޮއފް މިނިސްޓަރ

 އާއި އެކު ބޭްއވުނު މިބައްދަލުވުުމަގއި މިބައްދަލުވުުމަގއި 
 މާަހއުލަކަށް  ަރއްކާެތރި އަދި އަމާން ވެށި އައްޑޫސިީޓގެ

 މަްޝަވރާ  ުގޅޭޮގތުން މަަސއްކަްތތަކާ ުކރަންޖެހޭ ހެދުމަށްޓަކައި

 ޕޮލިސް  އައްޫޑގެ  ެގގޮުތގައި  ޕޮލިސްެއއް ސިޓީ އަދި. ކުރެވުެނވެ
 ޮއފް  އިންސްޓިިޓއުޓް  ުގޅޭޮގތުންާނއި، އިންތިޒާމުުކރުމާއި 

 ގެ  އެްނފޯސްމެންޓް ލޯ އެންޑް ސްޓަޑީސް ޓީސެކިއުރި 

 .ަމްޝވަރާުކެރވިަފއިެވެއވެ ގޮތުްނވެސް ގުޅޭ މަސައްކަްތތަކާ
 

 2018ނޮވެންބަރު  22ބައްދަލުވުން. އޭވިއޭޝަންގެ  ސިވިލް  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 ަދތުުރފަުތރުގެ  އައްޫޑގެ ނަހުލާ ަބއްދަލުކޮށް އަިއޝަތު  ޭއިވއޭޝަްނ، ިސވިލް އެންޑް  ްޓރާންސްޕޯޓް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

ނޑުދަުތރުަފތުުރގެ ެއްއގަމާއި  މިަމޝްަވާރގައި . ަމޝްަވރާކުަރްއވާަފއެވެ  ގުޭޅގޮތުން  ޚިދުމަތާއި  ރައްާކތެރިކަން  ކަ

 ަރއްކާެތރިކަމަށްޓަަކއި  ަމގުމަީތގެ  ަހރުދަނާކޮށް، ބަލައި  ހިނގާޮގތް ކަންކަން  ރަޖިސްްޓީރގެ ުއޅަނދުތަުކގެ ކަށަަވރުކޮށްދީ،
 .ދެެކވުެނވެ ވާހަކަ ގުޭޅގޮތުން ރަނަގޅުކުރުާމއި އިންްފރާސްްޓރަކްަޗރ ރޯޑް ކުރަންޖެހޭ  ގާއިމް 

 

 2018ނޮވެންބަރު  22އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓްގެ ބައްދަލުވުން.  މިނިސްޓްރީ 

 ޚަލީލާއި  ުހސައިން . ޑރ އެްނވަަޔރަމަންޓް، ޮއފް  މިނިސްޓަރ

 ނާޒުކަން  ތިމާެވީށގެ އައްޫޑގެ ަބއްދަލުކުަރއްަވއި ކައުންސިލުން
 ރަށް  ދިާމވެަފއިވާ  ަސރަަހއްދުތަަކށް ބަެއއް އައްޫޑގެ  ފާހަގަޮކށް،

 ހޯދުމަށް  ަހއްލެއް  ަމއްސަލަައށް ގިރުުމގެ

 ނޭޗާ  ައއްޑޫ އިުތރަށް މީގެ އިުތރުން. މަޝްަވރާުކރެިވފަިއެވއެވެ 
 ކުެރވޭނެ  މެނޭޖް  ކުނި  ހިްނގުާމއި، ަރނގަުޅޮގތެްއގައި  ޕާކް

 ބެހެއްޓުާމއި، އިންިސނިރޭޓާ ކުރުާމިއ  ގާއިމް  ނިޒާެމއް ރަނަގޅު

 އްދުާމގުޭޅގޮތުން ަމްޝވަރާުކެރވުނެެވ. އުފެ  ހަކަތަ އަވިން 



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 22ގެ ބައްދަލުވުން. އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 2018ނޮވެންބަރު 

އާިއ  ޢަލީ ާޢއިަޝތު ޑޮކްަޓރ އެޑިޔުޭކޝަން ޮއފް މިނިސްޓަރ

 ާދއިރާ  ތަޢުލީމީ ައއްޫޑގެ މިބައްދަލުވުުމަގއި އެކު ބޭްއވުނު މި

 ދާިއާރގައި  ތަޢުލީމީ މިހާރު ގުޅޭޮގތުންާނއި ހަރުދަނާކުރުާމއި
 ުކެރވިަފއިެވެއވެ  ަމްޝވަރާ ގޮންޖެހުންތަާކއިމެދު ހުރި

 
 2018ނޮވެންބަރު  22ގެ ބައްދަލުވުން. އެމްޕަވަރމެންޓް ކޮމިޔުނިޓީ އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތު، އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 މަޚްލޫފާިއއެކު ޭބްއވުނު މި ބައްދަުލވުމުަގއި  އަޙުމަދު އެމްޕަަވރމެންޓް ކޮމިޔުނިޓީ ެއންޑް ސްޯޕޓްސް ޫޔތު، އޮފް މިނިސްޓަރ

 ަމރުކަޒުަތއް  ޒުވާނުންގެ  ބެލެހެއްޓުާމއި  ަވޞީލަްތތައް  ކުިޅވަުރގެ  ކަންކަާމއި  ުކޅިަވުރގެ އައްޫޑގެ މިބައްދަލުވުުމގައި 
 ަމޝްަވރާުކރެިވފަިއެވއެެވ. ުގޅޭޮގތުން ަހރުދަނާުކރުމާއި  ތަަރއްޤީކޮށް

 

 2018ނޮވެންބަރު  24ގެ ބައްދަލުވުން. ރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަ

 ތެެރއިން  ޒިާޔރަުތގެ ގެންަދވާ ކުަރްއވަމުން ައއްޑޫސިީޓއަށް  ޢަލީ ަޢިއޝަތު. ޑރ އެިޑއުކޭޝަްނ، އޮފް  މިއީ މިނިސްަޓރ

 އެހެން  ދާިއރާ ތަޢުލީމީ ައއްޑޫސިީޓގެ  ބައްދަލުުކރުމަށް ޭބއްވުނު ަބއްދަލުވުމެެކވެ. މިަބއްދަލުވުުމަގއި ކައުންސިާލއި އައްޑޫސިޓީ 
 ަތޢުލީމު  ސްކޫލުތަކުަގއި އަދި. ވިދާުޅެވފަެއވެ ޞާދިޤްވަނީ  هللاއަބްދު  މޭަޔރ ކަަމށް ގެންނަންޖެހޭ ހަރުފަތަަކށް

 ުކރަންޖެހޭ  ިއތުރު  މިހާަރްށވުރެ  ނިސްބަތް  ދަިރވަރުްނގެ  ާހސިލްކުރާ' ސްާޓރ އޭ ' ެތރެއިން  ކުދިްނގެ ހާސިލްކުރަމުންދާ

 ަކންކަން  އުސޫލުން ލާމަރުަކޒީ ަހއްލުކޮށް، ަދތިަތއް ދިާމވެަފިއވާ ސްކޫްލތަކަށް ުކރުމަށްޓަަކއި ހާސިލް އެކަން  ކަމަށާއި
 މަަސއްަކތް  އެކަަމނާ މިިނސްޓަރަވނީ މިަބއްދަލުވުުމަގއި.  ފާަހގަކުަރްއވާަފއިެވެއވެ ަކއުންސިލުން  ކަުމގައި  މުހިއްމު  ހިންގުން 

 ަފރާްތތަކާ  ގުޅުްނހުރި  ކަމާ  ުކރިން ނިންމުމުގެ  ގޮތް  ކަންކަުމަގއި މަާށއި،ގުޅިެގންކަ ވީހާވެސް  ވަނީ  ބޭނުްނފުޅު  ކުރަްއވަން

 އައްޫޑައށް  ެވރިންާނއި ަބއެއް  ސްކޫލްތަުކގެ މިަބއްދަލުވުުމގައި . ފާަހގަކުަރްއވާަފއެވެ  ކަުމގައި  މުހިންމު ުކރުން  މަޝްަވރާ
 .ބަިއވެިރެވވަޑަިއގެންެނވިެއވެ މެމްބަުރންވެސް  މަޖިލިސް ަބެއއް ނިސްބަތްވާ

 
 2018ނޮވެންބަރު  28ބައްދަލުވުން.  ސީނިއަރ ބޭފުޅުންނާއި އެކ ބޭއްވުނު  ބްރާންޗްގެ  އައްޑޫ  ފެނަކަ 

 އޮޅުންފިުލއްވުަމާށއި  ހުިރގޮތް ހާލަތު ަކރަންުޓގެ ައއްޑޫގެ މިއީ،

ނޑެމުންދާީތ، ަކރަންޓު އަަވށްތަކުން އައްޫޑގެ ދޭތެރެޭދތެެރއިން   ގެ
 ޭބއްުވނު  ަމްޝވަރާުކރުމަށް އިްސވެރިންާނއެކު ބަެއއް ފެނަކަިއގެ

 އިންިޖނިައރުްނގެ  ެފނަކަިއގެ މިބައްދަލުުމގައި. ބައްދަލުވުމެކެވެ 

 ަކރުންުޓގެ  ައއްޑޫގެ  ިއސްނަަގިއގެން  އަމިއްަލއަށް  ޓީމަކުން
 ަކއުންސިާލއި  ިރޕޯޓް ަތއްޔާރުޮކށްަފއިވާ  ދިާރސާކޮށް ހާލަތު

 .ޙިއްސާކޮށްަފިއވެެއވެ



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 ބޭއްވުނު  ފަރާތްތަކާއެކު ހަރަކާތެރިވާ ޓޫރިޒަމްދާއިރާގައި

 2018ނޮވެންބަރު  28ބައްދަލުވުން. 

 އެކުލަވާެލވިަފއިވާ  ަތރައްޤީުކރުމަށްޓަަކއި ޫޓރިޒަމް ައއްޫޑގެމިއީ 

 ާދިއރާތަުކގައި  ހޯއްެދވުމަށް ޚިޔާލު ގުޭޅގޮުތން ޕްލޭނާއި ޓޫރިޒަމް

ބޭއްިވ  ކައުްނސިލުން ފަާރތްތަާކއެކު ޙަރަކާތްެތިރވެލަްއވާ
 ބައްދަލުވުމެކެެވ. 

 
 2018ނޮވެންބަރު  29ބައްދަލުވުން. ބޭއްވުނު ސެންޓަރުތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު  ޔޫތު ސިޓީގެ  އައްޑޫ 

ަޓރ މަރުކަޒުތައް ުޒވާނުންގެ  ައއްޑޫގެއެމްަޕވަރމަންޓުން  ކޮމިޔުނިޓީ އެންޑް ސްޕޯްޓސް ޫޔތު، އޮފް މިނިސްޓްރީމިއީ   މޮނި

 އެކަމަްށޓަަކއި  ަކންކަމާއި ުކރަންޖެހޭ ދެަނގަތުމަްށޓަކައި  ހާލަތު  ެއތަންތަުނގެ  ަޙވާލުކޮށްަފިއވުމުން، ަކއުންސިާލއި ކުރުން
 .ަބއްދަލުވުމެެކވެ ބޭްއވުނު ަމްޝވަރާުކރުމަށް  އެކުލަވާލުމަށްޓަަކއި ރިޕޯޓު

 

 2018 ޑިސެންބަރު 01ބައްދަލުވުން. ބޭއްވުނު  ފަރާތުން  އެމްބަސީގެ  ޔޫ.އެސް

 މެޑިކަލް  އައްޫޑގައި ގުިޅެގން ރެޑްކްރެސެްނޓާއި މޯލްޑިވްސް ފަާރތުން އެމްބަސީގެ އެެމރިކާގެ ހުްނނަ ސްރީލަންާކގައިމިއީ 

 ޢާއްުމްނގެ   މިބައްަދލުވުމުަގއި ަމްޝވަރާުކރުމަށް ޭބއްވުނު ަބއްދަލުވުމެެކވެ. ގުޭޅގޮތުން ބޭްއވުާމއި ިއވެންެޓއް ޓްރޭނިން
 އިުތރު  ހޭލުްނތެރިކަން  މެދު ބަލިތަާކއި  ެފތުރޭ  ތެޭރގައި 

 ޕްޮރްގރާމްަތއް  ފަދަ  ޗެަކޕް ހެލްތު އަދި  ކަާމއި ކުރަންޖެހޭ

 އަދި  ތަމްރީނުުކރުމާއި  ޓެކްނީޝަނުން  ާދިއރާަގއި ޕެރިމެޑިކް
 ދިނުުމގެ  މަޢުލޫާމތު ފަާރތްތަަކށް ހިމެނޭ ާދއިާރަގއި ސިއްޙީ

 ޑީކޯ  އަދި . މަްޝަވރާކުެރވިަފއިެވެއވެ ހިންގުާމއިމެދު  ސެޝަންަތއް 

 މަްސެވރިން  އެކަަމށް ގިަނވަމުންާދތީ ަފރާްތތައް  ވާ
 ަކއުންސިލުން  ކަުމގައި މުހިއްމު ހޭލުންތެރިުކރުން

 .ފާހަގަުކރަްއވާަފިއވެެއވެ
 

 2018ޑިސެންބަރު  01ބައްދަލުވުން.  ބޭއްވުނު ފަރާތުން  ގެ  ޕީ .ޑީ .އެން.ޔޫ

 އެން .ޔޫ ެދނަގަތުަމށްޓަކައި ކަންކަން ޯފރުކޮށްެދވޭނެ އެީހތެރިަކން ަތަރއްޤީައށް އައްޫޑގެ ފަާރތުން ޕީގެ.ޑީ .އެން.ޔޫމިއީ، 

 އަްއޑޫ ާއއި އެކު  ޯޖންސް.ޑީ ެޓރެންސް މިސްަޓރ އެްކސްޕަރޓް  ސީިނައރ ާއއި ޝޮކޮނޮޑާ މިސިޒް ކޯޑިނޭަޓރ ރެސިޑެންޓް

 ކައުންސިލުްނ ބޭްއވި ބައްދަުލވުމެކެެވ.  ސިޓީ
 

  



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 04ބައްދަލުވުން.  ބޭއްވުނު ނަހުލާ އާއި އެކު  ޢާއިޝަތު ސިވިލްއޭވިއޭޝަން  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

 2018ޑިސެންބަރު 

 ގުިޅެގން  ދަތުރުަފތުާރއި  އައްޫޑގެ ދަުތރުފުުޅަގއި ކުަރއްވާ  އައްޫޑއަށް  ނަހުާލ  ާޢއިަޝތުމިިނސްޓަރ  މިބައްދަލުވުމަކީ،

 ަދތިތަާކއި  ހުރި މިހާރު ދިނުމަާށއި ގުިޅގެން ަކއުންސިާލއި އައްޑޫސިޓީ ޚިދުމަތް ދެމުްނގެންދާ ައއްޑޫަގއި އެމިނިސްްޓރީން

 . ބަްއދަލުވުމެކެވެ ބޭްއވުނު  ަމްޝވަރާުކެރއްވުަމށް ަކއުންސިލާއެކު ޮއޅުންފިލުްއަވއި ދެޭކގޮތް  ަކއުންސިލުން އެކަމަށް
 

 ބޭއްވުނު ކޮމިޓީއާއެކު  މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ
 2018 ޑިސެންބަރު  04ބައްދަލުވުން. 

 ގެ  ކޮމިޓީ  މަަސއްކަތްުކރާ ތަަރއްީޤއަށް  އަންހެނުްނގެ މިއީ،

 މަރުހަބާ  ކމެމްަބރުންނަށް ަނށް މެމްަބރުން ައއު ަދއުުރގެ  ތިންވަނަ 
ބޭްއވުުނ ބައްދަލުވުމެެކވެ. އަިދ ަތޢާަރފްވެެލއްވުަމށް  ކިޔުމަށާއި،

 ކުރުަމށާއި  ހަރަދުނާ  ހިްނގުން ކޮމިީޓގެ މި ބައްދަލުވުުމަގއި

 ކުިރއަށްާދނެޮގތާއި  ަމސައްަކތް ަކއުންސިލުން ކޮމިޓީއާއެކު
 ުކރެވުެނވެ.  ިޙއްސާ ަމޢުލޫމާތު ބެހޭގޮތުން

 
 2018ޑިސެންބަރު  05ބައްދަލުވުން. ބޭއްވުނު އޯގަނައިޒޭޝަނާ )އެސް.ޓީ.އޯ( އެކު  ޓްރޭޑިންގ ސްޓޭޓް

 އާިއ އެކު ޭބްއވުނު ޢަލީ ޝާހިދު ޮއފިަސރ ެއގްޒެކެިޓވް ޗީފް  ލިމެޓެުޑގެ ޕަބްލިކް ޯއގަނައިޭޒޝަން ޓްރޭޑިްނގ ސްޓޭޓް

 އިާދރާައށް  ކައުންސިލް އަދި  ހިފުާމއި ބޭނުން ޢިާމރާުތގެ ޯއގެ.ޓީ .އެސް ާޤއިމްުކރެިވފައި މީޫދގައި ހުޅުދޫ މިބައްދަލުވުމަކީ
 .ަބއްަދލުވުމެކެވެ ބޭްއވުނު މަްޝަވރާކުރުަމށް ގުޭޅގޮތުން  ދަތިތަާކއި ހުރި  ހޯދުުމގައި  ބާަވތްަތއް ިފއުލްގެ  ބޭނުންވާ

 

 2018ޑިސެންބަރު  06ބައްދަލުވުން. ފިނޭންސްގެ  އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 ބަޖެޓުން  އިާދރީ ުއްނސިލްގެކަާއއިއެުކ ބޭްއވުނު މި ބައްދަުލވުމަކީ  އަމީރު  އިބްރާހީމް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

 ޤާނޫުނަގއި  އިން ފީ ވެހިަކލް ކުލި، ބިމު ލިބޭ ަކއުންސިލަށް  ހޯދުމާިއ، ަފއިސާ  ބޭނުްނވާ ކޯޑުތަކަށް  މައިނަްސވެަފއިވާ 
 ަފިއސާ  ބާީކވާ ބަޖެޓުގައި އަަހރީ ުހއްޓިަފިއވުމާއި، ނުލިބި އިންަސއްތަ ބަޔާްނވެަފއިވާ ލިބެންވާކަަމށް ކައުންސިލަށް

 ެއވެހިކަލްތަކާެމދު  ހުުރމާއެކު ވެހިކަލްަތއް ގިނަ ބައު ަކއުންސިލްަގއި ހަމަެޖއްސުާމއި ލިބޭނެގޮތް އާމްދަީނައށް ލްކައުންސި

ނޑައެޅުާމއި ގޮެތއް ނޑައަުޅއްާވފަިއވާ  އެމަަސއްކަަތށް މަސައްަކތްތަާކއެކު ބަދަުލވާ ަކއުންސިލަށް މިނިސްްޓރީތަކުން ކަ  ކަ
 އަޮތޅު  ހޯދުމާއި މަުޢލޫމާތު ިހއްސާގެ  ުހރި ނަުމަގއި ަރއްޔިތުްނގެ ައއްޑޫގެ ކުންުފނިތަުކގައި އަދި ބަދަލުކުރުމާއި ބަޖެޓު

 .ަބއްދަލުުވމެކެވެ ބޭްއވުނު ަމްޝވަރާުކރުމަށް  ގުިޅގެން ަކންކަމާއި ހުރި ިމފަދައިން  ނުލިބުމާއި ކުލި ފިހާާރއިގެ 

 
  



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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ޑިސެންބަރު  06ޑިވެލޮޕްމެންޓާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.  ބިޒްނަސް އައްޑޫ  ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ  އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ
2018 

ިޑވެލޮޕްމެންޓްގެ ަފާރތުން ބޭްއވި މިބައްދަލުވުމަކީ ެއ  ބިޒްނަސް އައްޑޫ ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ އިކޮނޮމިކް ޮއފް މިނިސްޓްރީ

  ބޭްއުވނު ބައްދަލުވުމެެކވެ.  ޯހއްދެވުަމށް މަޢުލޫާމތު އިުތރު ބޭނުްނވާ ައށް ްޕރޮަފއިލް އިކޮނޮމިކް ުކިރއަްށގެންދާން ސެންޓަރު

 
 2018ޑިސެންބަރު  06ބައްދަލުވުން. ބޭއްވުނު ޔުނިވަރސިޓީއާއެކު  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެކު ބޭއްވުނު މިަބއްދަލުވުަމީކ ލަޠީފު ާއއި  މުަޙއްމަދު ޑޮކްޓަރ ޗާންސެަލރ ޔުނިަވރސިީޓގެ ޤައުމީ ދިވެހިާރއްޭޖގެ

 ބޭްއވުނު  ަމޝްަވރާުކރުމަށް  ގުޭޅގޮތުން  ކަންކަާމއި ގެންދަވާ  ުކރިޔަށް  ޔުިނވަރިސޓީން ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޭޖގެ އައްޑޫސިީޓަގއި
 .ބައްދަލުވުމެކެވެ 

 
 2018ޑިސެންބަރު  06ބައްދަލުވުން.  ހެރިޓޭޖްގެ  އެންޑް ކަލްޗަރ އާރޓްސް، އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 ތާރީޚީ، އައްޫޑގެ އެކު ޭބްއވުނު މިބަްއދަލުވުމަކީއާއި  ަމއުމޫން ޔުްމނާ ެހރިޓޭޖް އެންޑް ކަލްަޗރ އާރޓްްސ، އޮފް  މިނިސްޓަރ

 ކަންކަާމއި  ހުރި  ުކރެވެން  ތަަރއްީޤއަށް އައްޑޫސިީޓގެ މިދާިއާރއިން އަދި  ރައްާކތެރިުކރުާމއި ޙިމާޔަތްޮކށް ތަްނތަން އާސާރީ 
 .ަބއްދަލުވުމެެކވެ ބޭްއވުނު ަމްޝވަރާުކރުމަށް  ބެހޭގޮތުން

 

 2018ޑިސެންބަރު  07ބައްދަލުވުން. އަމީނާއެކު  هللاޢަބްދު  ހެލްތު  އޮފް މިނިސްޓަރ

 ދަުތރުފުުޅަގއި  ކުރަްއވާ ައއްޑޫައށް  މިނިސްަޓރު ަބއްލަވާެލއްވުަމށް ހާލަތު ނިޒާމުގެ ިސއްޙީ އައްޑޫސިީޓގެ މިބައްދަލުވުމަކީ،

 މިބައްދަުލވުަގއި . ބައްދަުލުވމެކެވެ ބޭްއވުނު ަމްޝވަރާުކެރއްވުަމށް ަކއުންސިލާއެކު ގުޭޅގޮތުން ކަންކަމާއި ދާިއާރގެ ސިއްހީ
 ބޭފުުޅން  ހޮސްޕިޓަލްގެ ރީޖަނަލް ހިތަދޫސީިނއަރ ބޭފުޅުންާނއި  އެމިިނސްޓްީރގެ ިއތުުރން މިނިސްޓަރގެ

 ބައިެވރިެވވަަޑއިގެންެނިވއެެވ. 

 
 2018ޑިސެންބަރު  11ބައްދަލުވުން. އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނާއިއެކު ބޭއްވުނު  އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 ަމްޝރޫޫޢގެ  ނަރުދަމާގެ ހުޅުދޫމީޫދގެ އަދި ފޭދޫ ަމރަދޫފޭދޫ، މަރަދޫ، ދެކުާނއި، ުއތުާރއި ހިތަޫދގެ އްޑޫސިީޓގެމިއީ އަ 

 ޮއފް  މިނިސްްޓރީ ާއއި ކޯޑިޭނޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް ކޮްނސަލްޓަންޓުންނާއި  ަމޝްޫރޢޫގެއެ ޙިއްސާުކރުމަށް މަޢޫލޫމާތު
 ަނރުދަމާގެ  ަކއުްނސިލުންވަނީ މިަބއްދަލުުވގައިގެ ޭބފުޅުންާނއި އެުކ ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުމެެކވެ. އެންަވޔަރަންމަންޓް 

 ޭބއްވުާމއި  ވަންދެން ދުަވސްތަެކއް ގިނަ  ކޮނެ ަމގު މަސައްކަަތށް
 ނުވުުމގެ  ަފއިފަްސއަޅާ ކޮނުަމށްފަހު  ސަރަަޙއްދުަތއް ބޮޑެތި

 އުނަދގޫތަުކގެ  ަދތި ުއފުލަންޖެހިަފއިވާ ޢާއްމުން ސަބަބުން

 ާއއި  މަރަދޫ  ހަމަެއާއއެކު އަދި . ޙިއްސާުކަރއްާވފަެއވެ ކަންބޮޑުވުން
 ގޯސްކޮށްކަާމއި  ޮއތީ ހާަލތު ބޮޑޫަމގުގެ ފޭޫދގެ އަދި ފޭޫދގެ މަރަދޫ

 އެަމގު  ހަދަންޖެހޭނެކަާމއި ަމގު އަަޅއި ލޭަޔރއެއް ސަރފޭސް

 އަދި .  ވިދާުޅވެަފއެވެ  ނުކުެރވޭނެކަަމށް ބޭނުން  އެހެންނޫނީ



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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. ވިދާުޅވެަފެއވެ ކައުްނިސލުންވަނީ ކަމުަގއި  ދެކޮޅު  ަކއުންސިލުން  ފޮުނވުާމއި މޫދަ  ްޓރީޓްނުކޮށް  ނަޖިސް  ޭބރުކުރާ  ހިތަދޫން

 ަފރާތުން  މިނިސްޓްީރގެ ކަމުަގއި ގެންނަާވނެ ސަމާލުކަމަށް މިިނސްޓްީރގެ ކަންކަން ފާަހގަުކރެވުނު މިބައްދަލުވުުމގައި
 .ވިާދޅުެވފަިއެވއެވެ  ބޭފުުޅން ވަޑަިއގެންެނވި

 

 2018ޑިސެންބަރު  12ބައްދަލުވުން.  ޓީމާއެކު ބޭއްވުނު  ވަޑައިގެންނެވި އެމަނިކުފާނާއެކު  އާއި ރައީސް  ނާއިބް 

 ޚިދުމަާތއި  ސިއްޙީ  އަދި  އިޖުތިާމޢީ އައްޫޑގެ ބައްދަލުވުމަކީ،މި 

 ހާލަތު  ތަންތަުނގެ  ހިނގަމުންދާ ަދށުން މިނިސްްޓީރގެ ޖެންޑަރ
 ނަސީމް  ަފިއޞަލް ނާއިބް ަރއީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔގެ ދެނަގަތުަމށް

 ބޭްއވި  ކައުްނސިލާއެކު  ޒިޔާަރތުަގއި  ުކރަްއވާ  އައްޫޑއަށް 

 އެާދިއރާތަާކއިމެދު  މިަބއްދަލުވުުމގައި  .ބައްދަލުވުމެކެވެ 
. ހޯއްެދިވއެވެ  މަޢުލޫމާތު  ކޮންބޮުޑވުންތަުކގެ  ުހރި ކައުންސިލްގެ 

 ސިޔާަސތު  ގެންުގޅުްއވާ  މެދު  އެާދއިާރތަާކއި ސަރުާކރުން  އަދި

. ކުަރއްާވފަިއެވއެވެ  ޙިްއސާ ާނއިބް ރައީސުލްޖުމްޫހރިްއޔާގެ
 ާއއި  ނަޢީމް  ޝިާދތާ  އަލްާފޟިލާ ޖެންޑަރ އޮފް  މިިނސްޓަރ އިުތރުން ާނއިބްގެ  ަރއީސުލްޖުމްޫހރިްއޔާގެ  މިބައްދަލުުވގައި 

 އާިސޔަތު  މިނިސްޓަރ ސްޭޓޓް  އޮފީުހގެ ަރއީސް އިސްމާޢިލް ޝާހު ޑޮކްަޓރ މިނިސްަޓރ ސްޓޭޓް މިނިސްޓްީރގެ ހެލްތު
 .ވަޑަިއގެންެނވިެއވެ ަބިއވެިރވެ  ސައީދު

 

 2018ޑިސެންބަރު  13ބައްދަލުވުން.  ބޭއްވުނު އެކު ކޮމިޝަނާ ރައިޓްސް  ހިއުމަން 

 ދަ  އޮފް ރައިޓްސް ހިުއމަން ދެަނގަތުަމށް ހާލަތު މީހުންގެ ުދވަްސވީ ޢުމުރުން ަފރާްތތަކާއި ބޭނުްނވާ އެީހއަށް ޚާއްސަމިޢި 

 މަޢުލޫމާތު  އެ  ިޙއްާސކުރުމާއި  ކައުްނސިލާއި މަޢުލޫމާތު  ަސރޭވގެ  ކުިރއަްށގެންދިޔަ  ައއްޫޑގައި  ަފރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ 

 ފަާރތުން  މޯލްޑިވްސްގެ ދަ ޮއފް ކޮމިޝަން  ްނރަިއޓްިހއުމަ ހޯދުމަށް އެހީެތރިކަން ކައުންސިްލގެ ކުރުުމގައި  އެންޓަރ
 ބައްދަލުުކވުމެކެެވ.  އެކު ޭބްއވި ކައުންސިލާއި 

 
 2018 ޑިސެންބަރު  16ބައްދަލުވުން. ބޭއްވުނު ދަރިވަރުންނާއެކު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކްއީންސްލޭންޑް 

 ދަިރަވރުން  ޔުިނވަރސިޓީގެ  ްކއީންސްލޭންޑް އޮސްްޓރޭލިޔާރގެ

 އެދަިރަވރުން  ދަުތުރގައި ތަުޖރިބާ ުކަރއްވާ ސިީޓއަށް އައްޑޫ
 ހިލޭ  ދާިއރާަގއި ކުޅިަވުރގެ ުދވަސްތަުކގަިއ، ހޭދަުކރި އައްޫޑގައި

 ޮގތުން  އަުގވަޒަންުކރުމުގެ މަަސއްކަުތގެ ކޮށްެދްއވި ސާބަހަށް

. ބައްދަލުުކރެްއިވއެވެ  ޭބއްވި  ކައުންސިލުން
 ައގުވަޒަންޮކށް  ަދރިަވރުްނގެ އެ މިބައްދަލުކުރެްއވުުމގައި 

 .ައުރވާަފއެވެ  ކަުއންސިލުންވަނީ  ލިޔުން ހަނދާނީ
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 2018ޑިސެންބަރު  17ބައްދަލުވުން. ބޭއްވުނު އާއެކު  ޕީ .ޑީ .އެން.ޔޫ

 ދާއރާތަާކއިމެދު  އެީހތެިރެވިވދާނެ ަކއުންސިލަށް  ގުޭޅގޮތުން  ކަންކަާމއި ުހރި ިޑވެލޮޕްމަންްޓގައި  އައްޫޑގެމިއީ 
 ަމްޝވަރާުކރުމަްށ ބޭްއވި ބައްދަުލވުެމކެވެ. ކައުްނސިލާއި ަފރާތުން  ީޕގެ.ޑީ.އެން .ޔޫ މަޝްަވރާުކރުމަށްޓަަކއި

 

ހަރުދަނާކުރުމާގުޅޭގޮތުން  ކަންކަން  ސަލާމަތީ  ބްރިޖްގެ  ހަންކެޑަ 
 2018 ޑިސެންބަރު  20ބައްދަލުވުން. ބޭއްވުނު 

 ަހރުދަނާކުރުަމށްޓަކައި  ަކންކަން ސަލާމަތީ ްބރިޖްގެ  ހަންކެޑަ މިއީ
. އެކި  ފަާރތްތަާކއެކު ަމްޝވަރާުކރުމަްށ ބޭްއވުުނ ބައްދަުލވުމެކެވެ

 ސަރވިސް، ޕޮލިސް  މި ބައްދަލުވުުމަގއި މޯލްޑިްވސް

 ަބއިެވރިވެ  ަފރާތުން  ގެ  ެއފް.ޑީ.އެން .އެމް އަކުަވރވެންޗަރ އަދި 
 .ވަޑަިއގެންެނވިެއވެ

 

 2018ޑިސެންބަރު  23ބައްދަލުވުން. ބޭއްވުނު ސަރވިސްއާއިއެކު  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

ޞާދިޤު ަބއްދަލުކުރުމަްށ  هللاޢަބްދު މޭަޔރ ސިީޓގެ ައއްޑޫ  ކޮމާންާޑއި ޑިިވޜަން އައު  ަސރވިްސގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވެސް

 .މަްޝަވރާކުެރިވފަިއވެެއވެ ގުޭޅގޮތުން  ާޤއިމްކުރުާމއި ޕޮލިސް ހުޑް ނޭބަރ އައްޫޑގައި  ބޭއްވުނު މިަބއްދަލުވުުމަގއި
 

 

 
 

  



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

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

 

69 

 ދަތުރުފުޅުތައް  ރަސްމީ
ޭބއްިވ ލޯކަލް ޑިމޮކްރަީސ  ިތން ދުަވހުގެ ުމއްދަަތށްޓްރާންސްޭޕރެންސީ މޯލްިޑވްސްެގ ަފރާތުން އިްނތިޒާމްކޮްށގެން  .1

ާދ  އާއި ބެހޭ ތަމްރީން ްޕޮރގްރާްމަގއި ބަިއވެިރވުމަށް ަކއުންސިަލރ ޙުސައިން ިހޔާޒު ާއއި ކަުއންސިލަރ ޖަމްޝީ

މާލެ  1318ެޖނުައރީ  31އިން  1318ޖެނުައރީ  17ަފއިސަލް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ައދި ކަުއންސިލަރ 
 ވަޑަިއގެންެނވިެއވެ.

 

ައށް ބޭްއވުުނ ައއްޑޫ ރޯޑް ޝޯްވ ަގިއ މި އިާދާރެގ 1318ފެބްުރަވރީ  18އިން  17ކޮލަމްބޯ/ ޗެންނާީއަގއި  .1
ަލރ ަފިއަޞލް އިބްރާހީްމ ކައުންސިލަރ ޙުސައިްނ ހިޔާާޒއި ކަުއންސިލަރ ޖަްމޝީާދ މުޙައްމަދު އަދި ަކއުންސި

 ބައިެވރިެވ ވަަޑިއގެންނެިވެއވެ. 

 

ގަިއ މިނިސްްޓިރ ޮއފް އެްނވަޔަރމަންޓް ެއންްޑ  1318އޭޕްރީްލ  16ޑިޕިއުޓީ ޭމޔަރ މުޙައްމަުދ ަޔްޞރިްފ  .3
ަގިއ ަސރަހައްީދ ެފންަވރުަގިއ ކުިނ މެނޭޖް ުކާރ ނިޒާމެްއ ާޤއިމު ުކރުުމެގ  7އަިދ  6އެނާރީޖަގއި ޒޯްނ 

ޢަށް ުހށަހަުޅއްާވފަިއވާ އީ.އަިއ.ޭއ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާިއ މެދު މަްޝަވރާ ކުރުަމށް ޭބްއވުނު ސްކޯްޕ މަޝްރޫ 
 މީޓިންގ ވޯކްޮޝޕްަގއި ަބއިެވިރވެ ވަޑަިއގެންެނވިެއވެ.   

 

 "ޔުަނއިޓެޑް ސިީޓސް އެންޑް ލޯކަލް ަގވަމެންޓް ޭއޝިާޔ ޕެސިފިްކ" ެގ ަފރާތުްނ ޖެޖޫ ރިޕަބްލިކް އޮްފ ކޮެރއާ ަގއި  .3
އަށް ޭބްއވި ކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމެްނޓް ފޯ ސަްސޓެއިނަުބލް އައިލެންްޑ  1318ޖޫން  31އިން  1318މެއި  19

މި އިާދރާގެ ޒިންމާާދރު ވެރިާޔ ޑިރެކްަޓރ މުޙަްއމަދު ސަޢުީދ  ،ޓުވަރިޒަމް އިން ދަ އޭިޝޔާ ޕެސިފިކް ަގއި
ސޯސިޭއޝަްނ" ެގ މެމްބަެރްއ ކަމުަގިއވާ ިމޞްބާުޙ ޙަސަން އާިއ "އިުކއެޓޯިރއަްލ ޓްެރވެލް އެންްޑ ުޓވަރިޒަްމ އެ 

 އަޙްމަދު ނަޒީުރ ބަިއވެިރވެ ވަަޑއިގެންެނިވއެެވ. 

 

ފިފްތު ަޗއިނާ ސަުއތު އޭިޝައރ އެކްސްޕޮިޒޝަން އެންޑް ަދ ޓުވެްނޓީ ިފފްުތ ކުންމިން ފެައރ އެންޑް ަފސްްޓ  "  .5

ްނ  ޗައިނާ ސަުއތު އޭިޝައރ ކޯަޕޭރޝަން ޯފރަްމ" ގަިއ ބަިއެވރިވުަމށް ަޗއިާނގެ ޔޫނާްނ ްޕރޮވިްނސްގެ ފޮރި
އަްށ  1318ޖޫން  17އިން  1318ޖޫން  13އެ ޯފރަމްަގއި  ،ބޭފުޅަަކށް ދަުޢވަތު ލިބިަފއިާވތީ 1އޮފީހުން 

ކައުންސިލުގެ ފަާރތުން ޑިިޕއުޓީ މޭަޔރ މުޙައްމަދު ޔަސްިރފު އާއި އެސިސްެޓންޓް ޑިރެކްަޓރ ާއމިނަތު އަމީާޒ 
 ޚަލީލު ބައިވެިރވެ ވަޑަިއގެންެނިވއެެވ. 

 

އްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި، ޑިރެކްޓަރ ގުޅިގެން އަ ރައީސް ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާއި .6
އަދި މިދަތުރުފުޅަށްފަހު، އައްޑޫސިޓީގެ  އަށް މާލެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 23އިން  22މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން އޮކްޓޯބަރ 

ހެރިޓޭޖުގެ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފްތާރީޚީ އަދި އާސާރީ ތަންތަނާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާއިމެދު 
މާލޭގައި މަޑު  އަށް 1318އޮކްޓޯބަރ  11-13ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު  ވެރިންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމަކަށް 

 ކުރެއްވިއެވެ. 



 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

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

 

70 

 15 ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަުދ ސަޢުީދ ަޙސަން  ައއްޑޫސިޓީ ަކއުންސިްލގެ މެންަބރުންނާިއ ޒިންމާާދރުެވރިޔާ   .7
ައއްޫޑެގ ަތރައްީޤއަްށ އަށް މާެލ ވަަޑިއގެންނެިވެއވެ. ިމއީ،  1318ޮނވެމްބަރ  11އިްނ  1318ނޮވެމްބަރ 

ަރއީސް އޮނަރަބްލް އިްބރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިްޙ އާއި ަބއެްއ  ސަރުކާރުން ިހންަގވާ ކަންކަާމއި ގުޭޅގޮުތން
 ިވ ދަުތރުފުޅެެކވެ.މިނިސްޓްރީތަުކގެ ެވރިންނާިއ ބައްދަލުކުެރްއވުމަށް ުކެރއް

 

 ބޭފުޅުން  ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް
 

 ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރީގެކު

 މިއީ ކުީރގެ ަރއީސް އަލްާފޟިލް މުޙައްމަދު ަނޝީދު ައއްޑޫސިީޓއަށް

ގައި ައއްޑޫ  2018ނޮވެންަބރު  07ކުރެްއވި ަދތުުރފުޅުެގ ެތރެިއން 

  ޒިޔާަރތެކެެވ. އިޙްިތރާމުގެ  ކުެރްއވިސިޓީ ކައުންސިަލށް 

 

 ނަޞީމު  ފައިޞަލް  އަލްފާޟިލް  ރައީސް ނައިބު 

މިާހރުެގ  ައއްޑޫސިީޓގެ ަހއިިސއްޔަތުން  ނައިުބގެ ރައީސުލްޖުމްޫހރިްއޔާގެ 

ދެނެަގތުމަށް އައްޫޑސިޓިައށް ުކރެްއވި ޒިާޔރަުތގެ ތެެރއިން  ޙާލަތު
ވުމަށް ކުެރއް  ުކރުމަށް  ަމްޝވަރާއައްޑޫސިީޓ ކައުްނސިލާއި ަބއްދަލުކޮށް 

 ޒިާޔރަތެެކވެ.  ވިކުރެއް 

 

 (އިންގްލޭންޑް )  މޯރީ  އެޑްވިން  އިގަ

ވަނަ ުދވަުހ ަގއި އެޑްިވން ޯމރީވަީނ ކައުްނސިލަްށ  2018މާރިޗް  04

ނިޑ ކޮންެމ އަަހރަުކ  ،ޒިޔާރަތްުކރަްއވާަފެއވެ. އެްޑވިން މެދުނުކެ

އަހަަރށްުވެރ  20 އެްއފަހަަރށް ުވރެ ގިނައިން ައއްޑުައށް ޒިޔާަރތްކުާރތާ
  ގިނަ ުދވަްސވެަފއިެވެއވެ.
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 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު 
 .ަމސައްަކތްކުރާ ކޮެމޓިގެ ދެވަަނ ދަުއރުެގ މެމްބަރުްނގެ ަމޢުލޫމާތުއައްޑޫސިީޓގެ އަންހެނުްނގެ ތަަރއްީޤއަށް 

 މަގާމު  ނަން  
 ރައީސާ  ަރޝީދު  ޝެހެނާޒް  އަލްފާޟިލާ 1

 ަރއީސާ  ނައިބު ޝިހާބު  އާމިަނތު އަލްފާޟިލާ 2

 މެމްބަރު ހަީނފާ  ފާތުަމތު އަލްފާޟިލާ 3

 މެމްބަރު ޒުބަިއރު  ފާތުަމތު އަލްފާޟިލާ 4

 މެމްބަރު  ދީދީ  އަޙުމަދު ަޝފްނާ އަލްފާޟިލާ 5

 މެމްބަރު ަސޢީދާ  ފާތިަމތު އަލްފާޟިލާ 6

 މެމްބަރު ހުަސއިން  ނާދިޔާ އަލްފާޟިލާ 7

 ކޮމެޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް 
ގަިއ 03ޑިެސންބަރު  2018ހަަމވުމާިއ ުގޅިގެްނ  ކޮމެިޓގެ ެދވަނަ ަދުއރު އަންހެނުްނގެ ަތަރއްޤީައށް މަަސއްކަތްުކރާ

 .މެްމބަރުންގެ ަމޢުލޫމާތުހުވާކުެރވުނު ައއްޑޫސިޓީެގ އަްނހެނުންެގ ަތރައްީޤއަްށ މަަސއްކަތްުކރާ ކޮމިީޓގެ ތިްނވަނަ ަދުއރުެގ 
 

 މަގާމު  ން ނަ 
 ރައީސާ  އަލްފާޟިލާ ައއިަޝތު ނަދާ  1

 ަރއީސާ  ނައިބު ޝިހާބު  އާމިަނތު އަލްފާޟިލާ 2

 މެމްބަރު އާމިަނތު ހަފީޒާ  އަލްފާޟިލާ 3

 މެމްބަރު ހަްއވާ ޒާިހރާ  އަލްފާޟިލާ 4

 މެމްބަރު ޝާމާ އިްބރާހިމް  އަލްފާޟިލާ 5

 މެމްބަރު ަޝފްާގ ަޝފީޤު  އަލްފާޟިލާ 6

 މެމްބަރު އާމިަނތު ޚާލިސާ  އަލްފާޟިލާ 7

 ޚަރަދުގެ މަޢުލޫމާތު ކާއި ކޮމެޓީއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަ 
ިއ، ެގ ބައްދަުލވުންތަުކގެ ަމޢުލޫމާތާވަނަ އަހަުރެގ ެތރޭަގއި އަންހެނުްނގެ ތަަރއްީޤއަްށ މަސައްަކތްކުާރ ކޮމިޓީ 2018

 ާތރީޚަށް ލިބިަފއިުނވާތީ، މި މަޢުލޫމާުތތަްއ ހިެމނިފައިުނެވއެެވ.   ނެރެންެޖހޭރިޕޯްޓ މި އާމްދަނީާއއި ަޚރަދުެގ މަޢުލޫމާތު 
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 ނިންމުން 
ައއްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލް ހިނގި ޮގތާއި ަކއުންސިލުން ހިްނގި ޙަރަާކތްތަުކެގ ތަްފޞީލު ރިޕޯޓް ލިެޔ ގެ ވަނަ އަަހރު 2018

ެއއަށްފަުހ ިމ  ަދްނނަވަމެެވ.ސުބްޙާނަހޫ ވަަތޢާލާ އަްށ ޙަމްދާިއ ޝުުކރު هللا ނިންމުމުގެ ެހޔޮ ތަުއފީޤު ެދްއވި ކަަމށްޓަކަިއ 
ުކ  ރިޕޯޓް އެކުަލވައިލުުމގައި ފަންނީ ގޮތުންާނއި އިާދރީ ގޮތުން އެހީެތރި ވެެދްއވި އެންމެަހއި ަފރާްތތަކަްށ އިޚްލާޞްެތރި ކަމާއެ

ޝުކުރު ަދންނަވަެމވެ. އަދި ހަަމެއއާއެކު މި ަކއުންސިްލގެ ޙަރަާކތްަތއް ވިލަރެސްޮކށް ަކއުންސިލް ހިްނގުމުަގިއ 
ސުބްޙާނަހޫ ަވތަާޢލާ މި ލޮބުވެިތ ިދވެިހ هللا ވި ުހރިަހއި ަފާރތެްއ ެވސް ިމ ޝުުކރުަގިއ ޝާމިލުުކރަމެެވ. އެހީެތރިވެެދއް 

ޤައުމަާށއި މި ފަޚުުރވެިރ ައއްޑޫ ިސޓީައށް ަތަރއްޤީާއއި ފަހިކަމާިއ ާފގަތިކަާމއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްަކން ތާއަބަދުެމ މިންަވުރ 

 ކުރަްއވާިށެއވެ. އާމީން !

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