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 ތަޢާރަފު 
 

ދިވެިހާރއްޖޭެގ އިާދީރ ދާިއރާަތްއ ލާމަރުކަީޒ ުއޞޫލުން ހިްނގުާމބެހޭ   7/2010ޤާޫނނު ނަމްަބރު  މިއީ
ައއްޑޫސިޓީ ަކއުންސިްލެގ  ވަނަ އަަހރު 2016 ވަަނ މާއްާދެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ޮގތުެގ މަތިން  109ޤާނޫނުގެ 

 ބިނާޮކށްލިޔެ ަތއްާޔރުކުެރވިަފިއވާ ރިޕޯޓެެކވެ.  މަްއޗަށްމަސައްކަްތތަްއ ހިނަގއި ިދޔަ ޮގުތގެ 

ސިީޓގެ ވަަނވަުރގެ އިުތރުްނ އަިދ  ިވޝަން، ިމޝަން،މިރިޕޯުޓގަިއ ައއްޑޫސިީޓ ކައުންސިްލގެ 
ބީތަްއ ހިމެނިަފއިާވނެެއެވ. ސިލްކުެރވުުނ ނަތީާޖ ާއއި ކާިމޔާކައުންސިލްެގ މަަސއްކަްތ ހިނަގިއ ދިޔަ ގޮުތެގ ތަްފޞީލާިއ ޙާ

ންމެ ަކއުންސިލްގެ އިާދރީ ހިްނގުމާއި ގުޅޭ ަމޢުލޫމާތުތަާކއި އިދާީރ ހިންގުުމަގއި ދިާމވި ބައެއް ގޮންޖެހުްނތަްށެވްސ ހަމައެހެ
 މިރިޕޯުޓގައި ހިމަނަިއ އަިލއަޅުަވއިލެިވފަިއވާެނެއވެ.

 

 (ތަޞައްވުރު ) އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވިޝަން 
 

ާފަގތި،  ،ހޭލުންތެރި، ފަހި ،އި ުޤރުބާންވާ، ދުޅަެހޔޮޢަޒުމް ގަދަ، ކެޭރ، ދީނާއި ަޤއުމުގެ ަޙއްޤުގަ 
ެޓއްަގއި ިދރިއުޅޭ ިދވެިހރާއްޭޖގެ ތަަރއްޤީގެ ނަޫމނާ ނާރެްސ ށްތަހުޛީބު ަރއްިޔތެއް އަމާންކަންަމތީ ަރއްކާެތރި ވެ  ،އެކުެވރި

 ސިޓީއަކަްށ ައއްޑޫ ސިީޓ ހެދުން.
 

 )އަމާޒު( އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިޝަން
 

އަކަށްމެ ބޯިހޔާވަހިކަަމށް ފަިހ ާފގަިތ ެގއެްއ ލިބިފަިއވާ، ޢުމުުރފުާރތަކަްށ ދުިނޔޭެގ ކޮންމެ ޢާއިލާ 
ފެންަވރުެގ ަތޢުލީމީ ފުުރޞަުތތަކާިއ ޞިއްީޙ ޚިދުމަްތ ތަަނވަްސ ެވފަިއވާ، ހިތްހަމަޖެހުާމއެކު ަމަސއްކަްތ ކުެރވޭެނ ވަޡީާފެގ 

 ،ޓާިއ ރައްޓެިހ ދަުތުރ ފަުތުރގެ ިނޡާމަކުން ގުޅާެލވިަފއިވާ ށްަރއްކާެތިރ އަިދ ތިާމވެ  ،ފުުރޞަުތތަްއ ހުުޅވައިެލވިަފިއވާ
ްނ  ،ކުޅިވަާރއި މުިނފޫހި ފިލުވުުމގެ ވަސީލަތްަތއް ާޤއިމުކުެރވިަފިއވާ މޫސުމަށް ައންނަ ބަދަލުތަކާިއ އެްއގޮަތށް ދިިރއުޅު

 ިދވެިހރާއްޭޖގެ ަބގީޗާސިީޓއަކަްށ ައއްޑޫސިޓީ ހެުދން. ،ބައްޓަން ކުަރން ދަްސވެަފއިވާ
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 އައްޑޫ ސިޓީގެ ވަނަވަރު 
 

އައްޑޫސިީޓ އަީކ ދިވެިހާރއްޖޭެގ އެންެމ ދެކުނުަގިއވާ، ބިމުެގ ޮގތުންާނއި އާބާދީގެ ގޮުތން ބަލާއިުރ 
 އަަވށް  6އާބާދުެވ ީމހުން ދިިރއުޭޅ  ަގއި ސިޓީެގ ަދރަޖަ ލިބިގެންިދޔަ މިސިީޓަގއި 2011ދެވަނަައށް އެންެމ ބޮޑު ސިީޓެއވެ. 

ނޑައެިޅފަިއާވ ދޫފޭދޫ، ފޭދޫ، ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ ހިމެނޭިއރު ރަދޫ، ަމރަހިތަދޫ، މަ  ކަމުގަިއވާ  ސިާނޢީ ަރށެްއގެ ޮގތުަގއި ކަ
ޤުުދރަީތ ގޮތުންާނިއ ސަޤާީފ ގޮތުްނ މުްއސަނދި ތަރިަކއެްއ ލިބިަފއިާވ މިިސީޓ  ގަމާިއ އިުތރު ފަުޅރަށްަތްއވެްސ ހިމެނެެއވެ.

 އެކުެވރި ރަްއޔިެތއް ދިިރއުޅެމުންާދ ތަނެެކވެ.  އަކީ އަމާން ހިްތފަސޭހަ ވެްށޓެއް އޮްތ، ހިތްެހޔޮ

 1454މިސިޓީގެ ައވަށްތަާކއި ިސނާޢީ ރަްށތަކާިއ ފަުޅރަްށތަްއ ހިމަނަިއގެން ސިޓީެގ ބޮޑުމިނުަގއި 

 16,165ހެކްޓަރުގެ ބިެމވެ. ޖުމްލަ އާބާދީަގއި ހިމެނެނީ  802ހެކުޓަރު ހުންނަިއރު، އާބާދުވެ ބޭނުންކުެރވެމުންދަނީ 
 8,934 ަދށުގެ  ައހަރުން 18 މީހުންެނވެ. ީމގެެތޭރގައި  33,295ފިރިހެނުންާނއެކު ޖުމްަލ  17,130 ާނއިއަންހެނުން

ހިމެނެެއވެ. އަދި އެކި ދާިއރާތަުކގައި ަމސައްަކތްކުރާ ބިދޭސީްނގެ ބޮުޑ  މީހުން 2,118 އަހަރުންަމީތގެ 65 ކުދިންނާއި
 އިާމރާތްުކރުުމގެ  ައންނަނީ ަހރަކާތްެތިރވަމުން ބިދޭސީން  ގިނަ އާބާދީެއއް މިިސޓީަގއި ިދިރއުޅެމުން ާދިއރު ީމގެެތރެިއން

 .ގޮުތގަެއވެ މީހުްނގެ މަސައްަކތު ގެްނގުޅޭ  ޭގގައި  އިުތރުން ާދއިާރގެ ިސއްހީ ާދިއރާާއއި ތަޢުލީމީ ،ދާއިާރާއއި

 2 ށް ޯފރުކޮށްދިނުމަ  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

 ިސއްޙީ އެީހތެިރންނާިއ ފޫޅުަމއިްނގެ ޚިދުމަްތތައް ފޯރުޮކށްެދވެެއވެ. ޑޮކްޓަރުންނާިއ، ނަުރހުންނާިއ، 

ޕްރީ ސްކޫާލއި، ްޕރީްސކޫލް  09  އައްޑޫސިީޓގެ ތަޢުލީމީ ާދއިާރއަްށ ނަޒަރު ހިންގާާލއިރު ިމސިޓީަގއި 
ލާއި، ޕްަރއިމަރީ އަިދ ްސކޫ 05ސްކޫލާއި، ްޕރައިަމރީ ްގރޭޑްތަަކށް ކިޔަަވއިދޭ  02އަދި ޕްަރއިަމރީ ްގރޭޑްތަަކށް ކިޔަަވއިދޭ 

އި، ސާަނވީ އަދި ަމީތ ރޭޑްތަަކށް ކިަޔަވއިދޭ  ސްކޫލަކާ ސްކޫލާއި، ސާަނވީ ގް  03ސެކަންޑަރީ ގްރޭަޑތަކަށް ކިަޔަވއިދޭ 

ސްކޫލް ާޤއިމްެވފަިއ  22އިއެުކ ޖުމްލަ މަީތ ސާަނީވ ަތޢުލީމުދޭ ސްކޫލަކާ ، އިސްކޫލަކާ ޑްތަަކށް ިކޔަަވއިޭދ ސާނަީވ ްގރޭ
 2 ްޕރަިއވެޓްއުމީ ޔުިނވާސިޓީގެ ދެކެްމޕަހާއި ވިލާކޮލެޖްގެ ދެ ކެމްޕަުހގެ އިުތރުން އިުތރުން މިސިީޓގައި ގަ  ީމގެހުރެެއވެ. 

 ކޮލެޖު ހިންގަމުންެދއެެވ. 

މިްސކިްތ  64އުމްރާީނ ަތރައްީޤގެ ާދިއރާައށް ބާލައިާލއިރު ިމސިޓީެގ ަރއްިޔތުން އަޅުކަން ުކރުމަށްޓަަކއި 

ޖެީޓފާަލން ބިނާކުެރވިަފިއވާިއުރ  2ބަނަދރާިއ  6ައަރއިފޭބުމުެގ ަދތިކަމަްށ ހައްެލްއ ހޯދުމަށްޓަަކިއ  ބިނާކުރެިވފަިއވެެއވެ. އަދި 

ކުޑަކުދިންގެ ޕާާކއި،  11ބޯޓުޔާޑެއްެވސް މިސިީޓގައި ާގއިމުކުެރވިަފއިެވެއވެ. މުިނފޫހިފިުލވުމަާށއި ކުިޅވަރުކުޅުަމށްޓަކަިއ 
ނާޑއި،  03ޒޯންސްޓޭޑިއަމަކާިއ،  ނާޑއި، ފު 14ވޮލީ ދަ ީނ  03ޓްބޯޅަ ދަ ޒުވާނުްނެގ މަުރކަޒު މިސިޓީަގިއ ވަ

ޤާއިމުކުެރވިަފެއވެ. ީމގެިއތުރުން ތިން ބޭންކެްއގެ ޚިދުމަާތއި، ފުލުހުންނާއި ިސފަިއންގެ ފުރިަހމަ ޚިދުމަތާއި، ްޑރަްގ 

ރިވސްެގ ޚިދުމަާތއި، ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްިސފިޭކޝަން ސެންަޓރގެ ޚިދުމަާތއި، ފެމިލީ ެއންޑް ޗިލްޑްރަްނސް ސާ
އިމިްގޭރޝަން އެންޑް އެިމގްޭރޝަްނގެ ޚިދުމަާތއި، ިހއުމަން ަރއިޓްސް ކޮިމޝަްނގެ ޚިދުމަތްާތއި، ެއންޓިކޮރަްޕަޝްނ 

munsira
addu city council



 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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ިމނިސްޓްީރ އޮްފ ހައުިސންގ ެއންްޑ ކޮމިޝަންެގ ޚިދުމަާތއި، އޮޑިަޓރ ެޖނެރަްލ ޮއފީހުެގ ޚިދުމަާތއި، 

ިދ އެއިާދރާތަުކގެ އޮީފސްަތއް ގާއިުމވެަފިއވެެއވެ. މިސިީޓގަިއ  ށްދިނުމަށް ފޯރުކޮ  ޚިދުމަތްަތއް އިންްފރާސްްޓރަކްޗަރގެ  އަ
އިކޮނޮމިކް މިނސްްޓީރގެ ގޮތްެޕއް ައއްޑޫސިީޓގަިއ ހުުޅވަިއ ޓްރާްނސްޕޯޓާިއ ވިޔަާފރިާއއި ގުޭޅ ޚިދުމަތްަތއް އެ އޮފީުހްނ 

 މިސިޓީގެ ރަްއޔިތުންަނށް ދަނީ ފޯރުޮކށްދެމުންެނވެ. 

ގަުމަގއި ިއންޓަރޭނޝަނަލް ަވއިެގ ބަނދަެރއް ާޤއިމުކުެރވި ެއއާޯޕޓުެގ  ގެ ނިޒާމަށް ބަލާިއރު،ދަތުރުަފތުރު 

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

ީސ ޕްލޭން ބޭސް އެްއ ޤާއިމްުކެރވި ެދކުނުގެ އަތޮުޅތަކަށް ީސ  މީގެ އިުތރުން ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޯޕޓްަގއި
ސަރަަޙއްދީ ބަނަދރެްއވެސް ާޤއިމުކުެރވި މިބަނަދރުެގ ިމ ސިީޓގައި  އަދިޕްލޭންގެ ޚިދުމަްތތައް ަދނީ ޯފރުކޮށްދެމުންެނވެ. 

ސެްނޓަރު ތަކުްނ ޓެކްީސެގ  ރަޖިސްްޓރީ ކުެރވި ހިްނގަމުންދާ ޓެްކސީ ޚިދުމަތް ފޯރުޮކށްެދވެމުންދެެއވެ. ީމެގއިުތރުން
ައއްޑޫ ސިޓީަގއި ަބސް ދަތުުރގެ ޚިދުމަްތ  ދުވަހު ވަނަ 2016ޖުލައި  16ތައް ދަނީ ފޯރުޮކށްދެމުންނެެވ. ޚިދުމަތް

ހުޅުމީޫދ އާިއ ައއްޫޑގެ ގުޅިަފިއާވ އިފްިތތާޙުކުެރވި މިޚިދުަމތް ައއްޑޫސިޓީެގ ރައްިޔތުންނަްށ ދަީނ ޯފރުކޮށްދެމުންެނވެ. އަިދ 

ދުަމްތ ޚިީރގެ ފެވެސް ފުަވއްލަކާިއ ދެމެދު  ައއްޑޫާއއިާކއި ދެމެުދ ޤާއިމްުކެރވިަފއިާވ ެފރީ ޚިދުމަުތގެ އިުތރުްނ ރަށްތަ
އަިދ މިސިީޓގަިއ ފާހަނގަކޮށްެލވޭަވރަްށ ިގނައިްނ ރެޖިްސޓުރީ ުކެރވިަފިއވާ އިންޖީނުލީ އެްއގަުމ  ފޯރުކޮށްެދވެމުްނ ދެެއވެ. 

  މުންދެެއވެ. ާއއްމުން ބޭނުންުކރައުޅަނދުަތއް 

ްޤތިޞާަދށް ބަލައިާލއިުރ ަރށުެގ ިއގްިތޞާދީ ހާަލތު ައހަރުްނ އަަހރަްށ ކުިރއަރަމުްނާދކަން އި އައްޑޫސިީޓގެ

ީކ ފާހަނގަޮކށްލެެވއެެވ.  ނޑުޮގެތއްަގއި ުކރަމުންދާ މަަސއްކަތަ އާމްދަނީ ހޯދުަމށްޓަކަިއ މިސިީޓގެ ރަްއޔިތުްނ މަިއގަ

ުމެގ ފަތުުރެވރިކަމުެގ ދާިއާރގެ މަަސއް ނޑުެވރިކަމުެގ މަަސއްކަުތގެ ިއތުރުން ޢިމާާރތްކުރު ކަާތއި މަްސވެރިަމސައްަކތާިއ ދަ
 ދާއިާރގެ މަަސއްކަެތވެ.

ކުނިކޮިށ  2ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ ގޮުތން މިސޓީގެ ުހޅުދޫ ައވަާށއި ިހތަދޫ ައވަުށަގއި 
ރުމުގެ މަަސއްކަތް މިިސޓީަގއި ކުެރވެމުން ނުދެެއވެ. ޤާއިމުކުެރވިަފިއވެެއވެ. ނަަމވެސް ެއންމެ އެެދވޭ ޮގތެްއގައި ކުނި މެނޭޖުކު 

އަދި ާސފު ބޯފެާނއި ރައްާކތެިރ ފާހަާނގެ ނިޒާުމ ޤާއިމުުކރުމާިއ ތިާމވެށްާޓއި ަރއްޓެހި ހަކަަތުއފެއްދުާމއި ދަުތރުަފތުުރ 
މަކީ މިސިޓީއަްށ މިހާުރވެްސ ކުރުމަށް ބޭނުންުކެރވޭ އުޅަނުދތަކުަގއި ރައްާކެތރި ތިާމެވއްޓާިއ ަރއްޓެިހ ނިޒާމުަތއް ބޭނުންުކރު

 ބެނުންވެަފއިާވ ކަންަތއްތަެކވެ. 
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 ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު 
 

މާއްާދގެ )ޅ( ެގ  61ދިވެހިާރއްޭޖގެ އިާދރީ ާދއިާރތައް ލާަމރުކަޒީ ުއޞޫލުން ހިްނގުމުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ނޑައަޅާަފއިަފއިޚް އުންސިލްެގ އިކަ  އިން ައއްޑޫ ސިޓީ  ދަށުން ލޯކަލް ގަަވރންމަންްޓ ޮއޯތރިޓީ ަވީނ  ތިާޞްޞގެ ގޮުތަގއި، ކަ

ގަިއ ބަޔާން ޮކށްަފއިވާ އިާދރީ ާދއިާރ ހިންގުމަްށ ސަރުާކރުްނ  ދިވެހިާރއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްާޔގެ ޤާޫނނު ައސާސީ

ނަޑއަުޅްއވާަފއިވާ ސަރަަޙއްދެެވ.   ޝާިއޢުކޮްށފަިއވާ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ޗާްޓަގއި، އައްޑޫ ައތޮޅުކަމަށް ކަ
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 ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާސާ : ފުރަތަމަ ބައި 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން 
` 

 މުަޙްއމަދު ރަސޫލާ އެކަލާނގެ އަދި . ކުރަެމވެ ޝުކުރު  ޙަމްާދއި ަވތަޢާލާައށް ސުބުޙާނަހޫ  هللاމާތް

 ސަލާުމގައި  ޞަލަާވތާއި  މި  އަދި . ދުޢާުކރަމެވެ  އެދި  ެލއްވުން  ސަލާމް ޞަަލވާާތއި  ައށް  ަވސައްލަމް  ޢަލައިހި  هللاޞައްލަ
 .ކުރަެމވެ  ޝާމިލް ޞަޙާބީން މިުތރު ައޞްޙާބުންާނއިއާލު އެކަލޭގެފާުނގެ އިުތރު

 ގޮންޖެހުންަތކާއި  ބޮޑެތި  އެިކގޮްތގޮތުން  ކައުްނސިލަށް ،އަަހރަކީ ވަނަ  2016 ވޭުތވެދިޔަ 
 ުކރިން  ގުިޅގެން ބަަދލާއި ގެެނވުނު މެންޑޭޓަށް ާޤނޫނީ ަކއުންސިލްގެ ައއްޑޫސިޓީ. އަހަރެެކވެ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު

 ަބެއއް  ސަބަބުން ިމކަމުގެ. ދިަޔއެވެ  ބަދަުލވެގެން  އޮފީްސތަކަށް އެހެން  ޚިދުމަްތތައް  ގިނަ  ެގންދެވި  ދެމުން  ކައުންސިލުން

ނޑިގެން ޚިދުމަތްތައް  ނިޑގެންދާޮގތް ނުލިބި ޚިދުމަތްަތއް ބަެއއް އަދި  ިދއުާމއި މެދުކެ  ަރއްޔިތުްނނަށް  މެުދެވރިވުމުން  މެދުކެ
 މިސްކިްތތަކާއި  މިސިޓީގެ  އާ އެެފއާރޒް  އިސްލާމިކް އޮފް  މިނިސްްޓރީ އެޮގތުން . ޖެހުެނވެ ކުރިަމތިލާން ދަިތތަކާ  އެކަމުގެ 

 ަރއްޔިުތންނަށް  ަކއުްނސިލަށާއި  އައްޑޫސިޓީ  ވެަފއިވަނީ  ދިއުން  ަހވާލުެވގެން  ަމސައްަކތްަތއް ބެލެހެއްޓުުމގެ ޤަބުރުސްތާުނތައް 

 އޭގެ  ޒަކާތް  ފިޠުރު  ެތރެއިން  ޚިދުމަުތގެ  ާކތުގެ ޒަ ޯފރުކޮށްދޭންެޖހޭ އެމިނިްސޓްރީން  އަދި . ގޮންޖެހުމަަކށެވެ  ދިމާވި
 ،ބެލެހެއްޓުާމއި ިމސްކިތް. ފާަހގަކުރަެމވެ ިހތާމަާއއިއެކު ަވރަށް ެދވިަފއިނުވާކަން ޮގތުަގއި އެެދވޭ ހައްުގެވރިންނަށް

 ބެލެެހއްޓި ނު ގަުބރުސްތާން. ގޮސްަފއެވެ  ޮބއްސުންލަިއގެން  ވަނީ މަސައްަކތް ާސފުކުރުުމގެ ފޮޅާ ޒީނަތްެތރިކުރުާމއި
 ޚިދުމަތްަތއް  މުނިސިޕަލް ދެމުންައއި  ޮއފީސްތަކުން  ައވަށު ޒަމާުނއްުސރެ އަދި. ފާަހގަުކރަމެވެ  ދޫކޮށްލެވިަފިއވާކަންވެސް 

 ފަހުން  ހަވާލުކުެރވުނު ާއއި  އިްނފްާރސްޓްރަކްަޗރ އެންޑް  ހަުއސިންގ އޮފް  މިނިސްްޓރީ މަްސއޫލިއްަޔތު ދިނުުމގެ ފޯރުކޮށް 

ނޑުވަުމންދާކަމުގެ  ަރށް ެގއްލި ކަން ސާފުތާިހރު ރަުށގެ  ާއއި  އަާސސީ ޤާނޫނު  ދިވެިހާރއްޖޭގެ . ެދެއވެ ލިބެމުން ޝަކުާވތައް  ގޮ
 ހިތާމަކޮށް  ނުހަނު މިކައުްނސިލުން ދިއުމަކީ  ގެެނވެމުން  ޤާނޫަނށް ލާަމރުކަޒީ ިއޞްލާހުަތއް މިފަދަ  ފުށޫައރާ 

 .ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ 

 ަތފާތު  ަރއްިޔތުންނަށް  ފޯރުޮކށްދިނުުމގައި  ޚިދުމަތް ދަލާއިއެކު ބަ ގެެނވުނު  މެންޑޭޓަށް  ކައުންސިލްގެ 

 ޝަުކވާ  ރައްިޔތުންގެ ދަްށވެ  ފެންަވރު ޚިދުމަްތތަކުގެ ލިބެމުންދިޔަ ރައްިޔތުންނަށް އަދި. ޖެހުނެވެ  ކުރިަމތިލާން ދަތިތަކާ

 ،ާބވެ އިންޖީުނތައް ެދްއވާ ޚިދުމަތް ކަރަންްޓގެ ،ިދއުާމއި ބޮުޑވެގެން ގުއަ ޚިދުމަތް ކަރަންްޓގެ. ދިަޔެއވެ އިުތރުެވގެން
ނަޑއިެގންދާ ަކރަންޓް މައްސަަލތަކުން ދިމާވާ  އިންޖީނަށް   އުނދަޫގތައް  ތަކުލީާފއި ިއތުރު  ަރއްިޔތުންނަށް  އަކީ  ަމއްސަލަ ކަ

 ސަމިޓަށް  ސާކް. ާނދެއެވެ  ަހއްލެއް ަމއްސަލަތަކަށް ވާދިމާ ކުރުުމަގއި މެނޭޖް ކުނި. ކަންކަެމވެ ޖެިހފަިއވާ ކުރަން ތަހައްމަލު

 ަރއްިޔތުްނގެ  ަމސައްކަތަކީ  ބަދަލުކުރުުމގެ ޮހސްޕިޓަލަކަށް  ެއތަން ޫރޅާލައި  ސެންަޓރ ކޮންެވންޝަން  ޢިމާާރތްކުރި  އައްޫޑގައި 
  .ކަމެކެވެ  ުހރި ކަންބޮޑުވުންަތއް
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 އި އަ ލިބެމުން  ަކއުންސިލަށް ކުރިން  ސަބަބުން ބަދަލުގެ ގެެނވުނު  މެންޑޭޓަށް އައްޑޫސިީޓ ަކއުންސިލްެގ 

 ވެހިކަލްތަކުގެ  ާއއި ފީ ަލއިސަންސް  ުއޅަނދުގެ ެއްއގަމު އިުތރުން ީފގެ ލިބެމުންައއި ފިހާަރތަކުން ވިަޔފާރި ބިމުކުއްޔާއި
 2016. ގޮސްަފިއވެެއވެ ަދށްެވގެން ަވރަށްބޮޑަށް ނީއާމްދަ ލިބެމުންދާ ކައުްނސިލަށް ހުއްޓުމުން ނުލިބި ކައުންސިަލށް އަހަީރފީ

 ފަސްދޮަޅސް  ފަސްލައްކަ  ާބރަމިލިއަން ) ރުފިޔާ 1255675596 ލިބިފަިއވަނީ  ކައުްނސިލަށް  ޮގތުަގއި  ގެ އާމްދަނީ  އަަހރު  ވަނަ

 31.60% ުވރެ އަށް އާމްދަނީ  ލިބުނު އަހަރު  ވަނަ 2015 މިއީ. އެވެ ( ރުިފޔާ ހަ ުނވަދިހަ ަފސްސަތޭކަ ހަތްހާސް
 ރައްިޔތުންނަށް  ަކއުންިސލުންވާނީ މިންަވރަކުން ހުރި  ކަންގާބިލިްއޔަތު ކަުއންސިލްގެ  ނަމަވެސް . މިްނވަރެެކވެ ދަށް  ޕަސެންޓް

 ޒިުކރާ  ،ަޖމާއަްތތަކަާށއި ޖަްމިއއްޔާ ،ުޒވާނުންނަާށއި ެއގޮުތން. ޯފރުކޮށްީދފަެއވެ ެއހީަތއް ޚިދުމަތާއި  ދޭންޖެހޭ
 ާއއި  ސާރވިސް  ސްޮޕލި މޯލްިޑވްސް. ފޯރުޮކށްދީަފއެވެ  އެީހެތރިކަން ްޕޮރގްރާްމތަކަށް  ުކގެސްކޫލުތަ ،ފައުންޭޑޝަނަާށއި

 ގުިޅގެން  ސެންޓަާރއި ެމނޭޖްމަްނޓް ޑިޒާްސޓަރ ނޭޝަނަލް އަދި އެފް .ޑީ.އެން.އެމް  އާއި މަދުކުރުުމގަ  ކުްށތައް  ޖިާނއީ ގުިޅގެން

 އެިކއެކި  ަގއުމީ ހަމަެއާއއިއެކު. ފޯރުޮކށްދެިވފަިއވާެނއެވެ  ރިކަންއެީހތެ ަރއްިޔތުންނަށް ހާދިާސތަކުަގއި އެިކއެކި ދިމާވާ
 .ޯފރުކޮށްެދއްާވފަިއވެެއވެ  އެީހތެރިކަން  އިދާާރތަކަށް އެ ަކއުންސިލުން އަބަުދވެސް ކަންކަުމގައި  އެދޭ ތަކުންއިދާރާ 

 ކުެރވުނު  މަަސއްކަތްތަެކއް  ގިނަ  ަކއުންސިލުން  ކުިރެއރުމަށް ައއްޑޫސިޓީގެ  ،އަަހރަކީ ވޭުތވެދިޔަ
 ފައިނޭްނޝަލް  ޕްލޭނާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އަހަުރގެ  ަފސް ތް އޮ ުކރިައށް ،މަަސއްކަާތއި ހެދުުމގެ  ައއްޑޫ ިވޜަން . އަހަރެެކވެ

" ިޓވް ކޯޕަރޭ ޕީޕަލްސް އައްޑޫ " އެކުެލވޭޮގތަށް ަބއިެވިރވުން ފުރިހަމަ ަރއްޔިތުްނގެ. ުކރެވުެނވެ މަަސއްކަތް ހެދުމުގެ ޕްލޭން

 .ވެގާއިމުުކރެިވފައެ  ވަނީ ފަންޑް ްޓރަސްޓް ރައްިޔތުްނގެ ައއްޑޫ އަދި . އުަފއްދަާވފަެއވެ ވަނީ

 އިޤްތިާސދަށް  ައއްޑޫގެ ދިޔައީ ެވގެން ފެށުން ޚިދުަމތް ގެ ެއައރޕޯޓް އިންަޓރޭނޝަނަލް ންގަ

. ފެިށފަެއވެ ވަނީ ދެމެދު ކޮޅުނބާއި  ގަމާއި  ދަުތރުަތއް ަވއިގެ  އަްޤވާމީ ަބއިނަލް. ކަމަކަެށވެ ލިބިގެންދާނެ  ދުޅަހެޔޮކަން
 ިމައއި  ދަތުުރފަުތރަށް ަވއިގެ  އައްޑޫސިީޓގެ. ެވއެވެ  ުކރެިވފައި ޒާެމއްއިންތި ުހރިހާ ފެށުުމގެ ޚިދުމަތް  ީސޕްލޭންގެ ގަމުަގއި

 ރާަވއި  ކަންކަން ަމއްޗަށް  ކުިރެއރުމުގެ  އަންނާނެ  ސަބަބުން މިކަުމގެ އިޤްތިސާަދށް ައއްޫޑގެ ުގޅިގެން  ބަދަލާއި ބޮޑު

  ފެިށފަެއވެ. ވަނީ މަަސއްކަތް ހިންގުމުގެ 

 ަހްއުގތައް  އަސާސީ ފުރިހަމަ  ލިބެންޖެހޭ ރަްއޔިތުންަނށް މިސިިޓގެ ެތޭރގައި  އަަހރުގެ  ވަނަ 2016

 ަފރާތުން  ކައުްނސިލްގެ  ިމގޮުތން . ދަންަނވަމުންދިަޔއެވެ  ަފރާތުން  ކައުްނސިލްގެ  ިމނިސްޓްީރތަުކގައި  ަސރުކާުރގެ ލިބިދިނުމަށް
 ތްކުަރއްާވފަެއވެ.ިޒޔާރަ  މިިނސްޓްީރތަކަށް ވަޑަިއގެން މާލެ އެިކފަހަރުަމތިން ަތފާތު  ވަނީ

 ަވރަށް  މުަވއްޒަފުން އިާދާރގެ ަކއުންސިްލގެ ،ވެސް ގޮންޖެުހންތަާކއެކު ގިނަ ދިާމވި ކައުންސިލަށް 

 ނުަހނު  ދެިމތިބިކަން ސާބިތުކަންަމތީ ިދނުމުަގއި  ޚިދުަމތް ރަްއޔިތުންަނށް މަަސއްކަތްކޮށް  ފަުރވާެތރިކަމާިއއެކު  ހިތްަވރާއި 
 ކުިރއަށް  ވަނީ  ކަންކަން ގިނަ އެްއގޮަތށް ޕްލޭނާއި  އެކްޝަން  މަަސއްކަުތން ރަބު  މުަވއްޒަފުްނގެ. ފާަހގަކުރަެމވެ އުފަލާިއއެކު

 ތަްމރީން  ުކރުވުާމއި  ައހުލުެވރި މާަހއުލަށް  މަަސއްކަުތގެ މުަވއްޒަފުން  އިދާާރގެ  ކަުއންސިލް ،އިުތރުން ީމގެ. ގެންދެިވފަެއވެ
 ގުޅުން  މުވައްަޒފުްނގެ. ކުަރްއވާަފއެވެ  އްަކތްތަެކއްމަސަ ުބރަ ވަނީ ސެްކޝަނުން ެއޗްާއރު ހިންގުަމށް ޕްޮރްގރާމްަތއް ދިނުމުގެ
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 ޙާޞިލު ކުރެވުނު ނަތީޖާ 
  އްޒަފުން ހޯދުންމުވަ 
 

ނޑަެއޅިަފއި 2016 ނުވުުމގެ ސަބަަބބުން ވަނަ އަހަަރށް ފާސްުކރެވުނު ބަޖެުޓަގއި ައއުމަގާްމތައް ބަޖެޓު ކަ

ވަަނ  2016ިމއިާދރާައށް ައންަގވާަފއިާވތީ ކޮިމޝަނުން  މުަވއްޒަުފން ނުނެޭގނެ ކަމަށް ިސވިލް ާސރވިސް އައުަމގާމުތަަކށް
 މަގާމަަކށް ުމވައްޒަފަުކ ހޯދިަފއިުނވެެއވެ.ައއުތެޭރަގއި ެއްއވެސް  އަހަުރގެ

 ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް 
 

ެގ ބުނު ފުރުަސތު ތަުކގަްއޔާއި ިއދާރާތެޭރަގއި އެިކގޮަތގޮތުން ިމއިާދރާައށް ލިވަނަ އަހަރުގެ  2016

  ޕްޮރގްރާެމްއގަިއ މުަވއްޒަފުްނ ބައިެވރިކުެރިވފަިއވެެއވެ.   15ާކއިއެުކ ޖުމްލަ ްޕރޮްގރާމްތަ ފަރާުތން ބޭްއެވވި އެިކއެކި ތަމްރީން 

 1ފޭސް ޕަބްލިކް އެޑްމިިނސްޓްޭރޝަން ފޯރ ިސވިލް ސާރވަންޓްްސ ޮއފް މޯލްޑިްވސްވޯކްޮޝޕް ޮއން 
ސްޓްޭރޝަްނ ބްލިކް ެއޑްމިނިވޯކްޮޝޕް އޮްނ ޕަލިބުނު ފުުރސަެތއްަގއި،  " ަފރާތުން ކޮމިޝަުނެގ ސިވިލް ސާރވިްސ 

 2016އޭްޕރީލް  13އިން  2016މާރިުޗ  24ނަުމަގއި  '1ފޭސް  ގެފޯރ ސިވިލް ާސރވަންޓްސް އޮްފ މޯލްޑިވްސް 
ްނ ޭބއްވުުނ ތަމްރީްނ ްޕޮރގްރާެމްއގަިއ ޑިރެކްަޓރ އަްލފާޟިްލ މުޙައްަމދު ސަޢުއަްށ ަޗއިނާެގ ެބއިޖިންގ ަގއި  ީދ ޙަސަ

  ވަނީ ބަިއެވރިެވ ވަަޑިއގްންަފއެެވ.
 

 2016އެްސ.ސީ ކޮްނފަރެްނސް ސި.

ަގއި މިއިާދާރެގ  2016ސިވިލް ާސރިވސް ކޮމިަޝނުން ބޭްއެވވި ިސވިލް ާސރވިްސ ކޮމިޝަްނ ކޮންަފރެންސް 
ަކއުންސިލަރ އަްލފާޟިލް ުމޙައްމަދު ޔަްސރިްފ ފަރާުތން ޑިރެކްަޓރ އަލްާފޟިލް މުޙައްމަުދ ސަޢުީދ ހަސަާނއި 

ެމިއ  12ވަނަ ުދވަހުްނ ފެށިެގން  2016ެމިއ  11ަފރެންްސ ބޭްއވިަފިއވަނީ ބައިެވރިެވ ވަޑަިއގެންެނވިެއވެ. މިކޮން

 ވަނަ ދުވަހުެގ ނިޔަލަެށވެ. 2016

 
 

 

 : ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ވެބްސައިޓް ފޮޓޯ
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް11 ފޯނ 

 އިފެކްިޓވް ލީޑަރޝިޕް ފޯރ ސުަޕވައިާޒރސް ޓްެރއިނިްނގ

 2016ފެބުުރަވރީ  25އިން ފެިށގެން  2016ފެުބުރވަީރ  24އިފެކްިޓވް ލީަޑރޝިްޕ ޯފރ ސުަޕވައިާޒރްސގެ ނަުމަގއި 
ލެވެލް އިްނ މަީތެގ  1ކައުްނސިލް އިާދާރގަިއ މަސައްަކތް ުކރާ އެމް.އެސްގެނިޔަލަށް ހިންގުުނ މިތަްމރީން ްޕޮރގްރާމަީކ 

  މުވައްޒަފަަކށް އަމާޒުކޮްށގެން ހިްނގުނު ްޕޮރގްރާމެެކވެ. 26

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 ލައިފް ސްކިލްސް ޓްެރއިނިްނގ ްޕރޮްގރާމް 

އަށް އައްޫޑސިޓީ ަކއުންސިލް އިދާާރގަިއ ލަިއފް ސްިކލްސް ޓްެރއިނިންގ  2016މާރިުޗ  09އިން  2016މާރިުޗ  08
މުަވއްޒަފުން ބަިއެވރިެވ  30ޕްރޮްގރާެމގެ ނަމުަގއި ތަްމރީެނއް ހިްނގިަފއިެވެއވެ. މި ތަްމރީން ްޕރޮްގރާުމގައި ިމއިާދރާގެ 

 ވަޑަިއގެންަފިއވެެއވެ.
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް12 ފޯނ 

 ޒިންމާދާރުެވރިްނގެ ރިްފރެަޝރ ްޕޮރގްރާމް 

ިއްނ  2016 މެއި  13ަކއުންސިލްތަުކގެ ޒިންމާާދުރވެރިްނނަްށ އަމާޒުޮކށްގެްނ  ަފރާތުން ކޮމިޝަުނެގ ލް ސާރވިްސ ސިވި
ޙަސަން ވަީނ  ދީޑިރެކްަޓރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ަސޢުހިންގުނު ިރފްެރަޝރ ޕްޮރްގރާމުަގއި   އަށް 2016 މެއި 15

 ންަފއެެވ. ބައިެވރިެވ ވަަޑިއގެ

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 ގ ޮއފް ޓްެރއިާނރސް ްޕޮރގްރާމް ޓްރެއިިނން
އަހރުެގ ަތރައްީޤގެ ޕްލޭން އަިދ ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލުަމށް އަތޮުޅ އަދި ސިީޓ  05ކައުންސިލްތަުކގެ 

 2016މެއި  08ކައުންސިލްތަުކގެ މުަވއްޒަފުން އަހުލުެވރިުކރުމުގެ ގޮުތން ލޯކަލް ގަާވރމަންޓް އޮޯތރިޓީ ގެ ފަާރތުްނ 
އަްށ ކ.ތުލުސްދޫަގިއ ބޭްއިވ ޓްެރއިނިްނގ ޮއފް ްޓެރއިނާރސް ްޕޮރގްރަުމަގއި ިމއިާދެރ  2016 މެއި  12އިން 

އެސިސްޓަންްޓ ޑިރެކްަޓރ ަމރްޔަމް ހަބީބާ ާއއި ީލގަލް ޮއފިަސރ އަލްއުްސތާޒު ޙުަސއިްނ ހަބީބް ބަިއވެިރެވ 

 ވަޑަިއގެންެނވިެއވެ. 
 

 

 : ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ވެބްސައިޓް ފޮޓޯ

 ލޯކލް ގަވާރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖު : ފޮޓޯ
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް13 ފޯނ 

 އިންޓަރ ޕާސަނަލް ސްކިލްްސ ޓްެރއިންނިްނގ 

 ކުރާ  މަަސއްކަތް  އިާދރާަގއި ަކއުންސިލްައށް ުކރިޔަްށ ގެްނދިޔަ ިމ ޓްެރއިނިްނގް އަކީ  21އިން  20ޖުލައި  2016
ްޓރެިއނިންގ އެެކވެ. ިމ  ޭބއްުވނު ުކރެިވގެން ާހްއޞަ ުމަވއްޒަފުންަނށް ރޭންުކގެ ގެ  3 ީޖއެސް  އަދި 2 ޖީއެސް

 ެވރިެވފަިއ ެވެއވެ. މުަވއްޒަފަކު ަބއި 21ޓްރެއިިނންގް ަގއި ަކއުންސިލްެގ 

 
 1 ދިވެހި  އޮފީސް

އައްޑޫސިީޓ ކައުްނސިލްގެ ުމވައްަޒފުްނގެ ދިވެިހ ބަހުެގ 
"  1ފެންަވރު ަމތިކުރުަމށް ހިްނގުނު "ޮއފީސް ިދވެިހ 

ޓްރެއިިނންގ ަގއި ކަުއންސިލް އިާދާރގައި ަމސައްަކތްކުާރ 

 28އިން ފެިށގެން ަމީތގެ  2މުވައްަޒފުންެގ ެތރެއިްނ ޖީ.އެސް 
މި ްޓރެއިިނންގ  އްަޒފުން ަބއިެވރި ެވފަިއވެެއވެ. މުވަ

 29އިްނ  2016ސެޕްޓެމްބަުރ  26ބޭއްިވފަިއވަީނ 

 އަެށވެ. 2016ސެޕްޓެމްބަރު 
 

 (ޭފސް 2) މޯލްިޑވްސް އޮފް ަސރވަްނޓްސް ިސވިލް ޮފރ އެޑްމިނިސްްޓރޭަޝން ޕަބްލިކް އޮން ސެމިނަރ
 ޕަބްލިކް  އޮން "ސެމިަނރ ޮއފް ަގަވރނަންސް ގުިޅގެންސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަން އަދި ޗައިނީޒް އެކެޑަމީ 

ަޔ (ފޭސް 2) މޯލްިޑވްސް އޮފް ަސރވަންޓްސް ސިވިލް ފޮރ އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން " ގެ ނަުމގަިއ ކުރިޔަށް ގެންދި

ީނ  ސެމިނަރގަިއ  މިއިާދާރގެ ިޑރެކްަޓރ ޝިޒްލީނާ އަސްލަްމ ބަިއެވރިެވވަޑަިއގެންެނިވއެެވ. ިމ ސެިމނަރ ޭބްއވިަފއިވަ
 ަޗއިނާެގ ބެއިޖިްނގ ގަެއވެ. ްށ އަ 2016ސެޕްޓެމްބަރު  25އިން   2016އޮގަސްޓު  25

 

 އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން  ޮއފީސް އިން  ޓީ .ސީ.އައި 
 20ިއން  19ސެޕްޓެމްބަރު  2016ހިމެޭނގޮތަްށ  ބޭފުޅުން  ރޭންެކއްގެ  ުހރިހާ މަަސއްކަތްުކރާ އިދާާރަގއި ކައުންސިލް

މުަވއްޒަުފްނ  25އެޑްމިނިސްްޓޭރޝަން" ްޓރެއިނިްނގ ަގއި ިމއިާދޜާެގ  ޮއފީސް އިން  ޓީ.ސީ .ޭބއްވުުނ "ައއި އަްށ 
 ބައިެވރިެވފަިއެވއެެވ. 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް14 ފޯނ 

 ރިލޭޝަންްސ ޓްެރއިނިްނގ  ޕަބްލިކް

 2016ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންްސ ޓްެރއިނިްނގ ގެ ނަުމަގއި 
ަޔ  26އަދި  25އޮކްޓޫބަރު  ަގއި ުކރިޔަށް ގެންދި

ަބއިެވިރވެަފއިެވއެެވ. ިމ  މުަވއްޒަފުން  25ޓްރެއިިނންގ ގަިއ 

 މަސައްަކތްކުރާ  އިާދާރގައި  ޓްރެއިިނންގ އަީކ ކައުްނސިލް
 ާހއްޞަ  މުަވއްޒަުފންނަށް މަީތގެ ފެިށގެން އިން 2 ޖީއެސް

 ޭބއްވުުނ ޓްެރއިނިްނގ އެެކވެ.  ކުރެިވގެން
 

 ްޕޮރގްރާމް  ްޓރޭނިްނގ ގުޅޭ ތަްއޔާރުުކރުމާ ބަޔާން މާލީ

ްޓރޭނިްނގ  ގުޅޭ  ަތއްޔާރުުކުރމާ ބަޔާން  ުކރިޔަްށ ގެންދިަޔ މާލީދެކުނު ރީޖަނަލް އޮީފހުން  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮީފހުގެ 
މުަވއްޒަފަާކއި ޕްލޭނިްނގ ސެކްޝަްނގެ ުމަވއްޒަެފއް ބައިެވރިެވފަިއެވއެެވ.  4ގަިއ މިއިާދާރގެ ަފއިނޭންްސ ސެްކޝަންެގ 

 އަެށވެ.  29އިން  27ނޮވެންބަރުން  2016ނީ ދުވަހުެގ މުއްަދތަށް ޭބްއވުނު މި ްޓެރއިނިންގ ބޭްއވިަފއިވަ  3

 
 މެނޭޖްމަންޓް  އެންޑް  އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން  ޕަބްލިކް އިން ޑިޕްލޮމާ

 ޑިރެކްަޓރ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްެރއިނިްނގ އިްނސްޓިޓިުއޓް އިން ލިބުނު ފުރުަސތެްއަގއި،  ިމއިދާާރގެ އެިސސްޓެންޓް
މިނިސްްޓޭރޝަްނ އެންްޑ މެނޭޖްމަންްޓ ކޯުހގަިއ ބަިއވެިރެވ ޯކްސ ިދޔާނާ ވަީނ ޑިޕްލޮާމ އިްނ ޕަބްލިްކ އެޑް ފާޠިމަތު

އިން ެފށިެގްނ  30ޖަނަަވރީ  2016 ކުރިަޔށް ގެްނގޮސްަފިއވަނީމިކޯްސ އަަހރުެގ މުްއދަުތގެ  1ފުރިހަމަުކރަްއވާަފެއވެ. 

  އަެށވެ.  30ނޮވެމްބަރު  2016
 

 ޮރގްރާމް ޕް  ްޓރޭނިްނގ އަުހރުެވރިކުރުުމގެ މާަހއުލަށް މަސައްކަުތގެ

އަީކ  ޓްޭރނިންގ އަުހރުެވރިކުރުުމގެ  މާހައުލަށް  މަސައްކަުތގެ 
 ރޭންުކގެ  އެސް.އެސް  މަަސއްކަތްުކރާ ކައުންސިލް އިާދރާަގއި

ުކެރވިގެްނ ބޭްއވުނު ޓްެރއިނިްނެގ  ހާްއޞަ މުވައްަޒފުންނަށް 
އޮކްޓޫބަުރ  2016އެކެެވ. މި ްޓރެއިިނންގ ާބްއވާަފއިވަީނ 

މުވައްަޒފުްނ  26ްނގަގއި ގައެެވ. މި ޓްެރއިނި 29

 ބައިެވރިެވފަިއެވއެެވ. 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް15 ފޯނ 

 އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަނގަކުރުން 

ވަނަ ުދވަުހ  2016ޖަނަަވރީ  27މިނިވަން ފަްނސާސް ޗެމްިޕއަްނޝިޕް މުާބރާުތގެ ަފއިނަލްަގއި 
މްިޕއަންކަން ހޯާދފަިއާވތީ، އެީޓމުން ހޯއްެދިވ ކާމިޔާީބ ފަރެސްާމތޮޑާެގ ޓީމާިއ ވާދަކޮްށ ފޭޫދ ފުޓްބޯަޅ ޓީމުން މުާބރާުތެގ ޗެ

އާއި އައްޑޫިސޓީ އަށް ހޯަދއިެދއްވި ރިެވތިނަން ފާހަނގަކޮށް ިމއުފަުލގައި ބަިއެވރިވުަމށްޓަަކިއ ކައުންސިލުން ޙާއްަސ 

ންެގ މަޖިލީހުގެ ފޭޫދ ާދއިާރެގ ަރއްިޔތުވަަނ ދުވަުހ ބޭްއވުުނ މިހަފްާލގަިއ  2016ފެުބރުަވރީ  05ހަފްލާއެްއ ބާްއވާަފިއވެެއވެ. 
މެމްބަރ އަލްާފޟިލް އިްބރާހީމް ދީދީ އާއި ަކއުންސިލް މެމްބަރުްނނާއި ފުޓުބޯޅަ ެއސޯސިޭއަޝން އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ 

 އޮިފޝަލުންނާއި ުކރީގެ ީޑ.އެްނ.ސީ ކުލަބުގެ މެމްބަުރންނާއި ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީުމގެ ުކޅުންތެރިން ަބިއވެިރވެ 
 މިހަފްލާަގއި ޓީުމން ވަނީ މުބާާރތުެގ ރަމްީޒތަށި ަކއުންސިާލއި ަހވާލުކޮށްަފއެެވ. .ވަޑަިއގެންެނވިެއވެ

 

 ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ވައުދުގައި ސޮއިކުރުން 

ޤައުމީ އެްނޓިކޮރަްޕޝަން ުދވަސް ފާހަނގަ ުކރުުމެގ 
 ވަަނ ުދވަހު  2016އޭްޕރީލް  21ގޮތުްނ 

އައްޑޫސިީޓ ަކއުންސިްލ އިާދާޜގެ ކޮްނފަރެްންސ 
އައްޑޫސިީޓަގިއ  އި ޭބއްވުނު ރަސްިމއްާޔތުަގއިހޯލުގަ

އެކިުމަވއްސަސާތަުކެގ ެވރިންާނިއ  ގާއިުމވެަފިއވާ 
 91އައްޑުސިީޓ ަކއުންސިލްެގ ިއދާާރގެ 

ބޭފުޅުން  526މުވައްަޒފުންނާއި އެކު ޖުމްލަ 
ނަޒާހަތްެތރިކަމުގެ ވައުުދަގިއ 

ހަަމެއއާިއއެކު މިސިީޓަގިއ  ސޮއިކުަރްއވާަފއިެވެއވެ.
 ވެަފިއވާ ަސރުކާުރގެ ުހރިހާ ުމަވއްސަާސއެްއގެ ުމވައްަޒފުްނވެސް ިމވަޢުުދގަިއ ސޮއިުކަރއްާވފަިއެވއެެވ.ގާއިމު 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް16 ފޯނ 

 ޕްރޮފެސަރ ހަސަން އުގެއިލްގެ ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ

ސިވިލް ާސރވިސް ްޓެރއިނިންގ އިންސްޓިިޓއުޓާިއ އައްޫޑ ހަިއސްކޫލާއި ގުިޅގެން "އެން ިއވްިނންގ ވިްތ ްޕރޮފެަސރ 
ލް" ގެ ނަމުަގއި ްޕރޮފެަސރ ަހސަން އުެގއިލުެގ ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ެއއް ައއްޑޫސިީޓ ަޝރަުފއްދީން ސްކޫލް ހޯުލގަިއ އުެގއި
ވަނަ ުދވަހު ބޭްއވިަފިއވެެއވެ.  2016ޖަނަވަރީ  10
އަށް ުވރެން ގިނަ ބޭފުޅުން ބަިއެވރިެވ  800

މިަބއްދަލުވުުމެގ ެތރެއިްނ ްޕރޮެފސަރ ވަޑަިއގެންެނވި 
އިލުެގ "ސިއްީޙ ހަދިާޔ" ެގ ނަުމގަިއ ހަސަން އުގެ 

ވަަޑއިގެްނނެިވ ލިޔެފަިއވާ ފޮްތ ެނރެ، ަބއްދަލުވުަމްށ 
ހަދިާޔ ކޮށްަފިއވެެއވެ.  ފަރާްތތަކަްށ ފޮތް 

ލުވުން ފުރިހަމކަާމިއއެކު ރޭިވ މިބައްދަ
ކުރިައށްގެންެދވުުމގަިއ ިސވިލް ސާރވިްސ 
ޓްރެއިިނންގ އިންސްޓިިޓއުްޓގެ ަފރާތުްނ 

ނެވި އެންމެަހއި ކަންކަުމގަިއ އެދިވަަޑިއގެން
ކައުންސިލްެގ ަފރާތުްނ ުފރިހަމަ އެހީެތރިކަމާިއ 

 އެއްާބރުލުން ދީަފިއވާނެެއވެ.

 2016އައްޑޫ ކަނބައިދި އެވޯޑު 

ީޓ  ބައިނަލް ައުގވާމީ ައންހެނުްނގެ ުދވަސް ފާަހނަގ ކުރުަމށްޓަކަިއ ައއްޑޫސިޓީ އަންހެނުްނގެ ތަަރއްީޤއަްށ މަސައްަކތްކުރާ ކޮމި
އެވޯޑު ދިނުުމެގ " ގެ ަނމުގައި 2016އި އައްޑޫިސޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮްށގެން "ައއްޑޫ ކަނބައިދި އެވޯޑު އާ

ަފރާތަކުްނ  30ވަނަ ދުވަހު ޝަަރފުއްީދން ސްކޫލް ހޯލުގައި ޭބްއވިަފިއވެެއވެ.  2016އޭޕްރީލް  09ރަސްމިްއޔާެތއް 
ިއރު ިމެއވޯޑުތަްއ ެދވިަފިއވަނީ ސްޓިައރިްނގ ޮކމިޓީއެްއ އެކުލަަވއިލަިއ، ކަނަބލުްނ ެއވޯޑު ާހސިލްކުެރއްވި  14ކުރިމަތިލަިއ 

އެކޮމިޓީ އިން އެަފރާްތތަކާިއ އިްނޓަިވއުކޮްށ މާކްސް ދިނުާމިއއެކު އެންމެ ރަނަގޅު ވަނަަވރު ުހށަަހޅާފަިއވާ ފަާރތްތަަކށެެވ. 
ަމ  ންސިްލ އިާދާރގެ ީހާވގެކާމިޔާބުކަމާއިއެުކ ބޭްއވުުނ މިހަފްލާަގިއ ކައު ުމވައްަޒފުްނގެ ފަާރތުން ވަަރށް ފުރިހަ

 އެހީެތރިކަމކާިއ ެއއްބާރުލުެމއް ލިބިފަިއެވއެެވ.

 

 

 

 

 

 

 އައްޑޫ ލައިވް  ފޮޓޯ:
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް17 ފޯނ 

 ގައްބެ އަށް މަރުހަބާ ކިއުން 

 9ކަތަމަރާެނއްަގއި ާރއްޖެ ވަަށއި ބުެރއްޖެހުަމށް ނިކުްތ އަލްާފޟިލް ޢަބްދުލް ޣަޫފރު އަލީ )ގައްެބ( ައއްޑޫސިޓީ އަްށ 
 16:00ދުވަުހގެ ަހީވރު  ވަނަ  2016ފެބުރުަވރީ 

ގައި ވަަޑއިަގތުމުން މިސިީޓގެ ަރއްިޔތުން ނިކުެމ 

ހޫނު މަރުހަާބއެްއ ކިޔާަފިއވެެއވެ. އަްލފާޟިްލ 
ޢަބްދުލް ޣަޫފރު އަލީ އަްށ މަރުހަބާ ެދންނެވުުމެގ 

އިންތިޒާަމތައް ުކރިައށް ގެްނގޮްސފަިއވަީނ  
ޑިސްކަވަރ އައްޫޑގެ އިސްނެްނެގވުމާިއއެުކ 

ަކއުންސިލާިއ މިސިީޓެގ އެިކއެިކ  އައްޑޫސިޓި 

މުވައްަސސާތަާކއި ޖަްމއިްއޔާ ޖަާމއަތްތަާކިއ 
ގުިޅގެންނެެވ. އަލްާފޟިލް ޢަބްދުލް ޣަޫފރު އަީލ 

ާޞދިޤު މަރުހަބާދަްނނަަވއި "މަސްވެިރންގެ ޯކިރއެްއ" هللا އައްޑޫސިީޓައށް ވަަޑިއގަތުާމއިއެުކ މޭޔަރ އަލްާފޟިލް ޢަބްދު 

ުރަގއި އަލްާފޟިލް ޢަބްދުލް ޣަޫފރު އަލީ ދެުދވަސް ވަންދެން މިިސޓީަގިއ މަޑުކުރަްއަވއި ސިީޓެގ ހަދިޔާކޮށްަފއިެވއވެ. މިަދތު
 އާސާީރ ތަްނތަނަށް ިޒޔާަރތްކުރުާމއިއެުކ ހުޅުދޫ ާއއި މީދޫ އަަވށަްށވެސް ވަަޑއިގެްނނެިވއެެވ.

 ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އާއިއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުނ

"އިުޖތިމާީޢ ަރއްކާެތރިކަްނ އެންމެަނށް" 
ފެބުުރވަީރ  21ފަށްަޓވަިއ ދެްއވުމަްށޓަކަިއ 

ވަނަ ދުވަހު ޝަަރފުއްީދން ސްކޫުލ  2016
ްނ  ހޯލުގައި ޭބއްވުުނ ޖަލްސާެއްއގެ ެތރެއި

ކައުންސިލާއި މިިނސްޓްރީ އޮފް ލޯ ެއންްޑ 

ޖެންޑަރ އާިއއެުކ ެއއްބަްސވުމެްއގަިއ 
ެއއްބަްސވުމަީކ ސޮއިކުެރވިަފިއވެެއވެ. މި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންަޑރ ެގ 

ާދ  ދަށުން ރައްިޔތުންނަްށ ޯފރުކޮށްދެމުން
އިޖުތިމާީޢ ރައްާކތެރިކަާމިއ ުގޅުންހުިރ 

ޚިދުމަތްތަްށ ައއްޑޫސިީޓެގ ަރއްިޔތުންނަްށ ހަމަހަމ ކަމާިއއެުކ ޯފރުކޮށްދިނުަމށްޓަކަިއ ދެަފރާްތ ގުިޅެގނެ މަަސއްކަްތ ކުރުުމެގ 
ްނ ވެވުުނ އެއްބަްސވުމެެކވެ. މިެއއްބަްސވުމުެގ ަދށުން ިމސިޓީަގިއ ހިންާގ ފެމިލީ އެންޑް ިޗލްޑްރެންސް ާސރވިްސ ގޮތު

 ސެންޓަރ އަްށ ކައުްނސިލްގެ ފަާރތުން ުފރިހަމަ އެހީެތރިކަާމއި އެއްާބރުލުން އެިކގޮްތޮގތުން ޯފރުކޮށްެދވިަފއިވާެނެއވެ. 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް18 ފޯނ 

 ޔޫނިއަން ރީ .އެފް އާރު.އޭ

އަހަުރ ފާަހނގަުކރުމަްށޓަކައި ައއްޑޫސިޓީ އަްށ  40ާލތުެގ ޯރޔަލް ެއާއފޯސް ިސފަިއން އައްޫޑ ގަުމން ފޭބިތާ އިނިގރޭިސ ވި
ުތެގ  ކުރެްއިވ ދަުތރުފުާޅިއގުޅިެގން ައއްޑޫސިީޓ ކައުންސިލުްނ ާޙއްަސ ރަސްިމއްާޔތެްއ ބާްއަވވާަފއިެވއެެވ. ިމރަސްިމއްޔާ

 ްނތަެކއް ެއުރވިަފއިެވެއވެ. ތެެރއިން އެަފރާްތތަކަށް ާޙއްސަ ހަނދާނީލިޔު

 

 އާއްމުން މޫދަށް އެރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ލައިފް ގާޑުން ބޭތިއްބުން  އާއްމުކޮށް 

ރަމަޟާންމަާހއި ދިމާޮކށް، ރައްިޔތުން އާއްުމޮގތެްއަގއި ަސގާފީ ކަެމއްެގ ޮގތުަގއި މޫަދށް އެިރއުޅޭީތ، އެުދވަްސވަރު ހިނާގ 

ަދުތރުދާ ސަރަަހއްދުތަުކަގިއ ާއއްމުކޮށް ރައްިޔތުން ސަލާަމތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަަކއި  މަދުކޮށްހިތާމަެވރި ހާދިސާަތއް 
 މޯލްިޑވސް  ކައުްނސިލްގެ ަފާރތުން ލައިްފ ގާޑުން ަބއިިތްއބާފަިއވެެއވެ.އަށް  2016ޖޫން  05އިން  2016ޖޫން  01

ްނ  ޕޮލިސް ސާރވިސް ާއއި އެްމ.އެްނ.ޑީ.އެފުން ހިްނގި ތަމްރީ

ްނ ރާެމއްަގިއ ބަޕްރޮގް  ިއވެިރވެ ތަމްީރންެވފަިއތިބި ލަިއފްގާޑު
ހިލޭ ސާބަަހށް ަކއުންސިލަްށ  މިމަަސއްކަތް  ބޭނުންކޮށްގެން 

ކޮށްދެްއވާަފއިަވނީ ފޭޫދ މެޖެންޓާ ްސޕޯޓްސް ރެކްިރޭއޝަން ކުލަބުެގ 

ބޭނުންާވ ތަެކތި ހޯަދއިދިނުާމއިއެކު، މިކަމަްށ ފަރާުތން ެނވެ. 
ކުެގ ަފރާްތތަ ގޮުތން ހަރަކާްތތެިރވިގައި އަމަލީއެމަސައްަކތު 

  ރިްފރެޝްމެްނޓު ކައުްނސިލުން ހަމަޖަްއސައިެދވުެނވެ.
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް19 ފޯނ 

 ކޯއްޓޭ ސާފުކުރުން 

 ވަނަ ުދވަހު ައއްޑޫސިޓީ ިހތަދޫ ކޯްއޓޭ ސާފުުކރުމުގެ ޕްޮރްގރާމެއް ހިްނިގފަިއވެއވެ. ައއްޑޫސިޓީގެ  2016ފެބުރުވަރީ  12
ތުން  ބަިއވެިރވެ އެަފރާުތގެ ފުރިހަމަ ެއއްބާރުލުމާިއއެކު ކުިރައށްގެންެދުވުނ ވަަރށް ގިނަ ުމއައްަސސާތަކުން އަމަލީގޮ 

ްޓ އެްނވިަޔރަންމަންާޓއި މިްޕޮރގްރާމަީކ މިނިސްްޓރީ އޮްފ ކައުންސިލްެގ ެއއްބާރުލުާމއި އެހީެތރިކަާމއިއެުކ ހިްނގުނު  ކުލައިމެ

ްކޝަން އެޖެންީސެގ އިސްނެްނެގވުމާިއއެުކ ްޕރޮޓެ ޔަަރންމަންޓަލްއެްނވިޕްރޮޖެކްާޓއި ޗޭންޖު އެޑަްޕޓޭޝަްނގެ 
 ކުރިައށްގެންެދވުނު ޕްޮރްގރާމެކެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމް 

ެގ ަދރިަވރުންަނށް އަމާޒުކޮްށގެްނ މިނިސްްޓރީ އޮްފ އެިޑއުޭކޝަން އިްނ ސްކޫލްަތކުގަިއ ކުިރޔަްށ ގެްނާދ  10ގްރޭްޑ 
 17ފެދޫ ސްކުލުން ްށ ތަްމރީްނ ދެިވފަިއެވއެެވ. ެއގޮތުްނ ަކއުންސިލާިއ އެކު ދަިރވަުރންނަ 4ދަސްވާުރ ްޕޮރގްރާްމެގ ދަށުން، 

ިއްނ  3"ޭނޝަަނލް ސެޓްފިކެްޓ ދަިރަވރަކު ވަީނ  3އެ ސްކޫލްެގ ޯއ.ޫޔގެ ަދށުން .ޮސއިުކރެވުުނ އެމްަގއި  2016އޮަގސްޓު 
ަމސްދުވަަހްށ  3ފޭޫދ އަަވުށ ޮއީފހުގަިއ މަްށ ފްރަންްޓ އޮފީްސ" ޯކސް ފުރިހަމަުކރުމަްށ ބޭނުްނާވ މަސައްަކތުެގ ތަޖުރުާބ ހޯދު

ގައި ޮސއިކުެރުވުނ  2016ޓު ޮއގަސް 31ަކއުންސިާލއި އެކު ިއރުޝާިދއްޔާ ސްކުލުން  މަސައްކަތްޮކށްަފއެެވ. އަދި 

 އިްނ ޮއފީސް އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން" ކޯސް  3"ނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެްޓ  ދަިރަވރަކު 1އޯ.ޫޔގެ ަދށުން އެ ސްކޫލްެގ .އެމް 
މަސްުދަވހަށް މަަސއްކަތްކޮްށފަިއ  3މަުކރުމަށް ބޭނުްނވާ ަމސައްަކތުެގ ތަުޖރުބާ ހޯދުމަްށ މަރަދޫ ައވަުށ ޮއފީހުަގއި ފުރިހަ

 ވެެއވެ. 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް20 ފޯނ 

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް 

ުށެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިަޝރީޒް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ އާިއ ައއްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލާިއ ގުޅި  ގެން ައއްޑޫސިޓީގެ ިހތަދޫ ައވަ
ނޑުެވރިކަމުެގ  ރައްިޔތުންަނށް އަމާޒުކޮްށގެްނ ދަ

އިުތރުކުރުުމގެ ވޯްކޝޮޕެްއ ހޭލުންތެރިކަން 
ބޭއްިވފަިއވެެއވެ. ައއްޑޫސިީޓ ކައުްނސިލް 

ުދވަހުެގ  7އިދާާރެގ ކޮންަފރެންްސ ހޯލްަގިއ 
މުއްދަަތށް ކުރިަޔށް ގެންދިޔަ މި ވޯކްޝޮްޕ 

 29އިން  23އޮގަސްޓު  2016ނީ ބޭއްިވފަިއވަ
ބޭފުޅުްނ  25އަެށވެ. މި ވޯްކޝޮްޕގައި 

 ބައިެވރިެވފަިއެވއެެވ. 

 ފާހަނގަކުރުން  ކާމިޔާބީ  ޓީމުގެ  ޗެމްޕިއަން  8ޒޯން  ގެ 2016މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 

ޓީްމެގ ކާމިޔާީބ  އެ  ގުިޅެގން ހޯދުާމއި ޓީމް  ޭފދޫ ޗެްމޕިއަންކަން  އަެށއްގެ  ޒޯން  ގ2016ެ ޗެމްިޕއަންިޝޕް މިނިވަން 
 2016މި ަހފްލާ ބާއްވާަފިއވަނީ ެއވެ. ާބއްާވފަ ހަފްާލއެއް ޚާއްސަވަނީ  ަފރާތުން ކައުންސިްލގެ އައްޑޫިސޓީފާހަނގަުކރުމަށް 
ްށ ަގއި ފޭދޫ އަަވށު ޮއފީހުަގެއވެ.  26ސެޕްޓެމްބަރު  ޭފދޫ ޓީމުން ައއްޑޫ ސިިޓއަށް ހޯަދއިދިން ރީތި ނަމަށްޓަކައި އެ ޓީމަ

މިިނވަްނ ޗެމްިޕއަްނޝިްޕ ައތޮުޅ  ފޭޫދ ޓީމުން  މިހަފްލާަގއި ލްެގ ަފރާުތން މޭަޔރ ަވނީ ޝުުކރުދަންނަާވފަެއވެ. އަިދ ކައުންސި
 ފުޓްބޯޅަ  ގައުމީ ކުރީގެ .ަހވާލުކޮށްަފެއވެ ަކއުންސިލާއިމުބާާރގެ ތަށި  8މުބާރާުތގެ ތަށްާޓއި މިނިަވން ޗެމްޕިައންޝިޕް ޒޯން 

މިނިސްްޓރީ އޮފް ަހއުސިްނގ އެންޑް އިްނފްާރސްޓްރަކްަޗރ އާއި މިިނސްޓްރީ އޮްފ  ރިންާނއިކުޅުްނތެ ީޑއެންީސގެ ޗެމްޕިއަން
 ަބއިެވިރވަޑަިއގެންަފިއވެެއވެ. ވެސް މިަހފްލާަގއި  ޭބފުޅުންޔޫތް އެންޑް ސްޕޯްޓސްގެ 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް21 ފޯނ 

 އައްޑޫސިޓީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުން 

ާބރާުތގެ ޗެމްިޕއަންކަްނ ައއްޑޫސިޓީ ބެޑްމިންޓަްނ ޓީމުން ހޯުދމާއި ގުޅިެގން ެއ ޓީމަްށ ވަނަ ައތޮޅު ީލގް ބެޑްމިންޓަން މު 09
އައްޑޫސިީޓ ަކއުންސިލުން ވަީނ ހޫުނ މަރުހަާބއެްއ ކިޔާަފެއވެ. އަިދ މި ކާިމޔާބީ ފާަހގަުކރުމަްށ ައއްޑޫސިޓީ ަކއުންސިުލްނ 

ސިީޓ ކައުްނސިލް އިާދާރގެ ހޯލްަގިއ ބޭއްުވނު މި ަހފްލާަގިއ ަގއި އައްޑޫ 5ޑިސެމްބަރު  2016ހަފްލާއެްއ ބާްއވާަފއި ވެެއވެ. 

ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން އައްޑޫިސޓީައށް ހޯަދއިދިން ރީިތ ނަމަށްޓަަކއި އެޓީަމށް އައްޫޑސިޓީގެ ޭމޔަރ ވަީނ 
ަފރާްތތަކަާށިއ ޝުކުރުދަްނނަާވފަެއވެ. އަދި ޓީަމށް މާލީޮގތުންާނއި އެެހނިހެން ގޮްތގޮތުން އެީހތެރިކަން ފޯރުޮކްށދީފަިއވާ 

އައްޑޫސިީޓަގއި ބެޑްމިންޓަން ކުިރއެުރވުަމށް މަސައްަކތްކޮށްެދއްވާ ފަާރތްތަަކށް ެވސް މޭޔަރ ޝުުކރު އަދާުކރެްއިވއެެވ. ިމ 
ވަަނ ައތޮުޅ ލީްގ ބެޑްމިންޓަްނ މުބާރާުތެގ ޗެމްިޕައން ަތށި ަކއުންސިާލިއ  09ހަފްލާގަިއ ޓީުމެގ ަފރާތުްނ ވަނީ 

 ހަވާލުކޮށްަފެއވެ.  

 

 

 

 

 

 

 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗު ކުރުން 

ވަަނ ުދވަހު ައއްޑޫ ސިީޓ ަކއުންސިލް އިދާާރ ވެބްސައިްޓެގ ސޮފްްޓ  ލޯންޗިން ުކެރވިަފއެެވ.  25ސެޕްޓެމްބަރު  2016

ށްެދްއވާަފއިވަީނ ޞާދިޤެެވ. ިމ ވެބްސައިްޓ ތައްާޔރުކޮهللا ވެބްސައިްޓ ލޯންޗުޮކށްދެްއވާަފިއވަނީ ައއްޑޫސިީޓގެ މޭަޔރ ޢަބްދު

މުަވއްޒަފުްނނެެވ. މި ވެބްސަިއޓް ލޯންޗުކުެރވުމާިއ ެއުކ  3އައްޑޫސިީޓ ކައުްނސިލް އިާދާރގެ މީޑިާއ އެންްޑ ައއި.ޓީ ޔުނިްޓގެ 
ކައުންސިލްގެ ަމޢުލޫމާތުތަާކއި ކައުންސިލުން ުކރިޔަްށގެންދާ ަހރަކާތްތަުކގެ ޙަބަުރތައް ރަްއޔިުތންނަށް ައވަސްކަާމއެުކ 

ށްެދވިަފިއވެެއވެ. އަދި ަކއުންސިލުން ދެމުްނގެންދާ ޚިދުަމތްަތއް ލިބިގަންނަ ފަާރތްތަަކށް ަފސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަްތތަްއ ފޯރުކޮ

 ލިބޭނެ މަގުވެްސ ފަިހެވގެން ގޮސްަފއިެވެއވެ. 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް22 ފޯނ 

 އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް 

ުޓވުުމގެ ދުަވސް ައއްޑޫސިޓީ ކަުއންސިލުން ވަނީ ާފހަގަކޮްށފަެއވެ. މިުދވަްސ އަންހެނުންާނއި ދެކޮޅަށް ުކރާ އަިނޔާ ހުއް
ގަިއ ަކއުންސިލް އިާދރާެގ މުަވއްޒަުފން ވަނީ "ޮއރެންްޖ ދަ ވޯލްްޑ" 2016ނޮވެމްަބރު  27ފާހަގަުކރުމުެގ ގޮތުްނ 

 އަދި  ކޯަޕރޭޝަން  ިޑވެލޮްޕމެންޓް ސްވިމެން  ާސރވިސްާއއި  ޗިލްޑްރެންސް  އެންޑް  ކެމްޕޭންަގއި ަބއިެވިރވެަފއެެވ. އަިދ ފެމިލީ
ޞާދިުޤ ަވީނ "އޮރެންްޖ ދަ ވޯލްޑް" هللا ކުިރައށްގެންދިަޔ ަހރަކާުތގަިއ މޭޔަރ ޢަބްދު ގުޅިގެން  ކަުއންސިލް އައްޑޫސިޓީ 

 ުދވަހުެގ މުއްަދތަށް ުކރިަޔށް ގެންގެންިދޔަ ެކމްޕޭނެކެވެ.  16ކެމްޕޭން ިއފްތިތާޙުޮކށް ެދއްާވފަެއވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ 

 

 

 

 

 

 

 

 އައްޑޫ ސިޓީ ގްރީން ސްކޫލް އިނިޝިއޭޓިވް ޕްރޮގްރާމް 

 ގެ ' އިީނޝިޭއޓިވް ްސކޫލް ްގރީން  ައއްޑޫސިޓީ ' ގުިޅގެން  ސްކޫާލއި ފޭދޫ  ަނގަިއގެން  އިސް  ަކއުންސިލުން  އްޑޫސިޓީ އަ
 މީހުން  ބަދަލުތަކަށް މޫުސމީ މަްޤޞަދަކީ ިތތާހުކުެރވިަފެއވެ. މި ްޕޮރގްރާްމގެްޕޮރގްރާެމއް ވަނީ ިއފް އިލެޓްޕަ ނަމުގައި

 ަރއްކާެތރިކަން  ިތމާވެީށގެަތއް ހޯދުމާއި ޮގތް ަރގަޅު މެނޭޖްކުާރނެ ކުނި ސްކޫލްތަކުަގއި ،އިކުރުމާ  ހޭލުންތެރި
 ސްކޫލް  ފޭދޫ ލަކަށްމިސާ ނަމޫނާ ދަސްކޮށްދޭ ކަންކަން މި މުޖްތަމަަޢށް އިުތރުން ކުރުުމގެ މަަސއްކަތް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަަކއި

ނަޑއެޅިަފއިވާ  ކުރުަމށްޓަކައި  ޙާސިލް  ކަންކަން މި  އަދި . ވެގެންިދއުެމވެ ނޑިތަުކގެ ކަ  މިްނވަރު  ުއފައްދާ  ކުނި ތޭޭރަގއި ލަޑުދަ
 ޮގތެްއަގއި  ކުުރވަނި  ަފިއދާ އަލުން ކުނި އުކާެލވޭ  ކުރުާމއި  ރީަސއިކަލް އަލުން ުކނި ުއފެދޭ ،މަދުޮކށް ވީހާެވސް

 ްނ ހިމެނެެއވެ. ހޯދު ޮގތްަތއް ބޭނުންކުރެވޭނެ 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް23 ފޯނ 

 ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުން 

ބޭްއވިަފިއވެެއެވ.  ބައްަދލުވުން އަަހރީ އަހަުރގެ ވަނަ 2016 ގަިއ ައއްޑޫސިޓީ ަކއުންސިލް އިދާާރގެ 3ސެޕްޓެމްބަރު  2016
މި ހަފްލާއަީކ ކައުްނސިލް އިދާާރގެ ުމަވއްޒަފުްނގެ އަުގ 

ެގ ވަޒަންކޮށް ިހތްަވރުދިނުުމގެ ގޮތުންާނއި ުމވައްަޒފުން
މެދުގަިއ އެުކވެރިކަާމއި ެއއްބަިއވަންތަކަުމގެ ރޫުޙ 
ުނ  އިުތރުކުރުުމގެ މަޤުސަުދަގއި ކުިރޔަްށގެންދެވު

 އަަހރުގެ  ވަނަ 2015 ަހފްލާަގއި ހަފްލާއެކެެވ. މި
ނޑި  މެދު  ަސރވިްސގައި ސިވިލް ނިޔަލަށް  ނުކެ

 ުމވައްަޒފުންނާިއ  33 ވެަފއިވާ  އަހަރު  20 ޚިދުމަތްކުރާތާ 
ނޑި މެދު ގައިސަރވިސް  ސިވިލް  ޚިދުމަތްުކރާތާ  ނުކެ

މުަވއްޒަފުންާނއި ައއްޑޫސިޓީ ަކއުންސިލް އިދާާރގެ ުމވައްަޒފުްނގެ ެތރެިއން އެންމެ ގިނަ ުދަވުހ  9 ވެަފއިވާ  ރުއަހަ 30
ނޑި މެދު ަސރވިްސަގއި ސިވިލް  ައހަރު( ުމަވއްޒަުފގެ ޚިދުމަުތގެ ައގު ވަަޒންކޮށް ޝީލްޑާއި  37) ޚިދުމަތްުކރަމުންދާ ނުކެ

މުވައްޒަފުްނނަްށވެްސ  12 ރަނގަޅު އެންމެ ާހޟިީރައށް އަހަުރގެ ވަނަ 2015އަދި  ހަނދާނީ ލިޔުން ައރުާވފަިއެވއެެވ.
  ޝީލްޑާއި ހަނާދނީ ލިޔުން އަުރވާަފިއވެެއވެ.

 ރާއްޭޖގެ  ދިވެހި މަަސއްކަތްޮކށް ުކރިެއރުމަށް އަމިއްލަ މީގެ ިއތުރުން
 އިން  ސެްޓފިކެޓް ވާންސް އެޑް ހިްނގެވި  އިން  ުޔނިަވރސިޓީ  ޤައުމީ

 މުަވއްޒަފުްނގެ  3 ޙާޟިލްކޮްށފަިއވާ ވަނަ 1 ކޯުހން ޔޫސް ލޭންގުއެޖް
ފާހަގަކޮށް އެ ުމވައްޒަުފންނަްށވެސް ޝީލްޑާއި ހަނދާނީ ލިޔުްނ  ކާމިޔާބީ

އަިދ ަކއުންސިލް އިާދރާެގ ކޯަޕރޭޓް ސަރވިްސ  އަުރވާަފިއވެެއވެ.
ހިތަދޫ ައވަުށ ، ޑިވިޝަްނ، ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ަސރިވސް ޑިިވޝަން

އޮފީސް، ަމރަދޫ އަަވށު އޮފީސް، ަމރަދޫފޭދޫ ައވަށު އޮފީްސ، ފޭޫދ 
 2015ވަނަ އަަހރުގެ އެންމެ ރަަގޅު މުަވއްޒަފާިއ  2015އަަވށު ޮއފީސް، ހުޅުޫދ ައވަށު އޮީފސް އަދި މީދޫ ައވަށު އޮފީުހގެ 

ހޮަވއި ޝީްލޑާއި ހަނދާނީ ލިޔުްނ  ންސިަލރުކައު މަޤުބޫލު އެންމެ ެވރިޔާ އާއި ހިްނގުންެތރި އެންމެ ވަނަ އަަހުރގެ
  އަުރވާަފިއވެެއވެ.

ކައުންސިލްގެ އަަހރީ ބައްދަުލވުމާއި ދިމާޮކށް އިުތުރ 
ހަރަކާްތތަްއވެސް ކުިރޔަށް ގެންޮގސްަފއިެވެއވެ. ެއޮގތުްނ 
މުވައްަޒފުންެގ މެުދގަިއ އެކިއެިކ ކުިޅަވރު ރޭްސތަްއ ބޭްއވުުމެގ 

ެގ ހަފްާލގަިއ ުމވައްަޒފުްނ އިުތރުން އަަހީރ ބައްދަލުވުމު 
 މުނިފޫހި ފިުލވުމުެގ ސްޓޭޖް އައިޓަްމަތއް ހުށަަހޅާަފއިެވެއވެ. 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް24 ފޯނ 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑު ޤާއިމްކުރުން  ރައްޔިތުންގެ އައްޑޫ 

 މާއްދާަގއި  ވަނަ 26 ގެ( 2006/3 ނަންބަރު ޤާޫނނު) ޤާނޫނު މާލިއްަޔތުގެ ދައުލަުތގެ ގައި 2016 މެއި 05
ނޑައެޅިަފއިވާ   ްޓރަސްޓް  ނަުމަގއި ގެ ފަންޑް ޓްަރސްޓް ަރއްޔިތުްނގެ  ައއްޑޫ ކަުއންސިލްގެ  ސިޓީ  އައްޑޫ  ގޮަތށް ކަ

 ަރއްޔިުތންނާއި  ދާއިާރގެ  ހިމެނޭ ަކއުންސިލް ސިޓީ  ައއްޑޫ ބޭނުމަކީ އެކައުްނޓްގެ  މިްޓރަސްޓް . ޤާއިމްުކެރވުނެވެ  އެކައުންެޓއް 
 މިާދިއރާގެ  ފަރާްތތަކުން އެނޫްނވެސް ިވޔަާފރިތަކުންާނއި ިހންގާ  ާރއްޖޭަގއި ،އެދޭ އެީހތެިރވުމަށް  ތަަރއްީޤއަށް  ދާއިާރގެ

 ޓްަރސްޓް  ފަންޑްގެ ްޓރަްސޓް ަރއްޔިތުްނގެ ައއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ސިޓީ ައއްޑޫ ،ަފއިސާ ޚަރަދުުކރުމަށްދޭ ތަަރއްޤީައށް
ނަޑއެޅިަފއިވާ  އެކެްއަގއި ޖަދުވަލު ސްޓޭޓްމަންޓްގެ   .ބެެހއްުޓމަށެވެ  ކޮށްޖަމާ ބޭނުންކުރަންޖެހެންެދން ޮގތަށް  ކަ

 އެެކއްަގއި  ޖަުދވަލު ސްޓޭޓްަމންްޓގެ ްޓރަސްޓް  ފަންްޑގެ ްޓރަސްޓް  ަރއްޔިުތންގެ  ައއްޑޫ  ކަުއންސިލްގެ  ސިޓީ  އައްޑޫ 
 :ަޚރަދުތަކަކީ ުހއްދަ ުކރުން އެަކއުންޓުން ްޓރަސްޓް  ބަޔާންކުރެިވފަިއވާ

 ުކރުން  ަމސައްަކތް އެކިއެކި ކުިރެއރުވުަމށް އިްޤިތޞާދު ސިޓީގެ  އައްޑޫ .1
 މަސައްަކތްކުރުން  ުކިރއެުރވުމަށް  އިްޖތިމާޢީ ސިޓީގެ  އައްޑޫ .2
 ކުރުން  މަަސއްކަތް  އެިކއެކި ބާުރެވރިކުުރވުމަށް  އަންެހނުން ސިޓީގެ  އައްޑޫ .3
 ވިޔަާފރިތަާކއި  ކުރަންޖެހޭ  ިދރުވުަމށްޓަކައި  ފަންޑް ްޓރަސްޓް ރަްއޔިތުްނގެ ައއްޑޫ ަކއުންސިލްގެ  ސިޓީ އައްޑޫ .4

 ުކރުން  ަޚރަދުަތއް ުކރަންޖެހޭ އެކަމަށް ުކރުމަާށއި ަތއްއިންެވސްޓްމަންޓް

 .ޮގތަެށވެ  މިވާ  ތިީރގައި  އެކުލެިވގެންަވނީ ކޮމިޓީ ހިންގާ  ފަންޑްގެ  ްޓރަސްޓް ރައްިޔތުްނގެ ައއްޑޫ ަކއުންސިލްގެ  ސިޓީ އައްޑޫ

 ނަމާއި އެޑްރެސް  ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވޭ ހައިސިއްޔަތު  ދާއިރާ  #

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ  ލް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސި 1
 )ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން(

 ޞޯދިޤް، ކައުސަރު/ސ.ހިތަދޫ هللا ޢަބްދު

ކައުންސިލްގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލް  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  2
 މެމްބަރ

 ޙުސެއިން ޙިލްމީ، ނާޒް/ސ.ހިތަދޫ 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  3
 ޓީ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެ 

 ޝަފުނާ އަޙުމަދުދީދީ، ނޫރާނީ ވާދީ/ސ.މީދޫ  ކޮމެޓީއިން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރ

 މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން، ބިނާ/ސ.ހިތަދޫ  ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  4

 އިބްރާހިމް ނަދީމް، ރޯނުގެ/ސ.މަރަދޫ  އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާ  އައްޑޫ ސިޓީ  5

 ޠައްޔިބު، ހަޒާރުގެ/ސ.މަރަދޫ هللا ޢަބްދު ރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ދާއިރާ ފަތު އައްޑޫ ސިޓީ  6

 ޙުސެއިން ރަޝީދު،ރައްދިރުވާގެ/ސ.ފޭދޫ  ސިނާޢަތާއި ގަނެވިއްކުމުގެ ދާއިރާ  އައްޑޫ ސިޓީ  7

 ޙުސެއިން ފަހުމީ، އުފްޤް/ސ.ހިތަދޫ  ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  އައްޑޫ ސިޓީ  8

 ދެ  ގެ  ކޮމިޓީ  ިއރު ނިުމނު އަހަރު  ވަނަ 2016. ގަެއވެ 2016 ސެޕްޓެންަބރ 29 ނީކުެރވިަފިއވަ އިްފތިތާޙް  މިކޮމިޓީ
 .ބޭްއވިަފިއވެެއވެ ބައްދަލުވުމެއް 
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 އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް އުފެއްދުން 

 ސް ޕީޕަލް ައއްޑޫއައްޑޫ ާޢންމުންގެ ތެެރއިން ބޭފުޅުްނތަކެްއގެ އިސްނެްނގެވުާމއެކު ައއްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލާއި ގުިޅގެން "
 ކޯަޕރޭިޓވް  ގައި 2016 އޮކްޓޯބަރ 25 ިޑވެލޮޕްމަންްޓގައި  އިކޮނޮމިކް ޮއފް މިނިސްްޓރީ  ނަުމގައި  ގެ " ޮސސައިޓީ  ކޯޕަރޭިޓވް
 . މި ސޮަސއިީޓގެ މަޤުސަުދތަކަކީ:ުކރެުވނެވެ  ރަޖިސްްޓރީ ސޮސައިޓީ

 ހެދުން  ބަޔަަކށް ފުދުންެތރި ގޮތުން އިްޤިތޞާދީ ަރއްޔިތުްނނަކީ އައްޑޫ .1
 ދިނުން  ހޯަދއި ުފރުަޞތު ވިޔަާފރީގެ  ރަްއޔިތުންަނށް ،އިުތރުުކރުމާއި އާމްދަނީ ޔިތުްނގެަރއް އައްޑޫ .2
 އިުތރުކުރުން  ަބއިެވިރވުން ަރއްޔިތުްނގެ ތަަރއްޤީަގއި އައްޫޑގެ .3
 ުކރުން  މަސައްަކތް ުކރިެއރުމަށް  އިޖުތިާމޢީ އަދި އިޤްިތޞާދީ ަރއްޔިތުްނގެ އައްޑޫ .4
 ިއތުރުުކރުން  ބަިއވެިރވުން އްިޔތުންގެ ރަ  ތަަރއްީޤގައި  ޢުްމރާނީ އައްޫޑގެ .5

 ދެ ) 200,000 ުރފިޔާގެ  ދިވެހި ( މިލިއަން ދިހަ) 10,000,000 ރައުސުލްމާލަކީ ސޮަސއިީޓގެ ކޯަޕރޭިޓވް ޕީޕަލްސް އައްޑޫ
 ބޭްއވުނު  ގައި 2016 ޮނވެންބަރ 23ެއވެ.  ރުފިޔާ( ފަންާސސް) 50 ބަހާލެވިަފިއވާ ަމއްޗަށް  ޙިްއާޞގެ( ލައްކަ

 ިސޓީ  ައއްޑޫ ަގތުމަށް  ޙިްއޞާ  ކޯަޕރޭިޓވްގެ  ީޕޕަލްސް ައއްޑޫ ބައްދަުލވުމުަގއި   ކޮމިީޓގެ ހިްނގާ ވަނަ  2 ސޮސައިީޓގެ
 ކުރުަމށް  މަަސއްކަތް  ވިޔަާފީރގެ މަަސއްކަްތތާއި  އިާދރީ ކޯޕަރޭިޓްވގެ ޕީޕަލްސް  އައްޑޫ  އަދި،  ެއުރވުމާއި  ދަުއވަތު  ކައުންސިލަށް 
 ިސޓީ  ައއްޑޫ ބޭއްވުނު  ަގއި 2016 ޑިސެންބަރ 14 .ނިންމެިވެއވެ  ެހޅުމަށް ހުށަ ަކއުންސިލަށް  ހޯދުމަށް ޢިމާރާެތއް

 މަސައްަކތާއި  އިދާރީ  ގަތުާމއި ޙިްއޞާ ކޯަޕރޭިޓވްގެ  ހުށަެހޅުނު ަބއްދަލުވުަމށް ވަނަ 124 ދަުއުރގެ ދެވަނަ  ކައުންސިލްގެ 
 ބައްދަލުވުުމަގއި  ަކުއންސިލް ގުިޅގެން ަމއްސަލަާއއި ުހށަހެޅުނު ހޯދުަމށް ޢިާމރާެތއް ުކރުމަށް  މަަސއްކަތް ވިޔަާފީރގެ

-426 ނަންަބރު: ގެ  ަކއުންސިލް  ގަތުަމށް ޙިްއޞާ 51% ކޯަޕރޭޓިްވގެ  ޕީޕަލްސް  އައްޑޫ  ފަހު  މަޝްަވރާުކރެްއވުމަށް 
AA(N)/2016/180  ެިވޔަާފރީގެ  މަަސއްކަތްތަާކއި  އިދާރީ  ސޮަސއިޓީގެ  ޯކޕަރޭިޓވް  އަދި. ނިންމުމުްނ ނިންެމވިެއވ 

 ޢިމާާރުތަގއި  ހިްނގި އިންީޖނުގެ މެްޓރާނާ  ިހތަދޫ ގުިޅގެން ަމއްސަލަާއއި ުހށަހެޅިަފިއވާ ހޯދުަމށް ޢިާމރާެތއް މަށް މަސައްކަތްުކރު
 ަކއުންސިލް  މަރާމާތުަތއް ކުަރންޖެހޭ ޢިާމރާުތަގއި ކަމަާށއި ފެންނަ ޤާއިމުުކރުމަށް އޮފީސް ގެ ކޯޕަޭރޓިވް ީޕޕަލްސް އައްޑޫ
 ޯކޕަރޭިޓވް  ޕީޕަލްސް ައްއޑޫ ަމތިން ގޮުތގެ ެއއްޮގތްވާ  ޤަަވއިާދއި މުއްަދތަށް  ވަުހގެ ދު އަަހރު  05 ފަހު  ުކރުމަށް  އިން

 .ނިންެމވިެއވެ  އިން ަކއުންސިލް ކަަމށް ފެންނަ ޙަވާލުުކރުމަށް ާއއި ސޮސައިޓީ

 .ބޭްއވިަފިއެވއެވެ  ަބއްދަލުވުެމއް 3 ކޮމިީޓގެ ހިްނގާ ސޮަސއިީޓގެ ކޯަޕރޭިޓވް ނިޔަލަށް ޑިސެންބަރގެ 2016

  

munsira
addu city council



 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް26 ފޯނ 

 ފާހަގަކުރުން  އިންޓަރނޭޝަނަލް މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ޑޭ 

އިންޓަރނޭޝަނަްލ މަިއގްެރންޓް ވޯކާސް ޭޑ ފާަހގަކުރުުމގެ ޮގތުން އައްޑޫިސޓީ ަކއުންސިލާއި، މޯލްޑިވްސް ިހއުމަްނ ަރއިްޓްސ 
އައްޫޑގަިއ  އި ގުިޅގެންކޮމިޝަނާއި މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުިޅގެން ހަރަކާްތަތއް ވަނީ ހިްނގިަފއެެވ. މި ދުވަހާ 

ެއ ަފރާްތތަކަްށ ޤާނޫނުްނ ލިބިދީަފއިާވ ިއންސާނީ ަހއްޤުތަކާެބޭހ  ސައްކަތްުކރަމުންާދ ބިދޭސީ މަަސއްކަްތެތރިންނަށް މަ

 2016ންބަރު ޑިސެ 16 ާކތް ކުިރޔަްށގެންޮގސްަފއިވަނީ މަށް ީލފްލެޓްތަްއ ަތއްޔާރުޮކށް ބަހާަފިއވެެއވެ. ިމ ހަރަމަޢުލޫމާތު ދިނު
 ފޭދޫ ައވަުށގަެއވެ.   ގައި 

 

 

 

 

 
 ބޮނޑޮގެ ހުޅުވުން 

ނޑަެގ އަލުްނ މަރާާމތުކޮށް ހުޅުވުުމގެ ޮގތުން  ގައި ވަީނ ހަފްލާެއްއ 2016ޮނވެންބަުރ  11އައްޑޫސިީޓ މަަރދޫ ބޮ
ނޑަގެ ުހޅުްއވަިއ ދެްއވީ ައއްޑޫސިޓީެގ މޭޔަރ އަލްާފޟިލް ޢަބްދު  ބާއްާވފަެއވެ. ނަޑެގ މި ހަފްލާަގއި ބޮ  ޞާދިޤެެވ.هللا ބޮ

ނޑަގެ އަކީ ައއްޑޫސިީޓެގ  ތަަރއްޤީކުރުުމގެ އެކި މަަސއްކަްތަތއް ކޮށްދެްއވި ަފރާްތތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން އެުރވުެނވެ. ބޮ

ނޑައެިޅ ހަމަޖެހިަފއިާވ ތަނެެކވެ.   އާސާީރ ަތރިކަެއްއގެ ގޮުތގަިއ ކަ
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 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް27 ފޯނ 

 ން ގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިރާގާއި އެކު އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއިކުރު " ޓީމް ޓޯކް"

ދިރާގުން ދެުމންގެންދާ "ޓީމް ޓޯްކ" ޚިދުމަުތަގއި ައއްޑޫސިޓީ ަކއުންސިލްެގ މުަވއްޒަފުން ަބިއވެރިުކރުމަށް ައއްޑޫސިީޓ 

ގަިއ ވަީނ އެމް.އޯ.ޫޔ އެްއގަިއ ޮސއިުކރެިވފަެއވެ. މި އެމް.އޯ.ޔޫެގ 2016ޑިސެންބަުރ  05ކައުންސިލާިއ ިދރާާގިއ ދެމެދު 

 ާވ މުަވއްޒަފުންަނށް ލިބިގެންާދ އިާނޔަތްތަކަީކ:ދަށުން ޓީމް ޓޯްކަގއި ބަިއެވރި

 .ްމި ޚިދުމަތުަގއި ަބއިެވިރވާ މުަވއްޒަފުްނގެ މެުދަގއި ހިލޭ ޯފނުކޮށް ހިލޭ އެސް.އެމް.އެްސ ކުރުުމގެ ޚިުދމަތ 

 .ްނަޑއެޅިަފިއވާ އަދަދަށް ހިލޭ މޯަބއިލް ޑޭާޓގެ ޚިދުމަތ  މި ޚިދުމަތުަގއި ަބއިެވިރވާ މުަވއްޒަފުްނނަށް ކަ

 ްގެ ޑިސްަކއުންޓް ިލބުން.5ަޒފުންެގ ނަމުަގއި ގުަޅއިެދވިަފއިވާ ފިކްސްޑް ްބރޯޑް ބޭންޑް ޚިދުމަަތށް %މުވައ 
 % ޑިސްކައުންޓް ލިބުން. 20މުވައްަޒފުން ބައްަލވަިއގަންަނވާ މޯަބއިލް ޑޭޓާ ިޑވައިްސ ތަކަްށ 

  ް25ުދވަުހގެ ުމއްދަަތށް ަމހު ފީ އިން %މަސް 3އުރީޫދ އިްނ ދިާރުގގެ މޯަބއިލް ޚިދުމަތަްށ ބަދަލުވާ ުމަވއްޒަފުންަނށ 
 ޑިސްކައުންޓް ލިބުން.

  ޖީބީގެ ޑޭާޓ ހިލޭ ލިބުން. 2ސީނިއާ މެނޭޖްމަންްޓގެ ޭބފުޅުންނަްށ 

  ބައިެވރިވާ ކޮންމެ ުމވައްަޒފަކަށް ަކއުންސިލް އިާދރާގެ ުމަވއްޒަފުން ފިަޔަވއި ިއތުރު ދެ ަފާރްތ ޓީމް ޓޯކް ގަިއ
 ބައިެވރިކުރުުމގެ ފުރުަސތު. 

 ިއެމް.ބީ.ީޕ.އެްސ ޑެޑިކޭޓެޑް ްޕރިމިއަްމ ޕެކޭޖަކަްށ  6ުތރު ފީ އަކާ ނުަލއި ަކއުންސިލްެގ ިއންޓަނެްޓގެ ޚިދުމަްތ އ

 ބަދަލުކޮށްދިނުން.
  ް10އިުތރު ފީ އަކާ ނުަލއި އަަވށު އޮފީްސތަކާިއ ކަުއންސިލް އިދާާރއާިއ ދެމެދު ބޭނުންުކރާ ލީްސ ލަިއންގެ ްސޕީޑ 

 ލުކޮށްދިނުްނ. އެމް.ބީ.ީޕ.އެްސ ައށް ބަދަ
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 ހަފްލާ އެވޯޑް އައްޑޫ 

ޅުންާނއި ައއްޑޫައށް ރީިތ ނަން ހޯދައިީދފަިއާވ ގިނަ ުދވަްސތަކަކަށް ޚިދުަމތްކޮށްެދއްާވފަިއވާ ައއްޑޫައށް ނިސްަބތްާވ ބޭފު
ވޯޑް ހަފްާލެއްއ ފަރާްތތަކުެގ ައުގވަޒަންކުރުުމގެ މަުޤސަދުަގއި އައްޫޑ ސިޓީ ަކއުންސިލުން "ައއްޑޫ ެއވޯޑް"ގެ ނަުމގަިއ އެ 

ބޭއްވުަމށް ނިންމައި ިމ ހަފްލާގެ އިްނތިޒާމްަތއް ހަމަޖެއްސުުމގެ މަަސއްކަތް ިމ އަަހރަެގ ެތރޭަގިއ ވަނީ ަފށާަފއެެވ. 

ނޑަައޅައި ފާސްުކރެިވފަެއވެ. އަދި ިމ  އެޮގތުން ޓެކްނިކަލް  ކޮމިޓީ އެކުލަވާަލއި ެއވޯޑުަތއް ދޭނެ ގޮުތގެ ުއސޫލު ވަނީ ކަ
ކުރިަމތިލީ ަފރާްތތަކުެގ ފޯްމތަްއ ިއވެލުއޭޓްުކރުމުެގ ، ހުުޅވާލައިތިލުމުެގ ުފރުަސތު އައްޫޑގެ ރަްއޔިތުންަނށް އެވޯަޑށް ުކރިމަ

ޝީލްޑާއި، ބެާޖއި، މީެގ ިއތުރުްނ ވަނަ އަަހުރގެ ޑިސެންބަުރ މަހުެގ ެތރޭަގއި ވަނީ ފެިށފަެއވެ.  2016މަސައްކަްތ 
ބެކް ޑްރޮާޕއި ަދޢުަވތު ކާޑުަތއް ޑިަޒއިންކުރުުމެގ މަސައްކަްތ ެވްސ  މެޑަލް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުާމއި، އެވޯްޑ ހަފްލާގެ 

ވަނަ އަހަުރގެ ޑިސެންަބރު މަުހގެ ފަހުކޮުޅގައި ޭބްއވުމަށް ަމސައްަކްތ  2016މި އެވޯޑް ހަފްލާ ވަނީ ުކރެިވފަެއވެ. 

ވަނަ އަަހުރެގ  2017ފްލާ ވަީނ ކުރެވުުނ ނަމަެވސް އެވޯަޑށް ކުރިަމތި ލުުމގެ މުްއދަތު އިުތރު ުކރުމާިއ ުގޅިގެްނ މި ހަ
 ފެބްރުަވރީ ަގއި ބޭްއވުމަްށ ފަސްުކެރވިަފއެެވ. 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް29 ފޯނ 

  ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

 ޖިހާދު هللا ފިނޭންސް މިނިސްަޓރ ޢަބްދު

ވަަނ ދުވަުހ ފިނޭްންސ  2016 ފެބުރުަވރި 11       
ޖިހާދު ވަނީ ަކއުންސިލަށް ޒިާޔރަތްުކަރއްަވިއ هللا މިނިސްޓަރ ޢަބދު

ައއްޑުސިޓީައްށ ންސިލާިއއެކު ބައްދަުލވުމެއް ާބއްާވފަެއވެ. ކައު

އެމަނިކުފާުނ ކުެރއްިވ މިޒިާޔރަތަީކ ައއްޑޫސިީޓގެ ީމރާ ްބރާންްޗ 
 ރަސްމީކޮށް ހުޅުްއަވއިދެްއވުމަްށޓަކައި ުކެރއްިވ ޒިޔާަރތެކެެވ.   

    
 

  

 ކޮމިޝަނާރ ޮއފް ޓެކްޭސޝަން އަލްާފޟިލް ޔަޒީދު މުަޙއްމަދު 
ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަަނރ ޮއްފ  2016 ފެބުރުވަރީ 11       

ޓެކްސޭޝަން އަލްފާޟިލް މުޙައްަމދު ޔަޒީދު ވަނީ ަކއުންސިލަްށ 

ޒިޔާރަތްުކރަްއަވއި ކައުްނސިލާިއއެކު ބައްދަލުވުެމއް ބާްއވާަފެއވެ.  
އައްޑުސިީޓައށް އެމަނިކުފާުނ ކުެރްއވި މިޒިާޔރަތަީކ ައއްޑޫސިީޓެގ މީާރ 

 ޅުްއަވއިދެްއވުމަްށޓަކައި ުކެރއްިވ ޒިޔާަރތެކެެވ.  ބްރާންޗް ރަސްމީކޮްށ ހު
 

 

  
 ހޯމް މިިނސްޓަރ އަލްާފޟިލް އުމަުރ ނަސީރު ަރއީްސ ، އެލް.ޖީ.އޭ ގެ 

އައްޑޫސިީޓަގއި ކުުށގެ މިންަވރު އިުތރުެވފަިއވާކަމަށް ފާހަނގަކުެރވޭތީ އެމަްއސަލައަށް ަހއްެލްއ        

.އޭ ެގ ަރއީްސ އަލްފާޟިްލ އެލް.ޖީ ،ހޯދުމަށްޓަކަިއ ހޯްމ މިނިސްަޓރ 
މާރިުޗ  09 ،އުމަުރ ނަސީުރ ައއްޑޫސިީޓ ައށް ުކރެްއވި ަދތުުރފުޅެްއަގއި

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ަކއުންސިލަށް ިޒޔާަރތް ކުަރްއވަިއ  2016
 ކައުންސިލާިއ އިާދރާެގ ިއސްެވރިންާނއިއެުކ ބައްދަލުވުެމއް ާބއްާވފަެއވެ. 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް30 ފޯނ 

 ޝް ިމްޝރާ މރ.އަކިލޭއިންޑިއަްނ ހައިކޮިމޝަަނރ 

ވަނަ ުދވަހު އިންޑިާއެގ  2016މާރިޗް  10       
ހައިކޮމިޝަަނރ މރ.އަކިލޭޝް ިމޝްރާ ވަނީ ކަުއންސިލަށް ޒިާޔރަްތ 

ކުރަްއވާ ަކއުންސިލް މެމްަބރުންނާިއ އިާދާޜގެ އިްސވެރިންާނިއ 

  ބައްދަލުކުރަްއވާަފެއވެ.
 

 
 ދަރުމަވަްނތަ ސްކޫުލގެ ަދރިަވރުން 

ވަަނ ދުވަުހ ަދރުމަވަްނަތ  2016އޭޕްރީްލ  21       

ސްކޫލުގެ ަދރިަވރުްނ ަވނީ އައްުޑސިޓީ ަކއުންސިލަްށ ޒިާޔރަްތ 
 ވަރުން ަކއުންސިލާއި ަބއްދަލުކޮށް ކުރަްއވާަފެއވެ. މިޒިާޔރަުތގައި ަދރި 

 ަމއުލޫމާތު ހޯަދއިަފިއވެެއވެ. އައްޑޫސިީޓ ާއއިބެހޭ

 
 ޖެނެރަލް އަލްއުްސތާޛާ ާއއިއޝަުތ ބިޝާމް  ިކއުޓަރޕްރޮސި

ވަނަ ުދވަހު އައްޑޫސިީޓ ައށް ުކރެްއވި ަދތުުރފުެޅއްަގއި ްޕރޮސިިކއުަޓރ ޖެެނރަްލ  2016މާރިޗު  31       
 އަލްއުްސތާޛާ އާިއޝަުތ ބިޝާމް ައއްޑޫސިޓީ ަކއުންސިލަްށ ޒިޔާަރތްކުަރްއވަިއ މެމްބަރުންާނއި ބައްދަުލކުރަްއވާަފިއވެެއވެ.

 

 
 ޕާކިސްތާުނގެ ަހއިކޮމިޝަަނރ

 ސްތާުނގެ ފަާރތުން ާރއްޖެައށް ޕާކި       

ނޑައަޅުްއވާަފިއވާ ސަީފރު ވަިއސް އެޑްމިރަްލ ރިަޓޔާޑް ަސޢީުދ  ކަ
ވަނަ ުދވަުހ ކައުްނސިލަްށ  2016ެމއި  25ަވނީ  ޚަވަުރ އަލީ ޝާހު 

 ޒިޔާރަތް ުކަރއްާވ ކައުންސިާލއިއެުކ ބައްދަުލވުމެއް ާބްއވަާވފަެއވެ.
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 ަދިރވަރުން  ސްކޫލްގެ އަތޮޅު . ތ

ަދރިަވރުންާނއި އޮިފޝަލުން އައްޑޫސިީޓ ކައުންސިލަްށ ޒިާޔަރްތ  ސްކޫލްގެ  އަތޮޅު . ަގއި ތ 2016ޕްޓެންބަރު ސެ 06
އެ ސްކޫުލގެ ދަިރވަރުންާނއި އޮިފޝަލުްނ  ައއްޑޫސިޓީައށް ދަުތރެްއަގއި ހޯދުުމގެ ތަޖުރިބާ ކުރަްއވާަފިއވެެއވެ. މި ޒިޔާަރތަކީ 

 މަޢުލޫމާުތތައް ހޯދުމަށް ުކރެްއިވ ޒިޔާރަތެެކވެ. ެއގޮތުން  މުހިއްމު  ގުޅޭ  ސިީޓއާއިައއްޑޫ ކުރެްއވި ތަޖުރިާބގެ ދަުތުރގައި 

 ަމޢުލޫމާތު  ދާިއާރގެ އިޖުތިާމޢި  އަދި  ޢުުމރާނީ  އިޤްިތޞާދީ، ަމޢުލޫމާތާއި  ބެހޭ ތަންތަާނއި  އާސާރީ  އައްޑޫސިީޓގެ 
 .ޙިއްސާކުެރވިަފިއވެެއވެ

 

 

 ުމޝްިފގުްއރަހުމާނު  ަޓރީ ީޓ.ކޭ.އެމް.ސެކްރެ ފަސްޓް ަހއިކޮމިޝަްނގެ ބަންގްލަދޭްޝގެ 

ނޮވެންބަުރ   17ވަނީ  މުްޝފިުގްއރަހުމާނު ޓީ.ކޭ.އެމް. ސެްކރެަޓރީ ަހއިކޮމިޝަްނގެ ފަސްޓް ބަންގްލަދޭްޝގެ     
 .  ބައްދަލުުކރަްއވާަފއެވެ  ަކއުންސިާލއި ައއްޑޫސިޓީ ގައި ައއްޑޫސިޓީ ަކއުންސިލަްށ ޒިޔާަރތްކުަރްއވައި  2016
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް32 ފޯނ 

  ބައްދަލުވުންތައް  ބޭއްވުނު

 ަތއް ޓީމުެގ މެނޭޖުމަންޓާިއއެކު ޭބއްުވނު ބައްދަުލވުން ޓީމާއި  ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ

ކައުންސިލުްނވަީނ ބައްދަލުުވންަތކެްއ ދެފަަހރެްއގެ ަމތިްނ ފޭދޫ ފުޓްބޯަޅ ޓީާމއި ޓީުމެގ މެނޭޖުމަންޓާިއއެުކ  
ނިވަްނ މި ޭބއްވުނު ަބއްދަލުވުމަކީ  ފުަރތަމަ ބާއްާވފަެއވެ. ެއގޮތުން 

ޓީމް، ފޭޫދ ފުޓްބޯަޅ ޗެްމޕިއަްނ  8ފަންސާސް ޗެމްިޕއަންިޝޕްެގ ޒޯން 

އެީހތެރިކަްނ ޓީަމށް ޓީމު މުބާާރތުެގ ސެމީަފއިނަލަްށ ޮގސްަފއިާވތީ 
ގުޭޅގޮުތން ަމްޝވަރާުކރުމަށްޓަަކިއ ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުމެެކވެ.  ދިނުމާއި

ފުޓްބޯަޅ  ަގއި ޭބއްވުުނ ަބއްދަލުވުމަީކ ފޭދޫ  2016ާމރިުޗ  07އަދި 
ނޑުގައި ަލއިޓު ޖެހުމުެގ މަސައްަކތް ކުިރއަށްާދޮގތާއި ބެޭހގޮތުްނ  ދަ

މަޝްަވރާުކރުމަށްޓަަކއި ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުމެެކވެ. މިދެބައްދަުލވުުމގަިއވެސް ަބއިެވިރވެަފއިވަނީ ޓީމުގެ ޮއިފޝަލުންާނިއ 

 ކައުންސިލް މެމްބަރުްނނެެވ.  

 ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުން ގުޭޅގޮތުްނ ާއއި  ދެކުނު ސަރަަހއްުދގެ ކުީނގެ މަްއސަލަ
 އެންަވޔަރަންމަންްޓ މިނިސްްޓރީ އާިއ ހަުއސިންގ 

ިދ  މިނިސްޓްީރ ާއއި އެްނވަަޔރަންމަންޓަލް ްޕރޮޓެްކޝަން އެޖެންީސ އަ

ުނ  އައްޑޫސިޓީ ަކއުންސިާލއިއެކު ޭބއްުވނު މިބައްދަލުވުމަކީ ދެކު
ުދ ސަރަަހއްދުެގ ކުީނގެ ަމއްސަަލއަްށ ަހއްލެްއ ހޯދު މާއިމެ

ުނ  2016ޖަނަަވރީ  23މަޝްަވރާުކރުމަށްޓަަކއި  ގައި ޭބއްވު
 ބައްދަލުވުމެކެެވ. 

 ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސާރވިސް ެސންޓަާރިއއެކު ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުން 

ގަިއ ފެމިީލ އެންްޑ ޗިލްޑްރެްނސް ާސރވިްސ ސެންަޓރާިއއެކު ޭބްއވުުނ  2016ޖަނަވަީރ  25 

ްނ  2016މިބައްދަލުވުމަކީ  ވަަނ އަަހރު އެސެންަޓުރގެ ަފރާތު
ްނ ހިންގުމަށް  ހަމަެޖހިަފއިވާ ަމްޝރޫޢު ތަކާއި ގުޭޅގޮތު

މަޝްަވރާުކރުމަށްޓަަކއި ބޭްއވުނު ބައްދަުލވުމެކެވެ. މިަބއްދަލުވުުމގަިއ 
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސާރވިސް ެސންޓަރގެ އޮިފޝަލުންެގ 

ރާެގ އިްސެވރިންނާިއ އިުތރުން ަކއުންސިލް މެމްބަރުންާނއި އިދާ 

 އަންހެނުްނގެ ކޮމިީޓގެ ރައީާސ ބަިއވެިރވެ ވަަޑއިގެންެނިވއެެވ.
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 ޭބއްވުުނ ބައްދަލުުވން  ާނ ަތރައްޤީުކރުމާިއ ުގޅޭޮގތުންދިވެހިާރއްޭޖގަިއ މެރީ
ެގ މެންޓަލް ފަްނޑްގްލޯބަލް އެްނވިޔަަރންަބއްދަލުވުމަކީ ގައި މިއިާދާރގައި ޭބއްވުނު  2016ޖަނަަވރީ  28 

މާލީ އެހީާއިއއެކު މިނިސްްޓރީ އޮްފ ުޓއަރިޒަާމއި ޫޔ.އެްނ.ޑީ.ީޕ 

ދަށުްނ  ގުިޅގެން ހިްނާގ ޓުައރިޒަމް އެޑަޕްޭޓޝަން ޕްރޮޖެކްުޓގެ 
ނާ ތަަރއްޤީކުރުަމށްޓަަކއި ސްްޓރެޓެޖިްކ ދިވެހިާރއްޭޖގަިއ މެރީ 

ޕްލޭން ތަްއޔާރުުކރުމާިއ ގުޅޭޮގތުން ަމްޝވަރާުކރުމަށްޓަަކިއ 
ލުވުމެެކވެ. މިބައްދަުލވުމުަގއި ުޓއަރިޒަްމ ބޭއްވުނު ަބއްދަ

ުޓއަރިޒަްމ އެޑަޕްޭޓޝަން ްޕރޮޖެކްުޓގެ ކޮންޒަލްޓެންޓާިއ 

  މިނިސްޓްީރގެ ބޭފުޅުްނނާއި ަކއުންސިލް މެމްަބރުންާނއި އިދާާރގެ ަބއެއް އިްސެވރިން ބަިއެވރިެވ ވަަޑިއގެންެނވިެއވެ.

 މީޑިއާ ކައުްނސިލާިއއެކު ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުން 
މިބައްދަލުވުމަކީ ކުޑަކުދިންާނިއ ގުޭޅ ޚަބަާރިއ  

ޢުލޫމާތު ޙިއްސާޮކްށ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުާމއި ބެހޭގޮުތން މަ
މަޝްަވރާުކރުމަާށއި އަދި މިނޫްނވެސް މީޑިއާ އާއި ގުޅުންުހިރ 

ކަންތަްއތަކާއި ގުޭޅގޮތުން ަމްޝވަރާޮކށް ޙިޔާލުބަދަލުކުރުމަށްޓަަކިއ 

 28ބޭްއެވވި ަބއްދަލުވުމެެކވެ. މީޑިއާ ަކއުންސިލްެގ ަފރާތުްނ 
ގަިއ ބޭްއވުުނ މިބައްދަލުވުުމަގއި މީިޑާއ  2016ޖަނަވަީރ 

  ކައުންސިލްެގ ބޭފުޅުްނގެ އިުތރުން އިދާާރގެ ަބއެްއ އިްސެވރިންާނއި ުމވައްޒަުފންވަީނ ބަިއވެިރވެ ވަޑަިއގެންަފއެެވ.

 ވުން ކޯއްޓޭ ާސފުކުރުުމގެ ްޕރޮޖެކްާޓއި ގުޅޭޮގތުން ޭބއްވުުނ ބައްދަލު 

ޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޭޓޝަން ްޕރޮޖެކްްޓެގ ކްލައިމެ 
ދަށުން ހިްނގާ ީއދިގަލިކިޅި ހިާމޔަތްުކރުމުެގ ދެވަަނ ފޭްސެގ 

ތެެރއިން  ޯކއްޓޭ ާސފުކުރުުމގެ ްޕރޮޖެކްެޓއް ކުިރައށް ެގންދިއުާމިއ 
ގުޭޅގޮތުން ަމޝްަވރާުކރުމަށްޓަަކއި ބޭްއވުނު މިބައްދަުލވުްނ 

ަގެއވެ. މިބައްދަލުވުުމަގިއ  2016ރީ ޖަނަވަ  31ބޭއްިވފަިއވަީނ 

 ފުުޅންގެ ިއތުރުްނ ކައުންސިލް މެމްަބރުންެނވެ.ބައިެވރިެވ ވަަޑިއގެންަފއިވަީނ ީއ.ޕީ.އޭ ގެ ބޭ
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 މިނިސްޓްރީ އޮްފ ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ާއއިއެުކ ބޭްއވުނު ބައްދަުލވުން 

މިބައްދަލުވުމަކީ މިނިސްްޓރީ ޮއފް ޔޫތް އެންްޑ  

ާރތުން އައްޑޫިސޓީަގއި ބޭްއވުނު ޖޮބް ެފާއ ސްޕޯޓްސް ެގފަ
" އަްށ ަތއްާޔުރވުމުެގ ގޮތުްނ 2016"ކިއްަސުރ ޔޫްތ އެކްސްޕޯ 

 2016ޖަނަަވރީ  31ކައުންސިލާިއއެކު ޭބއްވުުނ ބައްދަުލވުމެކެެވ. 

ގަިއ ބޭްއވުނު މިަބއްދަލުވުުމގަިއ މިނިސްްޓރީ އޮފް ޔޫތް އެންްޑ 
ްނސިލް މެމްބަރުްނ ސްޕޯޓްސްެގ ޮއފިޝަލުްނގެ އިުތރުން ކައު

 ބައިެވރިެވ ވަަޑިއގެންނެިވެއވެ.

 ހެރިޓޭޖް ޑިޕާޓްމަންާޓިއއެކު ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުްނ 
އައްޑުިސޓީަގއި ުހިރ އާާސީރ ތަްނތަނާިއ         

ގުޭޅގޮތުންާނއި އެތަްނތަން ހިމާަޔތްކުރުާމއި ގުޭޅގޮތުްނ 

ްޕރީލް އޭ 27މަޝްަވރާުކރުމަށްޓަަކއި ަބއްދަލުވުެމއް ޭބްއވުނެެވ. 
ގައި ޭބއްވުުނ މިަބއްދަލުވުުމގަިއ ެހރިޓޭޖުެގ  2016

އިސްބޭފުޅުންާނިއ ކައުްނސިލް މެމްބަރުްނނާިއ އިާދާރގެ ަބއެްއ 
 މުވައްަޒފުން ބަިއެވރިެވ ވަަޑއިެގންނެިވެއވެ. 

 

 އިސްލާމިކް މިނިސްްޓރީ އާިއއެކު ޭބއްވުުނ ބައްދަުލވުން 
 ަގއި ައއްޑޫސިޓީ  2016އޭްޕރީލް  28        

ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްީރގެ ބޭފުުޅންނާިއއެުކ 

ބައްދަލުވުމެްއ އެވުާޒާރގަިއ ބޭްއވިަފިއވެެއވެ. މިބައްދަުލވުމުަގިއ 
ުގޅޭޮގތުްނ  މިސްކިްތތަކާއި ، މުދިމުންނާއި ގުޭޅ ކަންކަމާއި

 މަޝްަވރާުކރެިވފަިއެވއެެވ.  
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް35 ފޯނ 

 

 ަތއް ިއއެކު ޭބއްވުުނ ބައްދަުލވުންންނާއޮސްްޓރޭލިއަން އެންޓިޕޯިޑއަންްސގެ އޮިފޝަލު
ގަިއ  2016ފެބުރުަވރީ  11އަދި  07 

ްނ  ކައުންސިލުންވަީނ އޮސްްޓރޭލިއަްނ އެްނޓިޕޯޑިއަްނސްެގ ަފރާތު

ިއއެކު ބައްދަުލވުމެްއ ލަށް ޒިާޔރަތްުކރެްއވި އޮިފޝަލުންނާކައުންސި
ުނ  ބާއްާވފަެއވެ. މިކުދިންނަްށ ލިބިގެންދިަޔ ތަުޖރިބާ ިޙއްސާުކރެވު

ްނ މިބައްދަލުވުުމގައި ަބއިެވިރވެ ވަަޑިއގެންަފއިވަނީ  އޮސްްޓރޭލިއަ
 ޮއިފޝަލުންނާއި ަކއުންސިލް މެމްަބރުންެނވެ.އެންޓިޕޯިޑއަންްސގެ 

 އައްޑޫސިީޓގެ އެކިުމވަްއސަސާތަާކއިއެުކ ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުން 

ގަިއ ބޭްއވުުނ  2016ފެބުުރަވރީ  08 

ވަނަ ުދވަހު ހިްނގުނު ޯކއްޭޓ  2016ފެުބރުަވރީ  12މިބައްދަލުވުމަކީ 
ސާފުކުރުުމގެ ޕްޮރގްރާާމިއ ުގޅޭޮގތުން ަމްޝވަރާުކރުމަށްޓަަކިއ 

ޅުންާނއިއެުކ ބޭްއވުުނ އައްޑޫސިީޓ އެކިވުާޒރާތަުކގެ ޭބފު
ބައްދަލުވުމެކެެވ. މިަބއްދަލުވުުމގަިއ ކަުއންސިލާއި، ީއ.ޕީ.އޭ، 

ިޑވްްސ އަންހްނުްނގެ ަތަރއްޤީައށް މަަސއްކަތްުކރޤާ ކޮމިޓީ، މޯލް

ޕޮލިސް ސާިވސް، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް، މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަމްްސ 
ސާރިވސް، ިއސްލާމިކް ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސ، ހިތަޫދ 

   ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އަދި ިދރާުގގެ ފަާރތުން ބޭުފޅުން ބަިއެވރިެވ ވަަޑިއގެންނެިވެއވެ.

 ން ކްޭސޝަނާިއ އެކު ޭބްއވުނު ބައްދަުލވުފިނޭންސް މިނިސްަޓާރއި ކޮިމޝަނާރ ޖެނެރަލް އޮްފ ޓެ

ވަނަ ދުވަހު ކުީރެގ  2016 ފެބުރުވަރީ  11       
ޖިހާާދއި ކޮިމޝަނާ އޮްފ هللا ފިނޭންސް މިނިސްަޓރ އަލްާފޟިލް ޢަބދު

ޓެކްސޭޝަން އަލްާފޟިލް ޔަޒީދު މުަހއްމަދު ވަނީ ަކއުންސިާލއިއެުކ 
ނާިއ ކައުްނސިލް ބައްދަލުވުމެްއ ބާްއާވފަެއވެ. މީާރގެ އިްސ ޮއިފޝަލުން

ަބިއވެިރެވ ވަަޑއިެގންނެިވ ެވސް ނާިއ އިދާާރެގ އިްސެވރިންމެމްބަރުން

އައްޑޫސިިޓަގއި ީމާރގެ ަމސްއޫިލއްޔަުތ މިބައްދަލުވުުމގަިއ 
  ވުެނވެ.އަދާކުރުާމއިބެހޭޮގތުން ަމްޝވަާރތައްޭބއް
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް36 ފޯނ 

 އެއާޯޕޓްސް ކޮމްޕެީނ ާއއިއެުކ ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުން 

ކައުްނސިލާިއ ވަަނ ދުވަުހ  2016ވަރީ ޖަނަ 21       
އިއެުކ ބޭްއވުނު މިަބއްދަލުވުމަީކ ންނާ ެވރިކޮމްޕެީނެގ އިްސފ އެއާޯޕޓްސް

ެގ ޓީމެްއ ގަމަްށ ޒިާޔރަތްުކރާީތ އެޓީމުެގ ޔޫނިއަން ގޭްނ ރީ އާްރ.ޭއ.ެއފް 

 ުމަގއި ުހރި އާާސރީ އަދި ތާރީޚީ ިދ ގައަ ޕްރޮްގރާުމގަިއ ބަިއެވރިވުާމއި
ޮގތުން ަމްޝވަރާުކރުމަށްޓަަކއި ޭބއްވުުނ ތަންތަާނއި ބެހޭ

ބައްދަލުވުމެކެެވ. މިަބއްދަލުވުްނ ބޭްއވިަފިއވަނީ އެާއޕޯޓްސް ކޮްމޕެނީެގ 
 އޮފީުހގަެއވެ.

 

 މަންދު ކޮލެޖާއިއެުކ ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުން 
ަކއުންސިްލ  މެނޭޖުމަންާޓއިމަންދު ކޮލެޖުގެ        

މަކީ ައއްޑޫސިީޓގަިއ މެމްބަރުންނާިއއެކު ޭބއްުވނު މިބަްއދަލުވު

މަންދުކޮލެޖުގެ ވާުޗއަލް ކެމްޕަސް ތަާޢރަފް ުކރުމާއި ގުޭޅގޮތުްނ 
ކައުންސިލާިއއެުކ މައުލޫމާުތ ިހއްސާކުރުަމސްޓަކަިއ ބޭްއވުުނ 

ފެުބުރވަީރ  23ބައްދަލުވުމެކެެވ. މިބައްދަލުުވން ޭބއްިވފަިއވަީނ 
 ގައެވެ. 2016

 

 އްދަުލވުން ެގ ަރއީސް ާއއިއެކު ޭބްއވުނު ބައެލް.ޖީ.އޭ
ަގއި ޭބއްުވނު މިަބއްދަލުވުމަީކ  2016މާރިޗު  09       

އައްޑޫސިީޓަގއި ުކށުެގ މިންަވރު އިުތުރވެަފއިވާކަަމށް ފާހަނގަުކެރވޭީތ 

ހޯމް މިނިސްަޓރ އަިދ އެމައްސަަލއަށް ަހއްލެއް ހޯދުމަށްޓަަކއި 
ައއްޑޫސިޓީ އަްށ ަރއީސް އަލްފާޟިލް އުމަުރ ނަސީުރ  ގެއެލް.ޖީ.އޭ

 ްއވި ދަުތރުުފޅެްއގައި ަކއުންސިަލށް ޒިޔާަރތް ކުަރްއވައި ކުރެ
ކައުންސިލާިއ އިދާާރެގ އިްސެވރިންާނއިއެުކ ބޭްއެވވި ަބއްދަލުވުމުެކވެ. 

މޯލްޑިވްސ ޕޮލިސް ސާރވިްސގެ ިއސްެވރިްނވެސް ބަިއެވރިވެ ވަޑަިއގެންެނވި މިބައްދަުލވުމުަގއި، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަްށ 

ެއކަންކަމަށް ހައްލުހޯދުމާިއ  ން ަކއުންސިލަށް ދިާމވާ ދަތިތަާކއި ޮގންޖެހުންތަާކއި ުގޅޭޮގތުންނާިއ،ގެނެުވނު ބަދަލާއި ގުިޅގެ
  ގުޭޅގޮތުން ވަނީ ަމްޝވަރާުކަރއްާވފަެއވެ.
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް37 ފޯނ 

 ހައިކޮިމޝަަނރ މރ.އަކިލޭޝް ިމްޝރާ ާއިއއެކު ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުްނ އިންޑިއަްނ 

ާއެގ ވަނަ ދުވަހު އިންޑި  2016މާރިޗް  10       
ހައިކޮމިޝަަނރ މރ.އަކިޭލޝް ިމޝްާރ ަވނީ ަކއުންސިލަްށ ޒިޔާަރްތ 

ންާނިއ އިާދާޜގެ އިްސވެރިްނނާިއއެުކ ކުރަްއާވ ކައުންސިްލ މެމްބަރު

ބައްދަލުވުމެްއ ބާްއވާަފެއވެ. މިަބއްދަލުވުުމަގއި ކަުއންސިލްެގ މަސައްަކްތ 
އި، އިންޑިާއެގ މިހާރު ިހންާގގޮާތއި، ލާމަރުކަީޒ ގާޫނނަްށ ގެެނވުުނ ބަދަލާ

ފަރާުތން ާރއްޖެައށް އެކި ާދިއރާތަކުން ވެެދއްވަމުން ގެންަދާވ 
ްނ  އެހީެތރިކަމާިއ ިއުތރަށް އެީހތެިރ ެވވިދާެނ ޮގތްތަާކއި ގުޭޅގޮތު

  ދެފަރާުތން މައުލޫާމތު ިހއްސާކުެރވިަފިއވެެއވެ.

 ަގއި ައއްޑޫސިީޓ ކައުްނސިލުން  2016ޭއޕްރީލް  27މީގެ އިުތރުން 
ިތރާމްެގ އިންޑިއަްނ ަހއިކޮމިޝަަނށް އިޙު ުކރެްއވިޒިާޔރަުތަގއިމާލެއަށް 

އިންިޑއަން ަހއިކޮމިޝަަނރ މރ.އަކިލޭޝަ ިމޝްާރ ޒިޔާރަެތއް ކުަރްއވައި 

 އާިއ ބައްދަލުކުަރްއވާަފއެެވ. 
 

 ރޯވިްނ އެޯސސިޭއޝަާނއިއެުކ ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުން 

ވަނަ ދުވަހު ޯރވިްނ  2016މާރިޗް  10       

ޝަްނެގ ަފރާތުްނ ަކއުންސިލާިއ ބައްދަލުކޮްށ ވަނީ ަމްޝވަާރ އެސޯިސއޭ
ބައްދަލުވުމެްއ ާބއްާވފަެއވެ. ަޗއިާނގަިއ މިައހަުރ ބޭްއވުމަްށ 

 ަގއި ޓީމެްއ ހަމަޖެހިފަިއވާ ޯރވިްނގެ އޮލިމްޕިކް ކޮލިފަިއން

ޯރވިްނގ އެސޯިސޭއޝަންެގ އެކްޓިވިީޓ ގުޭޅގޮތުްނނާއި،  ބައިެވރިކުރުާމއި
ިކ ްޓރެއިނިްނތަްއ ކުިރައށް ާދގޮާތއި ގުޭޅގޮތުްނ ޕްލޭނާއި އެކިއެ

 މިބައްދަލުވުުމގައި ވަނީ ަމްޝވަރާޮކށްަފެއވެ. 
 

 އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަާނިއއެކު ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުްނ 
އިލެކްޝަންްސ ކޮިމޝަންެގ ފަާރތުްނ        

އައްޑޫސިީޓަގއި އޭުރ ކުިރއަށް ގެންދިަޔ "ސިވިލް އެޑަޕްޭޓޝަްނ 

ެއެވއާނަސް" އާިއ ުގޅޭޮގތުން ަކއުންސިާލއި ަމޢުލޫމާުތ  ޕްރޮްގރާްމ ފޯ 
ވަނަ ދުވަހު ެއފަާރތުްނ  2016މާރިޗް  10ޙިއްސާކުރުަމށްޓަކައި 

 ވަނީ ަކއުންސިލާިއއެކު ަބއްދަލުވުެމއް ބާްއވާަފެއވެ. 

 

 

 

munsira
addu city council



 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް38 ފޯނ 

 ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުން  ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންްޓ އެންްޑ ޑެޓޮކްސިފިޭކޝަން ެސންޓަާރިއއެކު

ޑެޓޮކްސް ގެ ަފރާތުން ުކިރއަށް ގެންދެވުަމްށ        
ނިޑ ާސފުކުރުުމެގ ޕްޮރްގރާމާިއ ގުޭޅގޮތުްނ  ރޭވުުނ ގައުކެ

ވަނަ ދުވަހު އެަފރާާތއި،  2016މާރިޗް  17މަޝްަވރާުކރުމަށްޓަަކއި 

ކައުންސިލާިއ ޕޮލިސް ާސރިވސް އާިއއެކު ވަނީ ަމްޝވަާރ 
އި އިދާާރެގ ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްިވފަެއވެ. މިަބއްދަލުވުުމގަ

 އިްސވެރިްނވެސް ަބއިެވިރވެ ވަޑަިއގެންެނވިެއވެ.
 

 ޭބއްވުުނ ބައްދަުލވުން  އެންަވޔަރަންމަންްޓ މިނިސްްޓރީ އާިއއެކު
އެންަވޔަރަންމަންޓް ިމނިސްޓްީރގެ އޮިފޝަލުންނާިއ        

ބ.އަތޮުޅ ަކއުންސިލާިއ ބ.އަޮތޅު ަބއޮސްިފާއ ރިާޒްވ ޮއފީހުެގ ަފާރތުްނ 

އި ހިމާޔަތް ުކެރވިަފއިވާ އީިދގަލި ކިޅި ސަަރހައްަދްށ އައްޑޫސިޓީ ގަ 
ވަޑަިއގަތުަމށްޓަކަިއ ައއްޑޫސިޓީ ައށް ކުެރްއވި ދަުތރުުފޅެްއަގިއ 

 2016މާރިުޗ  20ކައުންސިލަްށ ޒިޔާަރތްކުަރްއވާ ަކއުންސިާލއި ވަީނ 

  ަމއުލޫމާތު ބަދަލުުކރަްއވާަފެއވެ. ަބއްދަލުކުރަްއވާވަނަ ުދވަހު 
 

 ނާސިްނގ ކިަޔވާ ަދިރވަރުންާނިއއެކު ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުްނ ބެޗެލަރ ޮއފް 
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުިނވާސިީޓގެ ިހތަޫދ        

ކެމްޕަހުަގއި ބެޗެަލރ އޮްފ ނާސިްނގ ކިަޔވަމުންދާ ަދިރވަރުްނނާިއއެުކ 
އްދަލުވުެމްއ ަގއި ބަ  2016މާރިުޗ  20ކައުންސިލުން ވަީނ 

ުއންސިލާިއ ގުުޅންހުިރ ބަެއްއ ބާއްާވފަެއވެ. މިބައްދަލުވުމަީކ ކަ

ބޭްއވުުނ  ސާބުަތްއ ެއއްކޮްށ ދަނެަގތުމުށްޓަަކއި މައުލޫމާތުތަާކއި ތަފާްސ ހި
 ބައްދަލުވުމެކެެވ. 

 

 މޯލްޑިވްސް ޭނޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޯަޕޭރޝަާނއިއެކު ޭބްއވުނު ބައްދަުލވުން 

ވަނަ ުދވަުހ މޯލްޑިްވްސ  2016މާރިުޗ  20       

ންގ ކޯަޕރޭަޝނުން ވަީނ ކައުންސިާލއިއެުކ ބައްދަުލވުމެްއ ބްރޯޑްކާސްޓި
ބާއްަވވާަފއެެވ. މިަބއްދަލުވުމަީކ ެއފަާރތުން ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ އާިއ 

ބެޭހ ގުޭޅގޮތުްނ މިސިީޓގަިއ ކުިރއަްށގެންެދވި ްޓެރއިނިންގ ްޕރޮްގރާާމއި
ުނ ަކއުންސިލާިއ ހިްއސާކޮށް ޙިޔާލުބަދަލު ުކރުމަށްޓަަކއި ޭބއްވު މައުލޫމާތު

  ބައްދަލުވުމެކެެވ.

munsira
addu city council
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް39 ފޯނ 

 އެފް.އޭ.އެމް އާިއއެކު ޭބއްުވނު ބައްދަުލވުން 

ވަަނ ުދވަހު ފުޓްބޯަޅ  2016މާރިޗު  23       
 ްނ ޮއފް މޯލްޑިްވސް ގެ އޮިފޝަލުންނާއި އެސޯިސއޭޝަ

ނު ަބއްދަލުވުމަކީ ައއްޑޫސިީޓގައި އޮންަނ ކައުންސިލާިއއެކު ބޭްއވު

ނޑުގެ ާޓފް އަ   ހަމަޖެހިަފިއވާތީ،އުުކރުމަށް އެފް.އޭ.އެމް ގެ ާޓފްދަ
ޓާްފ ައޅާނެ ތަންތަްނ ހަމަެޖއްސުަމއި ބެޭހގޮތުްނ  ބަދަލުކުރައްަވއި 

  މަޝްަވރާުކރުމަށްޓަަކއި ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުމެެކވެ.
 

 ޝަންްގިރއްލާ ވިލިނގިލި ިރސޯޓް އެންޑް ސްާޕ ާއިއއެކު ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުްނ 
ލާ ވިލިނގިިލ ވަނަ ޝަްނގްިރއް 2016މާރިޗު  23       

ރިސޯޓް އެންޑް ސްާޕގެ އޮިފޝަލުންނާިއ ކައުންސިަލއިއެުކ ވަީނ 
ބައްދަލުވުމެްއ ބޭްއވިަފެއވެ. މިަބއްދަލުވުމަކީ ެއރިސޯުޓގެ ަފރާތުްނ 

އޭޕްރީްލ މަހު ހިްނގުުނ ެއޕްރެންިޓސް ްޕރޮްގރާާމއި ގުޭޅގޮތުްނ 

މެެކވެ. މަޝްަވރާކޮްށ ޙިޔާލު ހޯއްެދވުމަށްޓަަކިއ ބޭްއވުުނ ބައްދަލުވު
މިބައްދަލުވުުމގަިއ ެއރިސޯުޓަގއި މަަސއްކަތްުކާރ ދިވެިހ 

 މުވައްަޒފުންނާއިބެޭހ މައުލޫމާުތ ހިްއސާކުެރވުެނވެ.
 

 އީ.ޕީ.އޭ އަދި މޯލްިޑވްސް ޕޮލިްސ ސާރވިސް ާއއިއެުކ ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުން 
ވަަނ ުދވަުހ ބޭްއވުުނ  2016މާރިޗު  23       

ޅި ސާފުކޮސް ބެލެހެއްޓުާމއި ގުޅޭޮގތުްނ މިބައްދަލުވުމަކީ އީިދގަލި ކި

ކައުންސިލާިއ މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ާސރވިސް އާިއ އެްނވަަޔރަންމަންޓަްލ 
ޕްރޮޓެްކޝަން އެޖެންީސ އެއްޮކށް ަމްޝވަރާުކރުމަށްޓަަކިއ ބޭްއވުުނ 

ބައްދަލުވުމެކެެވ. މިބައްދަުލވުމުަގއި މިަވުގތު އީިދގަލި ކިޅި ސަރަަހއްުދ 

ނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުްނތަކައި އެކަންކަްނ އޮތް ހާލަާތއި އެތަ
 ހައްލުކުރުާމއި ގުޅޭޮގތުން ވަނީ ަމްޝވަރާުކެރވިަފއެެވ. 

 

 ާއއިއެުކ ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުން  މްއިއްަޔތުލް އުލަމާޖަ

 23ަކއުންސިލާިއއެކު ވަނީ  ޖަމްއިއްަޔތުލް އުލަމާއި       
ވެ. ަކއުންސިްލ ވަަނ ދުވަުހ ބައްދަުލވުމެްއ ބޭްއވިަފއެ  2016މާރިޗު 

އިދާާރެގ ބަެއއް އިްސވެިރންވެްސ ަބއިެވިރވެ ވަޑަިއގެންެނިވ 
ނޑު ޮގތެްއަގއި ަމޝްަވރާކުެރިވފަިއވަީނ  މިބައްދަލުވުުމގައި ަމިއގަ

ާހފިޒުން ގެަނއުމާިއ ގުޭޅގޮތުންާނިއ  ބޭުރގެ ރަމަޟާންމަުހ ތަާރވީހުކުރުަމށް 

އް ޭބއްވުާމއި ގުޭޅ އަތޮޅު ފެންަވުރގައި ުޤުރއާން ކިޔެވުުމގެ މުބާާރތެ
  ގޮތުންެނވެ.

munsira
addu city council



 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް40 ފޯނ 

 އުުތރު ާދއިާރގެ ރަްއޔިތުންާނއިއެުކ ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުން 

ވަނަ ުދވަހު ބޭްއވުނު މިަބއްދަލުވުމަީކ ހިތަދޫ ުއތުރު ާދިއރާެގ ަރއްިޔުތންެގ  2016މާރިޗު  24       
ޝަކުާވތަކާއި ޚިޔާލު ަކއުންސިލާއި ިހއްސާުކރުމަށްޓަަކއި ބޭްއވުުނ 

ޅާ ަމއްސަލަައްށ ތުްނ "ކަިއށިބެހާފަންނަްށ" ކުނިއަ ލުވުމެކެެވ. ެއގޮބައްދަ

ދަށް ެއރޭނެ ަފސޭހަމަެގްއ މޫ ދުމާިއ، "ފިށިާމތެ" ސަަރހައްދުން ހައްލު ހޯ
އި ގުޅޭޮގތުންާނއި ެއދާިއރާެގ ޕާކުަގއި ވިނަ ހެިދފަިއާވ ހޯދުމާ

ްނ މައްސަލަފަދަ ރަްއޔިތުންަނއި ގުޅުންުހރި ަތފާތު ކަންކަާމއި ުގޅޭޮގތު
   މަޝްަވރާުކރެިވފަިއެވއެެވ.

 
 

 ޤައުމީ ުޤރުއާްނ މުބާރާާތއި ގުޭޅގޮތުްނ ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުން 

ަގއި މާޭލގަިއ ބޭްއވުަމށް ހަމަޖެިހފަިއާވ ޤައުީމ ުޤރުއާްނ މުާބރާާތއި ބެޭހޮގތުްނ  1437ޝައުބާްނ  20       
 ޖަމްއިއްަޔތުލް އުލަާމގެ  ސްކޫލުތަުކގެ ކޯޑިނޭަޓާރއިމަޝްަވރާކޮްށ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުަމށްޓަަކއި ައއްޑޫސިީޓގެ 

ގައި ިމއިދާަރަގިއ  2016މާރިުޗ  24އޮިފޝަލުންނާިއ ކައުްނސިލާިއއެކު 
ބައްދަލުވުމެްއ ބޭްއވިަފިއވެެއވެ. ެއގޮތުން މިމުާބރާުތަގއި ސްކޫލުތަުކެގ 

ދަރިަވރުްނ އިްސތިސްނާޮކށް އަތޮުޅތަކާިއ ސިީޓތަްއ ތަްމސީލުކޮށްދޭެނ 

 މުބާރާތަަކށް  ަތއް ބަިއެވރިވުަމށް ުހޅުވާެލވިަފއިާވިއރު އެފަދަ ފަރާތް 
ތައްާޔުރވުމަށް އެކަީށގެްނވާ ަވގުތު ެދވިަފއިުނވާކަން ވަީނ 

  ފާހަނގަޮކށްަފއެެވ.

 
  

 ޔޫ.އެްނ.ޑީ.ީޕގެ ބޭފުޅުްނނާިއއެކު ޭބއްވުުނ ބައްދަލުުވން 
ޔުަނއިޓެޑް ޭނޝަންްސ އައްޑޫސިީޓ ކަުއންސިލާިއ        

ވަނަ  2016މާރިޗު  07ބޭފުޅުންާނއިއެުކ  މަންޓް ްޕރޮްގރާމްގެ ޑިވެލޮޕް
މިަބއްދަލުވުުމގަިއ  ަގއި ވަނީ ބައްދަުލވުމެްއ ބޭްއވިަފެއވެ.ދުވަހު ިމއިދާރާ 

ހޭިޅފަުށގަިއ  އައްޑޫސިޓީ ިހތަދޫ ަގއި ހިްނގުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވާ ހިތަޫދގެ

ްއ ކުދިރުްށ އިންދުުމެގ ްޕރޮޖެކްޓާިއ ބެހޭ ޮގތުން ަމްޝވަާރތަ
   ކުރެިވފަިއެވއެެވ.
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް41 ފޯނ 

 ީރ ާއިއއެކު ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުްނ ޓްރީ އޮްފ ފިނޭންްސ އެންްޑ ޓްެރޜަމިނިސް

ޖިހާާދއި އެވުާޒރާގެ ަބއެއް އިްސެވރިްނނާިއ هللا އޭުރގެ ފިނޭްނސް މިނިސްަޓރ އަލްާފޟިލް ޢަބްދު       
ްއ ރާގެ ަބއެއައްޑޫސިީޓ ކައުންސިލް އިދާ ކައުންސިލް މެމްބަރުންާނއި 

އިްސވެރިންާނިއ މުަވއްޒަފުްނ ބަިއެވރިެވ ވަޑަިއގެންެނވި މިަބއްދަލުވުްނ 

 29ްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރަޜރީަގއި ބޭއްިވފަިއވަނީ މިނިސް
މިބަްއދަލުވުުމގަިއ ކައުްނސިލުން ހުްސވެަފއިާވ ަގއެެވ.  2016 މަރިޗު

ސްެޕޝަލް  ގިނަ ަމގާމުތަަކށް ުމަވއްޒަފުްނ ނެގުާމިއ މުަވއްޒަފުްނނަށް 
އެލަވަންސް ދިނުމާއި ްޓރަސްްޓ ފަންޑު ގާއިުމރުާމއި އަްނހެނުންެގ 

  ތަަރއްޤީައށް މަަސއްކަތްުކރާ ކޮމިޓީ ައށް ެދވޭ އެަލވަންާސއި ގުެޅގޮތުްނވެސް ަމްޝވަރާުކރެުވނެެވ. 

 
 ޓުއަރިޒަްމ މިނިސްްޓރީ ާއިއއެކު ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުްނ 

ުޓއަރިޒަްމ މިނިސްްޓރީ އާިއ ައއްޑުސިޓީ ަކއުންސިާލއިއެުކ ވަީނ  ވަނަ ުދވަހު 2016މާރިޗު  30       

މަޝްަވާރ ބައްދަުލވުމެްއ ބޭްއިވފަެއވެ. ަކއުންސިލް މެމްަބރުންާނިއ 
އިދާާރގެ ަބއެްއ އިސްެވރިންާނއި ުމަވއްޒަފުންާނއި ުޓައރިޒަްމ 

މިނިސްޓްީރގެ ޑިރެކްަޓރ ޖެެނރަލް އަލްާފޟިލާ ައިއޝަތު އަީލ 
ިއގެންެނވި މިަބއްދަލުވުްނ ބޭްއވިަފިއވަނީ ުޓައރިޒަްމ ބައިެވރިެވ ވަޑަ

މިނިސްޓްރީ ގަެއވެ. މިަބއްދަލުވުުމަގއި ައއްޑުސިޓީ ަގއިހުރި ުޓައރިޒަްމ 

ދާއިާރާއއި ގުޅުންުހރި ތަާފތުކަންކަމާިއ ަމއްސަލަތަާކިއ 
 ކަންބޮޑުވުންތަާކއި ގުޅޭޮގތުން ަމްޝވަރާުކރެިވފަިއެވއެެވ.

 

 ައއި.ޓީ ާއއިއެުކ ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުން އެލް.ޖީ.އޭ އަދި ެއން.ސީ.
ްޓ  2016މާރިޗު  31        ގައި ލޯކަލް ގަވާރންމަން

ކައުންސިްލ -އޮޯތރިޓީަގއި ޭބއްުވނު މިބައްދަުލވުމަކީ ަރސްމީ ގޮތުން އީ 
ސޮފްޓްެވާއރ އައްޑޫސިީޓ ކައުްނސިލް އިާދާރގައި ބޭނުންުކރުާމިއ 

ުނ ބައްދަުލވުމެކެެވ. ގުޭޅގޮތުްނ މަްޝަވރާކުރުަމށްޓަކަިއ ބޭްއވު

މިބައްދަލުވުުމގައި އައްޑޫސިޓީ ަކއުންސިްލގެ ބަެއއް މެމްބަރުންާނިއ 
އިދާާރގެ ަބއެްއ އިސްެވރިންާނއި ުމަވއްޒަފުންާނއި އެން.ސީ.ައއި.ޓީ ެގ 

އޮިފޝަލުންނާިއ ލޯކަލް ަގާވރންމަންްޓ ޮއތޯރިީޓެގ އިްސެވރިން ަބއިެވިރެވ 

 ވަޑަިއގެންެނވިެއވެ. 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް42 ފޯނ 

 މަޖިލިސްެގ މެޖޯރިީޓ ލީޑަާރއިއެކު ޭބްއވުނު ބައްދަުލވުން  ރައްިޔތުްނގެ

ގަިއ ބޭްއވުނު މިަބއްދަލުވުމަީކ ައއްޑޫސިީޓ ކައުންސިލުްނ ސަރުާކުރގެ ވުޒާަރތަާކިއ  2016މާރިޗު  31       
ބައްދަލުކުރެްއވުަމށްޓަކަިއ މާލެއަްށ ކުެރްއވި ަރސްމީ ދަުތރުުފޅެްއަގިއ  

ވިލިމާލޭ ދާިއރާގެ މެމްބަރ އަލްާފޟިްލ  މަޖިލިސްގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރ،

އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިްނ މަނިކާިއއެކު ޭބއްވުުނ ބައްދަުލވުމެކެެވ. 
ކައުންސިލް މެމްބަރުންާނއި އިާދޜާގެ ަބެއއް ިއސްެވރިންާނއި ުމވައްޒަުފްނ 

ބައިެވރިެވ ވަޑަިއގެންެނިވ މިބައްދަލުވުުމަގއި ލާަމރުކަޒީ ގާނޫަންށ 
މިބަދަލުެގ ސަބަބުްނ ދިާމވެަފއިާވ ަދތިތަާކިއ ގެނެުވނު ބަދަލާިއ 

    ގުޭޅގޮތުްނ މަްޝަވރާކޮށް ޚިޔާލުބަދަލުކުެރވިަފިއވެެއވެ.ގޮންޖެހުންތަާކއި 

 
 މިނިސްޓްރީ އޮްފ އެިޑއުކޭަޝނާިއއެކު ބޭްއވުުނ ބައްދަލުވުްނ 

އުްނސިލާިއއެކު ވަީނ ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުޭކޝަނާއި ައއްޑޫސިޓީ ކަ 2016މާރިޗު  30       

ބައްދަލުވުމެްއ ބޭްއވިަފެއވެ. އެޑިއުޭކޝަން ިމނިސްޓަރ ޑރ.ާއިއޝަުތ 
ެއވުޒާާރގެ ބަެއއް ިއސްެވރިންާނއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ  ޝިހާމާއި

ާނއި ަކއުންސިލް މެމްބަރުންާނިއ ހެރިޓޭޖުެގ ޮއފިޝަލުން
ިރެވ ކައުންސިލްއިާދަޜގެ ބަެއއް ިއސްެވރިންާނއި ުމވައްޒަުފން ބަިއވެ

އާާސރީ ސަާގފީ ކަންކަާމިއ ވަޑަިއގެންެނވި މިަބއްދަލުވުުމަގއި 

ގުޭޅގޮތުންާނއި ތަޢުލީމީ ާދއިާރގެ ކަންކަމައި ގުޭޅގޮތުން ވަީނ 
 މަޝްަވރާުކރެިވފަެއވެ.

 

 އެމް.އެން.ޔޫ ާއއިއެުކ ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުން 
ކޮމިީޓއެްއ އެކުަލވާލުމާއި ގުޭޅޮގތުްނ  ސީޓީ ބާޒާރު ްޕރޮޖެްކޜުެގ ދެވަަނ ފިަޔަވއްސާިއ ސީޓީ ބާާޒރު       

ގައި ކައުްނސިލާިއ  2016އޭޕްރީލް  11މަޝްަވރާުކރުމަށްޓަަކއި 
އެމް.އެން.ޫޔ ާއއިއެުކ ބައްދަުލވުމެްއ ބޭްއވިަފއިެވެއވެ. 

މިބައްދަލުވުުމގަިއ އެމް.އެން.ޫޔ ހިތަޫދ ކެމްަޕސް ެގ މެނޭޖަާރިއ 

ކަާމއި ގުޅުންުހިރ  ކައުންސިލާއި އިދާާރގެ ިއސްެވރިްނގެ ިއތުރުން
 މުވައްަޒފުން ބަިއެވރިެވ ވަަޑއިެގންނެިވެއވެ.
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް43 ފޯނ 

 ިއއެކު ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުްނ ކޮރެާއގެ މެޑިކަލް  ޓީމާ 

މެޑިކަްލ ގެ ގަޗޯން ޔުިނވާސިީޓގެ ފަާރތުން ކޮރެއާ        
ޓީމެއް ައއްޑޫސިީޓއަށް ޒިާޔރަތްުކަރއްަވއި ކަުއންސިލާިއއެުކ 

ގަިއ  2016އޭްޕރީލް  12ވާަފއެެވ. ބައްދަލުވުމެްއ ވަީނ ބާއް 

މިއިދާާރަގއި ޭބއްުވނު މިަބއްދަލުވުުމގަިއ ަކއުންސިްލ މެމްބަރުންާނިއ 
  އެޔުިނވާސިީޓގެ ޮއިފޝަލުން ބަިއވެިރވެ ވަަޑއިގެންެނިވއެެވ.

 
 ޝަހީދުްނގެ ުދވަސް ފާަހނގަުކރުމާިއ ުގޅޭޮގތުން ޭބއްވުުނ ބައްދަލުުވން 

ޑޫސިީޓގައި ކުަލގަދަކޮްށ ޝަހީދުްނގެ ދުވަްސ ައއް       

ފާހަނގަުކރުމާިއ ުގޅޭޮގތުން ަމޝްަވރާުކރުމަށްޓަަކއި އައްޑޫސިީޓ 
ގަިއ  2016އޭްޕރީލް  20މް މިނިސްްޓރީ ާއއިއެުކ ކައުންސިލާިއ ހޯ

މިއިދާާރަގއި ބައްދަލުވުެމއް ބޭްއވިަފިއވެެއވެ. މިަބއްދަލުވުުމގަިއ 

ސްްޓރީެގ ލާއި އިާދޜާގެ އިްސެވރިންނާއި ހޯމް މިނިކައުންސި
 އޮިފޝަލުން ބަިއެވރިެވ ވަަޑއިގެްނނެިވެއވެ.

 
 

 އައްޑޫ އޮންަލއިން މީޑިާއގެ ޓީާމިއއެކު ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުްނ 

އައްޫޑ  މިއަހަުރގެ ުފރަތަަމ ހަމަހުެގ ެތރޭަގއި       
އޮންލައިން މީިޑއާގެ ޓީާމއި ަކއުންސިލާިއއެކު ބައްދަުލވުމެްއ 

މަކީ އައްޑޫ އޮންލައިްނގެ ަފސް ވަަނ ބޭއްިވފަިއވެެއވެ. މިަބއްދަލުވު
 އަހަީރ ދުވަާހއި ގުުޅވަިއގެން ޭބްއވުނު ބައްދަުލވުމެކެެވ.

 
 

 ާއއިއެުކ  ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުްނ  އޮޯތރިޓީއިކޮނޮމިކް މިނިސްްޓރީ އާިއ ޓްާރންސްޕޯޓް 

 މިއަހަުރގެ ފުަރތަމަ ހަމަުހގެ ތެޭރަގއި           
ކް ިމނިސްޓްީރ ާއއި ޓްރާންްސޕޯްޓ އައްޑޫސިީޓ ކަުއންސިލާއި އިކޮނޮމި

ާއިއއެކު ބައްދަުލވުމެއް ޭބްއވިަފއިެވއެެވ. މިބައްދަުލވުމަީކ  އޮޯތރިޓީ

ކައުންސިލްެގ މެންޑޭަޓށް ގެެނވުުނ ބަދަލާއިއެުކ ްޓރާންސްޕޯުޓ އަިދ 
ްށ ތަކަ  ިމނިސްޓްރީ އެއިކޮނޮމިކް މަަސއްކަްތ ކުިރ މުަވއްޒަފުްނ 

 ނު ަމޝްަވރާ ަބއްދަލުވުމެެކވެ. ބަދަލުކުރުމާއި ގުޭޅގޮތުން ޭބްއވު
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް44 ފޯނ 

 މިނިސްްޓީރގެ ޕާމަނަންްޓ ސެކެޓްީރ ާއިއއެކު  ޭބއްވުުނ ބައްދަުލވުން  ޒްފިަޝރީ

އައްޑޫސިީޓ ކަުއންސިލުން ަސރުކާުރގެ އެިކއެިކ          
ވުޒާާރތަކާިއ ބައްދަލުުކރުމަށް މާެލއަްށ ކުެރްއވި ރަސްީމ 

 ފިަޝރީޒް  ަގިއ  2016އޭްޕރީލް  27 ދަތުރުުފޅްއަގއި

މިނިސްޓްީރގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ ާއއިއެކު ަބއްދަލުވުެމްއ 
 އެވުާޒރާަގއި ޭބްއވިަފއިވއެެވ.

 
 

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްްޓރީ އާިއއެކު  ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުން 

އައްޑޫސިޓީ ަކއުންސިާލއި ެއވުޒާާރެގ          
ދުވަުހެގ މިއަަހުރގެ ުފރަތަމަ ހަަމސްއް ބައްދަުލވުމެ  ބޭފުޅުންނާިއއެކު

އެވުާޒާރގަިއ ބޭްއވިަފިއވެެއވެ. މިަބއްދަލުވުމަީކ ތެޭރގަިއ 

އިކޮނޮމިްކ މިނިސްްޓީރ ޓްރާންސްޕޯްޓ އަދި ވިަޔފާީރެގ މަސައްަކްތ 
އަށް ބަދަލުުކރުމަށްހަމަޖެހުާމއި މިކަާމއި ުގޅޭޮގތުން ދިާމވެދާެނ 

 ރާކުރުަމށްޓަަކއި ބޭްއވުނު ގުޭޅގޮުތން ަމޝްވަ  ދަތިަތއްހައްލުުކރުމާއި
  ބައްދަލުވުމެކެެވ.

 

 ޗައިާނގެ ޑެިޕއުޓީ ީޗފް އޮފް ިމޝަާނއިއެުކ ބޭްއވުނު ބައްދަުލވުން 
ޗައިާނގެ ޑެޕިުއޓީ ޗީފް އޮްފ މިޝަން މރ.ިލުއ          

ގަިއ  2016އޭްޕރީލް  27ގިއާްނ ާއއި ަކއުންސިާލއިއެުކ 

ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްިވފަިއެވއެެވ. މިބައްދަލުވުމަކީ މާެލއަްށ 
ލުން ުކެރއްިވ ރަސްމީ ދަުތރުފުެޅއްަގިއ ބޭްއވުުނ ކައުންސި

 ބައްދަލުވުމެކެެވ.
 

 ސިވިލް ާސރިވސް ކޮމިަޝނާިއއެކު ޭބއްވުުނ ބައްދަލުުވން 

ިސވިލް ާސރވިސް ކޮިމޝަާނއި ަކއުންސިލާިއއެުކ         
ގައި ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްިވފަިއެވއެެވ.  2016އޭްޕރީލް  28

ނުޑ މިބައްދަލުވުމަކީ ައއްޑުސިޓީ ކަ  އުންސިްލގެ އޮިނގަ

ފާސްކުރުާމއި ުމވައްަޒފުންގެ ކަްނަތއްތަާކއި ބެހޭޮގތުްނ 
 މަޝްަވރާުކރުމަށްޓަަކއި ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުމެެކވެ.

 
 

munsira
addu city council



 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް45 ފޯނ 

 ބައްދަުލވުން  ބޭްއވުނު ބެޭހގޮތުން  ހެދުާމއި ަމގު އައްޫޑގެ ފަާރތުން ީއގެ.ޑީ.ސީ

 ަފރާތުން  އިްނފްާރސްޓްރަކްަޗރގެ  އެންޑް  ހައުސިްނގ ފްމިނިސްްޓރީ އޮ ާތުރއެޅުމަށް  ަމގުތަުކަގއި  ސިީޓގެ އައްޑޫ 
ދެނެގަތުަމށްޓަކަިއ ހަދަްނ  ބަޔާންކޮށް  މިްނވަރު  ުކރާނެ އަަސރު ތިާމވެްއޓަށް ުގޅިގެން   ޕްރޮޖެކްާޓއި އޭ.އާރު .ެއޗް އެކުލަވާލެވޭ 

ގަިއ ބޭްއިވ ބައްދަުލވުމެކެވެ.  2016 ޮއގަސްޓު  23ޖެހޭ ިރޕޯޓް ހެދުމަްށ ބޭނުންާވ ަމޢުލޫމާުތ ހޯދުމަްށ ސީ.ީޑ.ީއ ގެ ފަާރތުްނ 

އިާދރާެގ ިއތުރުްނ ފެނަކަ ޯކޕަޭރޝަާނއި ިދރާގު އަދި މޯލްިޑްވސް ރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންްޓ  މި ބައްދަލުވުުމގަިއ ކައުްނސިލް
 ކޯޕަރޭަޝންެގ ބޭފުޅުން ަބއިެވިރވެަފއިެވެއވެ. 

 
 ބައްދަުލވުން  ޭބއްުވނު ބެޭހގޮތުން ާޤއިމްކުރުާމއި ޓީްމ ޓޯކް އެއްޮކށް ދިރާާގއި

 ޓޯްކ" ތަާއރަފް  ގައި ޭބްއވުނު މި ަބއްދަލުވުމަީކ "ޓީމ2016ްޮއގަސްޓު  30އައްޑޫސިީޓ ކައުްނސިލާއި ިދާރގާިއ އެުކ 

 މެުދަގއި  މުއައްަޒފުންގެ  ކައުްނސިލްގެ ސިޓީ  މިަބއްދަލުވުުމަގއި އައްޑޫ . ަބއްދަލުވުމެެކވެ ޭބްއވުނު ޮގތުން ކުރުމުގެ 
ާޤއިމްކުެރްއވުަމށްޓަކަިއ ދިާރުގގެ "ޓީްމ  އްސިސްޓަމެ  ަރގަޅު އަަވސްކުރުުމގެ މަަސއްކަތް  ޒަފުްނގެުމައއް މުޢާމަލާތްކުރުާމއި

 ޓޯކް" ޚިދުމަުތަގއި ކަުއންސިލްގެ ުމަވއްޒަފުން ަބއިެވރިުކރުމާިއ މެދު ަމޝްަވރާކުެރވިަފިއވެެއވެ. 

 
 ބައްދަލުުވން  ްޕރިލިމިނަރީ  ބޭްއވުނު އުެފއްދުމަށް  ޯކޕަރޭިޓވް ަރއްޔިތުްނގެ އައްޑޫ

މިއީ ަރއްިޔތުންނާިއ ުގޅިގެން ޯކޕްރޭިޓވް އެްއ ުއފެއްދުަމށްޓަކަިއ 
އެކިދާިއރާތަކުްނ ޮހވާލެވުުނ ަފރާްތތަކާއެކު،  ައއްޫޑ ަރއްިޔތުންެގ 

ކޯޕަރޭިޓވްެއއް ުއފެއްދުަމށްޓަަކއި މަްޝވަރާުކރުމަށް ޭބއްުވނު ބައްދަލުވުމެެކވެ. 

ބައްދަުލވުމުަގއި ކައުްނސިލު  ގައި ބޭއްވުނު މި 19ސެޕްޓެމްބަރު  2016
އިދާާރގެ އެކި ސެްކޝަންތަުކގެ ބޭފުޅުްނގެ އިުތރުން އައްޫޑސިޓީެގ 

އަަވށްތަކުން ޮހވާލެިވފަިއވާ އެކި ާދއިާރތަކަށް ނިސްަބތްވާ ޭބފުޅުން ބަިއެވރިެވ 

 ވަޑަިއގެންެނވިެއވެ.  
 

ނޑި  ވުން ބައްދަލު  ޭބްއވުނު ގުޭޅގޮތުން ފެންސްޖެހުާމއި ްބރިްޖގައި ގައުކެ
ނޑި 2016ސެޕްޓެންބަރު  22  ްބރިޖްަގއި  ބޭއްވުުނ މި ަބއްދަލުވުމަީކ ަގއުކެ

މަްޝަވރާ ުކރުމަްށ ބޭްއވުނު ަބއްދަލުވުމެެކވެ. ިމ  ގުޅޭޮގތުން  ފެންސްޖެހުމާއި 

 ބައްދަލުވުުމގަިއ ަކއުންސިލް އިާދރާެގ ބޭފުޅުްނެގ އިުތރުން ފެނަކަ 
ކޯަޕޭރޝަންގެ ޭބފުޅުްނ މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ،ކޯޕަރޭަޝން

 ބައިެވރިެވ ވަަޑިއގެންނެިވެއވެ. 

  

munsira
addu city council



 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް46 ފޯނ 

 ބަްއދަލުވުން  ބޭްއވުނު ގުިޅގެން  ަދތިކަމާއި  ާޖގަިއގެ އިާމރާުތގެ ސްކޫލްގެ ކެންގަރޫ 

 ިސޓީ  އައްޑޫ ސްކޫލާއި އިންޓަޭނޝަނަލް ކެްނގަރޫ މިބައްދަލުވުމަކީ
 ރޫ ިމއީ ކެްނގަ . ަބއްދަލުވުމެެކވެ ބޭްއވުނު ދެމެދު  ކައުންސިލާއި 

ދަތިކަްނ ަހއްލުކުރުާމިއ  ާޖަގއިގެ  އިާމރާުތގެ ސްކޫލް އިންޓަޭނޝަނަލް

މި ބައްދަލުުވްނ  .ބައްދަުލވުމެކެވެ  ގުޭޅގޮތުން ަމޝްަވރާ ކުރުަމށް ބޭްއވުން
 ގަެއވެ.  25ސެޕްޓެންބަރު  2016ބޭއްިވފަިއވަނީ 

 
 ބައްދަުލވުން  ޭބއްވުން  ޮގތުން ގުޅޭ  ރައްާކތެރިކަމާ މަގުމަީތގެ

ްޑ  2016ންބަރު ސެޕްޓެ 26 ގައި ބޭއްުވނު މި ބައްދަލުވުމަކީ ައއްޑުސިޓީ ަކއުންސިލާއި މިނިްސޓްރީ އޮފް ަހއުސިްނގެ އެން

އިންްފރާސްްޓރަކްޗަރ ާއއި ފެނަކަ ކޯޕަޭރޝަާނއި މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަޭރޝަްނގ ައދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ 
ނޑުުމގެ  ކަރަންޓް  ރައްާކތެރިކަާމއި   . މި ބަްއދަލުވުުމގައި ަމގުމަީތގެސަރިވސް ާއއި އެކު ބޭްއވުނު ާބއްދަލުވުމެެކވެ  ކެ

 ަމޝްަވރާކޮްށ އެަމއްސަލަތަަކށް ައވަށް ަހއްލެްއ ހޯދުަމްށ  ުގޅޭޮގތުން ގެއްލުާމއި ވަމުންދާ ރަްއޔިތުންަނށް ސަބަބުން

  މަޝްަވރާުކރެިވފަިއެވއެެވ. 
 

  ބަްއދަލުވުން  ބޭްއވުން އެކު  ަކއުންސިލާއި  ާއއި އެމް .އެސް .ޕީ
 އައްޑޫ  އޮޑިޝަން  ގެ  2 ސީޒަން އައިޑަްލގެ މޯލްޑިވިައން މިބައްދަލުވުމަކީ 

 ބޭްއވުމަށް  ދުވަހު  ވަނަ 9 އަދި 8 މަހުގެ  އޮކްޓޯބަރ 2016 ސިޓީަގއި

 ަމޝްަވރާުކރެްއވުމަށް  ގުޭޅގޮތުން އެކަާމއި ބޭނުްނވާތީ އިން އެމް.އެސް .ޕީ
ިމ  .ބައްދަުލވުމެކެވެ  ބޭްއވުނު  އެކު  ކައުްނސިލާއި  ސިޓީ  އައްޑޫ 

 ަގއެެވ.  2016ސެްޕޓެންބަރު  26ބައްދަލުވުން ޭބއްިވފަިއވަނީ 

 

 ބައްދަުލވުން  ޭބއްުވނު ގޮތުން ޤާއިމްުކރުުމގެ ގްރޫޕް  ވޯކް އެއްޮކށް ާއއި އުރީދޫ 

ދެމެުދ ބޭްއވުުނ  މި ބައްދަލުވުމަީކ ުއރީދޫ ެގ "ވޯކް ްގރޫޕް" ޚިދުމަްތ ތަާޢރަފްުކރުުމގެ ގޮތުްނ ުއރީދޫ ާއއި ަކއުްނސިލައި
 ސިޓީ  ގައެެވ. މި ބައްަދލުވުމުަގއި ައއްޑޫ 2016ސެޕްޓެންބަުރ  05ބައްދަލުވުމެކެެވ. މި ބައްދަުލވުން ބޭްއިވފަިއވަނީ 

 ފަސޭަހގޮްތތަެކއް  ީވހާވެސް މުޢާމަލާތްުކރުުމގައި  މުއްޒަުފންނާއި  އަަވސްކޮށް  ަމސައްަކތް ުމއްޒަފުްނގެ އިާދާރގެ ކައުންސިލްގެ 

  ގޮތުްނ "ވޯކް ގްޫރޕް" ަގއި ަކއުންސިލް އިދާާރގެ ުމވައްަޒފުން ަބއިެވރިކުރުމާމެުދ މަްޝވަރާުކެރވިަފއިެވއެެވ.  ުމގެޤާއިމްކުރު
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 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް47 ފޯނ 

 ަބއްދަލުވުން  ބޭްއވުނު އެކު  ާއއި ަކއުންސިާލއި (ވެމްކޯ) ކޯަޕރޭޝަން  މެނޭޖްމެްނޓް ވޭސްޓް
 

 އްޑޫސިީޓގެ އަ އެްނވަަޔރަންމަންްޓ މިނިސްްޓީރ އިން  ބައްދަލުވުމަކީ މި

 ނިންަމއިަފިއވާތީ  ަހވާލުކުރުަމށް ވެމްކޯއާ  މެނޭޖްކުރުން  ކުނި
 ުކރުމަށް  ިދރާސާ ވުަމށްޓަަކއި ތަްއޔާީރތައް  ވާންޖެހޭ އެކަމަށްޓަަކއި

 ތެެރއިން  ކުިރ ޒިާޔރަުތގެ ައއްޫޑއަށް  ަފރާތުން  އެކޯޕަޭރޝަްނގެ 
 އެ  ތުން ފަރާ  މި ަބއްދަލުވުުމގަިއ ވެމްކޯގެ . އްދަުލވުމެކެވެ ބަ ބޭއްވުނު 

 އިޤްބާލާއި  މުަޙއްމަދު މެނޭަޖރ ެޑވެލޮޕްމެންޓް ބިޒްނަސް ކުންފުނީގެ 

 .ަބިއވެިރެވވަޑަިއގެންަފިއވެެއވެ މެމްބަރުން އައްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލް
 ަގއެެވ.  2016އޮކްޓޫބަރު  31މިބައްދަލުވުން ޭބއްިވފަިއވަނީ 

 

 ބައްދަުލވުން  ބޭއްވުނު  ޮއިފޝަލުންނާ ެއކު ިއސް ެރސެންޓްގެ ކް ރެޑް މޯލްޑިިވއަން އަދި  ޗައިނާ  އޮފް  ސޮަސއިޓީ ކްޮރސް ޑްރެ
 

 ކްރޮސް  ރެޑް  ބައްދަުލވުމަކީ ގަިއ ބޭްއވުނު މި  2016އޮކްޓޫބަރު  29
 ުކރެވުނު  ގާއިމް  ައއްޑޫސިީޓަގއި ޗަިއނާ އިން، ޮއފް  ސޮސައިޓީ 

 ޒިޔާަރތުގެ  ުކރި  ބައްދަލުކުރުަމށް އާ  ކްެރސެންޓް ރެޑް  މޯލްޑިވިއަން 

 މުިހންމު  ބޭނުންެވަފއިވާ  ްކރެސެންްޓއަށް  ރެޑް މޯލްޑިވިައން ،ތެެރއިން
 ަކއުންސިާލއެކު  ައއްޑޫސިޓީ ކަންކަމާމެދު މަޝްަވރާުކރުމަށްޓަަކއި

 ަބއްދަލުވުެކވެ.  ބޭއްވުނު
 

 ބައްދަލުުވން  ޭބއްވުނު  ާއއި އެކު ސްޓެޓިސްޓިކްސް  އޮފް  ބިުއރޯ ނެޝަނަލް

 

 އިން  ސްޓެިޓސްޓިކްސް އޮފް ބިުއރޯ ެނޝަނަލް މިބައްދަލުވުމަކީ
 ގެންދަން  ކުިރއަށް  މުއްަދތަށް  ުދވަހުގެ  10 އައްޑޫސިީޓަގއި

 ޚަރަދުުކރުން  އާމްދަީނާއއި ގޭބިީސތަކުގެ  ައއްޑޫސިީޓގެ ރާްއަވވާަފއިވާ،

ަކއުންސިްލެގ  ިދއުމުަގއިގެން ުކރިައށް ާސރވޭ ގޮާތއިބެހޭ ހުރި
 ބޭްއވުނު  ށް އެހީެތރިކަން ބޭނުްނވާތީ އެކަންކަމާމެދު ަމްޝވަރާުކރުމަ

 2016އޮކްޓޫަބރު  19ބައްދަލުވުމެކެެވ. ިމ ބައްދަުލވުން ެބއްިވފަިއވަީނ 
 ގަެއވެ. 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް48 ފޯނ 

 ޭބއްވުނު  ސްކޫލާއިއެކު ފޭދޫ  ޮގތުން ެފށުމުގެ ްޕރޮްގރާމް ހިްނގާ ނަމުަގއި ގެ ' އިނީިޝއޭިޓވް ސްކޫލް ްގރީން އައްޑޫސިޓީ '

 ބައްދަލުވުން 
 ގެ ' އިީނޝިޭއޓިވް ްސކޫލް ްގރީން  ައއްޑޫސިޓީ ' ގުިޅގެން  ސްކޫާލއި ފޭދޫ  ން ަނގަިއގެ އިސް  ަކއުންސިލުން  އައްޑޫސިޓީ 

ނޑު  ަބއްދަލުވުުމގެ މި ބޭްއވުނު ުގޅިގެން  ްޕރޮްގރާމާއި  ަޕއިލެޓް ހިންގޭ  ނަމުގައި   ބަދަލުތަަކށް  މޫސުމީ މަޤްޞަަދކީ ަމއިގަ

 ،އެޮގތުން. ކުރުެމވެ މަްޝަވރާ ކުރުަމށް ޅުރަނގަ ގޮތް މެނޭޖްކުރާނެ ކުނި ތަކުަގއިސްކޫލް ،ކުރުަމާށއި ހޭލުންތެރި މީހުން
 ނަމޫނާ  ދަސްކޮށްދޭ  ކަްނކަން މި  މުްޖތަމަަޢށް ިއތުުރން ކުރުުމގެ  މަަސއްކަތް  ދެމެެހއްޓުމަށްޓަަކއި  ރައްާކތެރިކަން  ތިމާެވށީގެ 

ނަޑެއޅި ުކރުމަށްޓަަކއި ޙާސިލް ކަންކަން މި  އަދި. ވެގެންިދއުެމވެ ސްކޫލްަތއް ފޭދޫ  މިސާލުތަކަކަށް ނޑިތަުކގެ  ފަިއވާކަ  ލަޑުދަ
 ކުުރވަނި  ަފއިދާ އަލުން ކުނި  ކުރުމާއި  ރީަސއިކަލް އަލުން ުކނި އުފެދޭ ،މަދުޮކށް ވީާހވެސް މިްނަވރު ުއފައްދާ ކުނި ތޭޭރގައި

 2016އޮކްޓޫބަރު  18މި ަބއްދަލުވުން ޭބްއވިަފއިވަނީ  .ުކރެވުެނވެ ަމްޝވަރާ ހޯދުމަށް ޮގތްަތއް ބޭނުންުކރެވޭނެ ގޮެތއްަގއި

 ގަެއވެ. 
 

 ަބއްދަލުވުން  ބޭްއވުނު ަކއުންސިލާއެކު  އެސޯިސޭއޝަނުން ރޯވިްނގް

 އޮލިމްޕިކްސް  ޔޫތު ޫޖނިައރ އެސޯިސއޭޝަނުން ޯރވިްނގްމި ބައްދަލުވުމަކީ 
 ަތއިލެންޑަށް  ލިބިގަތުަމށް ތަްމރީނު  ޮގތުން ވުުމގެ ަތއްޔާރު  އަށް

ުކރުމަށްޓަަކއި ބޭްއވުުނ  ަމްޝވަރާ ަކއުންސިލާ ފުރުުމގެކުރިން
ަބއްދަލުވުުމގަިއ  ަޤއުމީ ޯރވިން ޓީމްެގ ބޭފުޅުްނނާިއ  މިބައްދަލުވުމެކެެވ. 

މޯލްޑިވްސް ޯރވިން އެސސޯިސއޭޝަން އަދި ދިާރުގގެ ބޭފުޅުްނ 

  ގަެއވެ.  2016އޮކްޓޫބަުރ  12ބައިެވރިެވވަަޑއިގެންެނިވއެެވ. މި ަބއްދަލުވުްނ ބޭްއވިަފއިވަީނ 
 

ަމުޢލޫމާތު ހޯދުމަށް ޭބްއވުުނ  ަމްޝރޫޢުތަުކގެ ހިނގަމުންދާ އެައރޕޯްޓަގއި އިންޓަޭނޝަނަލް ގަން ުއންސިލުންކަ އައްޑޫސިޓީ 

 ބައްދަލުވުން 
ކައުންސިލް މެމްބަރުންާނއި އިދާާރގެ އިްސވެރިްނގެ އިުތރުން ެއައރޕޯޓް ކޮމްޕެީނގެ އިްސވެރިން ަބއިެވރިވެ ވަަޑއިގެންެނވި ިމ 

 ގޮުތން  ބެހޭ ތަކާ މަަސްއކަތް ުކރުމުގެ ޤާއިމް ބޭސް ޕްލޭން ސީ ޮގތުންާނއި ބެހޭ އާ ރަންވޭ ބައްދަލުވުމަކީ، ގަމުގެ
 ެފށުަމށް  ަދތުުރތައް  ގެ  ެއއާލައިންސް  ްސރީލަންކަން  އަދި  ހޮޓެލް  އެއާޕޯޓް  ިނންމާަފއިވާ  ައޅަން ގަމުަގއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުަމށާިއ 

 09ށްޓަަކއި ޭބއްވުުނ ބައްދަލުވުމެެކވެ. މި ބައްދަުލވުން ބޭްއިވފަިއވަނީ ަމްޝވަރާުކރުމަ ޮގތުން ބެހޭ ަތއްޔާީރތަކާއި  ވެަފއިވާ 

 ގަިއ ގަްނ އިްނޓަރޭނޝަނަލް އެައރޕޯޓް ޮއފީހުަގެއވެ. 2016އޮކްޓޫބަރު 
 

 ބައްދަުލވުން  ބޭްއވުނު އެކު  ަކއުންސިލާއި  ާއއި ެސންޓަރ ސާރވިސް ޗިލްޑްރެންސް އެންޑް ފެމިލީ

 އެްކަޝން  ތަްއޔާރުކޮްށފަިއވާ އަހަރަށް ވަނަ 2017 ސެންޓަުރން ާސރިވސް ޗިލްްޑރެންސް އެންޑް ފެމިލީ މިބައްދަލުވުމަކީ
ނޮވެންަބުރ  09. ކުރުަމށް ބޭްއވުނު ބައްދަލުުވމެކެވެ ަމޝްަވރާ ހިްއސާކޮށް އައްޑޫިސޓީ ކައުންސިލާ މައުލޫމާތު ޕްލޭންގެ

 ަސރވިްސެގ ބޭފުޅުން  ޗިލްޑްރަންސް  އެންޑް  ފެމިލީ މެމްަބރުންާނއި ގައި ބޭްއވުުނ މި ަބއްދަލުވުުމގަިއ ަކއުންސިލ2016ް
 ބައިެވރިެވވަަޑއިގެންެނިވއެެވ. 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް49 ފޯނ 

 

 ަބއްދަލުވުން  ބޭްއވުނު އެކު  ކޮމާންަޑރާއި  ިޑވިޝަްނގެ ޕޮލިސް ސައުތު 

 ޕޮލިސް  ގަިއ ބޭްއވުނު މި ަބއްދަލުވުމަީކ ސަުއތު 2016ނޮވެންބަރު  16

 އައްަޔންވުމާ  ަޝރީފް ޢަލީ އިންސްޕެކްަޓރ ކޮމާންަޑރަކަށް ޑިވިޝަްނގެ
 ޭބއްވި  ކަުއންސިލާއެކު ގުިޅގެން ަސއުތް ޕޮލިސް ިޑިވޝަނުން

 އިންްސޕްކްޓަރ ަފރާތުން ޕޮލިހުގެ ،ބައްދަުލވުމުަގއި ބައްދަލުވުމެކެެވ. މި

 ޗީފް  ކޮާމންޑަރ ޑިިވޝަްނގެ ޕޮލިސް  ަސުއތް ަޝރީްފާއއި ޢަލީ
 ވަޑަިއގެންެނިވއެެވ.  ޢަލީ ބަިއެވރިވެ  ޖަމްޝީދް  ންްސޕެކްޓަރއި ސަބް ސަީމރުާއއި ޙުސަިއން ޕޮލިސް އޮފް އިންސްޕެކްަޓރ

 
 ޑިާޕރޓްމަންޓް  ަސރވިސަސް މުނިސިޕަލް ،ބިލްޑިންގ ،އިންްފރާސްްޓރަކްަޗރގެ ލޭންޑް އެންޑް ަހއުސިްނގ އޮފް ނިސްޓްރީމި

 ބައްދަުލވުން  ޭބްއވުނު އެކު އާއި 

ަހއުސިްނގ  އޮފް  މިނިްސޓްރީ މަސައްަކތްަތއް  ބަެއއް  ންެދވި ގެ ުކރަްއވަމުން  ކައުްނސިލުން ައއްޑޫސިޓީ  މިބައްދަލުވުމަކީ
 ބަދަލުކުެރވިެގން  ދަށަށް ޑިާޕރޓްމަންްޓގެ ސަރވިސަސް މުނިސިޕަލް ،ބިލްޑިންގ ،ލޭންޑް ގެ އެންޑް އިްނފްާރސްޓްރަްކޗަރ

އެކަންކަމާމެުދ  ހުރުމުން ން ކަންކަ އިދާރީ   ބަެއއް ނިންމަންޖެހޭ  ުގޅިގެން  ަކއުންސިލާއި  އެޑިާޕޓްމަންޓާއި  ،ގުޅިގެން ދިއުމާއި 

މި ަބއްދަލުވުުމގަިއ ަމގުަތއް ަމާރމާތުކުރުާމއި ަމގުބަްއިތ  .ަބއްދަލުވުމެެކވެ މަޝްަވރާކޮްށ ގޮެތއް ނިންމުަމށް ޭބްއވި
ެއވެ.  ބެލެހެއްޓުމާިއ ކުނިމެނޭޖްކުރުުމެގ ކަންކަްނ ރަނގަަޅށް ބެލެެހއްޓެމުްނ ނުދާީތ ަކއުންސިލްެގ ކަންބޮުޑވުން ފާޅުޮކށްަފއިވެ 

 ގަެއވެ.  2016ނޮވެންަބރު  24މި ބައްދަލުވުްނ ބޭްއވިަފއިވަީނ 
 

 ބައްދަުލވުން  ޭބްއވުނު ިޑރެކްަޓރާިއ އެކު ކަްނޓްރީ ބޭންކްގެ ވޯލްޑް

 ކަމަްށވާ  ޕްރޮޖެކްޓްަތއް ސީކެޕް  ހިނގަުމންދާ އައްޑޫިސޓީަގއި ފަންޑްކޮްށގެން ފަާރތުން ބޭންކްގެ ވޯލްޑް މިބައްދަލުވުމަކީ
 ވޭސްޓް  ހުޅުމީދޫ ކުރުާމއި ަތރައްޤީ  ޓޫރިޒަމަށް-ކޯ އި ަސރަަހއްދު އީދިގަލި

 ގޮތް  ުކރިައށްދާ ުކރުމުެގ މަސައްަކތް ަތަރއްޤީ ސެންަޓރ މެނޭޖްމެންޓް

 ުކެރއްވި  ައއްޑޫސިީޓއަށް އޮިފޝަލުން  ބޭންްކގެ ވޯލްޑް ބެއްލެވުމަށް 
ޒިޔާރަުތގެ ެތރެިއން ބޭްއވުނު ބައްދަުލވުމެކެވެ. މި ަބއްދަލުވުްނ 

ގަެއވެ. އީކުއޭާޓރ ވިލެްޖގަިއ  2016ނޮެވންބަުރ  24ބޭއްިވފަިއވަީނ 
ަބއްދަލުވުުމގަިއ ވޯލްްޑ ބޭންކުން ްސރީލަންކާ އާިއ ބޭއްވުުނ މި 

ނަޑއަޅުްއާވފަިއވާ ކައުންސިލްގެ މެމްަބރުްނ   Ms. Pswarayi-Riddihoughކަންޓްރީ ިޑރެކްޓަރ  ރާއްެޖއަށް ކަ

 ބައިެވރިވަަޑިއގެންނެިވެއވެ.
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް50 ފޯނ 

 

 ބައްދަުލވުން  ޭބއްުވނު ކަުއންސިލާއެކު އައްޑޫިސޓީ ފަާރތުން ކޮލެޖުގެ ލާވި

ޑިސެންަބުރ  04ވިލާ ކޮލެޖުން ައއްޑޫސިޓީ ަކއުންސިލާއެކު 

 ަފރާުތން  ގައި ބޭްއވުނު ިމ ބައްދަލުވުމަީކ ވިލާކޮލެުޖގ2016ެ
 ުކރިައށްގެްނދާ  ިދނުމުަގއި ތަޢުލީމު މަތީ  އައްޑޫސިީޓަގއި

 ފުޅާުކރުުމގެ  އިުތރަށް  ކެޭޕސިޓީ ލެޖުގެކޮ ޕްރޮްގރާްމތަކާއި 
 ަކއުންސިާލއި  ަމޢުލޫމާތު އެކަންކަުމގެ ،މަސައްކަތްުކރެޭވިއރު

 .ޭބއްވުުނ ބައްދަުލވުމެކެވެ  ޙިއްސާކުެރްއވުމަށް

 
 ބައްދަުލވުން  ޭބއްުވނު އެކު ޖަމްޢިްއޔާ އާއި މުލިމަތި

 

 ަމެގއް  މީޓަރުގެ ކިލޯ 2.6 ހެދިަފިއވާ މީޫދަގއި.ސ މިބައްދަލުވުމަކީ

 އެޖަމްިޢއްާޔގެ  ،ބޭނުްނވާތީ ޖަްމިޢއްޔާއިން  މުލިމަތި ފުޅާކުރުަމށްޓަކައި 

 06. ަބއްދަލުވުމެެކވެ ބޭްއވި ޙިއްސާުކރުމަށް  ަކއުންސިލާއި  ހުށަހެޅުން
 ަކއުންސިލް  ގައި ބޭއްވުނު މިަބއްދަލުވުުމގައި 2016ޑިސެންބަރު 

 ެވިރވެ ަބއި ިއސްެވރިން ޖަްމޢިްއޔާގެ  މުލިމަތި މެމްބަރުންނާއި 
 .ވަޑަިއގެންަފިއވެެއވެ

 

 
 ބައްދަުލވުން  ޭބއްވުނު  އެކު ކަުއންސިލާއި އައްޑޫިސޓީ ފަާރތުން ޖަްމޢިއްާޔގެ ރިޔަން

 ޭނޝަންސް  ޔުަނއިޓެޑް ތިާމވެްއޓާއިބެހޭ  ދގެ .އ ާއއި އެަނރޖީ އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް  އޮފް  މިނިސްްޓރީ މިބައްދަލުވުމަކީ 

 ދަުށން  އެީހގެ ގެ(އެފް.އީ.ޖީ) ފެސިލިޓީ  އެންަވޔަރަންމަންޓް  ގްލޯބަލް ގުިޅގެން ( ޔުނެޕް) ްޕރޮްގރާމް އެންަވޔަރަންމަންޓް 
" ސްޓްރެޓަޖީސް  ައިއލެންޑް އެނަރޖީ  ކާބަން ލޯ ްސޓްރެްނތަނިން" ހަމަޖެހިަފއިވާ  މަށް ގެންިދއު ކުިރއަށް  ރާއްޭޖަގއި

 އާމެދު  އެިފޝެންސީ  އެނަރޖީ  ިދވެިހރާއްޭޖަގއި ޙަވާލުކޮްށގެން ލިމިޓެޑާއި  ޕްަރިއވެޓް ރިޔަން  ،ެތރެއިން މަޝްޫރޢުގެ 
 ަސރވޭ  ބޭނުްނވާ ދިރާާސައށް މަެޖހިަފއިވާ ހަ ުކރުމަށް ،ދެނެަގތުމަށްޓަަކއި މިްނވަރު  ހޭލުންެތރިކަންހުރި  ޢާންމުންގެ 

ޑިސެންބަުރ  15ނީ މި ބައްދަުލވުން ބޭްއވިަފއިވަ .ބައްދަުލވުމެކެވެ  ބޭްއވުނު ބެޭހގޮުތން ކުިރއަްށގެންިދއުމާއި އައްޑޫސިީޓަގއި

 މެމްބަުރން  ކައުންސިލް ބޭފުޅުންާނއި ކަމާބެހޭ ޖަމްިޢއްާޔގެ ިރޔަން ގައެވެ. މިބައްދަުލވުމުަގއި 2016
 .ބައިެވރިެވވަަޑއިގެްނފަިއެވއެވެ 
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 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް51 ފޯނ 

 ބައްދަލުވުން  ބޭްއވުނު ަކއުންސިާލއެކު ައއްޑޫސިޓީ ަފރާތުން  މޯލްޑިވްްސގެ ދަ  އޮފް ކޮިމޝަން ރައިްޓސް އުމަންހި
 

 ަފރާތުން  ކޮިމޝަްނގެ  ރައިްޓސް މިބައްދަލުވުމަީކ ހިއުމަން 

 މަަސއްކަތް  ކޮިމޝަންގެ  ،ޒިާޔަރތުަގއި ުކރެްއވި އައްޑޫސިީޓައށް
 ކުެރވިދާނެ  ގުިޅގެން ަކއުންސިލާއި ފުޅާުކރުމަށް ިއތުަރށް އައްޑޫސިީޓަގއި

 ބޭްއވުނު  މަްޝަވރާކުރުަމށް ބަލައި  ކޮބަިއތޯ މަސައްކަްތތަކަކީ
 2016ޑިސެންބަރު  14މިބައްދަުލވުން ބޭްއވިަފިއވަނީ . ކެވެ ބައްދަލުވުމެ

  ގަެއވެ. 

  

 

 ބައްދަލުވުން  ޭބއްވުނު  ވަފްާދއި އެކު ެއފެއާްޒގެ އިސްލާމިކް ޮއފް މިިނސްޓްރީ  އެެފއާޒާއި ހޯމް އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  ދުވަުހގެ  އިސްލާމްވި  ާރއްޖެ މިބައްދަލުވުމަކީ
 ،ފުަވއްމުލައް ،މާލެ ގެންިދއުމަށް  ުކރިައށް ގައި ގޮތު  އެއްޖަލްާސއެްއގެ 

 ،ހަމަޖެހިަފިއވާތީ ޖަލްސާ ބޭްއވުމަށް  ައއްޑޫަގއި އަދި ކުޅުދުްއފުށި.ހދ

 ހަމަޖެއްސުަމށް  އިންތިޒާްމތައް  ޖަލްސާގެ ބާްއވާ އައްޫޑގައި 
 ބޭްއވުނު  ގައި 2016ޑިސެންބަުރ  18ަމޝްަވރާކުރުަމްށ  ކައުންސިލާއެކު 

 ގެންިދއުމަށްޓަަކއި  ުފރިހަމަައށް ވީާހވެސް  ޖަލްސާ މި. ބައްދަލުވުމެކެވެ 

 ެއއްބާރުލުެމއް  ެއހީެތރިކަމާއި  ހުރިހާ  ވެެދވެންޮއތް ކައުންސިލުން
މި ބައްދަުލވުމުަގއި މިސްިކތްަތއް ަމރާމާުތކުރުމާއި ސާފުތާިހރުކޮްށ  .ދެްއިވއެވެ  ކައުްނސިލުން ޔަީޤންކަން ލިބިގެންދާނެކަމުގެ

 މިބައްދަލުވުުމަގއި  ރަްއޔިތުްނގެ ފަާރތުން އަންަނ ޝަުކާވތަކާމެދު ވެސް ވާހަކަދެެކުވނެވެ. ބެލެހެއްޓުމާިއ ގުޭޅޮގތުން
 އެެފއާްޒގެ  އިސްލާމިކް އޮފް  މިނިސްްޓރީ ސަލީމާއި މާޒް އަލްާފޟިލް މިނިސްޓަރ ސްޭޓޓް އެެފއާޒްގެ ހޯމް ފްއޮ މިނިސްޓްރީ

 .ވަަޑއިެގންފަިއވެެއވެ ބަިއެވރިވެ މެމްބަުރން ސިލްވަޙީުދގެ އިުތރުން ަކއުން ޢަލީ ޢަލްާފޟިލް ސްޓޭޓް މިނިސްަޓރ
 

 ަބއްދަލުވުން  ބޭްއވުނު އެކު އީ.ޕީ.އޭ ާއއި

 ގަިއ ބޭްއވުުނ މި ަބއްދަލުވުމަީކ ައއްޑޫސިީޓގައި  2016ޑިސެންބަރު  26
 ސެިކއުރިޓީ  އެިރޔާގެ  ޕްރޮޓެްކޓެޑް ގެންދާ  ކުިރއަށް  ފަާރތުން  ޭއގެ.ޕީ.އީ

 ބޭނުންވާ  ހެދުމަށްޓަަކއި  އެސެސްމެްނޓެއް  ޓީސެިކުއރި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 
ިމ  .ަބއްދަލުވުމެެކވެ ބޭްއވި ހޯއްެދވުމަްށޓަކައި  ލަފާ  ާއއި މަޝްަވރާ

މޯލްޑިވެްސ  ާއއި އޭ.ޕީ.އީ މެމްަބރުންާނއި ބައްދަލުވުުމގައި ަކއުންސިލް

 .ބަިއވެިރެވވަޑަިއގެންަފިއވެެއވެ ބޭފުޅުން  ަފރާުތން ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް52 ފޯނ 

   ފުޅުތައް ރަސްމީ ދަތުރު

އަށް ލޯކަލް ގަވާރންމަންޓް އޮޯތރިީޓގެ ފަާރތުން ބޭްއވި ކައުންސިްލތަކުެގ  2016މާރިޗު  29އިން  2016މާރިޗު  27 -1

ޠަްއޔިބާއި އެސިްސޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ هللا މަހާސިންތާަގއި ަބއިެވރިވުަމށްޓަަކއި ޑެޕިއުޓީ ޭމޔަރ އަލްާފޟިލް ޢަބްދު
 ްށ ރަސްީމ ދަުތރުފުެޅއް ުކަރއްާވފަިއެވއެެވ.އަލްފާޟިލް ުމހައްމަދު ލުޠުީފ މާލެއަ

 

 ހުށަަހޅާަފިއވާ  ކުރުާމއި ފޭޫދ ބިންހިއްކުުމގެ މަަސއްަކތްފެުށމަށް މަަސއްކަތް  ަމްޝރޫުޢގެ ބޮޑުކުރުުމގެ ބަނަދރު ގަުމގެ.ސ -2
ނަ ވަ 2016މެއި  29ދުވަހާއި  ވަނަ 2016 މާިރޗް 28 ުކރުމަށް މަްޝވަރާ މެދު ފޯާމއި އެޕްލިކޭަޝން އޭ.އައި .އީ

 ފަާރތުން  ަކުއންސިލްގެ ގައި ތަކު  މީޓިްނގ ސްކޯިޕންގ ޭބއްވި  އޭޖެންީސގައި  ްޕރޮޓެކްޝަން  އެްނވަަޔރަންމަންޓް  ދުވަހު 
 މާލެައްށ ރަސްީމ ދަުތރުުފޅެްއ ދެފަހަެރއްެގ މަީތން  އަޙްމަދު ފަހުމީ  ޢަލީ  ަކއުންސިލަރ ބައިެވރިެވ ވަޑަިއގަތުަމށްޓަކައި 

 ކުރަްއވާަފިއވެެއވެ.

 
 މަަސއްކަތް  ަމްޝރޫުޢގެ ާޤއިމްކުރުުމގެ ިސސްޓަމެއް  ކޫލިްނގ ީސވޯަޓރ ސްޭޓޝަްނގައި  ަޕަވރ ންްޓރަލްސެ އައްޑޫ  -3

 ބޭއްވި  2016 އޭްޕރީލް 03 ުކރުމަށް ަމޝްަވރާ މެދު ފޯމާއި  އެޕްލިޭކޝަން އޭ .އައި .އީ ހުަށހަޅުްއވާަފިއވާ ކުރުމަށްޓަަކއި

 މުޙައްމަދު  ަކއުްނސިލަރަބއިެވިރވެ ވަަޑއިަގތުމަށްޓަަކއި  ންަފރާތު ކައުންސިްލގެ އައްޫޑސިޓީ މީޓިްނގގައި ސްކޯޕިންގ
 މާލެއަްށ ަރސްމީ ދަުތރުފުެޅއްުކރެިވެއވެ. ޔަސްރިފް 

 
 ެގންދިއުަމށް  ުކިރއަށް  ޚިދުަމތްތަާކއި ދެމުްނގެންދާ ައއްޑޫސިޓީަގއި  އިދާާރތަކުން އެކި  ވުާޒރާތަާކއި  ސަރުކާުރގެ  -4

ެގ ައއްޑޫސިޓީ  ،ޭބއްވުަމށްަޓކައި ބައްދަުލވުންަތއް މަްޝަވރާ ބެޭހގޮތުން  ކާއިްޕރޮޖެކްްޓތަ އެިކއެކި  ހަމަޖައްަސވާަފއިވާ

 ކަމާެބހޭ ގެ ކަުއންސިލް ޚަލީލާއި  އަމީޒާއަލްާފޟިލާ  ޑިރެކްަޓރ އެސިސްޓެންޓް  މެމްަބރުންނާއި  ަކއުންސިލް މޭޔަރާއި 
 ެޅއް ުކަރްއވާަފއިެވެއވެ.މާލެއަްށ ރަސްީމ ދަުތރުފު ށް އަ 2016މާރިޗު  31އިން  2016މާރިުޗ  28 މުވައްަޒފުން

 
 އަދި  ދަތިތަކާއި ދިާމވާ  ޚިދުމަްތތައް ދެމުންގެންދާ ައއްޑޫސިީޓަގއި އިދާާރތަކުން އެކި ވުާޒރާތަާކއި ސަރުކާުރގެ -5

ނޑުަގއި ކައުންސިލްގެ  ަމޝްަވރާ  ފަާރްތތަކާއެކު ކަމާބެހޭ ގޮތުން ޯހއްދުމުގެ ޙައްލު ަމއްސަލަތަަކށް ހުރި އޮިނގަ

 އަށް 2016އޭޕްރީލް  29އިން  2016އޭޕްރީލް  26 ަކއުންސިލުން ައއްޑޫސިޓީ ،ްއވުމަްށޓަކައިބޭ ބައްދަލުވުންަތއް

 ފިަޔަވއި  މުޙައްމަދު ޢަލީއަލްާފޟިލް  ކައުްނސިލަރ މިދަުތުރގައި . ުކރެްއިވއެވެ ރަސްމީ  ދަުތރެއް  މާލެއަށް
 މުަޙއްމަދު އަްލފާޟިލް  ޑިރެކްަޓރ އަދި . ވެބަިއވެިރެވވަޑަިއގެންެނވިއެ  މެމްބަރުން  ަކއުންސިލް އައްޑޫސިީޓެގ މޭޔަާރއި 

 .ބަިއވެިރެވވަޑަިއގެންެނވިެއވެ މުަވއްޒަފުން  ކަމާބެހޭ ަކއުންސިލްގެ  އިޙަސަނާ  ސަޢުދީ

 
ނުޑެގ މަސައްަކތް ޮކްށ ާސރވިސް ކޮިމޝަުނގެ އެީހތެރިކަމާ  ސިވިލް -6 އިއެުކ އައްޑުސިީޓ ަކއުންސިލްެގ ޮއނިގަ

ލޭނިންގ ިރސޯސް ޮއފިަސރ އަލްާފޟިލާ ޒިޔާނާ އަނީާސއި އެިސްސޓަންޓް ޕް ނިންމުމަށްޓަކައި ިމއިަދރާގެ ިހއުމަން
އަްށ މާލެއަްށ ަރސްީމ  2016މެިއ  05އިްނ  2016ެމއި  04ާރ ުމޞްޠަފާ އޮފިަސރ އަލްާފޟިލާ މުްނޞި

 ދަތުރުުފޅެއްުކަރއްާވފަިއެވއެވެ. 

munsira
addu city council
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް53 ފޯނ 

 

އާިއ  2016ކޮންަފރެްނސް  ސާރވިސް  ސިވިލް ާސރވިްސ ކޮމިޝަުނެގ ަފރާތުްނ ކުިރައށް ގެންެދވި ސިވިލް  -7
މުަޙއްމަުދ  ޒިންމާދާރުެވރިްނގެ ރިްފރެަޝރ ޕްޮރްގރާމުަގއި ަބިއވެިރވުމަށްޓަަކއި ިމއިާދރާެގ ޒިންމާދާުރެވރިޔާ އަްލފާޟިލު

 އަްށ މާލެައށް ަރސްމީ ދަުތރުުފޅެއް ުކަރްއވާަފއިެވެއވެ. 2016މެއި  15އިން  2016މެއި  10ސަޢުދީ ހަސަްނ 

 
ލިބުނު ުފރުަސތެްއަގއި،  "ވޯްކޝޮްޕ އޮްނ ޕަބްލިްކ  ަފރާތުން ކޮމިޝަުނެގ ވިްސ ިސވިލް ސާރސިވިލް  -8

ަޗއިާނގެ ެބއިޖިންގ ގަިއ ނަުމަގއި  '1ެގ ފޭްސ އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަްނ ޯފރ ސިވިްލ ާސރވަންްޓސް އޮްފ މޯލްޑިވްސް 
މުޙައްމަދު ަސޢުީދ  އަލްފާޟިލު  ަބއިެވިރވުމަށްޓަަކިއ މިއިާދރާެގ ޒިންމާާދރުެވރިޔާ ބޭއްވުުނ ތަްމރީްނ ޕްޮރްގރާމެްއަގއި 

ަރސްމީ ދަތުރުުފޅެްއ  ޗައިާނގެ ބެއިޖިްނގ ައށްއަށް  2016 އޭޕްރީލް 14އިން  2016އޭޕްރީލް  21ހަސަން 

 ކުރަްއވާަފިއވެެއވެ.

 

ަހރުެގ ަތރައްީޤގެ ޕްލޭން އަިދ ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލުަމށް އަތޮުޅ އަދި ސިީޓ އަ 05ކައުންސިލްތަުކގެ  -9

ންސިލްތަުކގެ މުަވއްޒަފުން އަހުލުެވރިކުރުުމގެ ޮގތުން ލޯކަލް ގަާވރމަންޓް އޮޯތރިޓީ ގެ ފަާރުތން ކ.ތުލުސްދޫަގިއ ކައު

އެސިްސޓަންޓް ިޑރެކްަޓރ  އި ަބިއވެިރވުމަށްޓަަކިއ މިއިާދާރގެބޭއްިވ ްޓރެއިނިްނގ ޮއފް ޓްެރއިާނރސް ޕްޮރގްރަުމގަ 
އަްށ  2016މެއި  12އިން  2016ެމއި  08ސްތާޒު ޙުަސއިން ހަބީބް މަރްޔަމް ހަބީބާ ާއއި ީލގަލް އޮިފސަރ އަލްއު 

 ކ.ތުލުސްދޫައށް ރަސްމީ ަދތުުރފުޅެްއ ކުަރްއވާަފއިެވެއވެ.

 
ބެޭހގޮުތން މަްޝަވރާކުރުަމށް މިނިސްްޓރީ ޮއފް ޫޔްތ އާއި ައއްޑޫސިީޓ  މުބާާރތާއި ފުޓްބޯޅަ ޗެމްިޕއަްނޝިޕް މިނިވަން -10

 ފަހުމީ  ޢަލީ ކައުްނސިލަރ ަބިއވެިރވެވަަޑިއގަތުަމށް ަފރާތުން ަކއުންސިްލގެ ވުުމގައިަބއްދަލު ކައުންސިލާިއއެކު ބޭްއވި
 ައށް މާލެައށް ދަުތރުުފޅެްއ ކުެރއްިވެއވެ.  24އިން  23ޖުލައި  2016އަޙްމަދު 

 
 ފޯާމއި  ޝަންެއޕްލިކޭ އޭ.އައި .އީ ހުށަހަާޅފަިއވާ ުކރުމަށްޓަަކއި މަަސއްކަތް މަްޝރުުޢގެ ަމގުަތއްހެދުުމގެ އައްޑޫސިީޓގެ -11

ަތއްޔިުބ  هللاޢަބްދު މޭަޔރ ޑެޕިުޔޓީ ބަިއވެިރެވވަޑަިއގަތުަމށްޓަަކއި މީޓިްނގައި  ސްކޯޕް  ޭބއްވުނު  މަްޝަވރާކުރުަމށް މެދު

 .ކުެރއްިވެއވެ ދަުތރުުފޅެއް  މާލެައށް އަށް  2016ޖުލައި  24އިން  2016ޖުލައި  23

 
 ގ2017ެ އަދި  ްޕޮރގްރާްމތަާކއި ޕީ.އައި .އެސް.ޕީ ހަޅާހުށަ ހިމެނުމަށް  ބަޖެުޓަގއި އަަހރުގެ ވަނ2017ަ ދައުލަތުގެ  -12

 ވުާޒރާތަާކިއއެކު  ގުޅުންުހރި  ކަާމއި ގުޭޅގޮތުން  ކަންކަމާއި  ބޭނުްނވާ  ަރއްޔިުތން ހިމެުނއްވުަމށް  ބަޖެޓުގައި 

 ަދތުުރފުެޅއް  ާމލެއަށް އަށ2016ް ޮއގަސްޓް  17އިން  2016ޮއގަސްުޓ  13ަކއުންސިލުްނ  މަޝްަވރާުކރުމަށް
 އެިސސްޓެންޓް  އަދި ޙަސަން ަސޢުދީ މުޙައްމަދު ޑިރެކްަޓރ މެމްބަރުންާނއި ަކއުންސިލް މިަދތުުރފުުޅގައި.  އެވެކުރެްއވި 

 ބަިއެވރިެވވަަޑއިގެްނފަިއެވއެެވ. ަޝފީޤް އިބްރާހީމް  އޮފިަސރ ޕްލޭނިންގ

 

munsira
addu city council
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް54 ފޯނ 

 މިނިސްޓްީރތަކާ  ޅޭޮގުތންގު  މަަސއްކަްތތަކާ ތަަރއްީޤގެ އެކިއެކި ޚިދުަމތްތަާކއި މުނިސިޕަލް ެދވޭ އައްޑޫސިީޓަގއި -13

ާމލެއަށް ަދތުުރފުޅެްއ  ޙަސަން ސަޢުދީ  މުަޙއްމަދު ޑިރެކްަޓރ އަށް  27 އިން  22 އޮކްޓޫބަރު 2016 ުކރުމަށް  މަޝްަވރާ
 ކުރެްއިވއެވެ.

 
 ޮގުތަގއި  ބޭފުޅެްއގެ ބަިއެވރިވާ ފަާރތުން ޮއފީހުގެ އަަވށު ފޭދޫ ޓީމާއެކު ައވަުށގެ ފޭދޫ ަބިއވެިރވި ކަްޕގައި ޕްރެޒިންޑެންޓް -14

 ަދތުުރފުެޅއް  ާމލެއަށް އަށ2016ް ޮނވެމްބަރ 22އިން  2016ޮނވެމްބަުރ  19 އަޙްމަދު ފަހުމީ ޢަލީ ކައުންސިލަރ

 .ކުރެްއިވއެވެ
 

 ަފރާތުން  ކަުއންސިލްގެ ޓީމާއެކު  ައއްޑޫސިީޓގެ ބަިއެވރިވި މުބާރާުތަގއި ބެޑްމިންޓަން  ލީގު ވަނަ ޤައުމީ ައތޮޅު 19  -15

 ަދތުުރފުޅެއް  ާމލެއަށް އަށ2016ް ޑިސެމްބަރ 01 އިނ2016ް ނޮވެމްަބރ 18 ަޔސްިރފް މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ
 .ކުރެްއިވއެވެ

 
ަކއުންސިުލން އެލް.ޖީ.އޭ ައްށ  ބަިއެވރިެވވަަޑއިަގތުމަށް އެލް.ޖީ.އޭގެ ބޯޑް މީޓީްނތަކާއި އެހެނިހެން މީޓިން ތަކުަގއި -16

ނޑައަޅުްއވާަފިއވާ ބޯޑް މެމްބަުރ ކައުްނސިލަރ ޙުަސއިން  އެާގރަ ަދތުުރފުޅު ުކރަްއވާަފިއވެެއވެ.  ޙިލްމީ  ކަ
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް55 ފޯނ 

 މާލީ ޚުލާޞާ 

 ހާސް  ހަތް  ހަތްދިހަ  ދުިއަސއްތަ  މިލިއަން  ފަންސާސް ) 50,277,109 ފާސްކޮްށަފއިވަނީ  ަކއުންސިލުން އަަހރު ވަނަ 2016
 މިލިއަން  )ބާވީސް  ރުފިޔާ  2259455424 އިން  އާމްދަނީ ަކއުންސިްލގެ ެއއީ. ބަޖެޓެެކވެ ރުފިާޔގެ( ރުފިޔާ ުނވަ ސަތޭކަ  އެއް 
 ޓްެރޜަީރގެ  އެންޑް  ފިނޭްނސް އޮފް  މިނިސްްޓރީ ާއއި( ުރފިޔާ ަސއުވީސް  ސަތޭކަ  ަހތަރު  ަފސްހާސް ާސޅީސް ަސތޭކަ ނުވަ

( ުރފިޔާ ފަސް  އަށްޑިހަ   ހަަސތޭކަ ހާސް  ެއއް ިތރީސް ުދއިަސއްތަ  މިިލއަން ަހތާީވސް)ރުފިޔާ  2752315685 ގްރާންޓް 

 ުނވަ  ާސޅީސް)ރުފިޔާ  4956465918  ބަޖެޓަކީ ިރވައިޒްޑް ޖުމްލަ ކައުްނސިލްގެ ނިޔަލަށް ގެ 2016 ސެމްބަރޑި. އެވެ 
 ިއން  އާމްދަނީ ކައުްނސިލްގެ އެއީ .  ެއވެ( ުރފިޔާ ައށާރަ  ސަތޭކަ ުނވަ  ހަހާސް  ސާޅީސް  ސަތޭކަ  ހަ  މިލިއަން

 ދައުަލުތގެ  ާއއި ( ރުފިޔާ ތިން ިތރީސް ުދއިސަްއތަ ހާސް  ފަަނރަ ސަތޭކަ ހަަތރު މިލިއަން  ާބވީސް ) ރުފިޔާ 2254155233

( ފަްސރުިފޔާ އަށްޑިހަ   ހަަސތޭކަ ާހސް ެއއް ތިރީސް  ދުިއސަްއތަ މިލިއަން  ަހތާީވސް) ރުފިޔާ 2752315685 ބަޖެޓުން
)  ރުފިޔާ 3155505990  ލަފާުކރެވެނީ  ކަމަށް  ަޚރަދު ޖުމްލަ ަކއުންސިލްގެ  ނިޔަަލށް ގެ 2016 ޑިސެމްބަރ 31. އެވެ 

  .ެއވެ (  ުރފިޔާ ނުވަދިހަ  ުނވަސަތޭކަ  ާހސް ފަންސާސް ފަްސސަތޭކަ މިލިައން ިތރީސް އެއް 

 ިތީރސް  ސަތޭކަ ނުވަ މިލިއަން  އެާގރަ) ރުފިޔާ 1159395216 އަކީ އާމްދަނީ ޖުމްލަ ކައުންސިްލގެ އަހަރު ވަނަ 2016

 ައށާވީސް  ހަަސތޭކަ)ރުިފޔާ  6285380 ކީ އަ ރިާޒވް  އަހަުރގެ  ވަނަ  2016. ެއވެ( ުރފިޔާ ސޯޅަ  ދުިއސަްއތަ ނުވަހާސް 

 ގޮުތަގއި  ގެ ރިޒާވް ޖުްމލަ ކައުންސިްލގެ ނިޔަލަށް  ޑިސެންބަރގެ 2015. ެއވެ( ރުފިޔާ  އަށްޑިހަ ަސތޭކަ ތިން ހާސް
 ވަނީ ( ރުިފޔާ ހަތްދިހަ ަސތޭކަ  ތިން ހާސް އަށްޑިހަ ެއއްަސތޭކަ މިލިއަން  ތިން )ރުފިޔާ  351805370 ރައްކާުކރެިވފަިއވާ 

 .ޖަމާުކެރވިަފއެވެ  ފަންޑަށް ްޓރަސްޓް ރައްިޔތުްނގެ ައއްޑޫ ަކއުންސިލްގެ  ސިޓީ ޑޫއައް

  

munsira
addu city council
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ނޑިތަކާއި ޙަރަކާތްތައް  ނޑުދަ  ދެވަނަ ބައި : ލަ

 ސިޓީގެ ތަޞައްވުރު 

ސިޓީގެ ަތަޞއްުވރަކީ ައއްޑޫ ސިީޓއަކީ ޢަޒުމް ގަދަ، ެކރޭ، ދީާނއި ޤައުުމގެ ޙައްުޤގައި ުޤރުބާްނވާ، 
ފަިހ ާފގަތި، އެކުެވރި ތަހުޛީބު ަރއްޔިެތްއ އަމާންކަންަމތީ ަރއްކާެތިރ ެވއްެޓއްަގިއ ދިިރއުޭޅ ދުޅަހެޔޮ ހޭލުންެތރި، 

ދިވެހިާރއްޭޖގެ ަތއްަރއްީޤގެ ނަމޫނާ ނާެރސް ސިީޓއަކަށް މި ސިޓީ ހެދުން ކަަމށް ާވތީ، ިމ ތަަޞއްުވރަށް ާވޞިުލ 

ާރނީ ޮގތުން، ުކިރއަށް ިދއުމަްށ އަޅާނެ ފިަޔވަޅު ތަެކްއ ވުމަށްޓަަކއި އިޖްތިމާީޢ ޮގތުންާނއި، އިޤްިތޞާދީ ގޮތުންާނއި، ޢުމް

ނޑިތަކަށް ާވޞިލުވުމަްށ މަުގފަހިާވގޮަތށް ހިްނގާނެ ްޕޮރގްރާްމތަކެްއ އެކަަށއެޅުެނވެ. ިމ  ނޑުދަ ނޑައަޅަިއ، ލަ ކަ
ނޑައަާޅފަިއވަީނ އާމްދަީނާއއި، ލިބެން ުހރި  ރިޢާަޔތްކޮެށވެ.ަވސީލަތްތަަކށް  ޕްރޮްގރާްމތަކުގެ މިްނަވރާިއ ފެްނވަުރ ކަ

 ށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ރަ 

 

 ުވަނަ  2016 ގެ ައވަށު އޮީފސްތަުކންަހއަަވށުއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިްލގެ ފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކްޓް ހަދައިދިނުން: އ
 އުފަންުދވަުހގެ ސެްޓފިކެޓް ހަަދއިދެިވފަިއެވއެެވ. 661ޖުމްލަ  ގެ ތެޭރަގއިއަހަރު 

 ަވަަނ  2016 ގެ އަަވށު އޮީފސްތަުކންަހއަަވށު އައްޑޫސިޓީ ަކއުންސިްލގެ އިދިނުން: އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދ

 އުފަންުދވަުހގެ ރަޖިސްޓަީރ ހަދައިެދވިަފިއވެެއވެ. 266ޖުމްލަ އަހަުރގެ ތެޭރަގއި 
  :ްވަަނ  2016 ގެ ައވަުށ ޮއފީސްތަުކންހަައވަށު އައްޑޫސިޓީ ކައުްނސިލްގެ ރަށްވެހީންގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުނ

 ަރށްވެިހންެގ ރަޖިސްަޓރީ ހަަދއިެދވިަފއިެވެއވެ. 91ޖުމްލަ  އަހަުރގެ ތެޭރަގއި 

  ިވަަނ އަަހުރގެ  2016 ގެ އަަވށު އޮީފސްތަކުންަހައވަށު އައްޑޫސިޓީ ކައުްނސިލްގެ : ކުރުން ރަޖިސްޓަރީ  ކަން ރަށްވެހ 
 ެދއްާވފަިއެވއެެވ.އް މިިސޓީގެ ރަްށވެހީްނގެ ގޮުތަގއި ރަޖިސްޓްީރ ކޮށްަފރާތެ  458 ޖުމްލަތެޭރގަިއ 

  ިވަަނ އަހަުރެގ ެތރޭަގއި  2016 ެގ ައވަުށ އޮފީްސތަކުން ހަައވަށު އައްޑޫސިޓީ ަކއުންސިްލގެ : ކަމުން އުނިކުރުން ރަށްވެހ  
 އް މިސިީޓގެ ރަްށވެހިކަމުން އުނިކޮްށ ދެްއވާަފިއވެެއވެ.ފަރާތެ  97 ޖުމްލަ

  ިތެޭރަގިއ  ވަނަ އަހަުރގެ 2016 ގެ ައވަށު އޮީފސްތަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުްނސިލްގެ ަހައވަށު ދިނުން: އައިޑީ ކާޑު ހަދައ

 ީދފަިއެވއެެވ.އައިޑީ ކާޑު ހަދައި 3490ޖުމްލަ 

ުތުރ  މީގެ އިުތރުްނވެސް އައްޫޑސިޓީ ަކއުންސިލުން، ައވަށު އޮީފސްަތށް މެުދވެރިޮކށް ރަްށވެހިކަމުެގ އި
މާއި ތަާފތު އެެހނިހެްނ ދިްނގެ ދަްފތަރު ބެލެެހއްޓު ވާކުޚިދުމަތްތަްއވެސް ގެންދަނީ ޯފރުކޮށްދެުމންނެެވ. ެއގޮތުން ވިހާ ަމރު

 ހިމެެނއެެވ. ރަްށވެހިކަމާިއ ުގޅުންހުިރ ލިޔުންަތއް އާއްމު ފަާރތްތަަކށް ދޫުކރުންެވސް
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 ޓްރާންސްޕޯޓާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް 
 

އިްނ މެުދެވރިކޮްށ ްޓރާންސްޕޯުޓ މިނިސްްޓރީ  ްޓރާންސްޯޕޓު ުޔނިޓުސިޓީަގއި ާގއިމުކުެރވިަފިއވާ މި

 . ދެމުންގެންދާ ގިަނ ޚިދުމަްތތަްއވެްސ މިސިީޓގެ ރަްއޔިތުންަނށް އައްޫޑސިޓީ ަކއުންސިލުން ގެންަދނީ ޯފރުކޮށްދެމުންެނވެ
 ެއްއގަމު އުޅަނުދ ރަޖިސްްޓީރއާއި  837އެްއގަުމ އުަޅނދު ުދއްވުުމެގ ލައިސަްނސް ކާާޑއި  714ެތރޭަގިއ  2016އެޮގތުން 

ނޑު އުޅަނދުެގ  41 އިއާ  ޓެކްސީ ސްޓިކާރ 16ކުރުުމގެ ަލއިސަންްސ ާއއި  ޓެކްސީ 42ޒޯން ހުއްދަ އާިއ  29 ކަ

ނޑު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ލައިަސންސް  16އަދި  ރޯޑްވާދިނަސް އެްއގަމު އުޅަނުދގެ 2233އި ސަލާމަތާއިބެހޭ ސެޓްފިެކޓާ  ކަ
 ހަދައިދެިވފަިއެވއެެވ.

މިނިސްްޓރީ އިން ދެމުންގެނދިަޔ  ޕޯޓް ވަނަ އަަހުރގެ ެސޕްޓެންބަުރ މަހުެގ ެތޭރގަިއ ްޓރާންސް 2016 

 ޚިދުމަތްތައް ައއްޑޫ ސިޓީަގއި ާގއިމްުކރެިވފަިއވާ މިނިސްްޓރީ ޮއފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންްޓގެ ދަަށށް ބަދަލުވުމާއި ގުިޅގެން 
  އިދާާރއިން ދެމުްނގެންދިަޔ ޚިދުމަތްަތއް ުހއްޓާލަންޖެހުެނވެ. މި

 

 އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް 
 

 ވަނަ އަަހރުގެ  2016ަކއުންސިލުން މިސިީޓގެ ަހއަަވށުަގިއވެސް އިްޖތިމާޢީ ޚިދުމަްތތައް ސިޓީ އައްޑޫ

ަމްސވެރިކަުމގެ ލަިއސަންްސ  ވަނީ ުކިރއަށް ގެްނގޮސްަފެއވެ. ިމގޮތުްނ ބަންދުމީހުންނާިއ ުގޅޭ ޚިދުމަްތތަކާއިތެޭރގަިއވެސް 

ވަާރއި ޡަޤާަފތާއި ގުޅޭ ޚިުދމަތްަތއްވެސް ިމސިޓީެގ ޚިދުަމތްތަާކއި ކުޅި  އެިކއެކި ކަންކަމާއި ގުޅޭ ދީނީ ދޫކުރުމާއި
 ރައްިޔތުންަނށްވަީނ ޯފރުކޮށްެދވިަފއެެވ.

 

 މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް 
 

އައްޑުސިީޓ ަކއުންސިލުން މިިސޓީެގ ަހއަަވށުަގިއވެސް މުިނިސޕަލް  ތެޭރގައި  އަަހުރގެވަނަ  2016
ކޮންެމ  އެެވ.ުކރިައްށގެންޮގސްފަ ވަނީ  ބެލެހެއްޓުުމގެ މަސައްަކތްްއގެ ޮގތުަގއި ގަބުރުްސތާންތަާކއި ސަަހރާަތއް މަތެޚިދު

އަަވށެްއަގއިެވސް މުނިސިޕަލް ަމސައްަކތް ުކރުމަށްޓަަކއި އެައވަެށްއގެ އަަވށު އޮފީހުްނ ކޮންޓްރެްކްޓ އުސޫލުން ުމަވއްޒަފުްނ 
ނަޑއެޅިަފއި ްތ ެއގޮތުްނ  ގޮްސފަެއވެ.އުޞޫެލއްެގ މަީތން މިޚިދުމަްތ ވަނީ ފޯރުޮކށްދެމުްނ ގެން  ވާ ނަގަިއ ކަ މިޚިދުމަ

އްޒަފުްނ މިއަަހުރގެ ުފރަތަަމ ހަމަސްުދވަހުެގ ެތރޭަގއި ކޮންޓްރެކްޓު ުއޞޫލުްނ މުވަ  13ފޯރުކޮށްިދނުމަށްޓަަކއި ޖުމްލަ 

 ްއ ބެލެހެއްޓުުމގެ މަަސއްކަތް ޤާޫނނީ ގަުބރުސްތާްނތަކާިއ ސަހަާރތަނަަމވެސް ަކއުންސިލުން ދެމުްނގެންދާ  ނެގިަފއިެވެއވެ.
ދިނުމަށް ކޮންޓްރެްކްޓ އެޚިދުމަްތތަްއ ގެ ދަށަށް ބަދަުލވެގެން ިދއުމާއެކު ްސޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެެފއާޒް މިނި ގޮތުން

 މުަވއްޒަފުްނގެ ކޮންްޓރެކްޓް  ުއވާލަންޖެހުނެެވ.  13އުސޫލުން ަނގާަފއިާވ 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް58 ފޯނ 

 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 

ެގ  2010/7ޤާނޫނުނަންބަުރ ، ުއޞޫލުން ހިްނގުުމގެ ޤާނޫނު ދިވެހިާރއްޭޖގެ އިދާީރ ާދއިާރތަްއ ލާމަރުކަޒީ

ޤާނޫނާއި ަޤާވއިދާ ެއްއގޮްތވާ ޮގތުެގ ، ަތއްދަށުން  ައއްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލްގެ ަމއްަޗށް ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ޚިދުަމތް
ނުވިނަަމވެސް،  ފައިލިބިވަނަ އަހަރު  2016މަތިން ަރއްޔިތުންަނށް ޯފރު ކޮށްދިނުމަށް ބޭނުްނވާ މިްނވަަރށް ބަޖެޓު 

ހިމަަނއިެގްނ  ކައުންސިލަްށ ލިބޭނެކަމަްށ ލަފާކުިރ އާމްދަނީ ާއއި ސަރުާކރުން ހިލޭއެީހގެ ގޮުތަގއި ލިބިަފިއވާ ބަޖެޓު 

ނޑިނޭިޅ ރައްިޔތުންނަްށ ފޯރުޮކށްދިނުމަށްޓަަކއި  ވަީނ ަކއުންސިލުްނ   ކައުންސިލްެގ ބަޖެުޓ ފާސްުކެރވި އެޚިދުމަްތތަްއ ކެ
ްށފަެއވެ. އަދި މީގެ އިުތރަށް ލިބިހުރި ވަސީލަްތތަކަށް ިރޢާޔަތްޮކށް ަތރައްީޤގެ އެިކެއކި ޕްރޮްގރާމްަތއް ެވްސ މަސައްކަތް ކޮ

 ރާަވއި ހިްނގުެނވެ.  

 
 މަނިކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓްޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓު ގުޅައިދިނުން  .1

)ތިން ލައްކަ ދިަހ ހާސް އަްށސަޭތަކ  ރުފިޔާ 310,857.72މި މަސައްކަތަކީ ަކއުންސިލް އިދާާރގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުން 

ނޑު ކޮންސްޓްރަްކޝަަނށް ެއވޯޑްކުެރިވގެްނ ކުރިޔަށް ގެންާދ ( ަހތްދިހަ ދެ ލާރި ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ އަށް ާދގަ
ނޑުގެ ަލއިޓްޕޯސްޓް ަހރުކޮށް ަކރަންޓު ގުޅައި ދިނުުމގެ މަަސއްކަތް ަހވާލުކުެރިވފަިއވަނީ. ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ  މެިއ  19 މި ދަ

  ފަެއވެ.ނިމި  މިާހރު ވަނީމިމަސައްަކތް  .ވަނަ ދުވަހު ގަެއވެ 2016
ނޑު ތަަރއްޤީުކރުމަށް އެިކއެކި ޕްރޮޖެކްޓްަތއް ވަީނ  2014މީގެ ިއުތރުން  ވަނަ އަަހރުން ފެިށގެން މަނިކު ބޯޅަދަ

ނުޑގެ ވަށާާފރު ރާަނއި ފެންްސ ހަރުޮކށް ގޭޓް ލުމާއި، ދަ ނަޑްށ ހިންގިަފެއވެ. އެޮގތުން ދަ ނޑު ލެވެްލކުރުމާއި ދަ

  1,824227.30ފެންލިބޭނެގޮަތށް ހެދުާމއި، ހަެޓްއ ހެދުމުެގ މަަސއްކަްތ ުކރެިވފަިއވެެއވެ. ިމ މަަސއްކަްތތަކަްށ ޖުމްލަ 
 ރުފިޔާ )ެއއް މިލިައން ައށްލައްަކ ސަުއވީސް ހާސް ުދއިަސއްތަ ަހތާީވސް ުރފިޔާ ތިީރސް ލާރި( ޚަަރދުކުރެވުެނވެ. 

ނޑު ތަަރއްޤީކުރުަމށް މިާހތަނަްށ ކަުއންސިލްމަނިކު ބޯ ުރފިާޔ )ެދ  2,135,085.02މުިޅ ޖުމްލަ  ެގ ބަޖެޓުންޅަދަ

 މިލިއަން ެއއްލައްަކ ިތރީސް ފަސް ހާްސ ައށްޑިހަ ފަްސ ުރފިޔާ ދެ ާލރި( ަޚރަދުކުެރވިަފިއވެެއވެ. 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް59 ފޯނ 

 ގެ މަސައްކަތް އި ދިނުމުޅަ ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ލައިޓްޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓު ގު  .2

ގައި ްތރީ .އެްސ  2015ޑިސެމްބަރ  06މި މަސައްކަތަކީ 
ގެްނ ކުރިަޔްށ ެއއްބަސްވުްނ ހެދި  ޕްރަިއވެްޓ ލިމިޓެޑާިއ އެކު

 ރުފިޔާ  779,370.75ގެންދެުވނު މަސައްަކތެކެެވ. 

ަހތްދިހަ ުނވަ ހާްސ ތިންަސތޭކަ ހަތްދިަހ ުރފިާޔ  ހަތްލައްކަ)
މިމަަސއްކަްތ  ެރވުނު ައށް ަހވާލުކުހަތްދިހަ ފަސްލާރި( 

 ކައުްނސިލާއި ަހވާލުކުެރވިަފެއވެ. މިާހރުަވނީ ނިންމައި 
 

 

 މަސައްކަތް  ހޯދުމުގެ ފެންސް  ގައި ޖަހާ ގައުކެނޑި ބްރިޖް .3
ްނ  2015ޖަނަަވީރ  22މިއީ ްކރިސްޓަްލ ސޭންޑީ މޯލްިޑވްްސ ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެާޑއި އެުކ  ގަިއ އެްއބަސްވުން ހެދިގެ

ދިާމވި ަބއެއް ަމއްސަލަތަަކްށ  މަަސއްކަަތށް ެވވުނު އެއްބަްސވުމަށް ޢަމަލުކުރުުމގައިމި  އްަކތެެކވެ.މަސަ ޔަކުރިައށްގެންދި 

ވަނީ ަކއުންސިާލިއ  ފެްނސް  ގައި  2016 ސެޕްެޓންބަރު  01 ހައްލުހޯދުމަްށ ދެަފރާތުްނ ެވވުުނ ަމޝްަވރާތަަކށްފަހު،
ރުފިޔާ )ަހތަރު ލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާްސ  475,283.00 މިމަސައްަކތަށް ަކއުންސިލްގެ ބަޖެޓުންހަވާލުކުެރވިަފއެެވ. 

 ދުއިސަްއތަ އަށްޑިަހ ތިން ރުިފޔާ( ޚަރަުދ ކުެރވިަފިއވެެއވެ. 
 

 ހިތަދޫގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުގައި މަގުބައްތި ޖެހުން   .4

ނޑަްށ ދިއްަލއި، އަމާްނ މަުގތަކަްށ ހެދުުމގެ މަޤުސަުދަގއި ކު  ރިޔަްށ ގެންދާ ިމ ހިތަދޫ އަަވުށގެ ަމގުަތއް ޭރގަ
ސަލާމަާތިއ  ޕްރޮޖެކްްޓގެ ަދށުން ިމއަހަުރެގ ެތރޭަގިއ ހިތަޫދގެ އެކި ސަރަަހއްުދ ތަުކގަިއ ބަްއތި ޖަާހފަިއެވއެެވ. ެއގޮތުން 

 3މަގަާކއި ިހތަދޫ ދެކުނު ދާިއރާެގ  3ިހތަދޫ އުުތރު ާދއިާރގެ  ރައްާކތެރިކަަމށްޓަކަިއ ކޮންމެހެން ަބއްިތ ޖަހަންޖެހޭ

ބައެއްހިސާުބތަކުަގިއ  މުހިންމު އައްޭސރިަފުށގެ ްއތި ޖެހިަފއިެވެއވެ. އަދި ހިތަދޫމަުގަގއި ބަ 1ދު ާދއިާރގެ ކާއި މެމަގަ
 ބަިއަގއި  ނިމުނު އަލަށްަހދާ ބަނދަުރަގއި ހިތަދޫ ަމގުތަުކގަިއ ބަްއތިޖެހުމާއި، ބަެއއް ސަރަަޙއްުދގެ ބައްތިޖެހުާމއި، މާމެންދޫ 

ާމިއ  ބަނދަރު ބަްއތިޖެހުުމގެ މަަސއްކަތް  ެވސް ވަނީ ނިިމފަެއވެ. މީެގ އިުތރުން ކުޑަކުދިްނގެ ޕާްކތަކުަގއި ަބއްތި ޖެހު
ހިތަދޫ ކަިއށިބެހޭ ފަންުނގަިއ ބައްތިެޖހުމުެގ 

މިްޕރޮޖެކްޓަކީ އެލްނާުތ  ނިިމފަެއވެ. ވަނީ  މަސައްކަްތވެސް 

މޯލްޑިވެސްާއއި ަޙވާލުކޮްށގެން ުކރިޔަްށގެންާދ 
ރުފިާޔ 770,681.54މްލަ ޕްރޮޖެކްޓެކެެވ. މިްޕރޮޖެކްޓަށް ޖު

)ހަތްލައްކަ ަހތްދިހަހާްސ ހަސަތޭަކ ައށްޑިހަ ެއއް ރުފިާޔ 

ިމ ންސާސް ހަަތރު ލާިރ( ަޚރަދުކުެރވިަފއި ެވއެެވ. ފަ
ބައްތިަތްއ ވަީނ މިނިސްްޓީރ ޮއފް ަހއުސިްނގ އެންްޑ 

 އިންްފރާސްްޓރަކްޗަރގެ ަބއްިތ ިވުއގަާއއި ގުުޅވާލެވިަފެއވެ. 
 

munsira
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 ހޯދުން ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމަށް ދުތަކުގައި އިޖްތިމާއީ ސަރަހައް  .5

މި މަސައްކަތަކީ ައއްޑޫސިީޓގެ އިްޖތިމާޢީ ަސރަަޙއްދުަތްއ 
ނުބެލެހެއްޓޭީތ ރައްިޔތުްނގެ ކަންބޮޑުުވންަތްއ ސާފުތާިހރުކޮްށ 

މަޤުސަުދަގިއ ހުރުމާއެކު އެކަަމށް ހައްެލއް ހޯދުުމގެ 

ސައްަކތެކެެވ. ަކއުންސިލުން ނިންާމަފއިވާ މަ  ކުރިޔަްށގެންިދއުމަށް
ޖުލަިއ  03ާއއި އެކު  އެސްާޓރން އައްޑޫ އިްނވެސްޓްމެންޓް

މިޑަސްބިންަތްއ ، ހު ެވވުނު ެއއްބަސްވުުމެގ ދަށުންވަނަދުވަ 2016
ވަނަދުވަުހ ަވނީ ަކއުންސިލް އިދާާރާއިއ  2016ޖުލަިއ  05 ހޯދައި

ާޔ ރު 135،000.00ހަވާލުކުެރވިަފއެެވ. މިމަަސއްކަަތށް އާމްދަީނ ބަޖެޓުން  ފިޔާ )އެއް ަލއްކަ ިތރީސް ފަސް ހާސް ރުފި

 ިމ ޑަސްބިންަތއް އައްޑޫސިީޓގެ އެކި ސަރަަހއްދުތަުކަގއި ަވނީ ބެހެއްިޓފަެއވެ.( ވަނީ ަޚރަދުކުެރވިަފެއވެ. 
 

 ހެދުމާއި ހަރުކުރުން ކުނިއެޅުން މަނާކުރާ ބޯޑު  މަނާކުރާ ބޯޑާއި  މަސްބޭނުން .6

 ފޯުމގައި  ޕްލެޓް ސުވިިމންގ އަޅާަފއިވާ  ައވަށްތަުކަގއި އައްޑޫސިީޓގެ
 ކުިނއެޅުން  ަސރަޙައްދުތަަކށް އެކި  ައއްޑޫގެ  އަދި ބޯޑާއި މަނާކުރާ  މަސްބޭނުން

އި ބެެހއްޓުުމގެ ިމ މަަސއްކަތަީކ ަކއުންސިލް އިާދރާެގ ބޯުޑތަްއ ހަދަ  މަނާކުރާ
( ުނވަދިހަ އެއްާހސް ެއއްަސތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ) ރުފިޔާ 91،120.00ބަޖެޓުން 

 20މޯލްޑިވްސް ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކު  އެލްނާތުއަށް 

ވަނަދުވަހު ެއގްރިމެްނޓް ކުެރވުުނ  2016އޮކްޓޫބަރު 
މިމަަސއްަކތުެގ ދަށުްނ ހޯދުމަްށ ނިންާމފަިއވަީނ  މަސައްކަތެެކވެ. 

 36ބޯޑާއި  ކުނިއެޅުން މަނާުކރާ  04މަސްބޭނުން މަނާކުރާ 

ނިމި މިާހުރ  ިމ އެްގރިމެންްޓގެ ަދށުްނ ބޯޑުތަްއ ހަަދއި ބޯޑެވެ. 
 ކުރިައށްދަނީ ބޯޑުަތއް ަހރުކުރުުމގެ މަަސއްކަެތވެ.

 
 އީދިގަލި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓްޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓު ގުޅައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް  .7

ނޑު ތަަރއްޤީުކރުމުެގ  މިއީ ިހތަދޫ އުުތރުދާިއާރގެ އީދިގަލި ފުޓްބޯޅަދަ

ނުޑގައި   ކަރަންޓު  ަހރުކޮށް ޕޯސްޓް ަލއިޓްޕްރޮޖެކްްޓގެ ދަށުން އެދަ
ެތވެ. މިމަަސއްކަތް ޮކށްދޭނެ ފަާރތެްއ މަަސއްކަ ދިނުުމގެ ގުަޅއި

ތްީރ.ެއސް ަޕރްިއވެްޓ ލިމިޓެޑް ގައި  2016 ޖުލައި  14ހޯދުމަށް 

އެކު ެވވުނު އެއްބަްސވުާމއި ެއއްޮގތަށް އެަފރާތުން މަަސއްކަްތ އާއި 
ވާލަިއ ކުރިޔަްށ ެގންގޮްސފަިއ ުނވާީތ ެއ އެއްބަްސވުްނ އު 

 މިމަސައްކަަތއް އަލުން ިއއުލާން ުކރެިވ ެއްގރިމެންޓް ުކރުމުެގ މަސައްަކތް ދަީނ ކުރަމުންެނވެ. 
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ނުޑ  2016ޑިސެންބަރު  07މިމަސައްކަތަކީ  ވަނަދުވަހު ާދގަ
ުރފިާޔ )ތިންަލއްަކ  362,503.80ކޮންސްޓްރަްކޝަނާިއ އެކު 

( ޑިހަ ލާރި ށްަސތޭކަ ތިްނރުިފޔާ އަ ސްްސ ފަފަސްދޮޅަސްދެހާ

އަށް ެއގްރިމެްނޓް ކުެރިވގެން ުކރިައށްދާ ަމސައްަކތެކެެވ. 
މިމަޝްޫރޢުގެ ަދށުން ކުިރޔަށް ގެންދިއުަމށް ހަމަޖެހިަފއިަވީނ 

ނުޑ  ނޑުެގ ލައިޓްޯޕސްޓް ަމރާމާތުުކރުމާއި، ަކރަންޓުލަިއ ދަ އެދަ
ނޑު ލެވެލްކުރުާމއި، ދިއްލުމާއި،  ނޑަށްދަ ެފން ޖެހޭެނ  ދަ

 މަަސއްކަެތވެ. އިންތިޒާމް ހަމަެޖއްސުުމގެ 

 

 ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ދާޖަހައި ގޭޓް ލުމުގެ މަސައްކަތް  .9

މި މަސައްކަތަކީ ފޭދޫ ައވަުށގައި ާޤއިމްކޮްށފަިއވާ ވޮލީ ކޯްޓ 
ތަަރއްޤީކުރުުމގެ ަމްޝރޫުޢގެ ަދށުން ުކރިޔަްށ ގެންިދއުަމްށ 

ްޝރޫުޢގެ ދަށުން ުކރިަޔްށ ނިންމާފަިއވާ މަަސއްކަތެެކވެ. މިމަ

ގެންދިއުަމށް ހަމަޖެހިަފިއވަނީ  އެ ކޯްޓގައި ދާަޖހާ ގޭޓް ަލިއ 
ވެ. މި މަސައްަކތް ކުރުަމްށ މަސައްަކތެ އަދި ލައިޓްަހރުކުރުުމގެ 

ގަިއ ާއރް.އެސް.އެްސ.އެްނ.ެއްސ  2016ސެޕްޓެމްަބރ  08
ރިއަސް އިްނވެސްޓްމެންޓް ާއއި އެކު ުކެރވުނު ެއްގރިމެންްޓެގ 

)ެއއް ަލއްަކ ުރފިޔާ  186,047.60ބަޖެޓުން  ކައުްނސިލްގެ ށުން މިމަަސއްަކތް ވަީނ ނިމިަފެއވެ. މި ަމސައްަކތަްށ ދަ

 އައްޑިހަ ހަހާސް ާސޅީސް ަހތްުރފިޔާ ަފސްދޮޅަސް ާލރި( ޚަރަުދ ކުެރވިަފިއވެެއވެ.
 

 ދުން އައުޓްޑޯރ ޖިމްސެޓް އަދި ބެންޗް ހޯ  ގައި ބެހެއްޓުމަށް ޓީގެ އަވަށްތަކުސި  އައްޑޫ  .10

މިއީ ައއްޑޫސިީޓގެ ރަްއޔިތުންނަީކ ދުޅަހެޔޮ ިސއްަހތެްއަގއި ތިބުމަްށ މަަސއްކަތްކުާރ ަރއްިޔެތއްކަމުން އެކަމަްށ 
ބޭނުންވެަފއިާވ ބޭފުޅުންަނށް ފަސޭހަކަާމއެކު ކަްސރަތުުކރުމުެގ ިއންތިޒާމު ހަމަެޖއްސުުމގެ މަުޤސަދުަގއި ުކރިަޔްށ 

ާދއިާރާއއި، ަމރަދޫ،  3ވެ. މިމަްޝރޫުޢގެ ަދށުން ައއްޑޫސިޓީެގ ހިތަޫދ ގެންދިއުަމށް ނިންާމފަިއާވ މަްޝރޫޢެކެ 
ބެންޗު ހޯދުަމްށ  20ައއުޓްޑޯރ ޖިމްސެާޓިއ އަިދ  8މަރަދޫފޭދޫ، ފޭދޫ، ުހޅުދޫ އަިދ މީދޫަގިއ ބެހެއްޓުަމށްޓަަކއި ޖުމްަލ 

އިންެވސްޓްމެންޓާިއ ެއުކ  ަގއި އެސްާޓރން ައއްޑޫ 2016ސެޕްޓެމްަބރ  05މި ަމސައްަކތަކީ ހަމަޖެހިފަިއވެެއވެ. 

 398,753.00ބަޖެުޓން  ަކއުންސިްލގެމި މަަސއްކަަތށް  އެްގރިމެންްޓ ކުެރވިެގން ުކރިައށްގެންިދޔަ މަަސއްކަތެެކވެ.
 )ތިންލައްަކ ނުވަިދހަައށްހާސް ަހތްސަތޭަކ ފަންސާްސތިން ރުފިާޔ( ޚަރަުދ ކުެރވިަފއިެވެއވެ.ރުފިޔާ 
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 (2)ފޭސް  ތަރައްޤީކުރުން  އީދިގަލި ދަނޑު .11

ނުޑ  މިމަސައްކަތަީކ ހިތަޫދ އުުތރު ާދިއރާެގ އީދިގަިލ ފުޓްބޯަޅ ދަ
ނުޑގެ ވަށާާފުރ  ތަަރއްޤީކުރުުމގެ ަމޝްޫރޢުގެ ތެެރއިން އެ ދަ

ނޑު ލެވެްލ ކުރުާމއި، ފެްނ ޖެހުމު ރާނައި  ެގ ނިޒާްމ ބިްނގަ

ޤާއިމްކޮށް، ފެްނސާިއ ޭގޓްަގއި ކުލަލުުމގެ މަަސއްކަެތވެ. ިމ 
ގަިއ  2016ޯއގަސްްޓ  25ރުަމށް މަސައްކަްތ ކު

ރުފިޔާ )ެއއްލައްކަ ަހތްދިަހއަށް ާހސް ހަަތުރ 178,421.50
ސަތޭކަ އެާކވީސް ރުިފޔާ ފަްނސާސް ލާރި( ައށް ެއސްޓާރްނ ައއްޑޫ އިންެވސްޓްމެންާޓއި އެުކ ވަނީ އެްގރިމެންްޓ 

 ކުރެިވފަެއވެ.  

 
 މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް މަރާމާތުކުރުން  .12

ޮއފީސް ަމރާމާތުުކރުމުެގ މަސައްަކތަކީ ސިީޓ ފޭސް ާއއި ަހވާލުކޮށްގެްނ ުކރިޔަށް ގެންެދވުުނ  މަރަދޫ ައަވށު
ީނ 2016ޮއގަސްުޓ  11ަގއި ހަވާލުުކރެުވނު މި މަަސއްކަތް  2016ޖުލައި  12މަސައްކަތެެކވެ.  ގެ ނިޔަލަްށ ވަ

ަފސްހާްސ ައށްސަތޭަކ ނަާވވީްސ  )ދެލައްކަ   205,829.00ެގ ބަޖެޓުްނ މި ަމސައްަކތަްށ ކަުއންސިލްނިމިފަެއވެ. 
 ރުފިޔާ( ޚަރަދުުކރެިވފަިއެވއެެވ. 

 
 ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތުކުރުން  .13

ޕްރޮޖެކްެޓްއ ކުިރޔަްށ ެގންެދވިަފއިެވެއވެ. ެއީއ  3ކައުންސިލް އިާދރާެގ ަމރާމާުތގެ ަމސައްަކތުެގ ގޮުތގަިއ 

ހުާމއި ަބއެއްަމރާމާތުުކރުާމއި ަކއުންސިްލިއދާރާއިްނ ަކރަންްޓ ކައުންސިލްއިާދާރގެ ިޑއުީޓ މުައއްޒަފުްނތިބޭބަިއގެ ުމށިޖެ
ނޑޭ މައްސަލަ ހޯދައިދީ ވަުގތީ ޙައްލު ހޯދައިދިނުުމގެ ްޕރޮޖެކްޓާއި ަކއުންސިލް ިއދާާރގެ  ކަރަްނޓް  ަފންގިފިާލގެ ވަނ3ަ ކެ

ބޭބައިގެ ުމށިޖެހުާމިއ މީެގތެެރއިން ކަުއންސިލްއިާދރާގެ ިޑއުޓީ މުައއްޒަފުްނތި މަސައްަކެތވެ. ރަނަގޅުކުރުުމގެ

ބައެއްަމރާމާތުުކރުމުގެ މަަސއްކަތް ުކރިޔަށް ގެްނގޮސްަފއިަވނީ ާއރުއެްސއެްސއެްނއެސްިރއަސް އިންެވސްޓްމަންާޓިއ 
ުރފިޔާ )ެއއްލައްަކ ސާޅިސް ަފސްހާްސ   145,839.00ޙަވާލުކޮށްގެްނނެވެ. މިކަމަްށ ކައުްނސިލްެގ ބަޖެޓުން 

ނޑޭމައްސަލަހޯދަިއީދ އަށްަސތޭކަ ތިީރސް ުނަވ ުރފިޔާ ( ޚަރަދުުކރެިވފަިއ ވެެއވެ. އަދި ަކއުންސިްލއިދާާރއިްނ ކަރަންޓްކެ
ވަުގތީ ޙައްލުހޯަދއިދިނުުމގެ މަަސއްކަތް ޝަުހރުލް އަމީްނ/ވެނީާލގެ ސ.މަރަދޫ ާއއި ަހވާލުކޮށްެގްނ ކުރިޔަްށގެންެދވުުނ 

 ފަްނގިފިާލގެ  ވަނ3ަ ިއ ެވެއވެ. ަކއުންސިލްއިާދާރގެރުފިޔާ )ތިންހާސް ރުފިާޔ( ޚަރަދުުކރެިވފ3,000.00ައިރު މިކަަމށް 

 ަމރަދޫ .ރުފިާޔ )ބާވީްސ ހާސް ަހތަުރސަތޭކަ ރުިފާޔ( ައށް ސ22,400.00މަަސއްކަތަީކ  ރަނަގޅުކުރުުމގެ ކަރަންޓް
   ވާިފރު އާިއ ަހވާލުކޮށްގެްނ ކުެރވުނު މަަސއްަކތެކެވެ. އަމީން ޝަހުރުލް އަލްާފޟިލް ވެނީލާގެ
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ފޭދޫ ައވަށު ޮއފީސް މަރާާމތުކުރުުމގެ މަަސއްކަތަީކ 
ފޭދޫ އަަވށު އޮފީްސ ހިްނގުން އާ ޢިމާާރތަކަްށ 
ބަދަލުވެގެން ިދއުމާިއއެކު، މުަވއްޒަުފންނަްށ 
މަސައްކަތްުކރުމަްށ އެަކށޭނެ މާަހއުލެްއ 
ހޯދައިދިނުުމގެ މަޤުސަުދގަިއ ކުިރޔަްށ ގެންެދވުުނ 

ެކވެ. މިމަަސއްކަްތ ކުެރވިަފިއވަނީ ވަިކ މަސައްކަތެ
ވަކި ްޕރޮޖެކްޓްެގ ޮގތަށް އެކި މަަސއްަކތް ބަހާލެިވ 

 އެކި ަފރާްތތަކާިއ ޙަވާލުކޮްށގެންެނވެ. 
 
  ްރުފިާޔއަްށ ވިްނ ބިޒް، ސ.ހިތަޫދ ާއއި ަހވާލުކޮްށގެން ުކރިޔަްށ  7699.42ގައި 2016ޖެުނއަީރ  06އެޮގތުނ

 ގެ އާ ޢިމާާރތުެގ ކުޑަދޮރުތަުކަގއި ޮދރުފޮިތ ހަރުުކރުުމގެ މަަސއްކަތް ވަީނ ނިމިފަެއވެ. ގެންދެުވނު ފޭޫދ ައވަުށއޮފީހު 
 

  ޫދ  23،793.00އަދި އާުރއެްސއެްސއެންެއސްިރއަްސ އިްނވެސްޓްމަްނޓާިއ ޙަވާލުކޮްށގެްނ ރުފިޔާައށް ކުރެވުުނ ފޭ
ްނ އަަވށުޮއފީހުެގ ާއޢިމާާރތަށް ަކރަންޓްލުމަށް ބޭނުްނވާ ްތރީފޭްސ ކޭބަލްވަ ޅުލުމާއި އެކަާމއި ުގޅޭ އެހެނިހެ

 މަސައްކަްތވެސް ވަނީ ނިމިަފއެެވ.
 

  ްުނ  33،70.80މީގެ އިުތރުނ ރުފިާޔއަްށ ބީޭއޕީސިޓްރޭޑިްނގ ޕްަރިއވެޓްލިމިޓެޑާިއ ޙަވާލުކޮްށގެން ުކރިަޔށް ގެންދެވު
ލްމެނިއަްމޝީްޓ ހަރުުކރުުމެގ ރޫްމގަިއ އޭސީަހރުކުރުަމށް އެ 2ފޭދޫ އަަވށުޮއފީުހގެ އާޢިާމރާުތގަިއ ވެރިްނ ތިއްަބވާ 

 މަސައްކަްތވެސް ވަނީ ނިމިަފއެެވ.
  ފޭދޫ ައވަުށޮއފީހުެގ ާއޢިމާާރތުަގއި އޭސީ ހަރުުކރުމަށް ބޭނުްނވާ ަކރަންޓްލުުމގެ މަަސއްކަްތ ކުރެިވފަިއވަީނ

ިފާޔ ރު 11،913.00އާުރއެްސއެްސއެންއެްސިރއަސް އިްނވެސްޓްމަންާޓއި ާހވާލުކޮްށގެންނެެވ. މިމަަސއްކަަތށް 
 ޚަރަދުކުެރވިަފއިެވެއވެ.

 
  ނޑުލެވެލްކުރުުމެގ މަަސްއކަތް ވެްސ ފޭދޫ އަަވށުޮއފީުހގެ އާޢިާމރާުތެގ އިްނފާުރރޭނުާމިއ ފަްސގަ

 24،790.00އާުރއެްސއެްސއެންއެްސިރއަސް އިންެވސްޓްމަންާޓއި ޙަވާލުކޮްށގެން ުކރެުވނު ިއރު އެ މަަސއްކަތަށް 
 ރުފިޔާ ަޚރަދުކުެރިވފަިއވެެއވެ. 

 
 ަަމރަދޫ ާއއި ޙަވާލުކޮްށގެން ުކރިޔަށް ގެންދެުވނު ފޭދޫ ައވަުށއޮފީުހެގ އާޢިމާާރުތެގ ސ، ހުރުލް އަމީން، ވެނީާލގެޝ.

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުެރވުނު އިރު މިަމސައްކަްތެވްސ  10،000.00ކަރަންޓް ވަިއރިްނގ ރަނގަޅުުކރުުމގެ މަަސއްކަތަްށ 
 ޖޫންގެ ނިޔަަލށް ަވނީ ކޮށް ނިމިަފއެެވ. 

 
  ިތުުރން ާއުރއެސްެއސްއެްނއެްސރިައސް ިއންވެްސޓްމަންޓް އާއި ަޙވާލުކޮްށގެން ކުިރޔަްށގެންދިަޔ ފޭދޫ ައވަުށ މީގެ އ

އޮފީުޙގެ ޕޯޓިޯކެއއް ހަަދއި ަބއެްއ މަރާާމތުކުރުުމެގ މަސައްަކތްެވސް ވަނީ ނިިމފަެއވެ. މިމަސައްކަަތްށ 
 ރުފިޔާ ަޚރަދުކުެރވިަފެއވެ.  180،000.00ކައުންސިލުންވަީނ 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް64 ފޯނ 

 ހަރާތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޓެންޓް ހޯދުން ސަ  .15

އައްޑޫސިީޓަގއި މަުރވާ މީހުން ވަޅުލުމާއި ަކށުކަމާކެމީގެ ަކންކަން ހަމަޖެްއސުމުގެ އިންތިޒާްމތައް ަހރުދަނާކޮްށ 
ންެމ ރައްިޔތުންަނށް ލުއިފަސޭހަޮކށްދިނުުމގެ މަޤުސަދުަގއި ކުިރޔަށް ެގންދެވުނު މި ަމޝްޫރޢުގެ ަދށުން ައއްޑޫސިީޓގެ ކޮ

ޓެންޓްވަނީ ހޯދިަފއެެވ. މިތަެކތި ހޯދިަފއިވަނީ އަޙުމަދު ޙަބީބު އީާމވިލާ/ސ.ިހތަދޫ ާއިއ  06އަަވށެްއަގއި  ބޭނުންކުރުަމށް 

 ުރފިޔާ ަޚރަދުކޮްށގެންނެެވ.  128،682.00ޙަވާލުކޮށްގެްނ ކައުްނސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުްނ 
 

 މަރަދޫ ބޮނޑޮގެ ތަރައްޤީކުރުން  .16

ނޑަގެ ތަ  ރައްޤީުކރުުމގެ މަްޝރޫޢު ުކރިޔަށް ގެންެދވިަފއިވަނީ ވަިކވަކި މަސައްަކތްަތއް އެކި ފަާރތްތަާކިއ މަރަދޫ ބޮ
 ހަވާލުކޮްށގެންނެެވ.  

 :ނޑަޭގގެ އިންާފރު ރޭނުުމގެ މަަސއްކަްތ  24 މަރަދޫ ބޮ
 ގެ 2016 ސެޕްޓެމްބަރ 01 އިނ2016ް  ޖުލައި

 މިަމސައްަކތް ޮކށްަފއިވަނީ  ުކެރވުނު ނިއަލަށް
 އިްނވެސްޓްަމންޓާއި  ިރއަސް ްސއެންއެސްއާުރއެްސއެ

 211,208.00މިމަަސއްކަުތގެައގަކީ . ޙަވާލުކޮށްގެްނނެވެ
)ދެލައްަކ އެާގަރ ހާްސ ދުއިަސްއތް އަްށ ރުފިޔާ( ރުފިާޔ 

  .އެވެ 
 

 ޫނޑޮޭގގެ މަރަދ  25 އިނ2016ް ސެޕްޓެމްަބރ 19  :މަސައްަކތް  ަބއެއްަމރާމާތުުކރުމުގެ އިންާފރުރޭނުާމއި ބޮ

 ާއުރއެސްެއސްއެްނއެސްިރއަސް  މިމަސައްަކތްކޮްށފަިއވަނީ  ުކެރވުނު  ިނއަލަށް ގ2016ެ ރު އޮކްޓޫބަ

)ުނވަދިަހ އަށްހާްސ  ފިޔާރު 98,712.00 މިމަަސއްަކތުެގއަގަކީ . ޙަވާލުކޮްށގެންެނވެ  އިންެވސްޓްމަންާޓއި
 .ެއވެހަތްސަތޭކަ ާބރަ ރުފިޔާ( 

 
  :ނޑަގޭ ަކރަންޓުލުމުެގ މަަސއްކަްތ  ުކރެވުނު  ނިއަަލށް ގ2016ެ ޮއގަސްޓް  29 އިން 2016 ޖުަލއި 10ބޮ

. ަޙވާލުކޮށްގެންެނވެ ވާިފރުާއއި އަމީން ޝަުހރުލް އަލްފާޟިލް ަމރަދޫ ވެނީާލގެ.ސ މިމަސައްކަތް ޮކށްަފއިވަނީ 

 .އެވެ )ދެަލއްކަ އަށްޑިހަ ހާްސ ހަތްދިަހ ފަސް ރުިފޔާ(  ރުފިޔ280,075.00ާ އަގަކީ  މިމަސައްކަުތގެ
 

 ެނޑޮގޭގ  ހުރިބަިއގައި  ނުރާނާ އިންާފރު ކުލަލުމާއި ސިމެްނތިޖެހުމާއި ލީކުާވތަުނގައި ފެން މަތިން ގެދޮުރތަކު  ބޮ

 ސެޕްޓެމްބަރ 12 އިނ2016ް ސެޕްޓެމްބަރ 06  :އެޅުުމގެމަަސއްކަތް  އުންޭޑޝަެނއްފަ އިންޗީގ6ެ ފޫޓ1ް
  މަނިކުާއއި  އަޙުމަދު  ަތރިވިާދގެ ފޭދޫ .ސ މިަމސައްަކތް ކޮްށފަިއވަނީ  ކުެރވުނު ނިއަލަށް ގ2016ެ

ްނ   23,793.00ައގަކީ  މިމަސައްަކތުގެ. ޙަވާލުކޮށްގެްނނެވެ ރުފިޔާ )ޭތވީސް ހާސް ަހތްސަތޭކަ ުނވަދިހަ ތި
 .ރުފިޔާ( ެއވެ
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް65 ފޯނ 

 ަނޑޮގޭގެ ފެްނވަޅު ބިމަްށތިރިޮކށް ބ  10 އިނ2016ް ސެޕްޓެމްބަރ 06ެއއްމަރާާމތުކުރުުމގެމަަސއްކަތް: ބޮ

 ާއުރއެސްެއސްއެްނއެސްިރއަސް  މިމަަސއްކަތް ޮކށްަފއިަވނީ ކުެރވުނު ނިއަލަށް  ގ2016ެ ސެޕްޓެމްބަރ
ަކ  15,680.00އަގަީކ  މިަމސައްަކތުގެ . ަޙވާލުކޮްށގެންނެވެ  އިންެވސްޓްމަންާޓއި ުރފިާޔ )ފަަނރަހާްސ ހަސަތޭ

 .އަށްޑިހަ ރުފިާޔ( އެވެ

 
 ެނޑޮގޭގ  ަވރުީނސްކުރުމުގެ  ރުަތއްކުޑަދ24ޮ ކުޑަދޮރާއ12ި ތަޅުްނއެޅުާމއި ތަނެްއަގއި ފޫޓްގ12ެ×47 ބޭުރަގއި ބޮ

މިމަސައްަކްތ  ކުެރވުނު ނިއަލަށް  ގ2016ެ ސެޕްޓެމްބަރ 11 އިނ2016ް ސެޕްޓެމްބަރ 06: މަސައްކަތް
 ައގަކީ  މިމަަސއްަކތުގެ . ަޙވާލުކޮށްގެްނނެވެ  އިންެވސްޓްމަންާޓއި ާއުރއެސްެއސްއެްނއެްސރިައސް ކޮށްފަިއވަނީ 

 .ލާިރ( ެއވެ ފަސްޮދޅަސް ރުފިާޔ ފަންާސސް ައށް ެއއްަސތޭކަުރފިޔާ )ަސުއވީސް ހާްސ  24,160.58

 
 ެނޑޮގޭގ  ޕަްމެޕއްބަހައްަޓއި  ފެންލިޭބގޮތަށް ދެފާޚާނާައށް ހަރުުކރުާމއި ގޭެޓއްހަަދއި ދެކުނުޮކޅުަގއި އިންާފރުގެ ބޮ

 ކުެރވުނު  ިނއަލަށް  ގ2016ެ އޮަގސްޓް 31 އިނ2016ް ޮއގަސްޓް 25: މަސައްަކތް ފެންގުޅުުމގެ 

ިމމަސައްކަުތެގ . ޙަވާލުކޮްށގެންނެވެ   އިންެވސްޓްމަންާޓއި ާއރުއެްސއެްސއެްނއެސްިރއަސް އިވަނީމިމަސައްކަތްޮކށްފަ 
 .ރުފިާޔ )ަސއުވީްސ ހާސް ުދއިަސއްތަ ަހތްދިހަ ަހތް ރުފިާޔ ައށާރަ ާލރި( އެވެ  24,277.18 އަގަކީ 

 
  ިނޑޮގޭގެ ޭބރަށްުހރ ނޑެއްހެދުާމއި އުުތރަފރާުތގަ 3ބޮ އިހުިރ ފާރުަތްއތަާޅ ޮދރު ހިޔާުކރުމަްށ ފިަޔފާިޅގަ

ނޑު ެއއްަވރުުކރުމުގެ   ިނއަލަށް  ގ2016ެ އޮަގސްޓް 31 އިނ2016ް އޮގަްސޓް 25: މަސައްަކތް ސާފުކޮށްަފސްގަ

  އިންެވސްޓްމަންާޓއި  ާއުރއެްސއެސްއެްނއެްސިރއަސް މިމަަސއްކަތް ޮކށްަފއިަވނީ. ކުރެިވފަިއެވއެވެ 
ރުފިާޔ )އަާށރަ ާހސް ަހތްސަތޭަކ ހަތްދިަހ ނުވަ ރުިފާޔ  18,779.73 މިމަަސއްކަުތެގ ައގަކީ. ޙަވާލުކޮށްގެްނނެވެ

 .ހަތްދިހަ ތިްނ ލާރި ( ެއވެ

 
 ޫނޮޑގެައށް މަރަދ ނޑިޖެހުުމގެ ބޭނުްނވާ  ބޮ  ގެ 2016 މާރޗް 28 އިނ2015ް ޮނވެމްބަރ 26 މަަސއްކަްތ:  ގޮ

ާއިއ  އިްނ ޒިޔާދުުހސަ އަލްާފޟިލް ސްޓޯަބރީގެ /ަމރަދޫ.ސ ުކެރވުނު މިމަަސއްކަްތ ކޮްށފަިއވަނީ ނިއަލަށް
 .ެއވެ)ެއއްލައްކަ ަހތްހާސް ރުފިޔާ(  ފިޔާރު  107,000.00  މިމަަސއްކަުތގެައގަކ. ޙަވާލުކޮށްގެްނނެވެ
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 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް66 ފޯނ 

 ހުޅުދޫ އަވަށު މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް  .17

ެދވިަފިއާވ ހުޅުދޫ ައވަުށގެ ަމގުބަްއތި ޖެހުުމގެ މަަސއްކަތަކީ ފެނަކަ ކޯަޕރޭަޝނާއި ަހވާލުކޮްށގެން ުކިރޔަށްގެން
ަބއްިތ ހުޅުޫދ ަމގުތަުކގަިއ ޖަހާަފިއވެެއެވ.  15މަސައްކަތެެކވެ. މިަސއްކަުތެގ ދަށުްނ ޖަހަންޖެޭހ ބަްއތިތަުކެގ ެތރެއިްނ 

ޖެހުމަްށ ކައުްނސިލުން ޯފރުކޮށްޭދންޖެޭހ ބަްއތިަތއް އަިދ  ގަުބރުސްާތނުަގއި  އަދި މިމަަސއްަކތުެގ ެތެރއިން ޯކގަންނު 

 ްނ ބަޖެޓު ަފއިުނވާތީ،  ޯކގަންނުަގއި ަބއްިތ ޖެހިަފއި ުނވެެއވެ. މި މަަސއްކަަތށް ަކއުްނސިލްގެެދވިއެަފރާަތށް ޯފރުކޮށް
ނޑަެއޅާަފއެެވ. މި މަަސއްކަްތ މިހާުރ ކުިރޔަށް ގެްނދަނީ މިނިސްޓްީރ  333,760.00 ރުިފޔާ ޚަރަދުުކރުމަްށ ވަީނ ކަ

 އޮފް ަހއުސިްނގ އެންޑް އިންްފރާސްްޓރަކްަޗރ ިއންނެެވ.  
 

 ދިއްލުން  ކަރަންޓުގުޅާ  ލައިޓުޖަހާ  ބޯޅަދަނޑުގައި  ޅުދޫހު  .18

ނޑުަގިއ ލައިޓްޖެހުާމއި ަކރަންުޓ ުގޅާ ިދއްލުމުެގ މަސައްަކތަކީ  ގަިއ މަލްޓިޯކ  25ފެބްުރައރީ  2016ހުޅުދޫ ބޯޅަދަ
މަސައްަކްތ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެާޑއި އެކު ެއގްރިމެްނޓްކުެރވި ޢަމަލީ މަަސއްކަތް ފެށުނު ޕްރޮޖެކްޓެެކވެ. ނަަމެވސް 

ގައި އަލުްނ  2016އޮކްޓޯބަރ  06ކުރިޔަށް ގެންިދއުމުަގއި ދިމާވިަދތިތަާކއި ހުރެ އެ އެއްބަްސވުން ކެންސަލްކޮށް 

ލިމިޓެޑްއާއި އެުކ  ޕްަރިއވެޓް ކޮްމޕެނީ ކޮންޓްރެްކޓިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިްނގ މިމަސައްކަަތށް ިއޢުލާންކޮށް އެިފޝިއެްނޓް
 ގެ މަަސއްކަތްދަީނ ކުެރވެމުްނއެެވ.އެއްބަްސވުން ތަްއޔާރު ުކރުމު 

 
 ސިޓީ ބާޒާރު  .19

ުދ  ޤައުމީ ޔުނިާވރސިީޓ އާިއ އައްޑޫިސޓި ަކއުންސިާލއި ދެމެ

ީމ  ވެަފއިާވ ެއއްބަްސވުމުެގ ދަށުްނ ާޤއިމްކުާރ ސިޓީ ބާާޒރަކީ ގައު
ޔުނިާވރސިީޓގެ ހިތަދޫ ކެމްޕަްސގެ ަތޢުލީމު ފެުތރުމުެގ 

ީޓ ޚަރަދުތަކަށް ލުެޔއް ހޯދުުމގެ މަޤުސަުދގަ ިއ ާއއި އައްޑޫސި

ކައުންސިލްގެ ެކރިޯފރުްނތެރިކަން އިުތރުުކރުމުގެ މަުޤޞަުދގަިއ 
ނަޑއެޭޅ ބިމުަގއި ފިހާަރތަްއ ާގއިމުކޮްށ  ކުރިައށްގެންިދއުމަްށ ރާްއަވވާަފއިާވ ަމޝްޫރޢެކެެވ. ިމއީ މިކަަމށް ކަ

އިްނސަްއތަ ހިތަދޫ ކެމްޕަހަްށ  51އަދި އިްނސަްއތަ އައްޑޫސިީޓ ކައުްނސިލަށް  49ކުއްޔަށްީދގެން ލީޭބއާމްދަނީ އިން 
 09ފަިއާވއިރު ފިހާރަ ޤާއިމްޮކށް 10ލިބޭގޮތަށް ރޭްއވިަފިއވާ މަްޝރޫއެެކވެ. ިމގޮތުން މި ބިމުަގއި ިމއަހަުރތެޭރަގއި 

  ފިހާަރއެްއ ކުއްަޔށް ދޫުކރެިވފަިއެވއެެވ.
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް67 ފޯނ 

 ނެރު ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް  .20

ނުޑއޮުޅއާިއ ހާަހލުގަިއ ޖަހާަފއިާވ މިމަސައްކަތަީކ ައއްޑުސިީޓެގ ސަރަ ަހއްުދތަކުަގއި ޖަާހަފއިާވ ނެރުަބއްިތާއއި، ކަ
ނޑުަދތުުރފަުތރު ކުރާ ފަާރތްތަަކށް ަވރަށް ބޮަޑށް ދަިތވަތީ، ެއކަމަށް ހައްެލްއ  ލައޓްަތއް ހަލާކުވެަފިއވާތީ ކަ

ަގިއ   2016އޮކްޓޯަބރ  27ްސ އާިއ ހޯދައިދިނުމަްށ ުކރިޔަްށ ގެންދެޭވ މަަސއްކަތެެކވެ. ާފރ އެންްޑ ކޮންްޓރެކްޓާރ

ރުފިޔާ )ދެލައްކަ ާސޅީސް ފަްސ ހާސް ަފސް ސަތޭަކ ުރފިޔާ( އަށް ަހވާލުކުެރވުުނ މި މަސައްަކްތ  245,500.00
 މިހާރުވަީނ ނިމިަފއެެވ. 

 
 ކައިށި ބެހޭ ފަންނު ސާފުކޮށް ޑަސްބިން ބެހެއްޓުން  .21

އެސަރަަހއްުދގަިއ ދިިރއުޭޅ ަފރާތްތަަކށް އެކަމުެގ ސަބަބުން ަދިތ  މިއީ ހިތަޫދ ުއުތރުދާިއރާެގ ކަިއށިބެހާ ަފންނު ހަިޑވެ

އުނދަޫގތަްއ ޯފރަމުންާދތީ ުކރިޔަްށ ގެންދެުވނު މަަސއްކަތެެކވެ. 
 އެމް.އާުރ.ޑީ.ސީ ާއއި ޙަވާލުޮކށްގެން ަކއިށި ބޭހާ ފަންނު 

ސާފުކުރުުމގެ މަަސއްކަްތ ކުެރވިަފިއވާިއރު އެމަަސއްކަތަްށ 

ުކރެިވފަިއ ެވއެެވ. އެސަރަަހއްުދގަިއ ރުފިޔާ ޚަރަދު 7764.50
ޑަސްޓްބިން ބެހެއްޓުމުެގ މަސައްަކތް ކުިރޔަްށގެންެދވިަފއިވަީނ 

ޑަސްޓްބިްނ  08ރުފިޔާއަށް އެލްނާތު މޯލްޑިވްސް އާއި ަހވާލުކޮްށގެންެނވެ.  މިސަަރހައްުދގައި  4520.00
 ބެހެއްޓިަފއިެވެއވެ.

 

 މުގެ މަސައްކަތް ފޭދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސް ޖަހައި ގޭޓް ލު  .22
ނުޑގަިއ ފެންސް ރުފިާޔ )އެއްަލްއކަ ނުވަދިަހ ުނަވ 199,997.00ަޖހަިއ ޭގޓް ލުުމގެ މަަސއްަކތަކީ  ފޭދޫ ުފޓްބޯޅަ ދަ

ގަިއ  2016ޮނވެންަބރު  24ފަޒާ ބިޒްނަްސ އިްނވެސްޓްމެްނޓާއި ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ުނވަދިހަ ަހތް ރުފިޔާ( ައށް 

 ހަވާލުކުެރވުނު މަަސއްކަތެެކވެ. 
 

 ގައި ފިނި މައިޒާން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ  .23
ގަިއ  2016ޮނވެންަބރު  22ހިތަދޫ މެދު ާދއިާރގަިއ ފިނިަމއިޒާނެްއ ހެދުމުގެ ަމސައްަކތް ކޮށްދޭެނ ަފރާެތއް ހޯދުމަށް 

ން ފަރާެތްއ ހޯދުމުެގ ެއ ިއޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުކުރެވުުނ އިޢުލާނަްށ ެއްއވެސް ފަާރތަކުން ބިްޑ ހުށަަހޅާަފއިނުާވތީ 

  މަސައްކަްތ ދަނީ ކުރަުމންނެެވ. 
 

 މަރަދޫ މަސްވެރިންގެ މައިޒާން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  .24

ގަިއ  2016ޑިސެންބަރު  05މަަސއްކަތް ޮކށްދޭނެ ފަާރތެްއ ހޯދުމަްށ  ހެދުމުގެ  ަމއިޒާނެއް  މަްސެވރިްނގެ މަރަދޫަގއި
ށަަހޅާަފއިނުާވތީ ެއ ިއޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން ފަރާެތްއ ހޯދުމުެގ ކުރެވުުނ އިޢުލާނަްށ ެއްއވެސް ފަާރތަކުން ބިްޑ ހު

 މަސައްކަްތ ދަނީ ކުރަުމންނެެވ.  
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ނުޑވެިރންނާިއ އަދި ޢާްނމު ރަްއޔިތު ންަންށ މިކަމަކީ ކައުންސިލްެގ އާމްދަީނ ިއތުރުުކރުމާިއ، މަްސވެރިންާނއި ދަ
ނުޑވެރިކަުމެގ ބާަވތްަތއް ފޯރުޮކށްދިނުމުެގ ގޮތުްނ ުކރިޔަްށ ެގންދާ ަމސައްކަތެެކވެ. ހިތަދޫ   ފަސޭހަކަމާއެުކ މަާހއި ދަ

ނުޑެވރިކަމުެގ  ލޯކަލް މާރުކޭޓުަގއި މަްސވެރިކަާމއި ދަ

މަސްާމރުކޭޓްަގއި މަްސެވރިކަމާިއ  ވިޔަާފރިކުރުަމށާިއ، ހިތަދޫ 
ަމށް ަޝއުުޤވެިރވާ ަފރާްތތަކަްށ ގުޅުންުހރި މަސައްަކތް ކުރު

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަެހޅުމަށް ުހޅުވާެލވުނު ުފރުަސތުަގއި އެކަމަްށ 
ޝައުުޤެވރިކަން ފާޅުކޮްށފަިއވަނީ އެންެމ ަފރާތަކުންެނވެ. 

އެހެންކަމުން އެކަމަްށ ޕްޮރޕޯޒަލް ހުށަހަާޅފަިއވާ ބީޓެްކ 

ްތ އަހަުރގެ ުމއްދަަތށް މިއިަމރާ 10ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ައށް 
 ުކއްޔަްށ ދޫކުެރވިަފއެެވ.  ވަނީ

 

 މަރަދޫ ގާރާމުލި  ޕާކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  .26
މަރަދޫ ގަރާމުލި ޕާްޚ ަތރައްޤީުކރުުމގެ ަމޝްޫރޢުެގ ދަށުން އެ ޕާކްަގއި ާޕރްކގެ ާފރު ރޭުނމުގެ މަަސއްކަަތްށ 

ރަދު ުކރެިވފަިއެވއެެވ. ިމ ރުިފޔާ )ސަުއވީސް ހާސް ުނވަަސތޭކަ ުރފިޔާ( ޚަ 24,900.00ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 
 ،މުީނރު هللاވަޖުދީ އާއި ހަވާލުކޮްށގެންެނވެ. އަދި ޡަފަރު މަސައްކަތް ުކެރވިަފއިވަނީ ަމރަދޫ، ފިުތރޯުނގެ މުޙައްމަދު

 ވަށާ  ގަްސތަކުގެ ާފރުަގއި ކުލަލައި  ާޕރކްގެ  މަރަދޫ ާއއި ަހވާލުކުެރވިގެްނ ކުރިަޔށް ގެންދެުވނު،.ގުލިސްތާުނގެ، ސ

ރުފިާޔ )ަސއުީވސް ހާސް ެއއްސަޭތކަ އަށްޑިަހ ފަްސ  24,185ކުލަލުމުގެ މަަސއްކަަތށް  މެންތިަޖހާސި ރާނާ  ރިންގް 
 ،ހަރުުކރުމާއި ޮދރުަފްތޖަހާ ދޮާރއި ކުލަލައި، ރުފިާޔ ( ަޚރަދު ުކރެިވފަިއެވއެެވ. އަދި އެ ޕާްކަގއި ުހރި ހަްޓގައި 

)ނަާވރަ ހާްސ އެއްަސތޭކަ( ރުިފާޔ  19,100.00ަސއްކަަތށް ހަރުުކރުުމގެ މަ ނަންބޯޑު ހަދާ  ،ދަވާދުލުާމއި ތަނބުތަކުަގއި 

ޚަރަދު ކުެރވިަފއިެވެއވެ. މި މަަސއްކަްތ 
، ފިުތރޯުނގެ ،ވަޖުދީ މުަޙއްމަދު ކުރެވުނީ 

ާއއި ހަވާލުޮކށްގެންެނވެ. އަިދ   މަރަދޫ.ސ
  މަރަދޫ .ދެވެލި، ސ ،ޝާޠިރު އިބްރާހީމް

 އާިއ ހަވާލުކޮްށގެްނ ކުެރވުނު ގަރާމުލި 

ަކރަންޓުލުމުެގ މަސައްަކތަްށ  އިމީދާ  ޕާރކަށް
ރުފިޔާ )ސަުއވީސް ހާްސ  24,000.00

  ރުފިޔާ( ޚަރަދުުކރެިވފަިއެވއެެވ. 
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ޕާކް ަތަރއްޤީކުރުުމގެ ްޕރޮޖެކްޓްެގ  8އައްޑޫސިީޓގެ 
 ، ދަށުން  އެ ޕާްކތަކުގެ ވަށާ ާފރު ރާނައި ކުލަލައި

ެނ ޕާކްތަކަްށ ބޭނު ންާވ ކުޭޅ ސާމާުނ ގަ

ވަނަ އަަހރުެގ  2016ބެހެއްޓިަފއިެވެއވެ. އަދި 
ތެޭރގަިއ ޕާކްތަުކގަިއ ލައިޓް ޖަހާ ިދއްލުމުެގ 

މަސައްކަާތއި ޕާކްތަަކށް ަފސްއަަޅއި ލެވެލް ުކރުމުެގ 
މަސައްކަތް ވަނީ ުކެރވިަފއެެވ. ޕާކްތަުކގެ ވަާށފާުރ 

ކާިއ ރޭނުމާިއ ކުލަލުމުެގ މަަސއްކަްތ އެިކ ަފރާްތތަ

ުރފިޔާ )ހަލައްކަ ތިީރްސ  637,047.11ހަވާލުކުިރގެން ކުިރޔަށް ގެންެދވުނު ިއރު އެކަމަށް  ަކއުންސިލްގެ ބަޖެޓުްނ 
ހަތް ހާްސ ާސޅީސް ހަްތ ުރފިޔާ ެއގާަރ ލާިރ( ަޚރަދު ުކެރވިަފއިެވެއވެ.  އެލްނާުތ މޯލްޑިވްްސ ާއއި ަހވާލުކޮްށގެްނ 

ރުފިޔާ )ދެަލއްަކ  263,008.00ތިޖެހުމުގެ ަމސައްަކތަށް ަކއުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރިޔަށް ގެންެދވުނު ޕާކްތަުކގެ ބައް 

ފަސްދޮޅަސް ތިންހާސް އަްށ ުރފިޔާ( ަޚރަދު ކުެރވިަފިއވެެއވެ. އަދި އިްދރީސް ކާޕެންްޓީރއާިއ ހަވާުލކޮށްގެން ުކރިަޔްށ 
ރުިފާޔ  1,190,999.89ގެ މަަސއްކަަތށް ގެންދެުވނު ޕާކްތަުކަގއި ބެހެްއޓުމަށް ބޭނުްނވާ ސާމާުނ ަގތުމާިއ ބެހެއްޓުމު 

) އެއް މިިލއަން ެއއްލައްކަ ުނވަދިހަ ހާސް ުނވަަސތޭކަ ނުވަިދހަ ނުވަ ރުފިޔާ އަށްޑިަހ ނުވަ ލާިރ( 
ޚަރަދުކުެރވިަފއިެވެއވެ. އަދި ފޭދޫ ކުޑަކުދިްނގެ ޕަކާއި، ިހތަދޫ ދެކުނު ދާިއާރގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާާކއި، ހިތަދޫ ެމުދ 

ދިްނެގ ޕާކާއި، ިހތަދޫ އުުތރު ާދއިާރެގ ކުޑަކުދިންެގ ޕާކަްށ ަފސްއަަޅިއ ލެވެލް ުކރުުމގެ މަަސއްކަަތްށ ދާއިާރގެ ކުޑަކު

ުރފިޔާ )ައށްޑިހަ ަހތަރުހާްސ ިތރީސް ހަަތރު ރުފިޔާ( ޚަރަުދ ުކރެިވފަިއ ެވެއވެ.  84,034.00ކައުންސިލްެގ ބަޖެޓުން 
ޕާްކތަްއ ަތރައްޤީުކރުުމގެ މަަސއްކަތަްށ މުޅިއެކު ޖުމްަލ ކައުންސިލުން ުކރިޔަްށ ގެްނގޮްސފަިއވާ ކުޑަކުދިްނގެ 

ރުފިޔާ )ދެ މިލިއަން އެއްަލއްކަ ހަތްދިހަ ަފސްހާސް ައށްޑިހަ ައށް ރުިފާޔ( ވަނީ ޚަރަުދ  2,175,088.89

 ކުރެިވފަެއވެ. 
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 ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .28

ންާޓއި ހަވާލުޮކށްގެން ހުޅުދޫ އަަވށު ޮއފީސް ަމރާމާތު ކުރުުމެގ ގައި ފީމާ އިްނވެސްޓްމެ 2016އޮަގސްޓު  18

ގަެއވެ. މި މަސައްަކތަްށ  2016ެސޕްޓެމްބަުރ  18މަސައްކަްތ ަވނީ ުކރެިވފަެއވެ. މި މަަސއްަކތް ނިިމފަިއވަނީ 

ފިޔާ( ރުފިާޔ )ެއއްލައްަކ ހަތްދިހަ ތިން ހާްސ ައށްސަތޭަކ ސާޅީސް ރު   173,840.00ކައުންސިލްެގ ބަޖެޓުން 
 ޚަރަދުކުެރވިަފއި ވެެއވެ. 

 ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް  މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓް .29
ނޑުގައި ަލއިޓް ޖެހުމުގެ މަަސއްކަަތށް  ކުެރވުނު ިއޢުލާނާިއ ގައި  2016ސެޕްޓެންބަރު  27މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަ

ވާލުކުރުުމެގ ަމސައްކަްތ ދަީނ ގުިޅގެން ޕްރޮޕޯޒަްލ ހުށަހެިޅ ފަާރތްތަުކގެ ބިްޑ ިއވެލުއޭޓްޮކށް ފަާރތަާކއި ހަ 

 ކުރެވެމުންެނވެ. 
 

 ފޭދޫގައި ޖިމްސެޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި  .30
ގަިއ  2016ނޮވެންަބރު  28ހިތަދޫ، ަމރަދޫ، ަމރަދޫފޭޫދ އަިދ ފޭދޫ ައވަުށގަިއ ޖިމްސެްޓ ހަރުުކރުމުެގ މަަސއްކަތަކީ  

ެއސްޓަރްނ އައްޫޑ ިއންވެްސޓްމެންޓާިއ ަހވާލުކުުރމުގެ މަަސއްަކްތ  ިމ މަަސއްކަތް ތެކެެވ. އިޢުލާން ުކެރވުނު ަމސައްކަ 

 ދަނީ ކުެރވެމުންނެެވ. 
 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  .31

ުމގެ ަމސައްަކތަީކ  އަހަުރެގ ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ޕްލޭާނިއ ަފއިނޭްނޝަލް ޕްލޭްނ ހެދު 5އައްޑޫސިީޓެގ ކުިރޔަްށ ޮއްތ 
ގަިއ ެއއްބަްސވުން ހެިދގެން ުކރިޔަށް ގެންެދޭވ 2016އޮކްޓޫބަރު  27ސީ.ޑީ.ީއ ކޮންސަލްޓިންގ ާއއި އެކު 

ރުފިާޔ )ެއއްަލއްކަ ފަްނސާްސ   154,520.00މަސައްކަތެެކވެ. މިމަސައްަކތަްށ ައއްޑޫސިޓީ ަކއުންސިްލގެ ބަޖެޓުން 
 ވަނީ ހަމަޖެހިަފއެެވ. ރަދުުކރުމަށް ޚަހަތަރުހާްސ ފަސްަސތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ( 

 
 ސަރަހައްދުގައި ޗޭންޗިންގ ރޫމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަދި މަރަދޫ އަވަށުގެ ފަތާ .32

 29ަމސައްކަަތށް  ހެދުުމގެ ރޫމް ޗޭންޗިްނގ ފަތާ ަސރަަހއްދުަގއި ައވަުށގެ ަމރަދޫ އަދި ިހތަދޫ އައްޑޫސިޓީ

ން ކުެރވިަފިއވެެއވެ. މިމަަސއްަކތުގެ ބިޑް ެސޝަނަށް ހާިޒރުވި ފަާރތްތަުކގެ ބިޑްަތްއ ގައި އިޢުލާ 2016ނޮވެންބަރު 

 ފުރިހަމަ ުނާވތީ އެބިްޑތައް ބަަލއިގެްނފަިއނުެވެއވެ. 
 

 ހުޅުދޫ މަގުބައްތި ބުޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  .33

މަލްޓިޯކ ން ުރފިާޔ( އަށް ރުފިޔާ )ފަސްޮދޅަސް ހަަތރުހާސް އެއްަސތޭކަ ައށްޑިހަ ތި  64,183.00މި މަސައްކަތަކީ 
ބައްުތ  64މިމަސައްަކތުެގ ދަުށން ހަވާލުކޮްށގެން ުކރިޔަްށ ގެންެދވުނު މަަސްއތެކެވެ. ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް އާިއ 

 ގަިއ ހަވާލުުކރެވުުނ މި މަަސއްކަތް ިމހާުރވަނީ ނިިމފަެއވެ. 2016ފެުބރުަވރީ  25ބުޑުއަޅާަފއިެވެއވެ. 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް71 ފޯނ 

 ޔުން ލި  ފޮތް  ވަނަވަރު  އައްޑޫސިޓީ  .34

ވަަނވަރު ޮފްތ  ތާރީާޚއި ސަާޤފަތް ިދުރވައި ދެމެެހއްޓުުމގެ ބޭނުމުަގއި ުކރިޔަްށގެންދާ ައއްޑޫސިޓީގެ   އައްޑޫސިީޓގެ 
 އާަފހި / ފޭދޫ.ސ އަށް)ެއއްލައްކަ ަހތްދިހަ ެއއް ހާސް ރުފިޔާ(  ރުފިޔާ 171,000.00  ލިޔުމުގެ މަސައްަކތަކީ 

ިވފަިއވާ އެއްބަްސވުުމގެ ދަށުން ުކރިޔަށްދާ ަމސައްކަތެެކވެ. ިމ އަޙުމަުދއާއި އެކު ވެ ފަހުމީ ޢަލީ އަލްފާޟިލް

 ގަެއވެ.  2016 ޑިސެންބަރު  29 މަސައްކަްތ ހަވާލުުކރެިވފަިއވަނީ
 

 ފިލުވުން  އާބާތުރަ މަރާމާތުކޮށް  ޢިމާރާތް  ހިންގާ  ލައިބްރަރީ  މީދޫ  .35
ުލވުުމގެ މަަސއްކަްތ ޮކށްދޭނެ ފަާރތެްއ އައްޑޫސިީޓެގ މީޫދގަިއ ުހރި ަލއިބްަރރީ ޢިމާާރްތ މަރާާމތުކޮްށ އާާބތުަރ ފި

ފަހަެރއްގެ މަިތން ވަނީ އިޢުލާންކުެރވިަފެއވެ. ނަަމވެސް މި މަސައްަކތަށް އެްއެވސް ފަރާތަުކްނ  3ހޯދުމަށް 

 ވަނަ އަަހުރގެ ެތޭރގަިއ މިމަސައްަކތް ުކރިޔަްށ ގެންެދިވފައި ުނެވއެެވ.  2016ޝައުުޤެވރިކަން ާފޅުކޮށްަފއި ުނާވތީ 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް72 ފޯނ 

 އެކިފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ އެހީތައް ކައުންސިލުން 
 

 ތަފްޞީލް   2016 ޖުމްލަ 

303,091 
 

  އްމާއަތްތަޖަމްޢިއްޔާ ޖަ    

 އެހީ  ެދވުނު ޓީްމތަކަށް ަބއިެވިރވި ައަވށްތަކުން އެކި މުބާރާުތަގއި ފުޓްސަލް  ގޯދިްއޔާ 236,750 

 ެދވުނުއެހީ  މުާބރާަތއް ފުޓްބޯޅަ އެސް ގުިޅގެންބޭްއވި ރިަވރިން ކްލަބް އަދި ކްލަބް ޒެފެޔަރ 30,000 

 ޔޫތު ެފސްޓިވަްލގެ ަހރަކާތްތަަކށް ޒެަފޔަރ ސްޕޯޓްްސ ކްލަބަށް ދެުވނު އެހީ  14,300 

 ހިތަޫދ މަސްޖިދުލް ޒިކްާރގެ ަމރާމާަތށް ަކއުންސިލުން ެދވުނު އެހީ() ޒިކްރާ ަފއުންޭޑޝަން 10,041 

 
 ވަަނ ޮއފީސް ބެޑްމިންޓަން މުާބރާްތ ބޭްއވުމަށް ެދވުނު އެހީ ( 7 ) ހޮރައިޒަްނ އެކަޑަމީ 5,000

 
 ބެޑްމިންޓަން މުބާާރުތގައި ަބިއވެިރވުމަްށ ދެވުުނ އެހީ() ޔަޝީ ޖަްމޢިއްޔާ  2,000

 
 ރަަމޝާން މަަހށް ތައްާޔުރވުމަށް ޭބްއވުނު މާހެފުަމށް ެދވުނު އެހީ () ހިޔައު ޖަްމޢިއްޔާ  5,000

165,937 
 

  ކޮމިޓީ ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާއަންހެނުން   

 
9,290   

ހިްނގި ކެންަސރ  ދުނިޔޭގެ ިސއްޙަާތއި ބެހޭ ުދވަާހއި ގުިޅގެން
  އެެވައރނެސް ްޕޮރގްރާަމށް ެދވުނު އެހީ

 
  ޭބއްވުަމށް ެދވުނު އެހީކަނބައިދި ެއވޯްޑގެ ޙަފްލާ    73,128

 35,600  
 ކަލިނަރީ ިއވެންޓްންގުުނ އާއި ގުިޅގެން ހި  މޯލްޑިްވސް ޝެފްްސ ގިލްޑް

 ބޭއްވުަމށް ެދވުނު އެހީ 

 16,869  
ހޭލުންެތރިކަން އިުތރުުކރުމަށް އަންހެނުންަނށް ކުާރ އަިނޔާ ުހއްޓުވުަމށް 

 ެދވުނު އެހީ  ތަާފތު ަހރަކާތް ިހންގުަމށްބިލްބޯޑް ހެދުމާއި 

 ހިްނގުމަްށ ދެުވނު އެހީ  ރިބަން ކޯސް ޑްފެބްރިކް އެން  31,050 

317,209 
 

 ސްކޫލްތަކަށް ދެވުނު އެހީ   

 
2,000 

ވަނަ އަހަުރގެ ސްޓޫޑެްނޓް ޮއފް  2015އަދި  2014ާލރނިންްގ ސެންަޓރ ) އެްވީރވަންސް
 ެދވޭ އެހީ( ދަ ޔިައރ އަށް

 3,750 
 15 ސްކޫލް ކެްނގަރޫ  ަބއިެވިރވާ މުބަާރތުަގއި ެއތްލެޓިކްސް ސްކޫލް އިންަޓރ މައިލޯ

 ިއ ދެވުުނ އެހީ ގެ ގޮުތގައެަލވަންސް  ބައިެވރިންގެ 

 12,500 
 ބަިއެވރިންގެ  ސްކޫލް ހިތަދޫ  ަބއިެވިރވާ މުބަާރތުަގއި ެއތްލެޓިކްސް ސްކޫލް އިންަޓރ މައިލޯ

 ގެ ގޮުތަގއި ެދވުނު އެހީ އެލަވަންސް 

 އެހީ  ދެވުނު  ދިޔުމަށް  އަށް  މެޭލޝިޔާ ަދތުެރއްަގއި ތަުޖރިބާ ޓީަޗރުން ސްކޫލްގެ  ހިތަދޫ 69,795 
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 10,500 
 ބަިއެވރިންގެ  ސްކޫލް ފޭދޫ  ަބއިެވިރވާ މުބަާރތުަގއި ެއތްލެޓިކްސް ސްކޫލް ރއިންޓަ  މައިލޯ

 ގެ ގޮުތަގއި ެދވުނު އެހީ އެލަވަންސް 

 އެހީ  ެދވުނު ްޕރޮޖެކްޓަށް ޯގގްީރން ސްކޫލުގެ  ފޭދޫ 30,000 

 ޝީލްޑް 11 ދިން ައށް ްޕރައިޒްޑޭ  ސްކޫލް ހިތަދޫ 11,210 

 ޝީލްޑް  18 ދެުވނު ައށް ްޕރައިޒްޑޭ ސްކޫލް ޝަަރފުއްދީން  19,398 

 ޕްލާކް 1 ެދވުނު  ްޕރައިޒްޭޑއަށް ސްކޫލް ފޭދޫ 1,378 

 ޝީލްޑް  ވުޑެން 3 ެދވުނު  އަށް ޕްަރއިޒްޑޭ ސްކޫލް ަހއި އައްޑޫ 5,528 

 1,150 
 ެދވުނު އަށް ވަނަ 1،2،3 މުބާާރތުގެ  ުޤރުޢާން  ބޭްއވި ސްކޫލުން މަރަދޫ  ރަމަޟާންމަހު 

 ޓްރޮފީ 

 50,000 
 ުކރުމަށް ަތރަްއގީ ޕާކެއް  ކުދިންނަށް ސްކޫލް ްޕރީ ޯގތިެތރޭަގއި ސްކޫލްގެ  ޝަަރފުއްދީން 

 އެހީ  ދެވުނު

 އެހީ  ެދވުނު ުކރުމަށް ޑިޖިޓަލް ަލއިބްަރރީ ސްކޫލްގެ ހުޅުދޫ 50,000 

 އެހީ  ެދވުނު ކުރުަމށް ޑިޖިޓަލް ލައިްބރަރީ  ސްކޫްލގެ ޝަމްުސއްދީން މީދޫ 50,000 

އި ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކަށް ދެވުނު އެހީ ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކުގަ    74,898  

  އެީހވުމަށް ިވއްސާަރިއގަިއ ލިބުނު ެގއްލުމަށް  - 

 74,898 
 ސ.ހިތަޫދ އަިހަވއްމާެގ ައށް ދިާމވި އަިލފާނުެގ ޙާދިޘާ ާއއި ގުިޅގެން ގައި 2016ޖޫން 14

   ނު ަޚރަދު ާއއިލާއަްށ ބޭނުންާވ ޒަޫރރީ ކަންކަން އިްނތިޒާމްކުރުމަްށ ކުެރވު ވަުގތީޮގތުން

   އެކިއެކި  މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުމަށާއި ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް       77,500

ފާަހގަކުރުަމށް ހިތަޫދ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދެވުނު  ނަރުހުްނގެ ުދވަސް    2,500   

 10,000 
އަްށ ދެވުުނ އަޟުާހ ޢީދު ފާހަަގ ކުރުަމށް  މީޫދ މުލިމަތި ޔުަނއިޓެޑް   

 

485,551 
 

  އެހެނިހެން އެހީ   

 
 ކްލަބްގެ ަޙރަކާްތތަކަށް ެދވުނު އެހީ  ސްޓާފް ރެކްިރއޭަޝން 208,889

 
9,201   

މަރާާމތުކުރުަމށް  ރަމަޝާްނ މަހަށް ަމސްޖިދުލް ބާބުލް ޚައިރު 
 ކައުންސިލްއިްނ ދެވުުނ އެހީ 

 
 ަފިއވާއެހީ އުންސިލުން ވެަކރަންޓްލުމަށް ކަ ާދއިމީ  ައށްސ.ހިތަދޫ ދަަހާރގެ   17,150

 
 ކައުްނސިލްއިން ެދވޭ އެހީ  އާއިާލއަށް  ނާްޒނީމަންޒިލްގޭ ސ.ހިތަދޫ 5,000

munsira
addu city council
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 15,000 
 ދެވޭ ަބއިެވރިާޔއަށް ސިީޓގެ ައއްޑޫ ލިބުނު ވަނަ  5 ޕްޮރްގރާމުގެ  ތަރި  އަލިގަދަ އެންމެ
 އެހީ 

 7,225 
ދެވުުނ  ށް އަ ކޭމްޕް ރެޑީ ބޭްއވި ޮކށްގެން  ިއންތިޒާމް ިއންަސރވިސް ޕޮލިސްމޯލްޑިވްސް 

 އެހީ 

 23,309 
ިވއެޓްނާަމށް ކުިރ  ޓީމު  ޤައުީމ ޯރވިންވަނަ އޭިޝއަން ބީްޗ ގޭްމސްަގއި ަބއިެވރިާވ  6

 ޓިކެޓް  މާލެ ގަން ގެދަތުރު 

 15,000 
 ެދވުނު  ަބއިެވިރވުމަށް މީޓްަގއި އެތްލެޓިކްސް  ަޤއުމީއައްޑޫ ސިޓީެގ ެއތްލެޓިކްސް ޓީމު 

 އެހީ 

 30,000 
މާލެއަްށ ކުރި ަދުތރުގެ  ޓީމު  ބެޑްމިންޓަން ސިީޓގެ އައްޑޫ  ވެިރވާބައި  ލީުގގައި  އަތޮޅު 
 އެހީ   ެދވުނު ނެގުަމށް ޓިކެޓް

 އެހީ  ދިން ޓީަމށް މީދޫ ަބއިެވރިވި  މުބާާރތުަގއި ވޮލީ ޭބވި ަގއި ފުަވއްމުލަކު 5,000 

 އެހީ  ެދވުނު ބަިއެވރިާވ ޓީމްތަަކށް ަގއިޗެމްޕިއަްނޝިޕް  ފަންސާސް ނިވަންމި 214,776 

 ޖުމްލަ އެހީ   1,424,187

munsira
addu city council
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 ތިންވަނަ ބައި : ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން 

 ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ 
 

ޖުމްލަ ައގަީކ  ަހރުުމދަލުގެުހރި  ބެލުުމގެ ދަުށަގއި ވަނަ އަހަުރ ނިމުނުިއރު ަކއުންސިލް އިދާާރގެ 2015

 ރުފިާޔ )ޭތވީްސ މިލިއަްނ އެއްަލއްކަ ިތރީސްފަސްާހސް ަސތޭަކ ފަްސ ރުފިާޔ ިތރީްސ ފަްސ ލާރި( 23،135،105.35

ޕްލާންޓް، ެމޝިަނރީ އަދި އިކުޕްމެންާޓއި ަފރުނީަޗރާއި ިފޓިންްގްސ  މީގެ ެތޭރގައި ހިމެނެނީ ބިާމއި އިާމރާްތތަކާއި އެެވ.
ރުފިޔާ )އަށާރަ މިިލއަން ތިީރސް އެއްާހސް ހަތަުރސަޭތަކ  18،031،424.19އެެވ. ބިމާއި އިާމރާުތގެ ޖުމްލަ ައގަކީ 

ރުފިާޔ  4،501،434.99ސަުއވީސް ރުިފޔާ ަނާވރަ ާލރި( ެއވެ. އަިދ ޕްލާންޓް، ެމޝިނަީރ ައދި އިކުިއޕްމަންޓްެގ ގޮުތަގއި 
ުނވު ލާިރ ( އެެވ. އަިދ  ) ހަަތރު މިލިއަްނ ފަސް ަލއްކަ އެއްާހސް ހަަތރު ސަތޭކަ ތިރީްސ ހަަތރު ރުފިާޔ ނުވަިދހަ

ރުފިޔާ )ހަަލއްކަ ދެހާސް ުދއިަސއްތަ ސާޅިސް ހަރުފިޔާ ސަާތރަ ލާރި(  602،246.17ފަރުނީަޗާރއި ފިޓިްނގްސގެ ގޮުތގަިއ 

  އެެވ.

 ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް 
 

ަހރު މުދަާލއި، އެހެނިހެްނ ވަސީލަތްތަުކެގ ެތރެިއން،  އައްޫޑ ސިީޓ ކައުްނސިލްެގ ބެލުމުގެ ަދށުަގިއ ހުރި 
މިވަުގތު ބޭނުން ކުެރވޭ ގޮަތށް ހުރި ތަކެތި މި ަކއުންސިލުން ބޭނުން ކޮްށފައި ވަނީ ިދވެިހރާްއޖޭގެ އިާދރީ ާދއިާރތަްއ 

ކާ ެއއްޮގތްާވ ގޮުތެގ ( ާއއި މިަކއުންސިލުްނ ނިންމާަފިއާވ ނިންުމންތަ 7/2010 (ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިްނގުމުެގ ޤާނޫުނ 
ޭނ  މަތިން ަކއުންސިލަާށއި ރައްިޔތުންަނށް އެންމެ ަފއިދާ ހުރި ޮގތަެށވެ. ިމޮގތުން ަކއުންސިލްެގ ެއސެޓްގެ ތެޭރަގއި ހިމެ

 ބައެްއ ޢިާމރާްތތަްއ އިދާީރ ހިްނގުމަްށ ބޭނުންކޮްށ އަނެއްަބިއ ޢިާމރާްތތަްއ އިްޖތިމާީޢ ބޭނުންތަަކްށ ދޫކުރެިވފަިއެވއެެވ. އަދި 

ހަމަ އެހެންެމ މިފަދަ ަބއެްއ ޢިާމރާތް ތަކާިއ، ތަެކތި މި ަކއުންސިަލށް އާމްަދނީ ލިބޭޮގތަށް އެކި ފަާރތްތަކަްށ 
ދޫކުރެިވފަިއެވއެެވ. މި ކައުްނސިލްގެ އެސެޓްތަުކގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ުއޅަނދު ތަުކގެ ެތރެިއން މިަވގުުތ ބޭނުން ކުރެވެން ުހިރ 

ަކއުންސިލުްނ ކުރަްނޖެހޭ އެިކއެކި ަދތުުރތަްއ  މުިނސިޕަލް ބޭނުންތަުކގަާޔއި، ެރިވފަިއވަނީހުރިހާ އުޅަނެދއް ވެސް ބޭުނން ކު

ުމިނސިޕަލްގެ ޚިދުމަްތތަކަްށ  މި ސިޓީައށް ޒިާޔރަތް ުކރަްއވާ ރަސްމީ ަފރާްތތަކަށް ޚިދުަމތް ދިނުމަެށވެ.، ކުރުމަާށއި
އަށް ދޫުކރެިވފަިއާވ  ަހއުސިްނގ އެންޑް އިންްފރާސްްޓރަކްޗަރ އޮފް ބޭނުންކުރަމުންދާ ުއޅަނދުަތއް ވަުގތީ ގޮތުން މިނިްސޓްރީ

ަހުއސިންގ މިނިސްްޓީރއަްށ  އިކުިއޕްމެންޓާއި ެމޝިަނރީސް ވެސްއިރު މެންޑޭަޓށް ެގނެވުނު ބަދަލާިއއެކު ިމއިދާާރގެ ބަެއއް 
  ބަދަލުކުރެވިަފއިެވެއވެ.
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް76 ފޯނ 

 ހަތަރުވަނަ ބައި : ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން 

 އުންސިލްގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް ކަ 
 

ިޑވިަޝްނެގ  2މިއިދާާރގެ މަަސއްކަތް ޭރވިަފއިވަނީ ސީދާ ސެކެްޓރީ ޖެނެރަްލގެ ބެލުމުގެ ދަުށން ހިނގާ 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަްންޓ  ވެ.ޑިިވޝަނެ  ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ާސރވިސް  އިކޯަޕރޭޓު މެނޭޖުމަންްޓ ޑިިވޝަނާ މައްޗަެށވެ. ެއއީ 

 3ިހއުމަްނ ރިޯސސް ސެކްޝަާނިއ އިާދީރ ސެްކޝަނާިއ ފައިނޭނސް ސެްކޝަނާިއއެުކ ޖުމްލަ  ޑިވިޝަްނެގ ދަށުން 
ސެކްޝަން އެކުލެިވގެްނެވއެެވ. އަދި ިޑވެލޮޕްމަންޓް ާސރވިސް ިޑިވޝަންަގިއ ހިމެނެނީ ޕްރޮޖެކްްޓ ސެކްޝަާނއި ޕްލޭނިްނެގ 

ަހއަަވށުަގިއވެްސ ރުން ިމސިޓީގެ ީމގެ އިތު  ސެކްޝަެނވެ. 3ސެކްޝަާނއި ސޯޝަލް ާސރވިސް ސެްކޝަނާިއއެކު 

އެައވަްށތަކުެގ ަރއްިޔތުންނަްށ ކައުްނސިލުން ދެމުންދާ ޚިދުަމތްަތއް ފޯރުޮކށްދިނުމަށްޓަަކއި އަަވށު އޮފީްސ 
 ޤާއިމުކުެރވިަފިއވެެއވެ.
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް78 ފޯނ 

 އުންސިލް މެމްބަރުން ކަ

 

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

 ހިތަދޫ  ސ. ކައުސަުރ/  އެޑްރެްސ: 
 7924030 ފޯން ނަންބަރ: 

 mayor@adducity.gov.mv   އީމެއިލް: 
 
 

 ޠައްޔިބު هللا ޢަބްދު ފުރިހަމަ ަނން: 
 ާދއިރާ  ދޫމަރަ  ދާއިާރ: 
 ޑެޕިއުޓީ މޭަޔރ  މަޤާމު: 

   ަމރަދޫ  ސ. ހަޒާރުާމގެ/      އެޑްރެްސ: 
 7774310 ނަންބަރ:  ފޯން

 thayyib@adducity.gov.mv    އީމެއިލް:
 
 

 ޙުސައިން ޙިލްމީ  ފުރިހަމަ ަނން: 
 ާދއިރާ  ހިތަދޫ މެދު  ދާއިާރ: 
 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

 ިހތަދޫ  ސ. ނާޒް/  އެޑްރެްސ: 
 7772969 ފޯން ނަންބަރ: 

 hilmy@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:
 
 

 ޔަްސރިފް މުހައްމަދު  ފުރިހަމަ ަނން: 
 ާދއިރާ ދެކުނު ހިތަދޫ   ދާއިާރ: 
 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

 ިހތަދޫ  ސ. /ހެވި  އެޑްރެްސ: 
 7781342 ފޯން ނަންބަރ: 

 yasrif@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް79 ފޯނ 

 ޢަލީ މުޙައްމަދު  ފުރިހަމަ ަނން: 
 ދޫ ދާިއރާ ހުޅުމީ  ދާއިާރ: 
 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

    ުހޅުދޫ ސ. /ޗަމްޕާޕޫލުމާގެ  އެޑްރެްސ: 
 7900512 ފޯން ނަންބަރ: 

 ali.mohamed@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:
 
 

 ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު  ފުރިހަމަ ަނން: 
 ފޭދޫ ދާިއރާ        ދާއިާރ: 
 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 
 ފޭދޫ  ސ. /އާފަހި    އެޑްރެްސ:

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

 

 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 

  

ވެަފއިވަނީ ައއްޑޫސިީޓގެ ަރއްޔިތުްނެގ  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ފަދައިން ަކއުންސިލަުރންގެ މަްސއޫލިއްަޔތަކަށް
ުއޞޫލަކުން ަރއްޔިތުން އަިމއްލައަށް ނިންމުަމށް ަމގުފަހިޮކށްދީ އިޤުިތޞާީދ އަދި ަޖވާބުދާީރވަިނވި ، ކަންކަން، ދިމިޤްރާތީ

ގޮތުންާނއި، އިޖުތިާމޢީޮގތުން އަދި ޡަޤާީފގޮތުން، ސިޓީަގއި ިދރިުއޅޭ ަރއްިޔތުްނގެ ދިިރއުޅުުމެގ ފެންަވރު މަތިޮކށްދީ، 
ަގއި ޚިދުަމތްލިބޭނެ ަމގު ފަހިޮކށްދީ، ސިޓީެގ ަރއްިޔތުންާނއި އެންމެ ގާތުްނ ފުޅާާދއިާރެއއް، ރައްިޔތުންބާުރެވރި ުކރުަވއި

ވަނަ އަހަުރގެ ތެޭރަގއި ކައުންސިލް އިދާާރެގ  2016އަދި  އަަވށްތަުކގައި އަމާން ވެއްެޓއް ާޤއިމުކުރުަމށް މަސައްަކތްކުރުެމވެ.
ެގ ން ކައުންސިލް ވަނަ ަޖލްސާއި 06ވަނަ އަހަުރގެ ައއްޑޫސިޓީ ަކއުންސިލްގެ  2016 ،މެންޑޭޓަށް ގެެނވުނު ބަދަލާިއއެކު

   ބެހިގެްނގޮްސފަެއވެ.ިތީރގައި ބަާޔންކޮށްަފިއވާ ގޮތަްށ މެދުގަިއ މަސައްަކތްަވނީ 
 

 ކައުންސިލްގެ އެންމެަހއިކަންކަން ވިލަރެސްޮކށް ބެލެހެއްުޓން  - ޞާދިޤުهللا މޭޔަރ އަލްާފޟިލް ޢަބްދު -1
 ލެެހއްޓުން އިދާރީ ިހންގުްނ ވިަލރެސްކޮށް ބެ –   ޠަްއޔިބުهللا ޑެޕިއުޓީ މޭަޔރ ޢަބްދު -2

 އިޤުިތސާދީ ކަންކަން ވިލަެރސްކުރުން  –     ކައުންސިލަރ ޙުސައިްނ ހިލްމީ -3

 އިޖުތިމާީޢ ކަންކަން ވިލަރެސްުކރުން  –      ަހއްމަދުކައުންސިލަރ ޢަލީ މު -4
 ާތރީޚީ ޡަޤާފީ ކަންަކން ވިަލރެސްުކރުން  –   ކައުންސިލަރ އަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު  -5

 ކުޅިަވރާއި ުމނިފޫހިފިުލވުމުެގ ކަންކަން ވިލަރެސްުކރުން  –   ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ަޔސްިރފް -6
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް80 ފޯނ 

 ލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ވާ ކައުންސިލްގައި އެކުލަ 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  -1
 

  : ުންސިަލްށ ލަފާއާިއ ައއްޑޫސިޓީގެ ތަަރއްީޤއަށް ުކރާ މަސައްަކތްތަުކގައި އައްޫޑސިޓީ ކައުމަޤްސަދ

މަޝްަވރާދިނުާމއި އަންހެުނންގެ ތަަރއްޤީައާށއި ކުިރއެރުަމށްޓަކައި ުކރަންޖެހޭ އެންމެަހއި ކަންކަްނ ރާަވިއ 
 ހިންގުން 

  : ްމެމްބަރުނ 
 ކޮމިޓީގެ ރައީސާ    އަލްފާޟިލާ ޖަމްޝީދާ  މުޙައްމަދު 

 ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސާ    އާމިނަތު ޝިހާބު އަލްފާޟިލާ 
 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރި    ތު ގުލްފިޝާމް އާމިނަ އަލްފާޟިލާ
   މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު    ޝެހެނާޒް ރަޝީދު  އަލްފާޟިލާ

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު    އަލްފާޟިލާ ޝަފްނާ އަޙުމަދު ދީދީ 
 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު    ތު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަ

 ޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހު   ސަޢީދާ މުތީޢު އަލްފާޟިލާ 
   

 : ުމަސައްކަްތ ޭރވިަފއިާވޮގތާއި ުކެރވުނު މަަސއްކަުތގެ ތަްފޞީލ 

  ެކެްނސަރ ައވަެށްއގައި  ުހރިހާ  ސިީޓގެ އައްޑޫ  ގޮތުން  ުކރުުމގެ ފާހަނގަ ުދވަސް  ކެންސަރ ދުނިޔޭގ 
 .ާގފަިއެވއެވެ ހިން ްޕޮރގްރާމް ެވާއރނެސްއެ

 ޫއަންހެނުްނނަށް  ދަށުން ިމޝިާޢރުގެ " ބެލެިނވެރިން  ޖުތަަމޢަކަށްމު ުދޅަހެޔޮ" ގުޅިެގން ޕޮލިސްާއއި އައްޑ 

 .ހިްނގާަފިއވެެއވެ ޕްޮރްގރާމް ކަްސރަތު  ފޭދޫަގއިއަދި  ،މަރަދޫ ،ިހތަދޫ ހާއްސަކޮްށގެން
 ްކަނބައިދި އެވޯްޑ" ގެ ނަުމގަިއ  ގޮތުން ކުރުުމގެ ފާހަނގަ ުދވަސް އަންހެނުްނގެ އަްޤވާމީ ބައިނަލ"

އެކި ދާިއރާތަކުން ފާހަގަޮކށްލެވޭ ފަދަ ޚިދުަމތްަތއް ކޮށްެދއްާވފަިއވާ އަްނހެން  ހަފްލާއެއް ާބއްަވއި

 ކަނބަލުންގެ ައގު ވަޒަންކޮްށ ެއވޯޑް އެުރވިަފިއވެެއވެ. 
 ެައއްޑޫ  ުގޅިގެން  ާއއި މޯލްޑިވޮސް ގިލްޑްސް ެޝފް ފާހަނގަުކރުމުެގގޮތުން  ދުަވސް ކާބޯތަެކތީގެ  ދުނިޔޭގ 

 .ގެންދެުވނެވެ  ށްކުރިޔަ  ެކއްކުމުެގ މުބާާރތެއް  ެއއްދުވަުހގެ މުަގއިނަ ޗެލެންޖްގެ  މީލް ފެސްޓިވް 

 ަާފހަގަ  އެުދވަސް އަދި ހަރުޮކށް ބިލްބޯޑެއް ސިޓީަގއި ައއްޑޫ ދެކޮަޅށް  އަނިޔާާއއި ކުރާ ހެނުންަނށްންއ 
 ށް ެއއްކުިރޔަ ެސޝަން ޕްރިންިޓންގް ޭހންޑް ދަށުން ުރގެިމޝިޢާ  "ނުޖަާހނަން ިމއަތުން" ގޮތުން  ކުރުމުގެ

 .ގެންދެުވނެވެ 
  ޫދަްސކޮށް  މަަސތްކަެތއް ލިބޭނެ އާްމދަނީ އަންހެނުންނަށް  ހިމަަނއިގެން  ާދއިާރތައް  ުހރިހާ ސިީޓގެ އައްޑ 

 .ގެންެދވުނެވެ  ކުރިަޔށް ކޯހެއް  ދަސްކޮށްދޭ  މާހަދަން  އިން ފެބްރިކް އެންޑް ރިބަން ދިނުމަށްޓަކައި 
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 ިްލ ަސރިވްސ ޤާނޫާނިއ ަޤވާޢިުދ ތަްނފީޒު ުކރުމުަގިއ ިސވިލް ސަރިވްސ މަޤްސަދު : ިދވެހި ސިވ
ރަްއޔިތުންަނށް ެދވޭ ޚިދުަމތް ެފންަވރު ރަނގަޅުކޮްށ ޒަމާީނ  ،ކޮމިޝަނަާށއި ޒިންމާާދުރވެރިާޔ އެހީެތރިވުާމއި

 ކުރުމަށް ކޮިމޝަނުން ުކރާ މަަސއްކަުތަގއި އެހީެތރިެވ ދިނުން 

 :ްމެމްބަރުނ 
 ަޔސްިރފު މަދު ރ މުޙައްކައުންސިލަ

  ޑިރެކްޓަރ މުަޙއްމަދު ަސޢުދީ ޙަސަން
 ޝިޒްލީނާ އަސްލަމް ޑިރެކްޓަރ 

 ިޑރެކްޓަރ ޙަސަން ލަޠީފު ޢަލީ ޑެޕިއުޓީ
 ޑިރެކްަޓރ އިބްރާހިމް ލަބީބް  އެސިސްޓެންޓް 
 ޑިރެކްަޓރ އާމިނަުތ އަމީޒާ ޚަލީލް  އެސިސްޓެންޓް 
 ޑިރެކްަޓރ މުަޙއްމަދު ލުޠުފީ  އެސިސްޓެންޓް 
 ޑިރެކްަޓރ ޝައިާބ އަނީސް  އެސިސްޓެންޓް 
 ޑިރެކްަޓރ ަމރްޔަމް ހަބީބާ  އެސިސްޓެންޓް 
 ހަސަްނ ަރޝީދު ޫމސާ ޑިރެކްަޓރ  އެސިސްޓެންޓް 

 
  : ެތރޭަގިއ  ވަނަ އަަހރުެގ  2016މަސައްކަްތ ޭރިވފަިއވާޮގާތއި ުކރެުވނު މަަސއްކަުތެގ ަތފްޞީުލ

ތަްއތަކާިއ ންޑޭުޓގައި ހިމެނޭ އެިކއެކި ކަން މެ ބައްދަުލވުން ބޭްއވި، ކޮމިީޓގެ 6އެޗް.އާްރ.އެްމ.ޑީ ކޮމިޓީގެ 
 ނިންާމފަިއެވއެެވ. ަމއްސަލައަާކއިއެުމ ކޮމިޓީަގއި ަމްޝވަރާުކރެިވ ޮގތް 8 ކޮމިިޓައށް ހުށަެހޅުނުގުޭޅގޮތުން 
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 ިތުން ަނށް ައވަސް ޚިދުމަަތކެއް ޯފުރ މަޤްސަދު : ޚިދުމަތުގެ ފެްނވަާރއި  މިންަވރު ވަޒަން ކޮށްބަލައި ރަްއޔ

 ކޮށް ދިނުމުެގ ކަންކަން ަހރުދަނާ ުކރުން 
 : ްމެމްބަރުނ 

 )މުަޤްއރިރު(ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ޔަސްިރފް 
 ޢަލީ ފަހުީމ އަހުމަދު ކައުންސިލަރ 

 ކައުންސިލަރ އަލީ މުަހއްމަދު 
 ޑިރެކްޓަރ މުަޙއްމަދު ަސޢުދީ ހަސަން 

 އަންހެނުން ކޮމިީޓގެ ަރއީސާ 
 އަންހެނުން ކޮމިީޓގެ މެމްަބރ 

 
  : ުކޮމިޓީއަްށ ތެޭރަގއި ވަނަ އަަހރުގެ  2016މަސައްކަތް ޭރވިަފއިާވގޮާތއި ުކރެވުނު ަމސައްަކތުގެ ތަްފޞީލ

 ބައްދަުލވުމެްއ ބޭްއވިަފއިުނވެެއވެ.ެއްއވެސް މިކޮމިޓީެގ އެްއވެސް ަމއްސަަލއެްއ ހުށަހެިޅފައިުނވުާމއިއެުކ 
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 ައަދި  ަތކެތި މަތީގެ އިން ރ25000 ،ްޕރޮޖެކްޓް ބޭނުްނވާ ހިންުގވުމަށް އިާދާރއިން ކައުންސިލްޤްސަދު : މ 
 އިްނސާުފެވރިކަމާއެކު  ިއވެލުއޭޓުޮކށް ބިޑް މަސައްަކތްުތގެ އެންމެަހއި ފަދަ ބިން ކުލީ ހޯދުމާއި ހިދުމަތް

 ކުުރވުން  އެާވރޑް ލުއޭޓުޮކށްިއވެ ރުމަށްހަވާލުކު  މަތިން  ގޮެތްއގެ ފައިާދވާ ަރއްޔިތުްނނަށް މަސައްކަތް 
 

  : ްމެމްބަރުނ 

 )މުަޤއްިރރު( ަޠއްޔިބްهللا ޑެޕިއުޓީ މޭަޔރ އަބްދު
 ކައުންސިލަރ ހުސަިއން ހިލްމީ 

 ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ޔަސްިރފް 
 ކައުންސިލަރ އަލީ މުަހއްމަދު 

 ލީ ފަހުީމ އަހުމަދު ކައުންސިލަރ ޢަ
 ލީގަލް އޮިފސަރ ޙުސައިްނ ހަބީބް

 ޖެކްޓް އޮފިަސރ މޫާސ ަފތުހީ ޕްރޮ
 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިަސރ ޢަލީ ަސވާދު 

 އަްއަޝއިޚު ހުަސއިން ފަހުމީ 
 

  : ުކޮމިޓީގެ  ވަަނ އަަހރުެގ ެތޭރގައި  2016މަސައްކަްތ ރޭިވފަިއާވގޮާތއި ުކެރވުުނ މަސައްަކތުެގ ތަްފޞީލ 

ވެސް ިއެވލުއޭޓްކޮްށ މައްސަލަ  47ަފިއވެެއވެ. އަދި ކޮމިޓީައށް ހުށަހެޅުނު ބައްދަލުވުން ބޭްއވި 16
  ނިންމާފަިއެވއެެވ.

 ކޮމިޓީއަށް  ބަލަިއަގތުމަށްފަހު  ބީލަން ކުެރވި ިއޢުލާން އޮފީުހން ުނވަތަ ސެްކޝަން ުކރިަޔށްގެންދާ  މަސައްކަތް

 ލިޔުންތައް  ފަދަ  ރިޕޯރޓް ޮގުތގެ ދެކޭ  މެދު މަްއސަލަާއއި ސެްކޝަނުން ބީލަންތަާކއި  ހުށަހަޅާ
 ުހަށހެޅިފަިއވާ  މަްޝަވރާކޮށް މެުދގައި  މެމްބަރުްނގެ ާހިޞރުވާ  ބައްދަލުވުަމށް ކޮިމޓީގެ  ބަލައިގަތުަމށްފަހު

 ކަުއންސިލަށް  ނިންމުން ެދވި ކޮމިޓީގެ މާކްސް ަމތިން އުސޫެލއްގެ ހަމަ ހަމަ ބިނާކޮށް ލިޔެކިޔުންތަށް

 .ހުށަހެޅެެއވެ
 އެހެން  ބައްދަުލވުން  މިީޓގެކޮ ހަމަުނވާނަމަ މެމްބަރުން ކަމަްށވެަފއި ިމއަދަދު 05ކޯރަމަީކ  މިކޮމިޓީގެ

 ަބއިެވިރވާ  އަމަީލގޮތުން ކޮމިޓީގެ  ހަމަޖައްަސނީ ާތރީޚް ޭބއްވޭ  ބައްދަުލވުން. ފަސްުކރެެވއެވެ  ދުވަހަކަށް
 .ުދވަހަކަެށވެ މުނާސަބު ަބއިެވވޭފަދަ  ބައްދަުލވުމުަގއި މެމްބަރުންަނށް ގިނަ  އެންމެ ތެެރއިން މެމްބަރުންގެ
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 ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް  -5

 ްޑޫސިޓީެގ އައްޑޫސިީޓގެ ކުިޅަވރާިއގުޅޭ ކަންކަުމަގއި ކަުއންސިލަށް އެހީެތިރވެ ލަފާދިނުާމއި ައއް ސަދު : މަޤ
ކުޅިވަުރ ުކރިެއުރވުމަްށ މަސައްަކތްކުރުާމިއ އެުކ ސިީޓެގ ސްޕޯޓްްސ ކަލަންޑަުރ އެކުލަަވއި ތަންފީުޒކުރުމުަގިއ 

 އިސްަނގަިއ އެީހތެިރވުން. 

  : ްމެމްބަރުނ 
 ސަން ާޖވިދު ޙަ އަލްފާޟިލް 

 އަލްފަޟިލް މުަޙއްމަދު އަލްޠާފު 
 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އަޒްމީ 
 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ހަބީބު 
 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝިހާބު
 އަލްފާޟިލް އަލީ ހަނީޒު 

 އަލްފާޟިލް އިްބރާހިމް ޝަީރފު 
 އަލްފާޟިލް ޝަްމވީލު ޤާސިމް 

 

 ީތަުކގައި  ތް މުބާރާ ގޭ ހިން  ސިީޓގައި ައއްޑޫުލ : މަސައްކަްތ ރޭިވފަިއާވގޮާތއި ުކރެުވނު މަަސއްކަުތެގ ަތފްޞ 

ނ ަދއުރު  ކައުންސިލްގެ   ިހންގޭ  ފެންަވުރަގއި އަތޮޅު  ހޯދުާމއިއެކު  ިއރުޝާދު  ލަާފާއއި މިކޮމެީޓގެ ަޑއެޅުމުަގއި ކަ
ނަޑއަަޅއެޅުެނވެ. މިކޮމެޓީކަމުަގއި ަފރާްތތަކީ އަދާކުރާ  އިސްަދއުެރއް ހަރަާކތްތަުކގެ ކުޅިވަރު     ކަ

 

 ރުބިއްޔަތާއި ދީނީ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ އިސްލާމީ ތަ -6
 

  : ުމިސިީޓގަިއ އިސްލާމްދީން ުކރިެއުރވުމާިއ އިސްލާމީ ަތރުިބއްޔަާތއި ީދނީ ކަންކަާމިއގުޭޅގޮތުްނ މަޤްސަދ
 ސިލަށް އެީހތެިރވެ ލަފާދިނުްނ.ަކއުންހޭލުންތެރިުކރުމުަގއި 

  : ްމެމްބަރުނ 
 މޫސާ ްއަޝއިޚް ޙަސަން ލަޠީފް އަ
 ްއަޝއިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް އަ
 ްއަޝއިޚް ޙުސަިއން ފަހުމީ އަ
 ްއަޝއިޚް އިްބރާހިމް ރުޝްދީ އަ
 ިޞއްދީޤު هللا ްއަޝއިޚް އަބްދުއަ
 ްއަޝއިޚް މުޙައްމަދު އަީފފު އަ
 ްއަޝއިޚް އަޙުމަދު ނާޒިހު އަ

 

  : ުްޕޮރގްރާްމތައް  ޙްޔާ އި ދަރުްސތަާކއި ދީނީ މަސައްކަތް ޭރވިަފއިާވޮގތާއި ުކެރވުނު މަަސއްކަުތގެ ތަްފޞީލ 
 ަގއި ވަނަ އަހަރު  2017ދެިވފަިއވާިއުރ ުކރިައށްގެން  އަަވށްތަުކަގއި މުޅި  އެކުާއއި  ަމްޝވަރާ މިކޮމިޓީގެ 

ްށ ޭބއްވު މުބާާރތެއް  ޤުުރއާން  ހުުޅވާލަިއގެން  އަށް  ސިޓީ އައްޑޫ ުމެގ މަސައްަކްތ ކައުްނސިލުންދަނީ ކުިރއަ
 ގެންދަވަުމންނެެވ.
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 މާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރު  -7
 

  : ުރުާމިއ ގޯނާުކރުްނ ުހއްޓުވުުމެގ "ޖިންސީ ފުަރއްާސރަކު 2014/16ިމއީ ޤާޫނނު ަނންބަުރ މަޤްސަދ

  ވަަނ މާއްާދގެ ަދށުން އެކުލަވާެލވިަފއިާވ ކޮމިޓީއެެކވެ. 17ޤާނޫނު" 
  : ްމެމްބަރުނ 

 ބާއެސިސްޓަންްޓ ޑިރެކްަޓރ އަލްާފޟިލާ މަރްޔަްމ ހަބީ
 ބީމް، ސ.ިހތަދޫ  ަސނ  ، އަލްފާޟިލް މުަޙއްމަދު ަސޢީދު

 ލްާފޟިލް އަލީ ފަހުމީ އަހުމަދު އަރ ކައުންސިލަ
 

  : ުއަހަުރެގ ެތޭރގަިއ ިމ ވަަނ  2016މަސައްކަްތ ރޭިވފަިއާވގޮާތއި ުކެރވުނު ަމސައްަކތުެގ ތަްފޞީލ

 އްެވސް ބައްދަުލވުމެްއ ބޭްއވިަފިއނުވެެއވެ.އެ މިކޮިމޓީގެ  ކޮމިޓީއަށް ެއއްެވސް މަްއސަލަެއއް ހުށަެހޅިަފއިނުާވތީ 
 

 ކޮމިޓީ  ތަށް ޚިދުމަތް ކުރާ ޘަޤާފީ އައްޑޫސިޓީގެ ތާރީޚާއި  -8
 

  : ުނޑައެޅުމަްށ މިއީ މަޤްސަދ އައްޫޑސިޓީގެ ތާރީޚީ އާޘާރީ ތަންތަުނގެ ގޮުތގައި ހިެމނޭ ތަްނތަން ކަ

އްޑޫސިީޓގެ ތާރީޚީ އާޘާީރ ތަންތަްނ ކައުންސިލްައށް ބޭނުްނވާ ލަަފާއއި ަމޝްަވރާ ލިިބގަތުމަާށއި، އަިދ އަ 
ކަމަށް ފާހަގަ ުކރެވޭ ތަންތަުނގެ ާތރީޚު އެކުލަވާލުުމގައި ަކއުންސިލްައށް ލަފަާއއި ަމޝްަވރާ ހޯުދމަށްޓަކަިއ 

 އެކުލަވާލެވުުނ ކައުްނސިލެކެވެ.

  : ްމެމްބަރުނ 
 ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަހްމަދު 

 ނަޢީމު އިބްރާހީމް هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
 ފާޟިލް ޙަސަން ލަބީބު އަލް

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފިރާޤް 
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން 

 އަލްފާޟިލް ޞަފްވާނު ޝަފީޤް  
 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަމީޒާ ޚަލީލު  

 
  : ުމި ކޮމިޓީ އިްފތިތާހުުކރުުމގެ ަމސައްކަްތ މަސައްކަތް ޭރވިަފއިާވގޮާތއި ުކރެވުނު ަމސައްަކތުގެ ތަްފޞީލ

 ނީ އިްނތިޒާމް ކުެރވެމުންެނވެ.ދަ
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 ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 

މީެގ  މުވައްޒަފުންެނވެ. 112ނިމުނު ިއރު މިއިާދރާަގއި މަަސއްކަތްުކރަމުން ައއީ  ވަނަ އަހަރު 2016

 07ޭރގަިއ ވަަނ އަަހރުެގ ތެ   2016މަސައްަކތު ުމަވއްޒަފުންެނވެ.  26އިާދރީ ުމވައްަޒފުންނާިއ  86ތެޭރގަިއ ހިމެނެނީ 
 މުަވއްޒަުފން ބަދަލުކުެރވިަފއިެވެއވެ.  04މުވައްަޒފުން ވަކިެވފަިއާވއިރު ސަރުާކުރގެ އެެހން ިއދާާރތަކަށް 

 

 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން 

 ކައުންސިލް ހިންގާގޮތް 

ެގ އައްޑޫ ސިޓީ ކަުއންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ިދވެހިާރއްޭޖގެ އިާދރީ ާދިއރާަތއް ލާމަރުކަޒީ ުއޞޫލުން ިހންގުމު
ޤާނޫނާއި، އެ ާޤނޫނުެގ ދަށުން ހެިދފަިއވާ ަޤާވޢިދުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގުތގެމަތިން، ައއްޑޫ ސިީޓ  2010/7ޤާނޫނު، ނަންބަރު 

ކައުންސިލް ހިންގުަމާށއި، ކައުްނސިލްގެ މަްސއޫލިއްަޔތު އަދާކުރުަމށާއި، ަކއުންސިލުން ނިްނމަންޖެހޭ ނިންމުންަތްއ 

ްއވަންޖެޭހ ބައްދަލުވުްނަތއް ބޭްއވުމަާށއި، ެއ ބައްދަުލވުންތަުކގަިއ ިނންމާ ކަންކަން ަތންފީުޛ ނިންމުމަށްޓަކަިއ ކައުްނސިލުން ބާ
ކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާެނ އުސޫުލތަްއ ބަޔާންކޮްށ ހެދިަފިއވާ ަޤވާޢިާދ ެއްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިްނނެެވ. މި ަޤވާޢިަދށް ކިޔަީނ 

ެއވެ. މި ޤަާވޢިުދގެ ދަށުން ަކއުންސިލްގެ އެންމެހައި ކަްނަތއްަތްއ " 2011"ައއްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލްގެ ހިްނގާ ަޤވާޢިދު 

މޭޔަުރގެ ަމޝްަވރާަމތިން ޑެޕިއުޓީ ޭމޔަުރެގ ، ހިންގަނީ މޭަޔރުގެ ސީދާ ބެއްލެވުުމގެ ަދށުންނެެވ. މޭަޔރު ނެތް ޙާލަެތއްަގއި
 ބެއްލެވުުމގެ ދަށުންެނވެ. 

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

ަރއްޔިތުން ިހތްހަމަޖެހޭ  ،ސިލްަގއި ހިމެނޭ ިދވެހި ސިވިލް ަސރވިސްެގ މުަވއްޒަފުްނނަކީއައްޑޫ ސިޓީ ކަުއން
ފެންަވރަްށ ހަމަހަމަކަމާއެުކ ޚިދުމަްތ ދެވޭ، ހިތްެހޔޮ، ަހރުދަނާ، ޤާބިލު، ނަމޫނާ ބަޔަަކށް ހެދުަމށްަޓކައި، ިމ ކައުްނސިލްެގ 

ނޑައަާޅފަިއ ވަ ނަޑއެޅިަފއިާވ ިދވެހި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ޤާޫނނު ،ނީމުވައްަޒފުންެގ ސުލޫކީ ިމންގަުޑ ކަމުަގިއ ކަ ގަިއ ކަ

ނޑު ޢާއްުމގޮެތްއގަިއ ަރގަޅުކަްނ ފާހަަގ ކުެރވިަފއިެވެއވެ.  ސުލޫކީ މިންގަެޑވެ. ިމއިާދރާެގ ުމވައްޒަުފންެގ ސުލޫކީ މިްނގަ
ްނ މުަވއްޒަފަާކއި މެދު ިސވިލް ސަރވިސް ަޤވާިޢދުގަ 02 ެތރޭަގއިވަނަ އަަހުރގެ  2016ނަމަވެސް  ިއވާ ގޮުތގެ މަތި

 އިސްލާޙީ ފިަޔވަޅު އެިޅފަިއެވއެެވ.
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 މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތް 

މުވައްަޒފަކު އޭާނގެ ވަޒީފާ ބަޔާުނަގއި ހިމެނިަފިއވާ މަަސއްކަެތއް، ުނވަތަ ވަކި ާޚއްޞަ ަމަސއްކަެތއްެގ 

ެތރޭަގިއ ިވޔަސް ާޤނޫނާިއ ަޤވާޢިާދ އެްއގޮްތާވގޮުތގެ ަމތިްނ  ގޮުތގަިއ ަޙވާލުކުެރވިގެްނ ުކރަމުންދާ ަމސައްަކތެްއގެ 
އެމަސައްަކތް ކޮށް ނިންމުުމގަިއ، މަޞްލަހަތު ފުުށއަާރފަދަ ެއއްެވސް ކަމެއް ދިާމވެއްޖެ ނަމަ، އެ މަސްލަހަތު ުފށުައާރ 

ުމަވއްޒަފުްނެގ ، ަތށް ހަަމޖައްސައިކަމަކާއި މިްނވަަރށް ބަލައި އެހެން ުމވައްަޒފަކު މެުދވެރިޮކށް އެމަސައްަކތްަތއް ުކރުާވގޮ

 ްނ ދަނީ ޢަމަލު ކުެރވެމުންެނވެ. މަޞްލަޙަތު ުފށުައރާ ކަންކަުމަގއި ިމއުޞޫުލގެ މަތި
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 ޙާޟިރީ  ކައުންސިލަރުންގެ 
  

 

  

 ރިޕޯރޓް  ެގ ިނޔަލަްށ އައްޑޫިސޓީ ކައުްނސިލް މެމްބަުރންގެ ާޙޟިރީ 2016 ޑިެސންބަރު  10އިްނ  2016ީރ ވަނަޖަ  01
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 ނަން މަޤާމު
 

 1 ޞާދިޤް هللا ޢަބްދު މޭޔަރ 228 223     5  

 2 ޠައްޔިބު  هللاޢަބްދު މޭަޔރ ޑެޕިއުޓީ 228 202  12 9  5  

 3 ޙިލްމީ  ޙުސައިން ކައުންސިލަރ 228 137 1 32 15 1 42  

 4 ޔަްސރިފް  މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ 228 197  4 4  23  

 5 މުޙައްމަދު  ޢަލީ ކައުންސިލަރ 228 150 20 31 5 9 9 3 1

 6 ފަހުމީ އަޙްމަދު  އަލީ ކައުންސިލަރ 228 212  2   14  
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 ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ 

 

 ާޙޟީީރ ރިޯޕރޓް  ޖަްލސާގެރަސްީމ  ގެކަުއންސިލް އައްޑޫިސޓީ ައށް 2016 ޑިެސންބަރު  31އިްނ  2016ީރ ވަނަޖަ  01
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 ނަން މަޤާމް

  

45 49 3 1 

 1 ޞާދިޤް  هللاޢަބްދު މޭޔަރ 46      

   4  
 

 2 ޠައްޔިބު  هللاޢަބްދު މޭަޔރ ޑެޕިއުޓީ 42

 3 ޙިލްމީ  ޙުސައިން ކައުންސިލަރ 30 1 6 4 5  

 4 ޔަްސރިފް  މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ 42   1 3  

 5 ފަހުމީ އަޙްމަދު  އަލީ ކައުންސިލަރ 44    2  

 6 މުޙައްމަދު  ޢަލީ ލަރކައުންސި 21 10 9 4  1 1
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 މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ 

ެއވެ. މި އިދާާރެގ މުަވއްޒަފުްނގެ ތެެރއިްނ  243މަަސއްކަތު ުދވަުހގެ ޢަދަދަކީ ވަނަ އަަހރުެގ  2016
 ތެޭރަގއި ހާޒިުރވާންޖެޭހ ހުރިާހ ދުވަްސތަކުަގއި އޮފީަހށް ހާިޟުރވެަފއިެވެއވެ.   ވަނަ އަހަުރގެ 2016މުވައްޒަފުން  %96.25

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާއި ޤަރާރުތައް 
 

ބައްދަލުވުުމގެ ތެެރއިްނ  49ބާްއވަންޖެޭހ  ތެޭރަގއި އަހަުރގެވަނަ  2016އައްޑޫސިީޓ ކަުއންސިލުން 
ަޤރާުރވަީނ  5ނިންމުމާިއ  191މިބައްދަުލވުންތަުކަގއި  ެމވެ.ުކއްލި ަބއްދަލުވު 05އި މާ ރަސްީމ ަބއްދަލުވު 40ވަީނ ބޭއްިވފައި 

ަފެއވެ. ަކއުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނތަކާއި ޤަާރރުަތއް ައަވށު ޮއފީސްތަާކއި ިމއިދާާރގެ ޯނޓިސްބޯޑުގައި އާޢްމުޮކްށ ފާސްކޮށް

އި ވެބްަސއިްޓގަިއ ާޝއިުޢ ކުެރވިަފިއ ޕޭޖާ  ފޭސްބުކްފެންނާނެހެން ބެެހއްޓިަފިއވެެއވެ. މީެގ ިއތުރުްނ ކަުއންސިލް އިދާާރގެ 
 ވެެއވެ. 

 އޮޑިޓް 
 

 މާލީ އޮޑިޓު 

ސް ުދވަުހގެ ތެޭރަގއި ިމއިދާާރަގއި މާީލ އޮޑިެޓއް ުކރުުމގެ މަަސއްަކތް ވަީނ ުފރަތަަމ ހަމަމިއަހަުރެގ 

 2015ގަިއ ެފށުނު ިމއޮޑިޓަީކ އޮޑިަޓރ ޖެނެރަްލ ޮއފީހުެގ ަފރާުތން އައްޫޑިސޓީ ކައުްނސިލްެގ  2016ެމިއ  31ފެށިަފެއވެ. 

ނޑުމަަކށްފަުހ ންާދ އޮޑިޓެކެވަނަ އަަހރުެގ އޮޑިުޓ ކުރުަމށްޓަކަިއ ުކރިައށްގެ  2016ޑިސެންބަުރ  02ެވ. މިަމސައްަކތް މެދުކެ
 ނިމުުނއިުރ އަިދ މިއޮޑިުޓ ނިމިަފިއނުވެެއވެ.  ވަނަ އަަހރު 2016ގަިއ އަލުން ފެިށގެން ުކރިޔަްށ ގެންެދވުެނވެ. 
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް90 ފޯނ 

 ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން 
 

ންެގ އަޑުއެހުަމށާިއ، ރަްއޔިތުންަނށް ދިމާެވފަިއހުިރ ެތރޭަގއި، ަރއްިޔތުހަުރެގ ވަނަ އަ 2016

މައްސަލަތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބެލުމަްށޓަކައި، ތަާފތު އެަތއް ފަހަެރްއގެ މަތިްނ އެިކގޮްތގޮަތްށ ަރއްޔިތުންާނ ބައްދަުލ 
 2016ފެބުރުަވރީ  23 ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންޮކށްަފއިާވ ޮގތުގެަމތީނ110ްކުރެިވފަިއެވއެެވ. މިޮގތުން ލާަމރުކަޒީ ޤާނޫުނގެ 

ސިީޓެގ އެިކައވަްށތަކުަގިއ ަރއްޔިތުްނނާިއ ބައްަދލުކުރުމުެގ ސިލްސިާލ މި ައށް 2016ފެބުުރވަީރ  25އިން 

 2016ވަަނ އަަހުރގެ އަހަީރ ރިޕޯާޓއި ުހށަހެޅުމާިއ އަދި  2015ބައްދަލުވުންތަެކްއވަނީ ޭބއްިވފަެއވެ. މިބައްދަުލވުންތަުކަގއި 
ރައްިޔތުންާނިއ  އަިއސްަފއިވާ ބަދަުލގެ ަތފްޞީލް ލޫމާާތއި ަކއުންސިލްގެ ެމންޑޭޓަށްރި ބަޖެުޓގެ މަޢުށް ފާސްކު ވަނަ އަހަރަ 

 ހިއްސާކޮްށ ަރއްޔިުތންގެ ހިޔާލާއި ަމްޝވަާރ ހޯދިަފއިެވެއވެ. 

ގަިއ  ިމސިޓީެގ ހުިރހާ އަަވށްތަުކގެ ރަްށޔިތުްނނާިއ  11ައިދ  10، 9ޮއގަސްޓު  2016އަދި 
 ުފރަތަމަ  އަަހރުގެ  ވަނަ 2016 ަކއުންސިލުންިމ ބައްދަުލވުންތަުކަގއި ބައްދަުލވުން ވަީނ ބޭްއވިަފެއވެ.  3ބައްދަލުކުރުމަްށ 

 ަމޢުލޫމާތު  ރައްިޔތުނަށް ގުޭޅގޮތުން ބަޖެޓާއި އަހަުރގެ ވަނަ 2017 ގުޭޅގޮުތންނާއި ހަރަާކތްތަާކއި ހިްނގުނު ހަމަސްދުވަހު
 ގުޅޭޮގތުން  ަމސައްކަްތތަކާއި  ކަުއންސިލުގެ  ކަންކަމާއި  ހިމަނާނެ  ބަޖެޓުަގއި  ގެ ވަަނ އަހަރު  2017ަފިއވެެއވެ. އަދި ފޯރުކޮށްެދވި

 .ހޯދިަފއިެވެއވެ ޚިޔާލު މަޝްަވރާކޮށް 
ހޮޓްލަިއން ނަންަބރު މެުދވެރިޮކށާިއ ސީދާ ަކއުންސިލާިއ ބައްދަލުކޮްށ ަރއްިޔތުން ުހަށހަޅާ ހަމައެާއިއއެކު 

 އެދެޭވ ހައްލުހޯަދއިދިނުމަްށ ކައުްނސިލުން މަަސއްކަްތ ކޮށްދީަފއިވާެނެއވެ. ާކއި ޝަކުާވތަކަްށ ފިަޔވަޅު އަަޅއިމައްސަލަ ތަ

 

 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 
 

  ްރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައ 

ކައުންސިލުން ިނންމަން ޖެޭހ މުިހއްމު ކަންކަްނ 

އްދަލުވުން ކޮންެމ ބަ ނިންމުމަށްޓަކަިއ ކައުންސިްލގެ ރަސްމީ 
  ހަފްާތއެްއގެ އަންާގރަ ުދވަހު ޭބްއވިަފއިެވެއވެ.

  މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ 

 އަދި  ަވޞީލަްތތަކާއި އިްނސާނީ ،ޢުުމރާނީ ،އިުޖތިމާޢީ ،ުކރުމާއި ަހރުދަނާ ހިްނގުން ކައުންސިލްގެ

 އޮީފސްތަުކގެ  ައވަށު އިދާާރގެ ަކއުންސިލް ައއްޑޫސިޓީ ގޮތުން ަރގަޅުުކރުުމގެ ޚިދުމަްތތައް  ެދވޭ ކައުންސިލުން
 ބައްދަލުވުްނތައް  ކޮންެމ މަހަކު އެްއފަހަރު  ެވރިންާނއެކު ސެްކޝަންތަުކގެ  އިާދާރގެ ކައުންސިލް  ވެރިންާނއި 

 ޙައްލު  ެއކަންކަމަށް ބަލައި  ކަންކަން ހަރުދަނާުކރަންޖެހޭ  ަކއުންސިލުން  މިބައްދަުލވުންތަުކަގއި. ބޭއްިވފަިއވެެއވެ
 .ެވެއވެަފއިަމްޝވަާރތަްއ ކުެރވި އެޅި ފިަޔވަޅު ހޯދައިދިނުމާިއއެކު
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް91 ފޯނ 

  މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ ސީނިއަރ 

 ،ޚިދުަމތްތަާކއި ގުޭޅގޮުތްނނާއި ެދވޭ ޯފރުކޮށް  ަރއްިޔތުންނަށް  އިދާާރއިން  ަކއުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ 

ބަލަިއ  ނގާ ނުހިނާގގޮތްގެ މަަސއްކަތް ހިކަންކަމާއި ގުޭޅގޮތުން ަމްޝވަރާޮކށް އިާދރާ ގުޅުންުހރި މުވައްަޒފުންނާއި
 މެޖޭންމަންޓް  ސީިނއަރ މަޤުސަުދގައި  ެއޅުމުގެ  ފިަޔވަޅު  ބަލައި  ކަންކަން ރިިވއުކޮށް، ހަުރދަނާކުރަންޖެހޭ 

ަވއި ުކރިައްށ ާބއްވަ  ކައުްނސިލުން ހަފްާތއަކު  ކޮންމެަކއުންސިްލ އިާދާރގެ ެވރިންނާިއއެުކ  ،ބައްދަލުވުންަތއް

  ގެންޮގސްަފއިެވެއވެ.

 ަމްރީންކުރުން ފުން ތަ މުވައްޒ  

ފެްނވަާރއި އެިކއެކި ހުަނރުަތއް ިއތުރުޮކްށ  މަސައްަކތުގެ  ުމވައްަޒފުންގެ  ިއދާާރގެ ކައުންސިލް
މުވައްަޒފުންެގ މެުދގަިއ އެކުެވރިކަްނ އާލާޮކށް ގުޅުްނ ބަދަިހ ކުރުަމށްޓަކަިއ ިމއިދާާރެގ ގިަނ ުމވަްއޒަފުންތަކަކަްށ އެިކ 

އިްނ ހިްނގި ތަމްރީްނތަކާިއ އެކިޮގތްޮގތުން މިއިދާާރއަްށ ލިބުުނ ވެެއވެ. މީެގތެޭރަގއި ިމއިދާރާ އި ތަމްރީްނތަްއ ޯފރުކޮށްެދވިފަ 

  ތަމްރީން ފުުރސަތުަތއް ހިެމނެެއވެ.
 

  ްސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން ހަރަކާތްތައް ހިންގުނ 

ކައުންސިލް އިދާާރގެ ުމަވއްޒަފުްނެގ 
ޮކށް ުގޅުްނ ރުމެދުގައި އެުކވެރިކަާމއި އެއްަބއިވަްނތަކަން އިުތރުކު

ބަދަހި ކުރުމަާށއި މުަވއްޒަފުން ަމސައްަކތަށް ޝަުއޤުެވރިކުުރވުުމެގ 
ވަނަ އަަހރުގެ ތެޭރަގިއ  2016ގޮތުން އެކިއެކި ަހރަކާްތތައް 

ހިންގިަފިއވެެއވެ. އެޮގތުން ރަަމޟާން މަހާދިމާކޮށް އައްޫޑސިީޓ 

ކައުންސިލް އިާދާރގެ ހުރިހާ ުމވައްަޒފުންނަށް އިނާަޔްތ 
ެއވެ. އަިދ "ސްާޓފް ޭޑ"ަގއި ުމވައްަޒފުންެގ މެދުަގއި ތަާފތު އެިކއެކި ކުިޅަވރު ަހރަކާްތަތއް ބޭްއވިަފިއވެެއވެ. ދީފަިއވެ

ްށ  މީގެ ިއތުރުްނ މުަވއްޒަފުްނގެ އަހަރީ ަބއްދަލުވުން ާބއްަވއި އެ ބައްދަުލވުމުަގއި ުމވައްަޒފުންެގ އަގު ވަޒަންކޮ

  .ހަނދާނީލިޔުމާއި ޝީލްޑް ެއުރވިަފއިެވެއވެ
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email:admin@adducity.gov.mv: ްއީމެއިލ Fax: 6885002: ފެކްސް    Telephone: 6885003:  ް92 ފޯނ 

 ފަސްވަނަ ބައި : ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު 

 މާލީ ހިސާބު  ވަނަ އަހަރުގެ  2016
 މުވައްޒަފުންނަށް ހ

 ތަފްޞީލް  2015 2016
 އާމްދަނީ  18,372,908.00 12,567,596
ނޑުމަްށފަހު( 17,454,262.00 11,939,216  ނެޓް އާމްދަނީ )ރިާޒވް ކެ

11,939,216 14,954,262.00 
ނޑުމަށްފަުހ ބަޖެޓަށް އަހަުރގެ ނި  ޔަލަށް އާމްދަނީ ބާކީ )ރިޒާްވ ކެ
 ނުވައްާދ(

  އަހަުރގެ ިނޔަލަށް ބަޖެޓް ބާކީ )ލަާފ ކުރާ( 1,153,620.00 5,533,975
 ކައުންސިލްެގ ރިާޒވް  918,645.00 628,380

 އައްޑޫ ަރއްޔިތުްނގެ ްޓރަސްްޓ ފަންޑް  6,086,544.00 10,735,124
 ިިނގާ ޚަރަދ

ގެ ވަނަ އަހަރ2016ު
 ޖުމްލަ ޚަރަދު 

ވަނަ އަހަރަށް 2016
ބަޖެޓް  ރިވައިޒްޑް   

ވަނަ އަހަރުގެ 2015
 ޖުމްލަ ޚަރަދު 

 ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލް 

 ރިކަރަންްޓ ޚަރަދު  69,972,892.00 42,669,910 28,522,861
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  1,956,023.00 2,688,651 1,234,666
ޕްޮރްގރާމްތަކަށް ކައުންސިލްެގ  1,996,986.00 4,288,357 1,793,463  

 ޖުމްލަ  73,925,901.00        49,646,918 31,550,990
 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 

 ތަފްސީލް  ގެ ޚަރަދު 2015 ގެ ޚަރަދު 2016

 ހިނގާ ޚަރަދު  މުވައްޒަފުންނަށް 33,778,311.76 11,561,386

545,373 1,004,075.46 
ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި  ޕެންޝަނާއި،

 ފައިސާ  ދޭ

 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 518,590.0 396,877

 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް 1,615,873.00 758,173

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް 16,546,345.00 10,180,683

 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން 189,696.00 100,285

 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 9,484,563.00 3,097,913

 އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ 6,065,708.00 1,882,170

 ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ  ލިބިފައިވާ 769,730.00 -

 ޖުމްލަ  69,972,892.00 31,550,990
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 ނިންމުން 
 

ންސިލް ހިނގި ޮގތާއި ަކއުންސިލުން ހިްނގި ޙަރަކާްތތަުކގެ ތަްފޞީުލ ައއްޑޫ ސިޓީ ކައުވަނަ އަހަރު  2016
ސުބްޙާނަހޫ ަވތަޢާލާ އަށް ޙަްމދާއި ޝުކުރު ުކރަމެެވ. هللا ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމުުމގެ ހެޮޔ ަތއުފީޤު ެދްއވި ކަމަށްޓަަކއި 

ވެެދއްިވ އެންމެހަިއ ަފރާްތތަކަްށ އެައށްފަހު ިމ ިރޕޯޓް އެކުލަަވއިލުމުަގއި ަފންނީ ގޮތުންާނއި އިާދރީ ގޮތުން އެީހތެރި 

އިޚްލާޞްެތރި ކަާމއެކު ޝުުކރު ދަންަނވަމެެވ. އަދި ހަަމެއއާއެކު މި ަކއުންސިްލގެ ޙަރަކާްތަތއް ިވލަރެސްކޮށް ަކއުންސިްލ 
ބުެވިތ ސުބްޙާަނހޫ ަވތަޢާލާ ިމ ލޮهللا ހިންގުމުަގިއ އެީހތެިރވެެދއްިވ ުހރިހަިއ ަފރާެތްއ ވެްސ ިމ ޝުުކުރގަިއ ޝާމިލުުކރަމެެވ. 

ދިވެހި ަޤއުމަާށިއ މި ފަޚުުރވެިރ ައއްޫޑ ސިީޓއަްށ ަތރައްީޤާއއި ަފހިކަމާިއ ާފގަތިކަާމއި ޞުލްޙަ ަމސަލަސްކަން ާތއަބަދުެމ 
 މިންވަުރ ކުަރއްާވިށއެެވ. އާީމން !

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

 
 1438ރަބީޢުލް އާޚިރާ  20   

 2017ޖަނަވަރީ      18
 

******** 
 

 

munsira
addu city council



އައްޑޫ ސިޓީ ކައުްނސިލްގެ އިދާާރ

އައްޑޫ، ދިވެހިރާއްެޖ


