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ހަމައެހެންމެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އިދާރީ ހިންގުމުގައި ދިމާވި ބައެއް ގޮންޖެހުންތައްވެސް
މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނައި އަލިއަޅުވައިލެވިފައިވާނެއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރު )ވިޝަން(
ޢަޒުމް ގަދަ ،ކެރޭ ،ދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ޤުރުބާންވާ ،ދުޅަހެޔޮ ،ހޭލުންތެރި ،ފަހި ،ފާގަތި،
އގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ނަމޫނާ ނާރެސް
އެކުވެރި ،ތަހުޛީބު ރައްޔިތެއް އަމާންކަންމަތީ ރައްކާތެރި ވެށްޓެ ް
ސިޓީއަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހެދުން.

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒު )މިޝަން(
ނޔޭގެ
ލބިފައިވާ ،ޢުމުރުފުރާތަކަށް ދު ި
ހކަމަށް ފަހި ފާގަތި ގެއެއް ި
ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށްމެ ބޯހިޔާވަ ި
ކއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ތަނަވަސް ވެފައިވާ ،ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ވަޡީފާގެ
ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތަ ާ
އ ރައްޓެހި ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޡާމަކުން ގުޅާލެވިފައިވާ،
ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވައިލެވިފައިވާ ،ރައްކާތެރި އަދި ތިމާވެށްޓާ ި
ތކާއި އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުން
ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ަ
ބައްޓަން ކުރަން ދަސްވެފައިވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަގީޗާސިޓީއަކަށް އައްޑޫސިޓީ ހެދުން.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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މޭޔަރުގެ ބަޔާން
`
މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދު ކުރަމެވެ .އަދި އެއިލާހުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލުﷲ
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .އަދި މި ޞަލަވާތުގައި އެނަބިއްޔާގެ
އާލުއަޞްޙާބުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.
ށ
ވސް އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަ ް
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ެ
މނިޔަތުގައި  2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު
ށ ޚިދުމަތް ދިނުމެވެި .
ވސް ގާތުން ރައްޔިތުންނަ ް
ވހާ ެ
ފައިދާހުރި ކަންކަން ރާވާ ީ
މގާމާ ހަވާލުވެ އެކިއެކި ކަންކަން ރާވާ އެކަންކަން ކުރިއަށް
ނންމާފައިވަނީ އާ ކައުންސިލުން ަ
އެކުލަވާލާ މަސައްކަތު ތާވަލް ި
ގެންދަން މަގު ފަހިވާގޮތަށެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓަރްސްޓް ފަންޑް ގާއިމުކޮށް ކައުންސިލުން ވަނީ އެފަންޑަށް
ދ އެފަންޑުން އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ފަށާފައެވެ .މީގެ
އިންވެސްޓް ކޮށްދެއްވާފައެވެ .އަ ި
އިތުރުން އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވްގެ މަސައްކަތް 2017ވަނަ އަހަރު ފަށައިގަނެވި ،އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް
ގ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ފަށައިގަނެވިފައެވެ.
އިގްތިސާދީގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމު ެ
އާ ދައުރަކާ ކައުންސިލުން ކުރިމަތިލީ ،ވަރަށް ބޮޑު ތަސައްވުރަކާ އެކީގައެވެ .އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށާއި
ޓކައި ފަރުދުން ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑު ދިނުމުގެ
ށ ަ
މުޖުތަމަޢުގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަ ް
ހަފުލާއެއް "އައްޑޫއެވޯޑު" ގެ ނަމުގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
އައްޑޫސިޓީގެ

ރައްޔިތުންގެ

ދިރިއުޅުމުގެ

ފެންވަރު

މަތިކޮށް،

މިސިޓީގެ

ދ
އިގްތިސާ ީ

ހާލަތު

ޕއާރުސީ އާއި ގުޅިގެން
ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލުން އެންމެ އިސްކަންދެއްވާ ކަންތަކެވެ .އެމްއެމް ީ
ވލް ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ރޭވިފައެވެ2017 .ވަނަ އަހަރު އައްޑޫސިޓީ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރަ ަ
އ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ރާވާ ހިންގަން
ކައުންސިލުން ވަނީ އައްޑޫއަކީ ،ޓުއަރިސްޓް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގަ ި
ރށް ގިނަ ކަންކަން  2017ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
ފަށްޓަވާފައެވެ .މި ހަރަކާތުގެ ވަ ަ
ދތުރުތައް
ަ
ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންގެ ބައިނަލްއަޤްވަމީ

އއްޑުއަށް ކުރަން ފެށުމުން
ަ

އއްޑޫގެ
ަ

އސްތަކުގެ ވިޔަފާރި އާއި އެއާއި ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް
ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިއެރުން އަންނަން ފަށާފައިވެއެވެ .ގެސްޓްހަ ު
ށފައެވެ.
ވަނީ ދިރުން އަންނަން ފަ ާ
ވސް އައްޑޫގެ އުމުރާނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި ރަށްވެހިކަމުގެ ކުރިއެރުން
2017ވަނަ އަހރުގެ ތެރޭގައި ެ
ހޯދުމަށް

ކައުންސިލުން

މަސައްކަތްތަކެއް

ވަނީ

ކުރައްވާފައެވެ.

މަސްވެރިންނާއި

ދަތުރުވެރިންގެ

ފަސޭހައަށްޓަކައި

ތޒާމަކީ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހާސިލްކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ
ލބޭނެ އިން ި
ބަނދަރުތަކުން ފެން ި

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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ގ ޚިދުމަތް
ތނަށް ކަރަންޓު ެ
އ ަ
ކވެ .ނަމަވެސް ފެނަކައިން ަ
ނގަވާފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތެ ެ
 6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހި ް
ޓފައިވާ އިސްކުރުތަކުގެ ބޭނުން ރައްޔިތުންނަށް ނުހިފޭތީ
ދިނުމަށް ދެކޮޅުހެދުމާއި ގުޅިގެން ހިތަދޫ ބަނދަރުގައި ބެހެއް ި
އެކަމަކީ ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެވެ.

އާ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން ވެސް ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު

މނިސްޓްރީތަކުން ދެއްވާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމެވެ.
ލބެންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ި
ގޮންޖެހުމަކީ ،ރައްޔިތުންނަށް ި
އައްޑޫސިޓީގެ މަގުތައް ނުބެލެހެއްޓޭ މައްސަލައެވެ .މަގުތައް މަރާމާތު ނުވެއެވެ .ކުރިން ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓް އޮތްއިރު
ނތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބައެއް
ނބެލެހެއްޓެއެވެަ .
ރ ރަނގަޅަށް ު
ތ ވިއުގަ މިހާ ު
އޓަމުންދިޔަ ބައް ި
ރަނަގަޅު ފެންވަރެއްގައި ބަލަހަ ް
މަގުތަކުގައި އަލިކަމެއް ނެތެވެ .މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އުފުލަން ޖެހިފައިވާ ބޮޑު ވޭނެކެވެ .ވެލިމަގުތައް މަރާމާތު ނުކުރެވޭތީ
ށ
ފހެއް ހުރެގެން ޚިދުމަތަ ް
ލބިފައެއް ނުވެއެވެ .ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ އޮ ީ
ލއަށް ހައްލެއް ި
މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަ ަ
ކއުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި
ބލެހެއްޓެއެވެ .މި ހުރިހާ ކަންކަމަކީ މީގެ ކުރިން ަ
އައި ކުރިއެރުމެއް ނުފެނެއެވެ .ބަނދަރުތައް ނު ެ
ފއިވާ ތަންތަނެވެ.
ތން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާ ަ
އޮތް އިރު ކައުންސިލުން އެތަން ަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް މިސިޓީގެ މިސްކިތްތަކާއި ޤަބުރުސްތާނުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ
އތަސް
މަސައްކަތްތައް ހަވާލުވެފައި ޮ

ކ
ވ ލިބެއެވެ .އިސްލާމި ް
ލހެއްޓޭ ކަމުގެ ޝަކު ާ
ށ ނުބެ ެ
ތން ރަނގަޅަ ް
އެތަން ަ

މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޒަކާތުގެ ޚިދުމަތުގެތެރެއިން ފިޠުރު ޒަކާތް މިސިޓީގެ ޒަކާތުގެ ހައްގުވެރިންނަށް އެދެވޭ
އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށް ނުދެވޭ މައްސަލަވެސް ބޮޑެވެ .މިކަމުގެ ދަތިކަން ރައްޔިތުން ވަނީ ފާއިތުވި ރަމަޟާން
ށ
ނ އައިއިރު އައްޑޫގެ  64މިސްކިތަ ް
ލހައްޓަމު ް
ދ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން މިސްކިތްތައް ބަ ަ
މަހުވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފައެވެ .އަ ި
މށް މިހާރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން
ހިނގާ ޚަރަދަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައި އައްޑޫގެ ބައެއް ބޮޑެތި މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓު ަ
ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް މިސްކިތްތައް ރަގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓި ވީރާނަ ވަމުންދާކަމީ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނާއި އަދި
އަޅުގަނޑުވެސް ނިހާޔަތަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެކެވެ.
ދކުރުމުގައިއާއި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އާއި ގުޅިގެން ޖިނާއީ ކުށްތައް މަ ު

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަދި

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން
އއިއެކު ގައުމީ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން އެދޭ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލުން އެއިދާރާތަކަށް
ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ .ހަމައެ ާ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކަށް ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް
ބޭނުންވާ ޕަމްޕާއި އޭގެ އާލާތްތައް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން މި އިދާރާއަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.
ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުނު އަހަރަކަށްވިއަސް ،ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާވެސް މިއަހަރު އަހަރު ކައުންސިލުން
ޖ
ނ ދިއުމުން އޭގެ ނަތީ ާ
އންސިލްގެ އިންތިޚާބު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ލަސްވަމު ް
ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ .ލޯކަލް ކަ ު
އަކަށްވީ މިކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް ބުރޫއަރާ އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރާ ،ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު ގެއްލި
މާޔޫސްވެގެން ދިއުމެވެ.
ހސާބުގެ
ހތަދޫ އަވަށުގެ ބައެއް ި
ބބުން ި
މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު އައްޑޫސިޓީ އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގެ ސަ ަ
ލންތަކާ ކުރިމަތިވެ އާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހުއްޓުމަށްއައިސް ފައިވެއެވެ .މި ކުރިމަތިވި
ގެތަކަށް ބޮޑެތި ގެއް ު

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ވަނަވަރު
ގ ގޮތުންނާއި އާބާދީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު
އައްޑޫސިޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައިވާ ،ބިމު ެ
ދރިއުޅޭ  6އަވަށް ކަމުގައިވާ
ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީއެވެ .މިސިޓީގައި އާބާދުވެ މީހުން ި

ހިތަދޫ ،މަރަދޫ ،މަރަދޫފޭދޫ،

ފޭދޫ ،ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ ހިމެނޭއިރު ސިނާޢީ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަމާއި އިތުރު ފަޅުރަށްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.
ޤުދުރަތީ ގޮތުންނާއި ސަޤާފީ ގޮތުން މުއްސަނދި ތަރިކައެއް ލިބިފައިވާ މިސިޓީ އަކީ އަމާން ހިތްފަސޭހަ ވެށްޓެއް އޮތް،
ހިތްހެޔޮ އެކުވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ތަނެކެވެ.
މިސިޓީގެ އަވަށްތަކާއި ސިނާޢީ ރަށްތަކާއި ފަޅުރަށްތައް ހިމަނައިގެން ސިޓީގެ ބޮޑުމިނުގައި 1454
ދނީ  802ހެކްޓަރުގެ ބިމެވެ .ޖުމްލަ އާބާދީގައި ހިމެނެނީ
ހެކުޓަރު ހުންނައިރު ،އާބާދުވެ ބޭނުންކުރެވެމުން ަ

16,316

ރހެނުންނާއެކު ޖުމްލަ  33,598މީހުންނެވެ .މީގެތެރޭގައި  18އަހަރުން ދަށުގެ 8,939
އަންހެނުންނާއި  17,282ފި ި
ކުދިންނާއި  65އަހަރުންމަތީގެ  2,149މީހުން ހިމެނެއެވެ .އަދި އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ބޮޑު
އާބާދީއެއް މިސިޓީގައި ދިރިއުޅެމުން ދާއިރު މީގެތެރެއިން ގިނަ ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަނީ އިމާރާތްކުރުމުގެ
ދާއިރާއާއި ،ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި ސިއްހީ ދާއިރާގެ އިތުރުން ގޭގައި ގެންގުޅޭ މަސައްކަތު މީހުންގެ ގޮތުގައެވެ.
މށް 2
ސިއްޙީދާއިރާއަށް ބަލައިލާއިރު މިސިޓީގައި ރައްޔިތުންނަށް ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނު ަ
ހޮސްޕިޓަލާއި  3ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި ޕަބްލިކް ހެލްތު

ޔނިޓެއްގެ އިތުރުން
ު

ލނިކަކާއި  16ބޭސްފިހަރަ
 11ކު ި

ށ ޚާއްސަ ބަލިތަކާބެހޭ ޑޮކްޓަރުންނާއި ޢާންމު ބަލިތަކާއި ބެހޭ
ނ ް
ގާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މިތަންތަނުން ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ަ
ޑޮކްޓަރުންނާއި ،ނަރުހުންނާއި ،ސިއްޙީ އެހީތެރިންނާއި ފޫޅުމައިންގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.
ގއި
ށ ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު މިސިޓީ ަ
އައްޑޫސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަ ް

ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ

ސާނަވީ އަށް ކިޔަވައިދޭ މަދުރަސާތައް ގާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ
ނ
ސްކޫލުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ .އަދި މިސިޓީގައި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދެކެމްޕަހާއި ވިލާކޮލެޖްގެ ދެ ކެމްޕަހުގެ އިތުރު ް
ޕްރައިވެޓް  2ކޮލެޖު ހިންގަމުންދެއެވެ.
ބލައިލާއިރު މިސިޓީގެ ރައްޔިތުން އަޅުކަން ކުރުމަށްޓަކައި  64މިސްކިތް
އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ދާއިރާއަށް ާ
ބނާކުރެވިފައިވާއިރު
ޓފާލަން ި
ޖ ީ
ދމަށްޓަކައި  6ބަނދަރާއި ެ 2
މށް ހައްލެއް ހޯ ު
އފޭބުމުގެ ދަތިކަ ަ
ބިނާކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި އަރަ ި
ވމަށާއި ކުޅިވަރުކުޅުމަށްޓަކައި  11ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި،
ބޯޓުޔާޑެއްވެސް މިސިޓީގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ .މުނިފޫހިފިލު ު
ޒޯންސްޓޭޑިއަމަކާއި 03 ،ވޮލީ ދަނޑާއި 14 ،ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި 03 ،ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މިސިޓީގައި ވަނީ
ފރިހަމަ ޚިދުމަތާއި ،ޑްރަގް
ބންކެއްގެ ޚިދުމަތާއި ،ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ު
ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ .މީގެއިތުރުން ތިން ޭ
ފކޭޝަން ސެންޓަރގެ ޚިދުމަތާއި ،ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސާރވިސްގެ ޚިދުމަތާއި،
ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސި ި
ނޓިކޮރަޕްޝަން
ނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތްތާއި ،އެ ް
އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތާއި ،ހިއުމަ ް
ކޮމިޝަންގެ

ޚިދުމަތާއި،

އޮޑިޓަރ

ޖެނެރަލް

އޮފީހުގެ

ޚިދުމަތާއި،

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހައުސިންގ

އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިސިޓީގައި އެއިދާރާތަކުގެ އޮފީސްތައް ގާއިމުވެފައިވެއެވެ .އަދި

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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ނ
އިކޮނޮމިކް މިނސްޓްރީގެ ގޮތްޕެއް އައްޑޫސިޓީގައި ހުޅުވައި ޓްރާންސްޕޯޓާއި ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް އެ އޮފީހު ް
ފރުކޮށްދެމުންނެވެ.
މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ޯ
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ބަލާއިރު ،ގަމުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ވައިގެ ބަނދަރެއް ޤާއިމުކުރެވި އެއާޕޯޓުގެ
ދތުރުތައް ކުރެވެމުންދެއެވެ.
ފލައިޓާއި ޓުއަރ ފްލައިޓުތަކުގެ ަ
ޝނަލް ް
ލއިޓުތަކާއި އިންޓަރނޭ ަ
ރަންވޭ ބޮޑުކޮށް ،ޑޮމެސްޓިކް ފް ަ
ނޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ސީ ޕްލޭން ބޭސް އެއް ޤާއިމްކުރެވި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ސީ
މީގެ އިތުރުން ގަން އިންޓަރ ޭ
ޕްލޭންގެ ޚިދުމަތްތައް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ .އަދި މި ސިޓީގައި ސަރަޙައްދީ ބަނދަރެއްވެސް ޤާއިމުކުރެވި މިބަނދަރުގެ
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދެއެވެ .މީގެއިތުރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި ހިންގަމުންދާ ޓެކްސީ ސެންޓަރު ތަކުން ޓެކްސީގެ
ގ ތެރޭގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބަސް ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
މންނެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރު ެ
ޚިދުމަތްތައް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެ ު
އިފްތިތާޙުކުރެވި މިޚިދުމަތް އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ .އަދި ހުޅުމީދޫ އާއި އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ
ފއިވާ ފެރީ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން އައްޑޫއާއި ފުވައްލަކާއި ދެމެދު ވެސް ފެރީގެ ޚިދުމަތް
ރަށްތަކާއި ދެމެދު ޤާއިމްކުރެވި ަ
ފޯރުކޮށްދެވެމުން ދެއެވެ.

ށ ގިނައިން ރެޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ އިންޖީނުލީ އެއްގަމު
އަދި މިސިޓީގައި ފާހަނގަކޮށްލެވޭވަރަ ް

ރމުންދެއެވެ.
އުޅަނދުތައް އާއްމުން ބޭނުންކު ަ
ލތު އަހަރުން އަހަރަށް ކުރިއަރަމުންދާކަން
ލއިލާއިރު ރަށުގެ އިގްތިޞާދީ ހާ ަ
އައްޑޫސިޓީގެ އިޤްތިޞާދަށް ބަ ަ
ނ
ދ ީ
އާމް ަ

ފާހަނގަކޮށްލެވެއެވެ.

ހޯދުމަށްޓަކައި

މިސިޓީގެ

ރައްޔިތުން

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

ކުރަމުންދާ

މަސައްކަތަކީ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތާއި މަސްވެރިމަސައްކަތާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ދާއިރާގެ މަސައްކަތެވެ.
ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ

ގޮތުން

މިސޓީގެ

ހުޅުދޫ

އަވަށާއި

ހިތަދޫ

އަވަށުގައި

2

ކުނިކޮށި

ށ
ދމަތް މިސިޓީގައި ފެ ި
ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚި ު
ކުނިނެގުމުގެ ޚިދުމަތް

ގޭބިސީތަކަށް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ސާފު ބޯފެނާއި ރައްކާތެރި ފާހަނާގެ ނިޒާމު

އޅަނދުތަކުގައި ރައްކާތެރި
ފތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ު
ދތުރު ަ
ޤާއިމުކުރުމާއި ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތައުފެއްދުމާއި ަ
ކވެ.
ރވެސް ބެނުންވެފައިވާ ކަންތައްތަ ެ
ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ނިޒާމުތައް ބޭނުންކުރުމަކީ މިސިޓީއަށް މިހާ ު

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ އިޚުތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު
ގ )ޅ( ގެ
މމުގެ ޤާނޫނުގެ  61މާއްދާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
އތޯރިޓީ އިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ،ކަނޑައަޅާފައިފައި ވަނީ
ދަށުން ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ޮ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓްގައި ،އައްޑޫ އަތޮޅުކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް
 -1ޤާނޫނުއަސަސީއާއި ޤާނުނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށްތައް ހިންގައި ،ތަރައްޤީކޮށް،
ތއް ދިނުން.
ތގެމަތިން ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ަ
މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ ު
ޓ
 -2ސިޓީގައި ނުވަތަ ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ އަވަށު ބޯޑުން ،ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ތައްޔާރުކޮށް ،ސި ީ
ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސިޓީ
ގ
ތކޮށްގެން ތަރައްޤީ ެ
ތން އެކަށައަޅައި މުޅި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަ ް
ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަ ި
ތއްޔާރުކުރުމާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުން.
މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި ބަޖެޓު ަ
 -3ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލަފަޔާއި
ތ
ގ ް
މަޝްވަރާ ދިނުމާއި ،ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ކައުންސިލްގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާ ޮ
ޓ
ތކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯ ު
މނިސްޓްރީތަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮ ަ
ނސްޓްރީތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ ،އެ ި
ބެލުމުގައި އެހީތެރިވެދީ ،އެމި ި
ހުށަހެޅުން.
ލން.
ގތް ބެ ު
 -4އަވަށު އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެ އޮފީސްތައް ހިނގާނުހިނގާ ޮ
 -5މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ
ހދައި އެ ގަވާއިދުތައް
ދތައް ަ
ށޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއި ު
ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަ ް
ހިންގުން.
 -6މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
ޖހޭ ކަންކަން ނިންމުން.
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ ރަށްވެހިންގެ ނަމުގައި ނިންމަން ެ
ހދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި
ބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ،އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ޯ
މޢީ ޭ
 -7އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތި ާ
ދ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި އެހެން ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެ ޭ
ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން.
މށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ
 -8ތަރައްޤިގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގު ަ
ގ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ
ސ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކު ެ
އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައި ާ
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އކި ކަންކަމަށް ފަންޑު
ތފާތު ެ
ފރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ަ
ޙައްޤުތަކާއި މަޞްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ަ
އުފެއްދުން.
މށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި
 -9ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގު ަ
މުނިސިޕަލް ބޮންޑާއި ބިލާއި މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީ ފަދަ އެކިއެކި މާލީ ސެކިއުރިޓީތައް އެކަށައަޅައި ،އެފަދަ
ސެކިއުރިތީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން.
ތތަކުގައި ކުރީގެ ކައުންސިލުން
ގ ނަން ބަދަލުވާ ޙާލަ ް
ލވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލް ެ
ނ ބަދަ ު
 -10ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ް
ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ އުފުލުން.
 -11ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތައް މެދުވެރިވެގެން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ
ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފީ ކަނޑައެޅުމާއި ފީނެގުން.
 -12ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަސުން ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަންތަނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަނދުފަހަރާއި މަގުތަކާއި ،ޕާކު ފަދަ ޢާންމު
ނން ބަދަލުކުރުން.
ނށް ނަން ދިނުމާއި ަ
ތަންތަ ަ
ނވުން.
ފ ު
ތއް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮ
 -13މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓު ަ
 -14ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާލިބިގަތުން.
ރ އެންމެހައި ކަންކަން
 -15ސިޓީގައި އަމާން އަދި ޞުލްޙަވެރި ވެށްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެންހު ި
ކުރުން.
ށ
 -16ކައުންސިލުގެ އިޙުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަ ް
މށް އެދުން.
ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙުޤީޤްކުރުމަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަ ަ
ކރުން.
 -17ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ު
 -18ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ހިންގުން.
ވސް ކަންކަން ކުރުން.
 -19ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫން ެ
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ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްތައް
ނ
 -1އާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ެ
އިންތިޒާމު ޤާއިމުކުރުން.
އޓުން.
 -2ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެ ް
 -3ދީނީގޮތުންނާއި

ތން
ޤައުމީގޮ ު

ފާހަނގަކުރަންޖެހޭ

ދުވަސްތަކާއި

މުނާސަބަތުތައް

ފާހަގަކޮށް

ދީނީ

އަދި

ޤައުމީ

އިޙުތިފާލުތައް ބޭއްވުން.
 -4ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރަތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
ލ
ދށުން ސިޓީ ކައުންސި ާ
 -5ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ަ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން
ލކުރުން.
ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި ،އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލުކުރުމާއި ،ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠި ު
ހއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ
ނނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެ ެ
 -6އަލަށް އުފަންވާ ކުދި ް
އގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި،
ނގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެސިޓީއެ ް
ގޮތެއްގެމަތިން ތަފާސްހިސާބު ަ
ދ މީހުންނާއި ،އަދި އެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެން ާ
ނ ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.
 -7ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށު ް
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ފުރަތަމަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ޙަރަކާތްތައް
ހިތަދޫ ސްކޫލާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި
ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުން
ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުދިންނަށް މަސައްކަތުގެ
ދ ސްކޫލާއި އައްޑޫ ސިޓީ
ހތަ ޫ
ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް ި
ވހު
ކައުންސިލާއި ދެމެދު  ،2017ޖޫން  21ވަނަ ދު ަ
ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވިލާ ކޮލެޖާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި
ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުން
ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި
ވިލާ

ކޮލެޖުގެ

ޕާރޓްނަރެއްގެ

ކައުންސިލުން

ގޮތުގައި

ށޓަކައި
ބައިވެރިވުމަ ް

ކައުންސިލާއި ވިލާ ކޮލެޖާ ދެމެދު ،2017

އައްޑޫސިޓީ
އައްޑޫސިޓީ
އޭޕްރީލް 4

ވަނަ ދުވަހު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ

އަންހެނުންގެ

ދުވަސް

ފާހަނގަކުރުން
ބައިނަލްއަގުވާމީ
ގޮތުން

ގ
ހނުން ެ
އަން ެ

ކައުންސިލް

މުވައްޒަފުން

އ
އިދާރާއާ ި
ށ
ތ ް
ހިމެނޭގޮ ަ

ދުވަސް

ފާހަގަކުރުމުގެ

އަވަށު

އޮފީސްތަކުގެ
ރަސްމިއްޔާތެއް

ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައިވަނީ ،2017
މާރިޗު  09ވަނަ ދުވަހު މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް
ހޯލުގައެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ގެއްލުންވި ގެތަކަށް އެހީވުން
 ،2017މެއި  17ވަނަ ދުވަހު ރޭގަނޑު  10:00ގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ވަނީ  22ގެއަކަށް
ވއެވެ .މިހާދިސާގައި ލިބުނު
ބފައެވެ .އަދި އިތުރު  5ގެއަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ތަކެއް ލިބިފައި ެ
ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލި ި
ބއްލަވާފައިވާއިރު ސަރުކާރުގެ
ގެއްލުންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދޫލްޤައްޔޫމް ގާތުން ަ
ވަފުދެއް

ޒިޔާރަތްކުރައްވާ

މިސިޓީއަށް

ހާލަތު

ބައްލަވާފައިވެއެވެ.

އަދި

ގއްލުންވި
ެ

ށ
ފަރާތަތަކަ ް

އެހީތެރިވުމުގައި

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް،

ނޭޝަނަލް

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ،

މޯލްޑިވްސ

ސ ް
ރ ެ
ރ ްޑ ްކ ެ
ެ
ޕޮލިސް ސާރވިސް ،މޯ ްލ ިޑ ްވ ް
ނ ުޓ ެގ
ސ
ރ ް
ިއ ުތ ު
ނ

ެއ ިކ ެއ ިކ

ސ ާ
ުމ ައ ްއ ަ
ސ ަތ ާކ ިއ

ފާ ާ
ަ
ރ ްތ ަތ ުކ ެގ
ައ ިމ ްއ ަލ
ޖ ާމ ައ ްތ ަތ ާކ ިއ
ރ ަކ ް
ބ ު
ެއ ްއ ާ
ބ ަފ ިއ ެވ ެއ ެވ.
ނ ިލ ި
ރ ުލ ާމ ިއ ެއހީ ެތ ި

ޖ ްމ ިއ ްއ ާ
ަ
ޔ
ރ ަހ ަމ
ުފ ި

ނ
ތކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތު ް
ރތް ަ
މީގެއިތުރުން ގެއްލުންވި ފަ ާ
އ ހުޅުއްވިއެވެ .މިކާރިސާގައި
ކައުންސިލުން ފަންޑު ފޮއްޓެ ް
ގެއްލުންވި

ކށް
ފަރާތްތަ ަ

އިތުރުން

ނ
ބައެއްފަރާތަކުންވަ ީ

ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ހތެރިވުމަށްޓަކައި
އެ ީ

އެހީގެ

ތަކެތީގެ
ގޮތުގައި

ފައިސާގެ
އެހީވެސް

ފަންޑުފޮށްޓަށް

ލިބިފައިވާ ފައިސާ އާއި ތަކެތި ވަނީ ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކާއި
 ،2017ޖޫން މަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހު

ހަވާލުކުރެވިފައެވެ .މީގެ

އިތުރުން ވެސް ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި މުއައްސަސާތަކުންނާއި
އަމިއްލަ އެކިއެކި ކުންފުނިތަކާއި ،ވިޔަފާރިތަކާއި އަމިއްލަ
އ
ގނަ އެހީތަކެ ް
ފަރާތަކުންވެސް ވަނީ މާލީ އަދި ފަންނީ ގިނަ ު
އެފަރާތްތަކަށް ވެދެއްވާފައެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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"އައްޑޫ އެވޯޑް" ހަފުލާ
އވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު
އއްޑޫއަށް ރީތި ނަން ހޯއްދަވާ ދެ ް
ގކޮށްލެވޭ ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވައި ަ
އައްޑޫއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ފާހަ ަ
ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދޭ "އައްޑޫ އެވޯޑް" ހަފުލާ  ،2017ފެބުރުއަރީ  03ވަނަ ދުވަހު ވަނީ

އވަނީ އެންޓި ކަރަޕްޝަން
ބާއްވާފައެވެ .ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވުނު މި އެވޯޑް ހަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފަ ި
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ލުޠުފީއެވެ .މީގެ އިތުރުން އެކި އިދާރާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުން މިހަފްލާގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
ގ އިނާމް  65ފަރާތަކަށް
ނވެ .އެގޮތުން މަތީ ދަރަޖައި ެ
ހލައިގެން ެ
އައްޑޫ އެވޯޑް ދީފައިވަނީ އެކި ކެޓަގަރީތަކަށް ބަ ާ
ލިބިފައިވާއިރު  18ފަރާތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު 31 ،ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތުގެ އިނާމް ލިބިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ފީއެޗްޑީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ  04ފަރާތަކާއި ވަކިދާއިރާއަކުން ޚާއްސަވެފައިވާ  02މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންނަށް ޝީލްޑް
އެރުވިފައިވެއެވެ .އަދި މި ހަފްލާގައި ދެވުނު ޝަރަފުގެ އެވޯޑް  08ފަރާތަކަށް އެރުވިފައިވާއިރު އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ
ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވޯޑް  1ފަރާތަކަށް އެރުވިފައިވެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަރުން ހުވައި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން ހުވައި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ބާއްވާފައިވަނީ  03ޖޫން  2017ގައެވެ .ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ހޯލްގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތިގައި ކައުންސިލަރުންނަށް
ހުވައި ލައިދެއްވީ ސީނިއަރ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު ހާޝިމްއެވެ .މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ

މަޖްލިސްގެ އައްޑޫގެ ދާއިރާތައް ތަފްސީލްކުރައްވާ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނާއި އައްޑޫސިޓީގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި
މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން އައްޑޫގެ ޢާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ

 03ޖޫން  2017ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .ހުވައިކުރުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ބޭއްވުނު މިޖަލްސާގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ
އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ޖަލްސާގައި
އިއްތިފާޤުން

ކައުންސިލްގެ

އައްޑޫސިޓީގެ

ކަމަށް

މޭޔަރ

ދﷲ ޞާދިޤެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ
ޢބް ު
ހޮވިފައިވަނީ އަލްފާޟިލް ަ
އަޣުލަބިއްޔަތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އަލްފާޟިލް
ނ
މުޙައްމަދު ޔަސްރިފެވެ .މި މަޤާމްތައް އިންތިޚާބުކުރެވިފައި ވަ ީ
މެމްބަރުންގެ

ކައުންސިލްގެ

މެދުގައި

ބޭއްވުނު

ސިއްރު

ވޯޓަކުންނެވެ.

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުން
ބ
ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުދިންނަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި ާ
ހޯދައިދިނުމަށް

ސްކޫލާއި

ނ
ދ ް
ޝަރަފުއް ީ

ސިޓީ

އައްޑޫ

ކައުންސިލާއި ދެމެދު  2017ސެޕްޓެންބަރު  14ވަނަ ދުވަހު
ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ފަހުމުނާމަގެ ދަށުން
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ  3ދަރިވަރަކު އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލް
ބ
އިދާރާގެ އައި.ޓީ ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި ާ
ހޯދާފައިވެއެވެ.

ޑިޕްލޮމާ އިން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް
އޮރިއެންޓޭޝަނެއް ބޭއްވުނު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާ ދެމެދު  30މާރިޗު  2017ގައި
ސޮއިކުރެވިފައިވަ ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން
3

އިން

އޮފީސް

އައްޑޫސިޓީގައި

ޑިޕްލޮމާ އިން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހާއި ސެޓްފިކެޓް

ނސްޓްރޭޝަން
އެޑްމި ި

ފެށުމަށް

ވަނީ

ކޯހުގެ

ހަމަޖެހިފައެވެ.

އ
ބެޗްއެ ް

މީގެތެރެއިން

ޓ
ޑިޕްލޮމާ އިން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަން ް
ރ
ނބަ ު
މވައްޒަފުންނަށް  23ސެޕްޓެ ް
ކޯހުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ު 20
 2017ގައި އޮރިއެންޓޭޝަން ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ސެޝަން
ނަންގަވައިދެއްވީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުން
ގއި ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިއީ
ވން  21ސެޕްޓެންބަރު ަ 2017
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ބައްދަލު ު
މގެ ގޮތުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި
ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހިތްވަރު ދިނު ު
ހފްލާއެކެވެ.
ކރުމުގެ މަޤުސަދުގައި ބޭއްވުނު ަ
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫޙު އިތުރު ު
އިތުރުން

އެކިއެކި

އައްޑޫސިޓީގެ

މުވައްސަސާތަކުގެ

ފންނާއި ކައުންސިލަރުންގެ
މިއިދާރާގެ މުވައްޒަ ު

އިސްވެރިން

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

ލ
މިހަފް ާ

ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ .އަލީ ޝަމީމެވެ.
މި ހަފްލާގައި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ސިވިލް
ސަރވިސްގައި
އަހަރު

މެދު

ވެފައިވާ

ނުކެނޑި
3

ޚިދުމަތްކުރާތާ

މުވައްޒަފަކަށް

30

ލައިފްޓައިމް

އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ދިނުމާއި  2017ވަނަ އަހަރު
ކައުންސިލްގެ
އަގުވަޒަންކުރުމުގެ

ޚިދުމަތުން

ވަކިވި

މުވައްޒަފުގެ

ގޮތުން

ސޕެޝަލް
ް

ލައިފްޓައިމް

އެޗީވްމަންޓް އެޥޯޑު ދީފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން 2016
އންމެ ރަނގަޅު 11
ެ
ވަނަ އަހަރުގެ ހާޟިރީއަށް
މުވައްޒަފުންނަށް

އަގުވަޒަންކޮށް

އެކަމުގެ

ގ
ެ
ނ "އެޑެންޓެންސް ހީރޯ"
ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތު ް
އެވޯޑް

އެމުވައްޒަފުން

ދެވުނެވެ.

އަދި

2016ވަނަ

އަހަރުގައި ކައުންސިލްގެ ދެ ޑިވިޝަނާއި އަދި 6
އަވަށު އޮފީސް ހިމެނޭގޮތަށް ،އެސް.އެސް ރޭންކުގެ
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން " ޓީމް ސަޕޯޓަރ އޮފް ދަ
އިޔަރ" ހޮވުމާއި ޖީ.އެސް 1ގެ

ރޭންކް އިން ފެށިގެން

އެމް.އެސް  2ގެ ރޭންކުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން
އެންމެ ރަގަޅު މުވައްޒަފުން ހޮވައި އެމުވައްޒަފުންނަށް "ޓީމް ޕްލޭޔަރ އޮފް ދަ އިޔަރ " ގެ އެވޯޑް ދެވިފައިވެއެވެ.

އަދި

ދ އިޔަރ" އަދި އައްޑޫސިޓީ
ރއިން "ޓީމް ކެޕްޓަން އޮފް ަ
އވަށު އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންގެ ތެ ެ
ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިން އަދި ަ
ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން މޯސްޓް އެޑްމަޔަރޑް ކައުންސިލަރ ހޮވައި ޝީލްޑާއި ހަނދާނީ
ލިޔުން އެރުވިފައިވެއެވެ.
ނ
އކިއެކި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައްވެސް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .އެގޮތު ް
ގޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ެ
ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ު
މގެ މުބާރާތް ،ފަންވިއުމުގެ
ގނު ު
ށ މުބާރާތް ،ކާށިހެހުމާއި ޭ
ކގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ ބަ ި
ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަ ު
ޓބޯޅަ
ރން މުވައްޒަފުންގެ ފު ު
ތ އަދި ޓެލެންޓް ޝޯ ގެ އިތު ު
ގ މުބާރާ ް
މުބާރާތް ،ބައިސްކަލު ރޭސް ،ރެލީ މުބާރާތް ،ވާދެމުމު ެ
މުބާރާތް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުންނަށް ބޭއްވުނު އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
އައްޑިސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް  2017މޭ
 23އިން  24އަށް ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ހިންގިފައެވެ .މި
ޕްރޮގްރާމްގައި

އައްޑޫ

ސިޓީ

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

މތުތަކާއި ،ޤަވާއިދުތަކާއި،
ހިންގުމާއި ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫ ާ
އ
ކައުންސިލުން ކުރިޔަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަ ް
އިންތިޚާބީ

ކައުންސިލަރުންނާއި

ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަދި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ
މަސައްކަތް

ވިލަރެސްކުރުމަށް

އެކުލަވާލި

ލ
އިންތިޤާ ީ

ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ކައުންސިލަރުންނަށް އެރުވުނެވެ.

އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވްގެ ޝެއަރ ގަތުން
ވ
ކއުންސިލުން ނިންމަފައި ާ
އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވްގެ  51%ޝެއަރ ގަތުމަށް  2016ޑިސެންބަރު  14ވަނަ ދުވަހު ަ
ނިންމުމާއި ގުޅިގެން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވަނީ މި ކޯޕަރޭޓިވްގެ ޙިއްސާގަނެފައެވެ .މިއީ އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުން
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބާރުވެރި ކުރުވުމާއި ،އައްޑޫގެ ތަރައްޤީގައި ރައްޔިތުންގެ ޙިއްސާ އިތުރު ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
އުފައްދާފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވްއެކެވެ .ކައުންސިލުން މި ކޯޕަރޭޓިވްގެ ހިއްސާގަނެފައިވަނީ އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ޙަރަކާތްތެރި
އ
ހއްމުކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި މިކޯޕަރޭޓިވްގެ ޙަރަކާތްތައް ހިނގައިގަންނަން ފެށުމާ ި
ވާން ފަށައިގަތުމަކީ ވަރަށް މު ި
އެކު އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުން ހަރުދަނާވެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް
ތއެވެ.
ކުރިއަރައިގެން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ީ

އައްޑޫ ޓްރޭޑް ކޯޕަރޭޓިވްގެ ޝެއަރ ގަތުން
އައްޑޫސިޓީގެ އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމަށް އުފައްދާފައިވާ އައްޑޫ ޓްރޭޑް ކޯޕަރޭޓިވްގެ  55%ޝެއަރ ގަތުމަށް  2017ވަނަ
އވެއެވެ .އަދި މި ހިއްސާ ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އައްޑޫ
އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު  26ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލުން ނިންމާފަ ި
ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ލޯނު އުސޫލުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ހުށަހެޅުމަށްވެސް ވަނީ
ކ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް
މފައިވަނީ މިކަމަ ީ
ސލުން ނިން ާ
ގ ހިއްސާ ގަތުމަށް ކައުން ި
ނިންމާފައެވެ .މި ކޯޕަރޭޓިވް ެ
މސައްކަތްކުރާނެ ފުރުސަތު
ނ ގޮތްގޮތުން ފައިދާ ހޯދުމަށް ަ
ޢ ގޮތުން އަދި އެނޫންވެސް ގި ަ
އިޤުތިސާދިގޮތުންނާއި އިޖުތިމާ ީ
ކމުގައި ފެންނާތީއެވެ.
ފަހިވެގެންދާނެ ފައިދާހުރި ކަމެއް ަ

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ހޮވުން
ޤއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު 2017 ،ވަނަ އަހަރުގެ މެއި
އައްޑޫސިޓީގެ އަންހެނުން ތަރައް ީ
މޔާބު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން
ގ ގޮނޑި ކާ ި
ނސިލް އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވެ ،ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ ެ
ވނު ކައު ް
މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއް ު
އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން ވަނީ
އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ .ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު އިސްތިޢުފާ
ދެއްވުމާ

އެދާއިރާއަށް

ގުޅިގެން

އާ

މެންބަރަކު

އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވެއެވ .އަދި  17އޮގަސްޓް 2017
ގައި ކޮމިޓީގެ ރައީސާ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް
ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ
ވޓުން ކޮމިޓީގެ ރައީސާގެ
މެދުގައި ބޭއްވުނު ސިއްރު ޯ
މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ މަރަދޫ ސަބާހީމަންޒިލް ޝެހެނާޒު
ރއީސާއަކީ ހިތަދޫ ވައިޓް
ރަޝީދެވެ .ކޮމިޓީގެ ނާއިބު ަ
ހބެވެ.
ޓާން އާމިނަތު ޝި ާ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ތަޢާރަފްކުރުން
މކީ މުހިއްމުކަމަކަށްވާތީއާއި
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް އެދޭވޭ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓު ަ
މެނުއަލް

ސިސްޓަމެއް

އ
ޝަކުވަތަ ް

ބޭނުންކޮށްގެން

ވބް ބޭސްޑް
ެ
ބެލެހެއްޓުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެތީ،
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ކައުންސިލުން

ޓ
މެނޭޖްމަން ް
25

ސިސްޓަމެއް

ގަތުމަށް

2017

ގައިވަނީ

ޖުލައި

ފާސްކޮށްފައެވެ .މި ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ޔރުކޮށް  17ސެޕްޓެންބަރު
މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ތައް ާ
2017

ގައިވަނީ

ސޮފްޓްވެއަރ

ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ.

ށ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް
މިސޮފްޓްވެއަރއިން ކައުންސިލަ ް
ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި

ކުރެވިފައިވާ

މަސައްކަތްތަކާއި

ތ ފަސޭހައިން ރައްކާކަށް
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރުފަދަ މައްސަލައާއި ގުޅޭ އެންމެހާ މުހިއްމު މަޢުލޫމާ ު
ބެހެއްޓޭނެއެވެ.
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވެލްފެއަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ވެލްފެއަރ ފަންޑު އުފެއްދުން
ކންކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެލްފެއަރ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ަ
އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފަރާތުން ވެލްފެއަރ ފަންޑެއް ހުޅުވާފައިވެއެވެ .މި ފަންޑަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާގެ
ށ
ފއްދާފައިވާ މި ފަންޑަ ް
އ އު ަ
ހދިނުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފަންޑެކެވެ 29 .ނޮވެންބަރު  2017ގަ ި
ލޯންގެ ގޮތުގައި އެ ީ
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައުސުލްމާލުގެ ގޮތުގައި އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ދީފައިވެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ސީކެޕް އިން އިސްނަންގަވައިގެން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި އައްޑޫގެ އެކިއެކި މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން  14ނޮވެންބަރު
 2017ގައި "އައްޑޫސިޓީ ކްލީން އަޕް ޑޭ" ގެ ނަމުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި
އައްޑޫގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އެކިއެކި މުވައްސަސަތަކާއި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގެ
ދަށުން އައްޑޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކާއި ޢާންމު މައިދާންތައް ވަނީ ސާފުކުރެވިފައެވެ.
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ދެސަރަހައްދެއްގައި ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމެވި ނަމަވެސް އެގްރިމެންޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދާތީ ،މި
ބތިލް ކުރެވިފައެވެ .އަދި އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު އެމަސައްކަތް ވަނީ ފެށޭގޮތް ނުވެފައެވެ.
މަސައްކަތުގެ އެގްރިމެންޓްވަނީ ާ

މަރަދޫ އަވަށު މަސްވެރިންގެހިޔާ އެއް ހެދުން
ވނަދުވަހު އާރް.އެސް.އެސް.އެން.އެސް
މަރަދޫ އަވަށުގައި މަސްވެރިންގެހިޔާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތަކީ ާ ،2017މ ްޗ ަ 16
އަރިއަސް އިންވެސްޓްމެންޓާއި އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.

މިމަސައްކަތަށް

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

އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ފެންލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ކ
ދ މެދު ބަނދަރާއި މަނި ު
ހމަޖެއްސުމުގެ ބޭނުމުގައި ހިތަ ޫ
މ ަ
ބނެ އިންތިޒާ ް
އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ފަސޭހައިން ސާފު ފެންލި ޭ
ތގައި ފެން އިސްކުރު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 737,857.07
ބަނދަރާއި މަރަދޫ ބަނދަރުމަ ީ
)ހަތްލައްކަ ތިރީސް ހަތްހާސް އަށްސަތޭކެ ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ ހަތް ލާރި( ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.
ނ
ވނު މި މަސައްކަތް ވަ ީ
ވސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެ ު
 ،2017މޭ  04ވަނަދުވަހު ަ
ނިމިފައެވެ.

ކަސަބާ ދަނޑު ލައިޓްހަރުކޮށް ދިއްލުމާއި ،ދަނޑަށް ފެންލިބޭނެގޮތް ހެދުމާއި ،ދަނޑު
ލެވެލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އެސްޓާރން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެކު  ،2017މެއި  04ވަނަ ދުވަހު އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މި މަސައްކަތުގެ
ބނުންވާ ލައިޓްޕޯސްޓްތައް
ތެރެއިން ދަނޑު ދިއްލުމަށް ޭ
ގެނެސް ލައިޓް ހަރުކޮށް ދަނޑުވަނީ ދިއްލޭގޮތް ހަދާފައެވެ.
ބނެހެން ފެން ވަޔަރިން ކުރުމުގެ
އަދި ދަނޑަށް ފެންލި ޭ
ރ
މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމިފައެވެ .އަހަރު ނިމުނު އި ު
ހދި ދަ ނޑަށް ފަސްއަޅައި
މަސައްކަތަށް ދިމާވި ދަތިތަކާ ެ
ލެވެލް

ކުރުމުގެ

ތ
މަސައްކަ ް

ވަނީ

މަސައްކަތް އެގްރިމެންޓްކުރެވިފައިވަނީ

ނނިމިއެވެ.
ު

މި

436,369.00

ރުފިޔާ )ހަތަރު ލައްކަ ތިރީސް ހަހާސް ތިންސަތޭކަ
ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ރުފިޔާ( އަށެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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ގައުކެނޑި ސަރަހައްދުގައި ޗެކްޕޯސްޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އައްޑޫ
ކައުންސިލް

ޕޮލިސްއާއި
މަޤުސަދުގައި

ގުޅިގެން

ގައުކެނޑި

މަސައްކަތްކުރުމުގެ

ބްރިޖް

ސަރަހައްދުގައި

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޗެކްޕޯސްޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ ،2017 .ޖޫން  22ވަނަ
ދުވަހު

ވސްޓްމަންޓާއި އެގްރިމެންޓް
ފަޒާ ބިޒްނަސް އިން ެ
169, 997.00ރުފިޔާ

ކުރެވުނު މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ

)އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ
ހަތް ރުފިޔާ( އެވެ.

ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށުގައި ޖިމްސެޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ހުޅުދޫ

ފުޓްސަލް

ސަރަހައްދާއި

ދަނޑު

މީދޫ

މށް
ފިނިހިޔާފަންނު އަދި ޕާކް ގޯޅި ކަންމަތީގައި ބެހެއްޓު ަ
ހަމަޖެހިފައިވާ
،2017

ޖިމްސެޓް

ޖޫން

އިންވެސްޓްމަންޓާއި

22

ހަރުކުރުމުގެ

ވަނަދުވަހު
އެކު

މަސައްކަތަކީ

އެސްޓާރން

އެގްރިމެންޓް

އައްޑޫ
ކުރެވުނު

މަސައްކަތެކެވެ .މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 76,326.60
ރުފިޔާ )ހަތްދިހަ ހަހާސް ތިންސަތޭކަ ސައްބީސް ރުފިޔަ
ފަސްދޮޅަސް ލާރި( އެވެ.

މަރަދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ  1ލައިޓްޕޯސްޓް މަރާމާތު ކުރުން
މަރަދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ލައިޓް ޕޯސްޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ  ،2017މޭ  21ވަނަދުވަހު ވަސަން މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.

 25,000.00ރުފިޔާ )ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ( ގެ

މިމަސައްކަތް ވަނީ އެއްކޮށް ނިމިފައެވެ.

ހިތަދޫ ދެކުނުދާއިރާގައި ފިނިމައިޒާން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
ހިތަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ފިނިމައިޒާނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަކީ  ،2017ފެބްރުއަރީ  26ވަނަދުވަހު ފަޒާ ބިޒްނަސް
އިންވެސްޓްމަންޓާ އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ99,997.00 .

ކ
ރުފިޔާ )ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ނުވަސަތޭ ަ

ނުވަދިހަ ހަތް ރުފިޔާ( ގެ މިމަސައްކަތް ވަނީ އެއްކޮށް ނިމިފައެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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ހިތަދޫ މެދުދާއިރާގައި ފިނިމައިޒާން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
ގ
ހިތަދޫ ސިޓީ ބާޒާރު ސަރަހައްދުގައި ފިނިމައިޒާނެއް ހެދުމު ެ
މަސައްކަތަކީ  ،2017ފެބްރުއަރީ  26ވަނަދުވަހު ފަޒާ
ބިޒްނަސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި އެކު
އެގްރިމެންޓް

ކުރެވިގެން

މަސައްކަތެކެވެ.

110,007.00

ގެންދެވުނު

ކުރިޔަށް
ރުފިޔާ

ދިހަހާސް ހަތްރުފިޔާ( ގެ މިމަސައްކަތް

)އެއްލައްކަ

ވަނީ އެއްކޮށް

ނިމިފައެވެ.

މަނިކުދަނޑު އަދި އީދިގަލި ދަ ނޑުގައި ޖެހުމަށް ލެޑްލައިޓް ގަތުން
އސްޓާރން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް
 ،2017މޭ  21ވަނަދުވަހު ެ

ގން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި
އެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވި ެ

ހސް ރުފިޔާ( ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތެކެވެ.
މަސައްކަތަކީ  432,000.00ރުފިޔާ )ހަތަރު ލައްކަ ތިރީސްދެ ާ
މި ލައިޓްތައް ގަނެ ކައުންސިލްއިދާރާއާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ .އަދި މި ދެ ދަނޑުގައި މި ލައިޓްތައް ވަނީ ހަރުކޮށްފައެވެ.

ހާހަލާއި ނެރުގައި ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް
ށ
ދަތުރުވެރިންނާއި މަސްވެރިންގެ ފަސޭހައަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ކުރަން ނިންމި މިމަސައްކަތަށް ކުރެވުނު އިއުލާނަ ް
ށ ނިންމަވަފައިވެއެވެ.
ލބިފައި ނުވުމުން އަލުން އިޢުލާންކުރުމަ ް
އެކަށިގެންވާ ތަރުހީބެއް ި

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

ފޫޓު އަދި  23ފޫޓު ފުޅާ އޭރިއާ އެއްގައި  1ފޫޓު  1ފޫޓުގެ ބޮލޮކް ގާ އަތުރައިގެން ތަޅުން އެޅުމެވެ .މިއީ  112,060.00ރުފިޔާ
)އެއްލައްކަ ބާރަހާސް ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( އަށް  ،2017މޭ  11ވަނަދުވަހު އެސްޓާރން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް އެކު
އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ .މިމަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމި ކައުންސިލާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އީދިގަލި ދަނޑުގައި ލައިޓްޖަހައި ދަނޑުދިއްލުން
މިއީ  ،2017ފެބްރުވަރީ  22ވަނަދުވަހު އެމް.އެސް.މެރިން
އާއެކު 265,294.60ރުފިޔާ )ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސް
ފޔާ ފަސްދޮޅަސްލާރި( އަށް
ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަހަތަރު ރު ި
އެގްރިމެންޓް

ކުރެވުނު

މަސައްކަތެކެވެ.

މިއެގްރިމެންޓްގެ

އޓްޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓުވަޔަރު
ދަށުން ކޮށްފައިވަނީ ލަ ި
ކޮށް ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ .އަހަރު ނިމުނުއިރު
މަސައްކަތްވަނީ އެއްކޮށް ނިމިފައެވެ.

ގައުކެނޑި ބްރިޖް ސަރަހައްދުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް
މިއީ  114,420.60ރުފިޔާ ) އެއްލައްކަ ސާދަހާސް ހަތަރުސަތޭކަވިހި ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސްލާރި ( އަށް  ،2017އެޕްރީލް
ލޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއިއެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ .މިމަސައްކަތް
 09ވަނަދުވަހު ސަންޝެލް މޯ ް
އެއްކޮށް ނިމި ކައުންސިލާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

ސިޓީ ބާޒާރުން ފިހާރަ ކުއްޔަށް ދޫކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ އާއި ކައުންސިލް އިދާރާ
ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސިޓީ ބާޒާރު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން
ކުއްޔައް ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިންމަސްދުވަސް
ފާއިތުވެ ދިޔައިރުވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ 02
ނ
ކށް ،އަލުން އިޢުލާން ކޮށް ވަ ީ
ފިހާރައިގެ އެގްރިމެންޓް ބާތިލް ޮ
އެހެން ދެފަރާތަކާއި އެކު އެގްރިމެންޓް ހެދިފައެވެ.

ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ފެންސްޖަހައި ގޭޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫސިޓީގެ ފޭދޫ އަވަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ފެންސްޖަހައި ގޭޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ އެދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ
ގޮތުން ފެށުނު މަސައްކަތެކެވެ .ފަޒާ ބިޒްނަސް އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވި ،މިމަސައްކަތުގެ
އެއްބަސްވުމުގެ އަގަކީ  186047.6ރުފިޔާއެވެ 2017 .ޖަނަވަރީ  23ވަނަ ދުވަހު ފެށި މިމަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓްޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓްގުޅައިދިނުން
މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓްޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓްގުޅައި ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތަކީ  2017ފެބްރުވަރީ  26ގައި
ފެށިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ .އާރް.އެސް.އެސް.އެން.އެސް އަރިއަސް އިންވެސްޓްމެންޓާއި

އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މި

މަސައްކަތަށް  300912.87ރުފިޔާ )ތިންލައްކަ ނުވަސަތޭކަ ބާރަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތްލާރި( ޚަރަދުވެފައި ވެއެވެ .މީދޫ
މމަސައްކަތުގެ ދަށުން ހަޓެއް
ށ ރޭގަނޑު މެޗްތައް ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ި
ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޒުވާނުންނަ ް
ހަދައި  04ލައިޓްޕޯސްޓްޖަހައި ،ކޮންމެލައިޓްޕޯސްޓް އަކަށް  04ހެލައިޑް ލައިޓް ގުޅާފައިވެއެވެ.

އީދިގަލި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފޭސް 2ގެ މަސައްކަތް
ކ  ،2017ސެޕްޓެމްބަރ
ނ އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެ ު
އީދިގަލި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފޭސް 2ގެ މަސައްކަތަކީ ،އެސްޓާރ ް
ކރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.
 21ވަނަ ދުވަހު އެގްރިމެންޓް ު

 178421.5ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ ހަތްދިހައަށްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ

އެކާވީސް ރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި( ޚަރަދުވި މިމަސައްކަތުގެ ދަށުން ދަނޑުގެ ފަސްގަނޑު ލެވެލް ކޮށް

އ
ފެންމޯޓަރު ބަހައްޓަ ި

އަދި  2ފެންއިސްކުރު ލައި ދަނޑުގެ އިރުމަތީފަރާތުގައިވާ ޕާރކްގެ ވަށާ ފާރުރޭނުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައެވެ.

ފޭދޫ ވޮލީކޯޓުގައި ފެންސްޖަހާ ގޭޓްލުން
ފޭދޫ

ވޮލީ

ކޯޓުގައި

ނސްޖަހައި
ފެ ް

ގޭޓްލުމުގެ

އާރް.އެސް.އެސް.އެން.އެސް އަރިއަސް އިންވެސްޓްމެންޓާއި

މަސައްކަތަކީ،

،2017

ސެޕްޓެމްބަރ

10

ވަނަ

ދުވަހު

އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ .އެއްބަސްވުމުގެ އަގަކީ

 186047.6ރުފިޔާ އެވެ .މިމަސައްކަތުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ކުރީގައި ހުރި ފެންސްގެ ސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކޮށް ފެންސްދާ
ޖަހައި ގޭޓްލައި ލައިޓް ޕޯސްޓް ޖަހައި ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްނިމިފައެވެ.

އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުނިއެޅުންމަނާ ބޯޑު ޖެހުން
ނ އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު
ނށް ކުނި އެޅުމު ް
ށގެ އެކި ތަންތަ ަ
ކށް އަދި ރަ ު
އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ ހޭޅިފަށަށާއި ގޮނޑުދޮށްތަ ަ
ތިމާވެށްޓަށް ކުރައެވެ .ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށާއި މެހުމާނުންނަށް އައްޑުސިޓީ އަކީ ހިތްގައިމު ތަނަކަށް ހެދުމުގެ
ނ
ތކަށް ކުނިއެޅުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެކަމަށް އާއްމު ް
ނނު ަ
ށއި ގޮނޑުދޮށްތަކަށާއި ފަ ް
ބޭނުމުގައި ރަށުގެ އަތިރިމައްޗަ ާ
އ
ކއުންސިލުން ނިންމެވުމާ ި
އޓަން ަ
އއްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ކުނިއެޅުންމަނާބޯޑު ބަހަ ް
ތން ަ
ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮ ު
ގުޅިގެން މިމަސައްކަތަށް އިއުލާންވެވި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ .އެހެންނަމަވެސް  91120ރުފިޔާގެ މި މަސައްކަތް
އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުފެށެއެވެ .ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ދިމާވި މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން އެމަސައްކަތް
ދގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި
ހތަ ޫ
އވެ .އެހެންނަމަވެސް  2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ި
އަލުން އިއުލާންކުރަން ނިންމީ ެ
ޓނެވެ .މިމަސައްކަތަށް  23760ރުފިޔާ ޚަރަދު ވެފައިވެއެވެ.
ކުނިއެޅުންމަނާ  6ބޯޑެއް ބެހެއް ު
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ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ފެންސްޖަހައި ގޭޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫސިޓީގެ ފޭދޫ އަވަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ފެންސްޖަހައި ގޭޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ އެދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ
ގޮތުން ފެށުނު މަސައްކަތެކެވެ .ފަޒާ ބިޒްނަސް އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވި ،މިމަސައްކަތުގެ
އެއްބަސްވުމުގެ އަގަކީ  186047.6ރުފިޔާއެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިމަސައްކަތް ވަނީ އެއްކޮށް ނިމިފައެވެ.

އައްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ޖިމްސެޓް ހަރުކުރުން
އޓްޑޯ ޖިމްސެޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ،ރައްޔިތުންނަށް
އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ ،މަރަދޫ ،މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ ގައި އަ ު
ދުޅަހެއު ސިއްހަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ނިންމެވި
ށގެން މި މަސައްކަތް ފެށީ  ،2017ޖަނަވަރީ  23ގައެވެ.
މަސައްކަތެކެވެ .އެސްޓާރން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކޮ ް
އެއްބަސްވުމުގެ އަގަކީ  147267.94ރުފިޔާއެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޖިމްސެޓް ބަހައްޓާ ތަނުގައި ކޮންކްރީޓް ތަޅުން
އަޅައި ޖިމްސެޓްތައް ހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަނިކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ސެކިއުރިޓީ ލައިޓްޖެހުން
ރޭގަނޑު ކުޅެވޭ ފެންވަރަށް ލައިޓް ޖަހައި ނިންމާފައިވާ މަނިކުދަނޑުގައި ރޭގަނޑު ދަނޑު ނިއްވާފައި އޮންނައިރު ދަނޑުގައި
އަލިކަމެއް ނެތުމުން  2ސެކިއުރިޓީ

ލައިޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ފެށީ  ،2017ސެޕްޓެމްބަރ  13ގައެވެ.

މިމަސައްކަތަށް ޚަރަދުވެފައިވަނީ  9487ރުފިޔާއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކަސްރަތުކުރާ މީހުންނަށް ލޭނެއް ހެދުމުގެ ގޮތުން
ތށް  19504ރުފިޔާ ޚަރަދު
ށފައެވެ .މިމަސައްކަ ަ
ނ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮ ް
ދަނޑުގެ ވަށައިގެން ހިމެ ޭ
ވެފައިވެއެވެ .މިމަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ  2017އޯގަސްޓް  24ގައެވެ.
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މަނިކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓް ޖަހާ ކަރަންޓްގުޅާ ދިއްލުން
ޒުވާނުންނަށް ރޭގަނޑު މި ދަނޑުގައި ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން މަނިކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ދިއްލުމުގެ
މަސައްކަތް ފެށީ  ،2017ޖޫން  22ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މިމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަގަކީ 310857.72

ރުފިޔާއެވެ .މި

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

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ މަރާމާތުކުރުން
އއް ބަދަލުތައް ގެނަސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ،
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ބަ ެ
 ،2017އޮކްޓޯބަރ  2ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އޯލް ޕްރޮފިޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވި މިމަސައްކަތް
ވަނީ ނިމިފައެވެ .އެއްބަސްވުމުގެ އަގަކީ 297425.85 ،ރުފިޔާއެވެ.

މީދޫ ލައިބްރަރީ ހިންގާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުން
މީދޫ ލައިބްރަރީ ހިންގާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ

ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތަކީ އިމާޝް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި

ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ .މިމަސައްކަތުގެއަގަކީ  34,375.00/-ރުފިޔާއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ވީޑިއޯ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ހެދުމަށް
މިއީ އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި  11އޮކްޓޯބަރު  2017ގައި ފިޝް ބްރެއިން
ކވެ.
އާއި ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތެ ެ

ބޖެޓުން  174,900ރުފިޔަ
ރއްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ަ
މި މަސައްކަތަށް އައްޑޫ ަ

ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން  15މިނިޓްގެ  1ވީޑިއޯ ޑޮކިއުމެންޓްރީ އަދި  10ވޯޑިއޯ ކްލިޕް ހަދައި 21
ޑިސެންބަރު  2017ގައި ވަނީ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދުން
އައްޑޫސިޓީ

ކައުންސިލް

އިދާރާއަށް

ބޭނުންވާ

އެކިއެކި

ފަރުނީޗަރު

ހޯދުމުގެ

މަސައްކަތް

އެސްޓަރން

އައްޑޫ

ސއްކަތަށް  487,656ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ12 .
ގން ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .މިމަ ަ
ކށް ެ
އިންވެސްޓްމެންޓާއި ހަވާލު ޮ
ނޮވެމްބަރު  2017ގައި ފަރުނީޗަރުތައް ކައުންސިލް އިދާރައަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:

28

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައިޓީ އާއި ގުޅޭ ސާމާނާއި ސޮފްޓްވެއަރތައް ހޯދުމަށް
ނވާ އައިޓީއާއި ގުޅޭ އެކިއެކި ސާމާނު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
އ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނު ް
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ ި
ކުރެވިފައިވެއެވެ .ކޮމްޕިއުޓަރ ،ޕްރިންޓަރ އަދި ސްކޭނަރ ފަދަ ސާމާނުތަކުގެ އިތުރުން ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑެއް ހޯދުމުގެ
މަސައްކަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ .އަދި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެނޭޖްމަން ސޮފްޓްވެއަރ ގަނެފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ސްޓޮކް
މސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ .އަދި ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރ
ނޓް ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމުގެ ަ
އެންޑް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަ ް
)ސާރފޭސް ޕްރޯ( ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.

ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަތުން
ނ ބަޖެޓުން  24,956.3ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން
ހއްޓުމަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަ ީ
މަސްޖިދު ބާބުލް ޚައިރުގައި ބެ ެ

ސައުންޑް

ސިސްޓަމެއް ހޯދިފައިވެއެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދެވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން
ކައުންސިލް
ކައުންސިލް ހިންގާގޮތް
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
ހދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،އައްޑޫ ސިޓީ
ނބަރު  7/2010ޤާނޫނާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެ
ޤާނޫނު ،ނަ ް
މންތައް
ނންމަންޖެހޭ ނިން ު
ި
އންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލުން
ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި ،ކަ ު
ޛ
ވންތަކުގައި ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީ ު
ވމަށާއި ،އެ ބައްދަލު ު
ވންތައް ބޭއް ު
ބއްވަންޖެހޭ ބައްދަލު ު
ނ ާ
ނިންމުމަށްޓަކައި ކައުންސިލު ް
ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށް ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔަނީ
ގ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
"އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު  "2011އެވެ .މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލް ެ
ހިންގަނީ މޭޔަރުގެ ސީދާ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ .މޭޔަރު ނެތް ޙާލަތެއްގައި ،މޭޔަރުގެ މަޝްވަރާމަތިން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ
ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ.
ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން
ފުރިހަމަ ނަން:

ޤ
ޢަބްދުﷲ ޞާދި ު

ދާއިރާ:

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

މަޤާމު:

މޭޔަރ

އެޑްރެސް:

ކައުސަރު /ސ .ހިތަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7924030

އީމެއިލް:

mayor@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

ބ
ޢަބްދުﷲ ޠައްޔި ު

ދާއިރާ:

މަރަދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

އެޑްރެސް:

ހަޒާރުމާގެ /ސ .މަރަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7774310

އީމެއިލް:

thayyib@adducity.gov.mv

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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ފުރިހަމަ ނަން:

ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު

ދާއިރާ:

ފޭދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

އާފަހި /ސ .ފޭދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

9996602

އީމެއިލް:

fahmee@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

މުޙައްމަދު ޔަސްރިފު

ދާއިރާ:

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

ހެވި /ސ .ހިތަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7781342

އީމެއިލް:

yasrif@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

ޙުސައިން ޙިލްމީ

ދާއިރާ:

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

ނާޒް /ސ .ހިތަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

9869986

އީމެއިލް:

hilmy@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

ޢަލީ މުޙައްމަދު

ދާއިރާ:

ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

ޗަމްޕާޕޫލުމާގެ /ސ .ހުޅުދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7900512

އީމެއިލް:

ali.mohamed@adducity.gov.mv

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން
ފުރިހަމަ ނަން:

ޤ
ޢަބްދުﷲ ޞާދި ު

ދާއިރާ:

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

މަޤާމު:

މޭޔަރ

އެޑްރެސް:

ކައުސަރު /ސ .ހިތަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7924030

އީމެއިލް:

mayor@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

މުހައްމަދު ޔަސްރިފް

ދާއިރާ:

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

މަޤާމު:

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

އެޑްރެސް:

ހެވި /ސ .ހިތަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7781342

އީމެއިލް:

yasrif@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު

ދާއިރާ:

ފޭދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

އާފަހި /ސ .ފޭދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

9996602

އީމެއިލް:

fahmee@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ދާއިރާ:

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

މިރިހިމާގެ /ސ .ހިތަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7772284

އީމެއިލް:

jamsheeda.mohamed@adducity.gov.mv

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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ފުރިހަމަ ނަން:

ޙުސައިން ޙިޔާޟް

ދާއިރާ:

އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

އެދުރުގެ /ސ .މީދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7785477

އީމެއިލް:

hussain.hiyaz@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

މ
ފައިޞަލް އިބްރާހި ް

ދާއިރާ:

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

ދިލްކަޝްގެ /ސ .މަރަދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7727716

އީމެއިލް:

faisal.ibrahim@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

އިބްރާހިމް ޝުކުރީ

ދާއިރާ:

ހުޅުދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

ގުލްހަޒާރުގެ /ސ .ހުޅުދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7939288

އީމެއިލް:

ibrahim.shukuree@adducity.gov.mv

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ގ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވެފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ
ށފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލަރުން ެ
ކ ް
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ޮ
ދ
މގުފަހިކޮށްދީ އިޤުތިޞާ ީ
ނންމުމަށް ަ
ޔތުން އަމިއްލައަށް ި
ވބުދާރީވަނިވި އުޞޫލަކުން ރައް ި
ކަންކަން ،ދިމިޤްރާތީ ،އަދި ޖަ ާ
ތން އަދި ޡަޤާފީގޮތުން ،ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށްދީ،
ގޮތުންނާއި ،އިޖުތިމާޢީގޮ ު
ރައްޔިތުންބާރުވެރި ކުރުވައި ،ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ގާތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ ،ސިޓީގެ
އަވަށްތަކުގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ .އަދި  2017ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 25
ވަނަ ޖަލްސާއިން ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސައްކަތް ތިރީގައިވާގޮތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

ނ
 -1މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު – ކައުންސިލްގެ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓު ް
ނ
 -2ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް – އިދާރީ ހިންގުން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓު ް
 -3ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

– އިޤުތިސާދީ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން

 -4ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ހިޔާޟް

– އިޖުތިމާޢީ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން

 -5ކައުންސިލަރ އަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު

– ތާރީޚާއި ސަޤާފީ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން

 -6ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

– ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން

 -7ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

– އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވިލަރެސްކުރުން

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ
 01ޖަނަވަރީ  2017އިން  31ޑިސެންބަރު  2017ގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯރޓް

ދުވަހުގެ ޢަދަދު

ޙާޟިރުވާން ޖެހޭ ރަސްމީ

ޙާޟިރުވި ދުވަހުގެ ޢަދަދު

ޙާޟިރުނުވާ ދުވަހުގެ ޢަދަދު

ދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދު

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި

ދުވަހުގެ ޢަދަދު

އަހަރީ ޗުއްޓީނެގި

ދުވަހުގެ ޢަދަދު

ގ
ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީނެ ި

ދުވަހުގެ ޢަދަދު

ގ
މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީނެ ި

ރަށުން ބޭރުގައި

2

މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

243

205

ރަސްމީބޭނުމުގައި

1

ޤ
ޢަބްދުﷲ ޞާދި ް

މޭޔަރ

243

20

4

14

197

5

26

15

3

އަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

ކައުންސިލަރ

243

231

2

5

5

4

ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ކައުންސިލަރ

136

121

5

އިބްރާހިމް ޝުކުރީ

ކައުންސިލަރ

136

108

6

6

ފައިސަލް އިބްރާހިމް

ކައުންސިލަރ

136

128

3

5

7

ޙުސައިން ޙިޔާޟް

ކައުންސިލަރ

136

131

2

3

9

ނ
އެހެނިހެ ް

ނ
ނަ ް

#

މަޤާމު

10
3

19

 01ޖަނަވަރީ  2017އިން  02ޖޫން  2017ގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯރޓް )ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން(
8

ޢަބްދުﷲ ޠައްޔިބު

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

107

84

2

9

ޙުސައިން ޙިލްމީ

ކައުންސިލަރ

107

93

2

8

10

ޢަލީ މުޙައްމަދު

ކައުންސިލަރ

107

63

22

1

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:

10

2

9

4
13

3

3

2
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާއި ޤަރާރުތައް
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  50ބައްދަލުވުން ބާއްވަންޖެހޭއިރު އެ ހުރިހާ
ލވުންވެސް ބާއްވާފައިވެއެވެ.
ގ ތެރެގައި  04ކުއްލި ބައްދަ ު
ވވާފައެވެ .އަދިހަމަ މިމުއްދަތު ެ
ބައްދަލުވުމެއްވެސް ވަނީ ބާއް ަ
މިބައްދަލުވުންތަކުގައި  301ނިންމުމާއި  15ޤަރާރުވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ .ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ޤަރާރުތައް
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:

36

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
މުވައްޒަފުން
 2017ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ  116މުވައްޒަފުންނެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  88އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި  25މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންނެވެ .މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  02މުވައްޒަފަކު
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވިފައިވާއިރު  01މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވެއެވެ.
މުވައްޒަފުން އެކުލެވިފައިވާގޮތް
ރޭންކް

އަދަދު

މުވައްޒަފުންގެ ރޭންކު ބެހިފައިވާގޮތް
ޑިރެކްޓަރ

EX1

2

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

MS4

0

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

MS3

13

ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

MS2

1

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

MS2

1

ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް

)CS9 (Grade 2

1

ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް

)CS7 (Grade 1

1

ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

MS1

5

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

MS1

6

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

GS4

7

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

GS4

2

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

GS3

18

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

GS3

11

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

GS2

20

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

GS1

1

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 2

SS2

12

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 1

SS1

15

ޖުމްލަ
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ޢަދަދަކީ  243އެވެ .މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ
ތެރެއިން  82.62%މުވައްޒަފުން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހާޒިރުވާންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަސްތަކުގައި އޮފީހަށް
ހާޟިރުވެފައިވެއެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
ހ
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ،ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެ ޭ
ށޓަކައި ،މި ކައުންސިލްގެ
މ ް
ނ ބަޔަކަށް ހެދު ަ
މތް ދެވޭ ،ހިތްހެޔޮ ،ހަރުދަނާ ،ޤާބިލު ،ނަމޫ ާ
ފެންވަރަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ޚިދު ަ
މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަޑު ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ސުލޫކީ މިންގަޑެވެ .މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ޢާއްމުގޮތެއްގައި ރަގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތން
ރގެ ތެރޭގައި  01މުވައްޒަފަކާއި މެދު ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ނަމަވެސް  2017ވަނަ އަހަ ު
އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވެއެވެ.
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތް
މސައްކަތެއްގެ
ތ ވަކި ޚާއްޞަ ަ
ވ މަސައްކަތެއް ،ނުވަ ަ
ޔނުގައި ހިމެނިފައި ާ
މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ވަޒީފާ ބަ ާ
ނ
ގޮތުގައި ޙަވާލުކުރެވިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއްގެ ތެރޭގައި ވިޔަސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތި ް
އެމަސައްކަތް ކޮށް ނިންމުމުގައި ،މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ،އެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ
މޖައްސައި ،މުވައްޒަފުންގެ
އމަސައްކަތްތައް ކުރުވާގޮތަށް ހަ ަ
ހން މުވައްޒަފަކު މެދުވެރިކޮށް ެ
އ އެ ެ
ކަމަކާއި މިންވަރަށް ބަލަ ި
ލ ކުރެވެމުންނެވެ.
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި މިއުޞޫލުގެ މަތިން ދަނީ ޢަމަ ު
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މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް
ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް އިން ޕަބްލިކް ޕްރޮކިއުމަންޓް )(CPPP
ހަމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ހިންގުނު މިކޯހުގައި މިއިދާރާގެ ދެމުވައްޒަފުން ކަމަށްވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ އާމިނަތު
ތރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .މިއީ ސިވިލް ސާރވިސް
އުސްވާ އާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އީމާން ޝާ ި
ހކެވެ.
ނކޮށް ހިންގުނު ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯ ެ
ވލްޑް ބޭންކާއި ގުޅިގެން އޮންލައި ް
ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ޯ
މޯޓިވޭޝަން ޓްރޭނިންގ
އ
މިއީ ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާ ި
އައްޑޫސިޓީ

ކައުންސިލާއި

މުވައްޒަފުންނަށް

ގުޅިގެން

ނ
އަމާޒުކޮށްގެ ް

ޖީ.އެސްލެވެލްގެ

ހިންގުނު

ތަމްރީން

ނ
ޕްރޮގްރާމެކެވެ 22 .ފެބުރުވަރީ  2017ގައި ބޭއްވު ު
ވ
މިޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ  23މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ެ
ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
 06މާރިޗު 2017
މިއިދާރާގައި

އ ބޭއްވުނު މިޕްރޮގްރާމަކީ
ގަ ި

މަސައްކަތްކުރައްވާ

ޖީ.އެސް

ލެވެލްގެ

ޙާޢްސަކޮށްގެން

ހިންގުނު

ނ
ތަމްރީ ް

މުވައްޒަފުންނަށް

ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މިޕްރޮގްރާމުގައި ޖުމްލަ  30މުވައްޒަފުން
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އޮފީސް ދިވެހި 1
ނ މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ
ވ ު
 07މާރިޗު  2017އިން  09މާރިޗު  2017އަށް ބޭއް ު
ރން ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މިޕްރޮގްރާމުގައި
ށގެން ބޭއްވުނު ތަމް ީ
ޖީ.އެސް އަދި އެމް.އެސް ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮ ް
ޖުމްލަ  27މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެމންފައިވެއެވެ.
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ބިޑް އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް
މިއީ  26މާރިޗް  2017އިން  30މާރިޗް  2017އަށް
ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން
މާލޭގައި ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މިޕްރޮގްރާމުގައި
މިއިދާރާގެ  03މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެއީ ލީގަލް އެސިސްޓަންޓް ޢަބްދުﷲ އިޙުސާން ،ޕްރޮޖްކްޓް
ދ އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ނިޝާން އަ ި
އޮފިސަރ ޙަސަން ރުބީން ވަހީދެވެ.
އިންގްލިޝް ފޯރ އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 25އޭޕްރީލް  217އިން  27އޭޕްރީލް  2017އަށް
މިއިދާރާގައި ހިންގުނު މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ
26

މުވައްޒަފުން

ސިވިލް

ސާރވިސް

ވ
ބައިވެރި ެ

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޓްރެއިނިންގ

އ
މި ީ

އ
އިންސްޓިޓިއުޓާ ި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއިގުޅިގެން މިއިދާޜާގައި މަސައްކަތް
ނ
ކުރައްވާ ޖީ.އެސް ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮސްގެ ް
ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ލީޑަރޝިޕް ފޯރ އެގްޒެކެޓިވްސް
މިއީ

ކައުންސިލް

އިދާރާގައި

މަސައްކަތް

ކުރައްވާ

ސުޕަވައިޒަރ ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޙާއްސަކުރެވިގެން
 25އޭޕްރީލް  2017އިން  27އޭޕްރީލް  2017އަށް
ބޭއްވުނު

ނ
ތަމްރީ ް

ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މިޕްރޮގްރާމުގައި

މިއިދާރާގެ  14މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ސެޓްފިކެޓް  3އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ނ
ތން  06މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މާލޭގައި ހިންގުނު ތަމްރީ ް
މިއީ ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ފަރާ ު
ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މިޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ ފަރާތުން

މނިސްޓްރޭޓިވް
އެޑް ި

މތު ޝާކިރު ބައިވެރިވެ
އޮފިސަރ ފާޠި ަ

ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އިންޓަވިއު ޕެނަލިސްޓް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
ތން ޖުލައި  23އިން  25އަށް މާލޭގައި ހިންގުނު ތަމްރީން
މިއީ ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ފަރާ ު
ވޑައިގެންނެވީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލަ އަމީޒާ
ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މިޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ަ
ޚަލީލެވެ.
އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ބިހޭވިއަރ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
މިއީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ސީ.އެސް.އައި.ޓީއާ ގުޅިގެން
ޖީ.އެސް ލެވެލްއިން ފެށިގެން މަތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް 02
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ2017 .
އޮގަސްޓް

1

2

އިން

އަށް ހިންގުނު

މިޕްރޮގްރާމުގައި

މިއިދާރަގެ  30މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
މިއީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ސީ.އެސް.އައި.ޓީއާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސްޕަވައިޒަރީ ލެވެލްގެ
މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްޞަ ކުރެވިގެން  14ސެޕްޓެމްބަރު  2017ގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މިޕްރޮގްރާމުގައި
މިއިދާރަގެ  19މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
އެޑްވާންސްޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
މ ޕްރޮގްރާމަކީ
އށް ބޭއްވުނު ި
 2017ޖުލައި  11އިން ަ 13

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖީ.އެސް

ގނު މި
އވުނު ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމެކެވެ 3 .ދުވަހަށް ހިން ު
އަދި އެމް.އެސް  3ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ބޭ ް
ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދަރާގެ  20މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
އިންޑަކްޝަން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
 2017ޖުލައި  18ގައި ބޭޢްވުނު މި ޕްރޮގްރާމަކީ އައްޑޫސިޓީ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަޒީފާއާ އަލަށް ގުޅުނު މުވައްޒަފުންނަށް
ޚާއްސަކޮށް

ބޭއްވުނު

ޕްރޮގްރާމްގައި

ތަމްރީމް

މިއިދަރާގެ

ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
22

މި

މުވައްޒަފުން

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
މިއީ

އައްޑޫސިޓީ

ޖީ.އެސް

ކައުންސިލް

އިދާރާގައި

މަތީގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

ލެވެލްއިން

މަސައްކަތްކުރާ
ޚާއްސަކޮށް

ކވެ 31 .ޖުލައި 2017ގައި
ބޭއްވުނު ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމެ ެ
ބޭއްވުނު މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދަރާގެ  29މުވައްޒަފުން
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ކޮންފްލިކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
ށ
މިއީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެމް.އެސް  1އިން އީ.އެކްސް  1ގެ ލެވެލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަ ް
ޚާއްސަކޮށް ބޭއްވުނު ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމެކެވެ 2017 .އޮގަސްޓް  16އިން 17އަށް ބޭއްވުނު މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދަރާގެ
 35މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކިލްސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
މިއީ

އައްޑޫސިޓީ
އަދި

ޖީ.އެސް
ޚާއްސަކޮށް

ކައުންސިލް
އެމް.އެސް

ބޭއްވުނު

3

އިދާރާގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ލެވެލްގެ

ށ
މުވައްޒަފުންނަ ް

ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މ
ތަމްރީ ް

2017

އޮކްޓޫބަރު  10އިން 12އަށް ބޭއްވުނު މި ޕްރޮގްރާމްގައި
މިއިދަރާގެ  26މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
އޮފީސް ދިވެހި  2ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
މިއީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖީ.އެސް

ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ބޭއްވުނު ތަމްރީމް

ނ
ޕްރޮގްރާމެކެވެ 2017 .އޮކްޓޫބަރު  15އިން  19އަށް ބޭއްވުނު މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދަރާގެ  24މުވައްޒަފު ް
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންޝިޕް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
މިއީ

އައްޑޫސިޓީ

ޖީ.އެސް

ކައުންސިލް

އިދާރާގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށް

14

ވނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ސެޕްޓެންބަރު 2017ގައި ބޭއް ު
މި

ޕްރޮގްރާމްގައި

މިއިދަރާގެ

26

މުވައްޒަފުން

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ދެނެގަތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
15

ނޮވެންބަރު

2017

ގައި

މި

ބޭއްވުނު

ތަމްރީން

ޕްރޮގްރާމަކީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ
ނ
ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ބޭއްވު ު

އެސް.އެސް

ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދަރާގެ 25
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
މަސައްކަތުގެ މާހަޢުލުގައި ގުޅުގެން މަސައްކަތްކުރުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
 18ނޮވެންބަރު  2017ގައި ބޭއްވުނު މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ
އެސް.އެސް

ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ބޭއްވުނު ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދަރާގެ 25

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ޕަބްލިކް ސްޕީކިންގ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
ނ
ރ ް
ނ މި ތަމް ީ
 2017ޑިސެންބަރު  18އިން 19އަށް ބޭއްވު ު
ޕްރޮގްރާމަކީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ
ޖީ.އެސް

އަދި

އެމް.އެސް

2

ލެވެލްގެ

ށ
މުވައްޒަފުންނަ ް

ޚާއްސަކޮށް ބޭއްވުނު ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި
މިއިދަރާގެ  20މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
އީ-ކައުންސިލް ފައިނޭންޝަލް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
މިއީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  2017އޮކްޓޫބަރު  30އިން  31އަށް މާލޭގައި ހިންގުނު
ތަމްރީން

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

އޮފިސަރ މަރްޔަމް ނުޞްރާ ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
ޓީ.އޯ.ޓީ ޕްރޮގްރާމް އޮން ޑްރަގް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ލައިފްސްކިލްސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
މިއީ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ 2017 .ޑިސެންބަރު 24
އިން  28އަށް ހިންގުނު މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދާރާގެ އ.ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ޝައިފާ ވަނީ
ބައިވެރިވެފައެވ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:

43

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އީ-ކައުންސިލް ސޮފްޓްވެއަރ ތަމްތީން ޕްރޮގްރާމް
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 3
އޮގަސްޓް  2017ގައި ބޭއްވުނު މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި
މިއިދަރާގެ  21މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އީ-ކައުންސިލް ފައިނޭންޝަލް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
ށ
ރން ޕްރޮގްރާމަކީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަ ް
 2017ޑިސެންބަރު  13އިން 14އަށް ބޭއްވުނު މި ތަމް ީ
ޚާއްސަކޮށް ބޭއްވުނު ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމެކެވެ .ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމްގައި
މިއިދާރާގެ  20މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން
ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް

 -1އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
 މަޤްސަދު  :އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ލަފާއާއި
ގ ތަރައްޤީއަށާއި ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި
މަޝްވަރާދިނުމާއި އަންހެނުން ެ
ނ
ހިންގު ް
 މެމްބަރުން :
ދ
އަލްފާޟިލާ ޝެހެނާޒް ރަޝީ ު

ކޮމިޓީގެ ރައީސާ )މަރަދޫ ދާއިރާ(

ބ
ހ ު
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝި ާ

ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސާ )ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ(

ފ
ހނީ ަ
އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ަ

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރި

ރ
އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ޒުބައި ު

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރި

އަލްފާޟިލާ ޝަފްނާ އަޙުމަދު ދީދީ

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ދ
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސަޢީ ާ

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ ހުސައިން

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

 ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ދައުރަށް ހޮވިވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  03މެމްބަރުން ކޮމިޓީ އިން ވަކިވެ
ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .އެއީ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ
އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ މުތީޢު އަދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލާ

މެމްބަރު

އާމިނަތު ގުލްފިޝާމެވެ.

ނސިލަރަކަށް
މދު ވަކިވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ކައު ް
އަލްފާޟިލާ ޖަމްޝީދާ މުޙައް ަ
އދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ އާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވަކިވެފައިވަނީ
އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމުންނެވެަ .
ލސާގެ 116
ޑސިޓީ ކައުންސިލްގެ  21ޖަ ް
ނވުމުން ޤާވާއިދުގެތެރެއިން އައް ޫ
ކށް ހާޒިރުވެފައި ު
ބައްދަލުވުންތަ ަ
ވަނަ

ނނެވެ.
ނިންމުމު ް

މ
ި

މެމްބަރުން

ތމުން
ވަކިވެވަޑައިގަ ު

އަލުން

ށ
ކ ް
އެދާއިރާތަ ަ

މެމްބަރުން

އިންތިޚާބުކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު :
•

މއިއެކު
ނންގެ ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރު ާ
ގން :މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެ ު
ބްރައިޑަލް ބޮކޭ ކޯހެއް ހިން ު
ވއިގެން
ތން ކައުންސިލުން އިސްނަންގަ ަ
ދނުމުގެ ގޮ ު
ހދޭނެ މަގުފަހިކޮށް ި
ގން އާމްދަނީ ޯ
،ގޭގައި ތިބެ ެ
ކައުންސިލުން ކޮމިޓީ އާއި ގުޅިގެން ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

•

ޕޭސްޓްރީ ކޯހެއް ހިންގުން :މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ހުނަރު ކަލިނަރީ ދާއިރާއިން
އިތުރުކުރުމަށާއި އަދި މިކަމުގައި އަންހެނުންގެ ޙިއްސާ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގުނު ކޯހެކެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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•

ހޮސްޕިޓަރލިޓީ އެންޑް ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

•

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

އަންހެން

އުފެއްދުންތައް

މަސައްކަތްތެރިންގެ

މާރކެޓް

ކުރުމަށާއި

އައްޑޫގެ

ނ
އަންހެ ް

ނ ޙަރަކާތެކެވެ .މި ޙަރަކާތުގައި ކޮމެޓީގެ
ނ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހިންގު ު
މަސައްކަތްތެރިންނަށް އާމްދަ ީ
ނ ،ސުވަނިއަރ އަދި އައްޑޫގެ ތަފާތު ރަހަތައް ވިއްކާ ސްޓޯލެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.
ފަރާތުން ކެންޓީ ް
•

ނނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން
ޑަބްލިއު ޑީ ސީ ޕޮލިސް ވޮލީބޯޅަ ޓޯނަމެންޓް :މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނު ް
ށ
ކރިއަ ް
ބރު  23ން  31ނިޔަލަށް ު
އައްޑޫ ސިޓީގެ ޕޮލިސް އަދި ކޮމިޓީ ގުޅިގެން  2017އޮކްޓޫ ަ
ގެންދިޔަ ވޮލީ ބޯޅަ ޓޯނަމެންޓެކެވެ.

•

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

ފެސްޓިވަލް

ބޭއްވުމުގެ

އ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހުނަރުތަކާ ި

ފުރުޞަތު

އައްޑޫ

ކޮމިޓީއަށް

ދެއްވަވާފައިވާތީ،

އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި

ކުރިއަށް

އައްޑޫ

ސިޓީގެ

ދވިފައިވާ
ގެން ެ

ފެސްޓިވަލެކެވެ.
•

ފެބްރިކް އެންޑް ރިބަން އިން މާހަދަން ދަސްކޮށްދޭ އެޑްވާންސް ކޯސް :މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ
ނ
ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި އެބޭފުޅުން އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ ،އަމިއްލައަށް އާމްދަނީ ހޯދޭ ެ
މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޓީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

•

ޢީދު ކުޅިވަރުގައި ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީން ސްޓޯލް ހިންގުން  :މިއީ އަޟްޙާ ޢީދާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ
މަރަދޫ ހިޔައު ޖަމިއްޔާ އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޢާއިލީ ހަވީރުގައި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހިންގި
ސްޓޯލެކެވެ.

•

ޔޫއެން ވިމެންސް އާއި ހޯޕް ފޯ ވިމެންސް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހަރަކާތްތެރި ޑަބްލިއުޑީސީތަކަށް އަމާޒު
ވނު ވިމެންސް ފޯރަމް:
ކޮށްގެން ލ.ގަމުގައި ބޭއް ު

 31- 29އޮކްޓޯބަރު 2017

ގައި ޔޫއެން

ވިމެންސް އާއި ހޯޕް ފޯ ވިމެންސް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެއްމެ ހަރަކާތްތެރި ޑަބްލިއުޑީސީތަކަށް އަމާޒު
ކމިޓީގެ
ނ ޮ
ނސް ފޯރަމެއް ބައްވާފައެވެ .މި ފޯރަމުގައި ކޮމިޓީގެ ފަރާތު ް
ވނީ ވިމެ ް
ކޮށްގެން ލ.ގަމުގައި ަ
ނ
ރައީސާ އަދި ނައިބު ރައީސާ ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .މި ފޯރަމް ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އިޤްތިޞަދީގޮތު ް
ނ މަގު
ތން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލު ހޯދޭ ެ
ތކަށްހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮ ު
ދތި ަ
އަންހެނުންނާއި ދިމާވާ ަ
ހޮދުމާއި އަދި ދެމެހއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކުރުމުގައި ހިމެނޭ އަމާޒު ނަމްބަރ 5ގައި ވާ
ނުކުތާ ހާސިލް ކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށެވެ.
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 -2އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ
ދ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް
 މަޤްސަދު  :ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢި ު
ކޮމިޝަނަށާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އެހީތެރިވުމާއި ،ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ
ނ
ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެ ދިނު ް
 މެމްބަރުން:
ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފު
ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން
ޑިރެކްޓަރ ޝިޒްލީނާ އަސްލަމް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން ލަޠީފު ޢަލީ
ބ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ލަބީ ް
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު އަމީޒާ ޚަލީލް
ފ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ލުޠު ީ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޝައިބާ އަނީސް
ބ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަރްޔަމް ހަބީ ާ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ރަޝީދު މޫސާ
ލީގަލް އޮފިސަރ ޙުސައިން ހަބީބު
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު  2017 :ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
އ
މންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ އެކިއެކި ކަންތައްތަކާ ި
އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ  7ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ،ކޮމިޓީގެ ެ
ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓިއަށް ހުށަހެޅުނު  13މައްސަލައަކާއިއެމު ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވި ގޮތް ނިންމާފައިވެއެވެ.
 -3ޕަބްލިކް ސާރވިސް އެންހޭންސްމަންޓް ކޮމިޓީ
 މަޤްސަދު  :ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި

މިންވަރު ވަޒަން ކޮށްބަލައި ރައްޔިތުން ނަށް އަވަސް ޚިދުމަތަކެއް ފޯރު

ކޮށް ދިނުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުން
 މެމްބަރުން :
ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު )މުޤައްރިރު(
ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަހުމަދު
ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލަރ އަލީ މުހައްމަދު
ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ހަސަން
އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ރައީސާ
އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު  2017 :ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީއަށް
ވއެވެ.
އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިނުވުމާއިއެކު މިކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިނު ެ

 -4ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ
 މަޤްސަދު  :ކައުންސިލް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތުގެ މަތިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ޕްރޮކިޔަމަންޓް އަދި ބީލަމުގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން
 މެމްބަރުން :
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު )ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު(
މޤައްރިރު(
ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝުކުރީ )ކޮމިޓީގެ ނައިބު ު
މ
ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް އިބްރާހި ް
ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޙަބީބު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޝައިބާ އަނީސް
ބ
ބ ް
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަ ީ
ޕްރޮޖެކްޓްސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަހީދުﷲ
އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މުންސިރާ މުސްޠަފާ
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު  2017 :ވަނަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ
އށް ހުށަހެޅުނު ތިރީގައިވާ  43މައްސަލަވެސް އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިންމާފައިވެއެވެ.
 23ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ކޮމިޓީ ަ
.1

ނ
ދ ް
ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯ ު

.2

ނ
އައްޑޫސިޓީ މާކިޅި ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤީކޮށް ބިން ސާފުކުރު ް

.3

ނ
އައްޑޫސިޓީ މާކިޅި ފިނިމައިޒާނުގައި ވެއްޓިފައިވާ ބެންޗް ރަނގަޅުކުރުމާއި ޑަސްޓްބިން ބެހެއްޓު ް

.4

އައްޑޫސިޓީ މާކިޅީ އަދި ކޯހެރެކެފޭ ސަރަހައްދުގައި ބާބެކިއު ،ޕާރޓީ އަދި ޕިކްނިކް އޭރިއާއެއް ތަރައްޤީ
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

.5

ނ
ދ ް
ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯ ު
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.6

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުނިއެޅުން މަނާކުރާ ބޯޑު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި
މެދު ލަފާހޯދުން.

.7

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޭ.ސީ މަރާމާތުކުރުން.

.8

ތއްޔާރުކޮށް ދެމުން
ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ދޮރުފޮތި ަ

.9

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް މަރާމާތު ކޮށް އަދި ވެހިކަލް ޝެޑް ހެދުން.

ރމަށް އެދި
ނވާ ފަރުނީޗަރު ގަތުމުގެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކު ު
ނ ް
 .10ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭ ު
ށ
މއި ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަ ް
ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅު ާ
 .11އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ކާރަކާއި ވޭނެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް އެދި
ށ
މއި ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަ ް
ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅު ާ
ނސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ދލުގެ ެ
 .12ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  03ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ބައެއް ބަ ަ
ނ
 .13އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  01ވޭން އަދި  01ކާރު ގަތު ް
ތއް މަރާމާތު ކުރުންގައުކެނޑި ސެކިއުރިޓީ ޗެކްޕޯސްޓްގައި ސޯލާރ ޕެނަލް
 .14ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެހިކަލް ަ
ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 .15ގައުކެނޑި ސެކިއުރިޓީ ޗެކްޕޯސްޓްގައި ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 .16ގައުކެނޑި ސެކިއުރިޓީ ޗެކްޕޯސްޓްގައި ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ވ ފަރުނީޗަރު ގަތުމުގެ މަސައްކަތް
 .17ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުން ާ
ވ އައިޓީ ސާމާނު ގަތުމުގެ މަސައްކަތް
 .18ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުން ާ
ތ
 .19މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަ ް
 .20ގައުކެނޑި ސެކިއުރިޓީ ޗެކްޕޯސްޓްގައި ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 .21މަރަދޫ ،މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް ސިކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް
ވ ފަރުނީޗަރު ގަތުމުގެ މަސައްކަތް
 .22ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުން ާ
 .23އައްޑޫސިޓީއާއި ގުޅޭ ވީޑިއޯ ޑޮކިއުމަންޓްރީ އާއި ވީޑިއޯ ކްލިޕް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ވ އައިޓީ ސާމާނު ގަތުމުގެ މަސައްކަތް
 .24ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުން ާ
 .25އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ހޮސްޕިޓާލިޓީ ސްކިލް ޓްރެއިނިންގ
ނ
ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު ް
 .26އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށުގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ސެޓް ހަރުކުމުގެ މަސައްކަތް
 .27ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހޮވުން
ނ
 .28ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮވު ް
 .29އައްޑޫސިޓީގެ ގައުކެޑި ސަރަހައްދުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ޗެކްޕޯސްޓް މަރާމާތު ކުރުން
 .30އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫ ބޮޑޮގޭގައި  24000ބީ.ޓީ.ޔޫގެ  4އޭސީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
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 .31އައްޑޫސިޓީ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ  08ސްކޭނަރ A4 03 ،ޕްރިންޓަރ 02 ،ލޭޒާރ

ޕްރިންޓަރ 01 ،ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ 17 ،ޑެސްކްޓޮޕް މޮނިޓަރ އަދި  01ލްޕްޓޮޕް ގަތުން
ނ
ނވާ ލެޑް ލައިޓްތައް ހޯދު ް
 .32އައްޑުސިޓީގެ ދަނޑުތަކަށް ބޭނު ް
ގ މަސައްކަތް
ނލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމު ެ
 .33އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ފަސޭހައިން ފެ ް
 .34އައްޑޫ ސިޓީ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުނިއެޅުން މަނާ ބޯޑު ޖެހުން
 .35މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ތަރައްޤީ ކުރުން
ބ.ޓީ.ޔޫގެ  02އޭސީ ހޯދުން
 .36މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ީ 24000
ގ ޚަރަދުގައި
ށ ކައުންސިލް ެ
 .37އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަ ް
ނ
 H1N1ވެކްސިން ދިނު ް
 .38އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ޕޭސްޓްރީ ކޯސް ހިންގައިދޭނެ
ނ
ފަރާތެއް ހޯދު ް
 .39އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ހޮސްޕިޓާލިޓީ ސްކިލް ޓްރެއިނިންގ
ނ
ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު ް
އޓުމުގެ ސެކިއުރިޓީ މަސައްކަތް
 .40އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށު ކޯގަންނު ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެ ް
 .41އައްޑޫސިޓީ ވަނަވަރު ފޮތް ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން
 .42އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށުގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ސެޓް ހަރުކުމުގެ މަސައްކަތް
ނ
 .43ކަސަބާ ދަނޑުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ނިންމު ް
 -5ޕްރީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ
 މަޤްސަދު  :ކައުންސިލް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތުގެ މަތިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ޕްރޮކިޔަމަންޓް އަދި ބީލަމުގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން
 މެމްބަރުން :
ހމީ އަހުމަދު )ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު(
ކައުންސިލަ އަލްފާޟިލް އަލީ ފަ ު
ކައުންސިލަ އަލްފާޟިލާ ޖަމްޝީދާ މުހައްމަދު
ޤ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަފީ ް
ޕްރޮކިޔަމަންޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އުސްވާ
ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް އަލްއުސްތާޛު އަބްދުﷲ އިހުސާން
އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޖަމީލް
މސުލްޙުދާ
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝަ ް
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ކޭޝިއަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިހު
އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަލީ
ގ
ލ  2017 :ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީ ެ
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީ ު
27

ބައްދަލުވުން

ބޭއްވި

ކމިޓީއަށް
ޮ

ހުށަހެޅުނު

ވ
ތިރީގައި ާ

95

މައްސަލަ

ވެސް

އިވެލުއޭޓްކޮށް

ނިންމާފައިވެއެވެ.
-1

އައްޑޫސިޓީ މާކިޅީ އަދި ކޯހެރެކެފޭ ސަރަހައްދުގައި ބާބެކިއު ،ޕާރޓީ އަދި ޕިކްނިކް އޭރިއާއެއް ތަރައްޤީ
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

-2

ނ
ދ ް
ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯ ު

-3

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް މަރާމާތުކޮށް އަދި ވެހިކަލް ޝެޑެއް ހެދުން

-4

އައްޑޫސިޓީ މާކިޅީ އަދި ކޯހެރެކެފޭ ސަރަހައްދުގައި ބާބެކިއު ،ޕާރޓީ އަދި ޕިކްނިކް އޭރިއާއެއް ތަރައްޤީ
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

-5

ނ
އައްޑޫސިޓީ މާކިޅި ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤީކޮށް ބިން ސާފުކުރު ް

-6

ނ
އައްޑޫސިޓީ މާކިޅި ފިނިމައިޒާނުގައި ވެއްޓިފައިވާ ބެންޗް ރަނގަޅުކުރުމާއި ޑަސްޓްބިން ބެހެއްޓު ް

-7

ތއްޔާރުކޮށް ދެމުން
ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ދޮރުފޮތި ަ

-8

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް މަރާމާތުކޮށް އަދި ވެހިކަލް ޝެޑެއް ހެދުން

-9

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން

 -10ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން
 -11ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން
 -12މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން
 -13މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން
ނ
 -14އައްޑޫސިޓީ މާކިޅި ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤީކޮށް ބިން ސާފުކުރު ް
ނ
 -15އައްޑޫސިޓީ މާކިޅި ފިނިމައިޒާނުގައި ވެއްޓިފައިވާ ބެންޗް ރަނގަޅުކުރުމާއި ޑަސްޓްބިން ބެހެއްޓު ް
 -16ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން
 -17ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން
 -18މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން
 -19މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އޭ.ސީ މަރާމާތު ކުރުން
ނސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ދލުގެ ެ
 -20ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  03ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ބައެއް ބަ ަ
 2016 -21ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގެ ސައުންޑް އަދި ލައިޓިންގ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް
ނސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ދލުގެ ެ
 -22ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  03ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ބައެއް ބަ ަ
ނ
 2016 -23ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުން ފަރިއްކޮޅު ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދު ް
ނ
ނންވާ ޝީލްޑް ގަތު ް
ދނުމަށް ބޭ ު
 2016 -24ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ި
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2016 -25ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގެ ބެކް ޑްރޮޕް ތައްޔާރުކުރުން
 -26އާރިކިޅި ސަރަހައްދުން  100ފޫޓުގެ ސަރަހައްދެއް ސާފުކުރުން
 -27މަނިކު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ޓްރެކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
 -28މަނިކު ދަނޑު ސައުފުކުރުން
 -29މަނިކު ދަނޑު ސިކިއުރިޓީ ލައިޓް ހަރުކުރުން
ނ
 -30އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  01ވޭން އަދި  01ކާރު ގަތު ް
ބދަލުގެނެސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ
 -31ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  03ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ބައެއް ަ
މައުލޫމާތު ޗެކްކުރުން
ނ
ބޓެރީ ގަތު ް
 -32ގައުކެނޑި ސިކިއުރިޓީ ޕޯސްޓްގައި ސޯލަރ ޕެނެލް ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ެ
ތއް ހޯދުން
 -33ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް އޭ.ސީ ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާ ެ
 -34މަނިކު ދަނޑު ސައުފުކުރުން
 -35މަނިކު ދަނޑު ސިކިއުރިޓީ ލައިޓް ހަރުކުރުން
 -36މީދޫ ޖެޓީ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް )ކޮޓޭޝަން އެޕްރޫވަލް(
 -37މީދޫ އަވަށު އޮފީސް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް )ކޮޓޭޝަން އެޕްރޫވަލް(
 -38މީދޫ އަވަށު  06ގެއެއްގެ ކަން ވަށް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް )ކޮޓޭޝަން އެޕްރޫވަލް(
ނ ފަރާތެއް
 -39އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭ ެ
ނ އަދި  01ޕްރިންޓަރ ފިލްމް ގަތުމުގެ
ނންވާ  01ކްލީނިންގ ކިޓް 01 ،ރިބަ ް
 -40އައި.ޓީ ޔުނިޓަށް ބޭ ު
މަސައްކަތް
 -41މަރަދޫ ،މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް ސިކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް
ތކުރުން
 G5011 -42ނަންބަރު ކާރު މަރާމާ ު
ތކުރުން
 G2633 -43ނަންބަރު ކާރު މަރާމާ ު
 -44ގައުކެނޑި ސެކިއުރިޓީ ޗެކްޕޯސްޓްގައި ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 -45ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ  50ރީމް  A4ކަރުދާސް ގަތުން
ށ
ށ ދިނުމަ ް
ނ ފެށިގެން ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަ ް
ޖލައި މަހު ް
ު
ވ މުވައްޒަފުންނަށް
" -46އެމްޕްލޮއީ އޮފް ދަ މަންތް" ހޮ ޭ
ބޭނުންވާ  48ސްޓާރ ބެޖް އަދި  48ފްރޭމް ހޯދުމަގެ މަސައްކަތް
ތ
 -47މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަ ް
 -48ގައުކެނޑި ސެކިއުރިޓީ ޗެކްޕޯސްޓްގައި ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 -49އީކައުންސިލް ސޮފްޓްވެއަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ 10ގަޑި ސައި ،މެންދުރު
ކެއުން އަދި ހަވީރު ސައި ހަމަޖެއްސުން
 -50ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންގެ ކެއުމާއި ސައި ހަމަޖެއްސުން
އނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންގެ ކެއުމާއި ސައި ހަމަޖެއްސުން
 -51އޯގަނައިޒޭޝަން ބިހޭވިއަރ ޓްރެ ި
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނ
މށް މާލެއި ް
 -52ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ އަދި އޯގަނައިޒޭޝަން ބިހޭވިއަރ ސެޝަން ނެންގެވު ަ
ވަޑައިގެންނެވި ޓްރެއިނަރގެ އެކޮމޮޑޭޝަނާއި ފަރިއްކޮޅު ހަމަޖެއްސުން
ވ
 -53އީކައުންސިލް ސޮފްޓްވެއަރ އަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ،އެލް.ޖީ.އޭގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނަ ާ
ޓީމުގެ ހުރުމާއި ކެއުން ހަމަޖެއްސުން
ވ
 -54އީކައުންސިލް ސޮފްޓްވެއަރ އަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ،އެލް.ޖީ.އޭގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނަ ާ
ޓީމުގައި ހިމެނޭ ޑީ.އެން.އާރު މުވައްޒަފުގެ ހުރުމާއި ކެއުން ހަމަޖެއްސުން
ތ ކަރުދާސް
ދމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް މައުލޫމާ ު
 -55ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެހިކަލް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯ ު
އިސްލާހުކުރުން
ވ ފަރުނީޗަރު ގަތުމުގެ މަސައްކަތް
 -56ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުން ާ
ވ އައިޓީ ސާމާނު ގަތުމުގެ މަސައްކަތް
 -57ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުން ާ
 -58ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  01ކާރާއި  01ޕަސެންޖަރ ވޭން ގަތުމުގެ މަސައްކަތަށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް
ނ
ކތި ގަތު ް
 -59އޭ.ޕީ.ސީގެ މުވައްޒަފުގެ ޕީސީ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަ ެ
ވ ފަރުނީޗަރު ގަތުމުގެ މަސައްކަތް
 -60ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުން ާ
 -61އައްޑޫސިޓީއާއި ގުޅޭ ވީޑިއޯ ޑޮކިއުމަންޓްރީ އާއި ވީޑިއޯ ކްލިޕް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ވ އައިޓީ ސާމާނު ގަތުމުގެ މަސައްކަތް
 -62ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުން ާ
 -63އައިޓީ ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ  01TBގެ  03ހާރޑްޑިސްކް ގަތުން
 -64މަރަދޫ ކައުންސިލަރ ހުންނަވާ ކޮޓަރިއަށް އޮފީސް މޭޒެއް ހޯދުން
ނންވާ އޮފީސް މޭޒެއް ގަތުން
 -65މަރަދޫފޭދޫ އޮފީހަށް ބޭ ު
 -66ފައިލް ސާރވަރ ހާރޑްޑިސްކް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް  TB02ގެ  04ހާރޑްޑިސްކް ހޯދުން
 -67ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރި  G5045ވޭން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 -68އައްޑޫސިޓީގެ ގައުކެޑި ސަރަހައްދުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ޗެކްޕޯސްޓް މަރާމާތު ކުރުން
 -69އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ހޮސްޕިޓާލިޓީ ސްކިލް ޓްރެއިނިންގ
ނ
ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު ް
 -70ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ދަރުބާރު ބާއްވާ ހޯލުގައި ގޮޑިއަތުރައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 -71ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިފްރެޝްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުން
 -72ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ދަރުބާރުގެ ސްޓޭޖް ބެކްޑްރޮޕާއި ،ސައުންޑް އަދި ލައިޓިންގެ މަސައްކަތް
 -73އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫ ބޮޑޮގޭގައި  24000ބީ.ޓީ.ޔޫގެ  4އޭސީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
މޖެއްސުމުގެ
ފއިވާ މާހެފުން އިންތިޒާމް ހަ ަ
ހ ަ
 -74ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެ ި
މަސައްކަތް
 -75ޕްރީ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ  03ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
ޝން(
 -76މަނިކު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ސިކިއުރިޓީ ލައިޓް ހަރުކުރުން )ކޮޓޭ ަ
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 -77މަރަދޫ ފޫޓްބޯޅަދަނޑުގެ  01ލައިޓް މަރާމާތުކުރުން )ކޮޓޭޝަން(
 -78އައްޑޫސިޓީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ  08ސްކޭނަރ A4 03 ،ޕްރިންޓަރ 02 ،ލޭޒާރ

ޕްރިންޓަރ 01 ،ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ 17 ،ޑެސްކްޓޮޕް މޮނިޓަރ އަދި  01ލްޕްޓޮޕް ގަތުން
 -79އައްޑުސިޓީ މީދޫ ކާޑުގޭ ލައިބްރަރީ ހިންގާ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން
ނ
 -80މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ގޮޑުދޮށަށް ފޭބުމަށް ސިޑިއެއް ހެދު ް
ނ
ނވާ ލެޑް ލައިޓްތައް ހޯދު ް
 -81އައްޑުސިޓީގެ ދަނޑުތަކަށް ބޭނު ް
ރން
 -82ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޗް.އާރު ސެކްޝަނުގެ ދޮރުފޮތި ބަދަލުކު ު
ޝން(
 -83މަނިކު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ސިކިއުރިޓީ ލައިޓް ހަރުކުރުން )ކޮޓޭ ަ
 -84މަރަދޫ ފޫޓްބޯޅަދަނޑުގެ  01ލައިޓް މަރާމާތުކުރުން )ކޮޓޭޝަން(
މގެ މަސައްކަތް
ނ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސު ު
 -85އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ފަސޭހައިން ފެ ް
 -86އައްޑުސިޓީ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުނި އެޅުން މަނާ ބޯޑު ޖެހުން
 -87މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
ބ.ޓީ.ޔޫގެ  02އޭސީ ހޯދުން
 -88މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ީ 24000
 -89އައްޑޫސިޓީ ވަނަވަރު ފޮތް ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން
 -90އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށް ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި
ނ
 H1N1ވެކްސިން ދިނު ް
 -91އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށުގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ސެޓް ހަރުކުމުގެ މަސައްކަތް
ނ
 -92ކަސަބާ ދަނޑުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ނިންމު ް
 -93އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ޕޭސްޓްރީ ކޯސް ހިންގައިދޭނެ
ނ
ފަރާތެއް ހޯދު ް
 -94އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ހޮސްޕިޓާލިޓީ ސްކިލް ޓްރެއިނިންގ
ނ
ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު ް
އޓުމުގެ ސެކިއުރިޓީ މަސައްކަތް
 -95އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށު ކޯގަންނު ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެ ް
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 -6ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް

 މަޤްސަދު  :އައްޑޫސިޓީގެ ކުޅިވަރާއިގުޅޭ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެ ލަފާދިނުމާއި އައްޑޫސިޓީގެ ކުޅިވަރު
ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި އެކު ސިޓީގެ ސްޕޯޓްސް ކަލަންޑަރު އެކުލަވައި ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިސްނަގައި
އެހީތެރިވުން.
 މެމްބަރުން :
އަލްފާޟިލް ސުލްޠާން ސަޢީދު ،އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން )ރައީސް(
އަލްފާޟިލް އަލީ ހަނީޒު ،ފުޓްބޯޅައިގެ ދާއިރާ) ،ނައިބު ރައީސް(
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޙަބީބު ،ރޯވިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
އަލްފަޟިލް އިބްރާހިމް ސަޢީދު ،މީދޫ ވޮލީ ޓީމްގެ މެމްބަރު
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަދީމު ،އައްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ކްލަބް
އަލްފާޟިލް ފައިސަލް އިބްރާހިމް ،ކައުންސިލަރ
އަލްފާޟިލް ޝެހެނާޒް ރަޝީދު ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ހަބީބު ،ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީ
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު:

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އިފްތިތާހް ކުރެވިފައިވަނީ

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

އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސް

އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވެއެވެ.

 -7ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާއި އިސްލާމީ ކަންކަން ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީ
 މަޤްސަދު

:

މިސިޓީގައި

އިސްލާމްދީން

ކުރިއެރުވުމާއި

އިސްލާމީ

ތަރުބިއްޔަތާއި

ދީނީ

ކަންކަމާއިގުޅޭގޮތުން

ހޭލުންތެރިކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެ ލަފާދިނުން.
 މެމްބަރުން :
އައްޝައިޚް ޙަސަން ލަޠީފް މޫސާ
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް
އައްޝައިޚް ޙުސައިން ފަހުމީ
އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ރުޝްދީ
އައްޝައިޚް އަބްދުﷲ ޞިއްދީޤު
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަފީފު
އައްޝައިޚް އަޙުމަދު ނާޒިހު
ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ހިޔާޟް
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު  2017 :ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކޮމިޓީގެ އެއްވެސް
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިނުވެއެވެ.
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 -8ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ
 މަޤްސަދު  :މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު " 16/2014ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު" 17
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.
 މެމްބަރުން :
އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ހަބީބާ
ސ ް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދުަ ،
ނ ބީމް ،ސ.ހިތަދޫ
ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަލީ ފަހުމީ އަހުމަދު
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު  2017 :ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ކޮމިޓީއަށް
އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ މިކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިނުވެއެވެ.
 -9ބަހާއި ތާރީޚް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ
 މަޤްސަދު  :މިއީ އައްޑޫސިޓީގެ ތާރިޙާއި ބަސްކުރިއަރުވައި އަދި އައްޑުސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މެހުމާނުންނަށް ފުޅާ
ދާއިރާއެއްގައި އައްޑުސިޓީގެ ތަސައްވުރާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮއްދިނުމުގައި ކައުންސިލްއަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި
އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީއެކެވެ.
 މެމްބަރުން :
ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް އިބްރަހިމް
އަލްފާޟިލް ހަސަން ލަބީބު
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފިރާޤް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު
އަލްފާޟިލް ޞަފްވާނު ޝަފީޤް
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަމީޒާ ޚަލީލު
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު  2017 :ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ކޮމިޓީ
އިފްތިތާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގޮސްފައިވެއެވެ.
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ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް

އައްޑޫސިޓީގެ ތިންވަނަ ސިޓީ ކައުންސިލް
ތަޢާރަފް ވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫގައި ތިއްބަވާ
މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްގެ

ޕޮލިސް

ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން – 15
ޖޫން 2017

އެމެރިކާއިން

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

ރާއްޖެއަށް

ސަފީރު  H.E Atul Keshapއައްޑޫސިޓީ
ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން  10 -ޖޫން
2017
މިބައްދަލުވުމުގައި
ޚިދުމަތް

ނނާއި
ބެހޭގޮތު ް
އޮންނަ

އައްޑޫސިޓީ

ދިނުމުގައި

ދިމާވެފައިވާ

ރާއްޖެއާއި

ޒަމާންވީ

ކައުންސިލުން

ގުޅުމާއި

ދަތިތަކާއި

އމެރިކާއާއި
ެ

ދެމެދު

ބެހޭގޮތުން

ކ
ވާހަ ަ

ދެކެވިފައިވެއެވެ.

އައްޑޫސިޓީގެ

ތިންވަނަ

ކައުންސިލުން

ސިޓީ

އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި
އޮފީސްތަކުގެ

އަވަށު

މުވައްޒަފުންނާއި

ބައްދަލުކުރެއްވުން  5 -ޖޫން 2017
ކއުންސިލަރުންނާއި
ަ

މިބައްދަލުވުންތަކަކީ
މުވައްޒަފުންގެ

ގުޅުން

ތަޢާރަފްވުމާއި

އަދި

ހިނގާ

ނުހިގާގޮތް

ހކުރުމުގެ
ބަދަ ި
އޮފީސްތަކުގެ

އވުމަށް
ބައްލަވާލެ ް

ނ
ގޮތު ް

މަސައްކަތް
ނ
ބޭއްވު ު

ބައްދަލުވުންތަކެވެ .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި އަވަށު އޮފީސްތައް ވަކިވަކިންނެވެ.
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އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާއިވާ

އެމްބަސެޑަރ

JAMES DAURIS

 HE.އައްޑޫސިޓީ

ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން  22 -މެއި 2017
މިއީ

ކައުންސިލަށް

އައްޑޫސިޓީ

އަލަށް

އިންތިޙާބުވި

ކައުންސިލަރުންނާއި

ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި

އެމްބަސެޑަރ

އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރި މޫސުމީ ވިއްސާރާގައި އައްޑޫސިޓީގެ
ހިތަދޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ޢާއްމުންގެ ގޯތި ގެދޮރަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވާފައިވެއެވެ.
ގއި
ނަގޫރޯޅީ ަ

ކައުންސިލުންވަނީ

ނ
ލިބު ު

ގެއްލުންތަކާއި އެކަމުގައި ކައުންސިލުން އެޅި
ފިޔަވަޅުތަކުގެ

މަޢުލޫމާތާއި،

އެފަދަ

ހާދިސާތަކުން އަރައިގަތުމުގައި އައްޑޫސިޓީއަށް
ދިމާވެފައިވާ
ހިމެނޭ

ގ
ގޮންޖެހުންތަކު ެ

ޕްރެޒެންޝަނެއް

ތ
މަޢުލޫމާ ު

އެމްބެސެޑަރާއި

ޙިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

އައްޑޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގެ ގެއްލުންތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫއަށް ފޮނުއްވި ޚާއްސަ މަންދޫބު
މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން  21 -މެއި 2017
މށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްތޔާ އައްޑޫއަށް ފޮނުއްވި ޚާއްސަ މަންދޫބު
އައްޑޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގެ ގެއްލުންތައް ބައްލަވާލެއްވު ަ
މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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ތިންވަނަ

އައްޑޫސިޓީގެ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސިޓީކައުންސިލަށް

ހޮވިވަޑައިގެންނެވި އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުންނާއި
ދެވަނަ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ތަޢާރަފްވުމުގެ
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  16 -މެއި 2017
މިބައްދަލުވުމަކީ ދައުރު ހަމަވާ ކައުންސިލާއި އަލަށް
ވ
އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެ ި
ތަޢާރަފްވުމާއި

ކައުންސިލުން
އ
ބައްދަލުވުންތަ ް

ކައުންސިލްގެ

ކުރިއަށްދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.
އައްޑޫސިޓީގެ
ހިމާޔަތްކޮށް

މީދޫ

ގަބުރުސްތާނު

ކޯގަންނު

ތަރައްޤީކުރުމާއިބެހޭގޮތުން

ބެހޭގޮތުން

ބޭއްވުން ބައްދަލުވުން  24 -އެޕްރިލް 2017
އައްޑޫސިޓީގެ

މިބައްދަލުވުމަކީ

މީދޫ

ނ
ކޯގަން ު

އންސިލްގެ މައްޗަށް
އޓުމަށް ކަ ު
ގަބުރުސްތާނު ބެލެހެ ް
ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ކޯގަންނު
ތަރައްޤީކުރުމާއެކު
ޙިމާޔަތްކޮށް

ދާއިމީ

ބެލެހެއްޓުމަށް

ގޮތެއްގައި
ކއުންސިލުން
ަ

އެތަން
ކުރާ

މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ،މީދޫ އަވަށުގެ ވެރިންނާއި
މކެވެ.
އެރަށުގެ އެން.ޖީ.އޯތަކާއެކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވު ެ
ގައުކެނޑި ސެކިއުރިޓި ޗެކްޕޯސްޓާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  17 -އެޕްރިލް 2017
މިބައްދަލުވުމަކީ ގައުކެނޑި ބްރިޖު ސަރަޙައްދުގައި
ނ
ޓން ޚަރަދުކޮށްގެ ް
ކުރީގެ ރ.ކ ކޮމިޓީގެ ބަޖެ ު
ހަދާފައިވާ

ސެކިއުރިޓީ

ޗެކް

ޕޯސްޓާއި

އައްޑޫ

ޕޮލިސް ޙަވާލުވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން
ބޭއްވުނު

ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި

ސެކިއުރިޓީ ޗެކް ޕޯސްޓު ރައްކާތެރިކުރުމަކީ މުހިއްމު
ކަމެއްގެ

ގޮތުގައި

ފެންނާތީ

އާއި،

އައްޑޫގެ

ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އައްޑޫ
ޕޮލިސްއާއި ކައުންސިލްގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ
ޖ ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޗެކް ޕޯސްޓު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި
މަޤްޞަދުގައި ގައުކެނޑި ބްރި ު
ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:

60

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

މށް އައްޑޫ ޕޮލިސްއާ ޙަވާލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް
މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު ،ބެލެހެއްޓު ަ
ބއިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ަ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން  16 -އެޕްރިލް
2017
މިބައްދަލުވުމަކީ

ތަރިޖިބާ

މޯލްޑިވްސް

ނޭޝަނަލް

ދަރިވަރުންތަކެއް

ގޮތުން،

ހޯދުމުގެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ
ކުރެއްވި

އައްޑޫސިޓީއަށް

ޒިޔާރަތުގައި ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް އައްޑޫސިޓީ
ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި އައްޑޫގެ
އިޤްތިޞާދީ

ތަރައްޤީއާއި

އިޖުތިމާޢީ

ގުޅުންހުރި

އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން
ކުރެއްވި

ސުވާލުތަކާއި

ނ
ވ ު
މަޢުލާތުދެ ު

ގުޅިގެން

ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް އޯތެންޓިކް ކްރާފްޓްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރެއްވުން  9 -އޭޕްރިލް
2017
މިއީ ،މޯލްޑިވްސް އޯތެންޓިކް ކްރާފްޓްސް ކޯޕަރޭޓިވް
ސޮސައިޓީއާއި

އެކު

ކްލައިމެޓް

އެޑަޕްޓޭޝަން

ޕްރޮގްރާމްގެ

ދަށުން

ޗޭންޖް
ޑ
ލައިވްލިހު ް

ނމުގައި އައްޑޫގައި
އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޓްރޭނިން ދި ު
އ
ނންގްތަ ް
ހންޑް ކްރާފްޓް ޓްރޭ ި
އޯގަނިކް ފާމިންއާއި ޭ
ދެވިދާނެ

ދާއިރާތަކާއި

ފުރުޞަތުތަކުގެ

ތ
މަޢުލޫމާ ު

އެމް.އޭ.ސީ.ސީ.އެސްގެ
ބޭއްވި

ދއިރާތަކަށް
އެ ާ
ފަރާތުން

ބައްދަލުވުމެކެވެ.

އޮތް

ށ
އޮޅުންފިލުވުމަ ް
ކައުންސިލާއެކު
މިބައްދަލުވުމުގައި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި އެމް.އޭ.ސީ.ސީ އާއި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިޔާގެ މެނޭޖަރ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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ވެމްކޯ އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  5 -އޭޕްރީލް
2017
އައްޑޫގައި

މިބައްދަލުވުމަކީ

ކުނި

ސަރުކާރުން

ހަވާލުކޮށްފައިވާ

އައްޑޫގައި

އެކުންފުނީގެ
ގޮތާއި

ރާއްވާފައިވާ

މެނޭޖްކުރުމަށް

ވެމްކޯގެ
ޚިދުމަތް

ގތުން
ބެހޭ ޮ

މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް

ފަރާތުން
ދިނުމަށް

ކައުންސިލާއި

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ކުނިމެނޭޖްކުރުމާއި
ގުޅިގެން

ހުރި

ކައުންސިލުން

ނތައް
ކަންބޮޑުވު ް

ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.
ލޯކަލް ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން  3 -އެޕްރިލް 2017
މިއީ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 11) 2016/9:މެއި (2016ގެ ދެންނެވުމުގައި ،ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
އ "ސިޓީގައި އަމާން އަދި ޞުލްޙަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން
ބާރުތަކުގެ 15ވަނަ ނަންބަރުގަ ި
ކުރެވެންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން" މިގޮތަށް ބަޔާންވެ އޮތުމާއެކު ،ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ
ސިޓީން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ،އައްޑޫސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕޭން
މޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި
ަ
ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން
އައްޑޫސިޓީ
ބޭއްވުނު

ކައުންސިލުން
ދލުވުމެކެވެ.
ބައް ަ

އައްޑޫސިޓީ

މެމްބަރުންނާއި

މޯލްޑިވްސް

ސިޔާސީ

ކައުންސިލްތަކުގެ
ވާދަކުރައްވާ

މ
ި

ބައްދަލުވުމުގައި

ކައުންސިލް

ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި
ސަރވިސް،

ނ
އިންތިޒާމްކޮށްގެ ް

ޕާޓީތައް

ށ
އިންތިޚާބަ ް

ކެންޑިޑޭޓުން

ޕޮލިސް
އަދި

އައްޑޫ
/

ލޯކަލް
ސިޓީން

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

ފއިވެއެވެ.
މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ަ
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ލޭންޑް އެންޑް މެރިން އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސޯސެސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން  2 -އޭޕްރީލް
2017
ހިތަދޫގެ

މިބައްދަލުވުމަކީ

ދެކުނުގައި

އުތުރާއި

ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ
ހެދުމަށް

އީ.އައި.އޭ

އެންވަޔަރަންމަންޓުން

އެންޑް

މެރިން

ޑ
ލޭން ް

އެންވަޔަރަންމަންޓް

ރިސޯސެސް

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާތީ،
ބޭނުންވާ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އައްޑޫސިޓީ

ޢލޫމާތާއި
މަ ު

ގްރޫޕާއި
ކައުންސިލުން

ދސަރަހައްދުގެ
މި ެ

ހާލަތު

އޮތްގޮތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް އެފަރާތުން
ބޭއްވި

މިބައްދަލުވުމުގައި

ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލުން އޮޅުންފިލުވައި ދީފައިވެއެވެ.
އގެންނެވީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ލަމްޕަރ ގްރޫޕުގެ އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓަންޓް ޙުސައިން
މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑަ ި
ތރާއު ދެކުނުގައި ގްރޭވިޓީ
ޒާހިރުއެވެ .ހިތަދޫ މެދުދާއިރާގައި ވެކިއުމް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާއިރު ހިތަދޫގެ އު ު
ނދެވޭ
ޭ
ނ ފަރަށް ކުރަނެ
ބ ް
ގނަވުމުގެ ސަބަ ު
އޓްފޯލްތައް ި
ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމުން ނިކުމެދާނެ މައްސަލަތަކާއި ،އަ ު
ގ
އަސަރުތަކާއި ،ނަޖިހުގެ ސަބަބުން ގޮނޑުދޮށް ހަލާކުވުމާއި ތިމާވެށީގެ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ނިކުމެދާނެތީ އެކަމު ެ
ކަންބޮޑުވުންތައް ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި

މިމަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ގޮތުން

އެއްވެސް ވަރަކަށް ޓްރީޓްމެންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައްވެސް ކައުންސިލުން
ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.
ރޯވިން އެސޯސިއޭޝަނާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުކުރެއްވުން  28 –-މާރިޗު 2017
މިބައްދަލުވުމަކީ

ރޯވިން

އެސޯސިއޭޝަން

އޮފް

މޯލްޑިވްސްގެ ކޯޗް އިމޯޖެން ވޯލްޝް އެނބުރި
ގައުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެބޭފުޅާ
އައްޑޫސިޓީއަށް

ކޮށްދެއްވި

އަގުވަޒަންކުރުމަށް

ކައުންސިލުން

ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މގައި
މިބައްދަލުވު ު

ކައުންސިލާއި

ރޯވިން

މަސައްކަތުގެ
ބޭއްވި
އައްޑޫސިޓީ

އެސޯސިއޭޝަނުން

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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63

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އައްޑޫވިމެންސް އެސޯސިއޭޝަނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުކުރެއްވުން – 28 -މާރިޗު 2017
ކށް ދިއުމަށް
ފޓްބޯޅަ މުބާރަތަ ަ
ގ ު
ނހެން ލީ ު
މލޭގައި އޮންނަ އަ ް
ސ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ާ
މިބައްދަލުވުމަކީ އައްޑޫ ވިމެން ް
ކައުންސިލްގެ

އެހީތެރިކަމަށް

ހުށަހެޅުމަކަށް

ނ
ބޭއްވު ު

ޅ
ހުށަހެ ި

އެދި

ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ށ
ނވަނީ ކައުންސިލަ ް
މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލު ް
ލ
ހރުމާއި ،އިންތިގާ ީ
މިވަގުތު ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ު
މަރުހަލާގައި

ފައިސާ

ނިންމުމުގެ

ބާރު

ގުޅޭ

އ
ނިންމުންތަ ް

އާއި

ކައުންސިލަށް

އ
ނެތްކަމުގަ ި

ނ
ހނިހެން ގޮތްގޮތު ް
ދަންނަވާފައެވެ .ނަމަވެސް ،އެ ެ
ފރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ
ޯ
ވެދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަމެއް
ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ކައުންސިލުން އެރުވިއެވެ.
ވަން ޑިގްރީ ސައުތު އައްޑޫ ފެކްޓްރީ އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުކުރެއްވުން  27 -މާރިޗު 2017
މިބައްދަލުވުމަކީ

ޑިގްރީ

ވަން

އައްޑޫ

ސައުތު

ލންޓްގެ މަސައްކަތް
ޓލިން ޕް ާ
ފެކްޓަރީން ހިންގާ ބޮ ް
ފެށުމާއި

ސލާއި
ކައުން ި

ގުޅިގެން

ތ
މަޢުލޫމާ ު

ޙިއްސާކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި
ފެން

ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ދކުރާ
ބަން ު

ޕްލާންޓެއް

ނ
އައްޑޫގައި ޤާއިމްވުމުން ،އެކަމާއި ކައުންސިލު ް
ށ
އުފާ ކުރައްވާ ކަމާއި މީގެ ސަބަބުން އައްޑޫއަ ް
ނ ކަމުގެ އުއްމީދު
ގންދާ ެ
ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބި ެ
ކުރައްވާކަން

ގ
ފާހަ ަ

ކައުންސިލުން

މގައި އައްޑޫސިޓީގެ ކައުންސިލާއި ވަން ޑިގްރީ ސައުތުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން މެނޭޖަރ
ކުރައްވާފައިވެއެވެ .މިބައްދަލުވު ު

Mr.

 Arunesh Chaudބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އައްޑޫސިޓީއަށް
ޓްރެވެލް

ޒިޔާރަތް
އޭޖެންޓު

ކުރެއްވި

ޗައިނާގެ

ގްރޫފާއެކު

ބޭއްވި

ބައްދަލުކުރެއްވުން  13 -މާރިޗް 2017
މިބައްދަލުވުމަކީ

ސްރީލަން

އެއަރލައިންސްގެ

ދަޢުވަތަކަށް އައްޑޫސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ޗައިނާގެ
ޓްރެވެލް

އޭޖެންޓު

ގުރޫޕަށް

އައްޑޫއާއި

ގުޅޭ

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އެރުވުމަށް

މަޢުލޫމާތު

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ނ
ވ ު
ބޭއް ު

ވމުގައި
މިބައްދަލު ު

އައްޑޫގެ

ބހޭ
އިޤްތިޞާދާ ެ

މަޢުލޫމާތު

މނޭ
ހި ެ

ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް އެރުވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސާއި ޗައިނާގެ
ލއްވިއެވެ.
ޓްރެވެލް އޭޖެންޓުން ބައިވެރިވެ ެ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަނާއެކު ބޭވުނު ބައްދަލުވުން  27 -ފެބުރުވަރީ 2017
އގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ވަރަށް
މިއީ ،އައްޑޫސިޓީގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވެ މުޖުތަމަޢުއަށް ޭ
ނ
ބޮޑަށް ކުރަމުންދާތީ ،މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވެދެވިދާނެ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ބޭއްވު ު
މވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި
ކލަވާލުމާއި ،ކަމާއި ގުޅުންހުރި ު
ގއި ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެ ު
ބައްދަލުވުމެކެވެ .މިބައްދަލުވުމު ަ
މަޝްވަރާކޮށް

އެންމެންގެ
ޙައްލު

މިމައްސަލައަށް

އެއްބާރުލުމާއެކު

ހޯދަންޖެހިފައިވާކަމުގައި

ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި
ފަރާތުން

މޯލްޑިވްސް

އިމިގްރޭޝަންގެ

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ

ޗީފް

ޑެޕިއުޓީ

އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޖުނައިދު އާއި
އިމިގްރޭޝަން

ސީނިއަރ

އެވެ.

ހުސައިން

އޮފިސަރ

ކައުންސިލްގެ
ޑެޕިއުޓީ

ބައިވެރިވެވަޑއިގަތީ

އާސިފް
ނ
ފަރާތު ް

މޭޔަރ

ޢަބްދުﷲ

ދ
ޠައްޔިބު އާއި ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ހިލްމީ އަ ި
ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން އެވެ.

ފުޓްބޯޅަ ރެސްޕެކްޓާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުކުރެއްވުން
  9ފެބުރުވަރީ 2017މިބައްދަލުވުމަކީ ފުޓްބޯޅަ ރެސްޕެކްޓު ޖަމްޢިއްޔާގެ
ފަރާތުން

ހިންގުމަށް

ރާވާފައިވާ

ޙަރަކާތްތަކާއި

އެހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުރި ދަތިތަކާއި ގުޅޫގޮތުން
ކައުންސިލާއި

މަޢޫލޫމާތު

ޙިއްސާކުރުމަށް

ބއްދަލުވުމެކެވެ.
އެޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ަ
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ރޯވިން އެސިއޭޝަނާއި އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުން ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން  7 -ފެބުރުވަރީ 2017
2017ވަނަ

މިބައްދަލުވުމަކީ

އަހަރު

އެސޯސިއޭޝަނުން އައްޑޫސިޓީއަށް
ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް

ރޯވިންގ

އަމާޒުކޮށްގެން
ޙަރަކާތްތައް

ރާވާފައިވާ

ކައުންސިލާއި ޙިއްސާ ކުރުމަށާއި އަދި 2016ވަނަ
ތ
ރކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާ ު
އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަ ަ
ކައުންސިލާއި

ޙިއްސާކުރެއްވުމަށް
މގައި
މިބައްދަލުވު ު

ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ވ
ބޭއް ި
ސްކޫލްތަކަށް

އަމާޒްކޮށްގެން

ށ
ހިންގުމަ ް

ވ
ހަމަޖެހިފައި ާ

ހަރާކާތްތަކުގެ

ތ
މަޢުލޫމާ ު

ކައުންސިލާއި

ޙިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި  2017ވަނަ އަހަރުގެ
ގން މިހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް
ތކުގެ ކުދިން ބައިވެރިކޮށް ެ
ވދިވާނެ އެހީތެރިކަމާއި ސްކޫލް ަ
ނ ެ
ހަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލު ް
މބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ
ގެންދިއުމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ި
ކައުންސިލް ،ރޯވިން އެސޯސިއޭޝަން ،ފޭދޫ ސްކޫލް ،ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ،ހިތަދޫ ސްކޫލް ،މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް ފޭދޫ
ސްކޫލް އަދި އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް އޮނަރަބްލް އަޙްމަދު އަޒްލީނު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއިއެކު ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން -
 08މާރިޗް 2017
އފެއާރޒް އޮނަރަބްލް އަޒްލީނު އަޙްމަދު އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސްގެ ހުރިހާ
މިއީ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް ެ
ލެވެލްއެއްގެ އިސް ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް އައްޑޫ
ސިޓީއަށް

ކުރެއްވި

ކައުންސިލާއިއެކު

ދަތުރުގައި

ބޭއްވުނު

އައްޑު

ބއްދަލުވުމެކެވެ.
ަ

ސިޓީ
މި

ކއުންސިލްގެ މޭޔަރ
ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ަ
ނ
ހ ކައުންސިލް މެމްބަރު ް
އަބްދުﷲ ޞާދިޤާއި ހުރި ާ
ބައިވެރިވެ

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އަދި

ޒިންމާދާރު

އިސްވެރިޔާ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަނުގެ އިތުރުން
މި

އިދާރާގެ

ޑިވިޝަންތަކާއި

ސެކްޝަންތަކުގެ

އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  15 -ފެބުރުވަރީ 2017
މިއީ ،މިނިސްޓްރީގެ މޭންޑޭޓްގައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަކޮންމެ ދުވަހަކުމެ ބޭނުންވާ
ޚިދުމަތްތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި ނުލިބޭތީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ އައްޑޫގެ މިސްކިތްތަކާއި ޤަބުރުސްތާނުތައް އެންމެ
ވ
ރަގަޅު ގޮތެއްގައި ނުބެލެހެއްޓި ވީރާނާވަމުންދާ މައްސަލައަކީ ،އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައި ާ
ށޓަކައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު
ކންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަ ް
އ މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން މި ަ
މައްސަލައަކަށްވާތީ ،ކައުންސިލާ ި
ގއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ
ބައްދަލުވުމެކެވެ .މިބައްދަލުވުމު ަ
އިސްވެރިންނާއި ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ
ވން އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައެވެ.
ރވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިބައްދަލު ު
މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ ބައިވެ ި
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  16 -ފެބުރުވަރީ 2017
މި ބައްދަލުވުމުގައި މިހާރު ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި އައްޑޫސިޓީގައި މިނިސްޓްރީތަކުގެ މޭންޑޭޓުގައި
ހރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އަދި
ތން ު
ނދާތީ ،ރައްޔިތުންގެ ފަރާ ު
ނ ު
އކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދެވެމު ް
ތތައް ެ
ހިމެނިގެން ދެވޭ ޚިދުމަ ް
މިމައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އާދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީއާއި ސަރުކާރުގެ
ހޅިފައިވާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ .މި ބައްދަލުވުން އޮތީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކަށް ހުށަ ެ
އޮތޯރިޓީގައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް ހައިކޮމިޝަނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  15 -ފެބުރުވަރީ 2017
އ
ހއިކޮމިޝަނުން އައްޑޫސިޓީއަށް ވެދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަމާ ި
އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީ އާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބަންގްލަދޭޝް ަ
ގުޅޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރުމަށް

މިބައްދަލުވުމުގައި

ބޭއްވި

އައްޑޫސިޓީ

ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ކައުންސިލާއި

މިބައްދަލުވުން
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

އޮތީ
އާއި

ދޝް
ބންގްލަ ޭ
ަ

ހައިކޮމިޝަންގައެވެ.
ހައިކޮމިޝަނަރ

ބަންގްލަދޭޝް

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  16 -ފެބުރުވަރީ 2017
އޓައި ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި
މިބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ އާސާރީ ތަންތަން ބަލަހަ ް
އައްޑޫގެ

ދަނޑުވެރިކަމުގެ

ދާއިރާ

ބާރުވެރިކުރުވުމުގައި

އިންޑިޔާ

އާއި

ކައުންސިލާއި

ގުޅިގެން

މަސައްކަތްކުރުމުގެ

ތން އިންޑިޔާއިން ވެދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަމާއި
ޝައުޤުވެރިކަން އޮތުމާއެކު ،މިކަންކަމުގައި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ފަންނީގޮ ު
ގުޅޭގޮތުން

ށ
މަޝްވަރާކުރުމަ ް

ބޭއްވި

ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މިބައްދަލުވުން

އތީ
ޮ

އންޑިއަން
ި

ހައިކޮމިޝަންގައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންޑިޔަން ހައިކޮމިޝަނަރ ހިޒްއެކްސެލެންސީ އަކިލޭޝް މިޝްރާއާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  15 -ފެބުރުވަރީ 2017
އމާރާތްތަކާއި ،ކުޅިވަރުކުޅޭ
މިއީ ،އައްޑޫސިޓީގެ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި ،ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއިި ،
ތޒާމް ޤާއިމްވެފައިނުވާތީ،
ނ ި
ނ ހަރުދަނާ އި ް
ތއް ބެލެހެއްޓޭ ެ
ރގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކު ަ
ކޯޓުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކުޅިވަ ު
ތ
ދނެ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮބައި ޯ
ހއްޓުމުގައި ކައުންސިލުން ވެދެވި ާ
ތން ބެލެ ެ
މތަން ަ
ނބޮޑުވުން އޮތުމުންި ،
ޒުވާނުންނާއި ޢާއްމުންގެ ކަ ް
މޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވެކެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި
ަ
ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީއާއެކު

ނ
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތު ް

ވން
ވއްޒަފުންނެވެ .މިބައްދަލު ު
ޙސިންއާއި ކަމާއި ގުޅުންހުރި މު ަ
ޑޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ ޢަބްދުލްމު ް
ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ ެ
އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގައެވެ.
ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރާއިއެކު ބާއްވުނު ބައްދަލުވުން  27 -ޖަނަވަރީ 2017
މިއީ އައްޑޫސިޓީއާއި ޗައިނާގެ ގުއަންޑޮންގް ޕްރޮވިންސްގެ ހުއިޒޯ ސިޓީއާ ދެމެދު ސިސްޓަރ ސިޓީ ރިލޭޝަންޝިޕް ޤާއިމް
ކުރުމާ

ގުޅޭ

ބޭއްވުނު

ވރާކުރެއްވުމަށްޓަކައި
މަޝް ަ

ގޮތުން

ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ކުރިއަށްގެންދެވުނު
ދިވެހި

ރާއްޖެއަށް

ވަންގް

ފޫކަންގްއާއި

ޗއިނާ
ަ

އެމްބަސީގައި
ޗައިނާއިން

ވމުގައި
މިބައްދަލު ު
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ
އައްޑޫސިޓީ

ސަފީރު

ކައުންސިލްގެ

ފަރާތުން ބައްދަލުކުރެއްވީ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ޞާދިޤް
ގެ

އިތުރުން

އައްޑޫސިޓީ

އިދާރާގެ

ކައުންސިލް

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސައުދީ
ޙަސަން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީ ކޮމްޕެނީއާއިއެކު ބާއްވުނު ބައްދަލުވުން  08 -ޖަނަވަރީ 2017
މިއީ،

މޯލްޑިވްސް

ކޮމްޕެނީގެ
ކައުންސިލް

ސާވިސް
އައްޔަން

ސެކިއުރިޓީ

ޑިޕޮސިޓަރީ

އޭޖެންޓެއްގެ
ކުރުމާއި

ގޮތުގައި
ގުޅޭގޮތުން

ދލުވުމެކެވެ.
މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައް ަ
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އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންއާއެކު ބާއްވުނު ބައްދަލުވުން  02 -ޖަނަވަރީ 2017
މިއީ 2017 ،ވަނަ އަހަރުގެ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ
އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ
ސްޓޭޑިއަމްގައި

ބާއްވާގޮތަށް

އެތުލެޓިކްސް

އެސޯސިއޭޝަނުން ކަލަންޑަރުކޮށްފައިވާތީ ،އެކަމުގައި
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއިއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

"ހިޔައު ޖަމްޢިއްޔާ"އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  02 -ޖެނުއަރީ 2017
ނލިބި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު
ު
މަރަދޫ ބޮޑު ގެއަކީ ފަޚުރުވެރި އާސާރީ ބިނާއެއް ކަމަށްވާތީ ،އެ ބިނާއަށް ގެއްލުމެއް
އ
ސލުގެ ވިސްނުންހުރިގޮތަކާ ި
ޢމާރާތް ބެލެހެއްޓުމުގައި ކައުން ި
ބެލެހެއްޓުމަކީ ހިޔައު ޖަމްޢިއްޔާއިން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާތީި ،
ށޓަކައި ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް އެޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން
ތރިކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަ ް
ކައުންސިލުން ވެދެއްވިދާނެ އެހީ ެ
ށ
ނ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މަރަދޫ ބޮނޑަގެ ބެލެހެއްޓުމަ ް
އދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުންވަ ީ
ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ .މިބަ ް
ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމާއި މިފަދަ އިސްނެންގެވުމެއް ނެންގެވިކަމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް
ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  6 -ޖުލައި 2017
ށ ދެއްވާފައިވާ މެޝިންތައް
މނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ފޯރުކޮ ް
ދ ފުވައްމުލަކުގެ ކުނި ެ
މި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫ އަ ި
ނ ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް
އޓު ް
އޮޕަރޭޓް ނުކުރެވި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށާއި ،ކުނި މޭނޭޖްކޮށް ބަލެހެ ް
ށއިގަތުމުގެ ކުރިން ހުރި ދަތިތައް ދެނެގަތުމަށާއި ،އައްޑޫގައި
ރވުނު ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތް ފަ ަ
ބެލުމަށާއި ،މީދޫގައި ޤާއިމް ކު ެ
ޤާއިމް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުރަން ހުރި
މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .އަދި އައްޑޫގައި ޤާއިމްކުރާ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީއާ ގުޅޭ
މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރެވިފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީ ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ކުނި
ނސްޓްރީގެ ޓީމުން ވަނީ ކައުންސިލާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.
މެނޭޖް ކުރެވިގެންދާނެ ގޮތް މި ި
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ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މޮނިޓަރިންގ
ޕްރޮޖްކެޓްގެ

ކައުންސިލާއެކު

ކޮންސަލްޓަންޓުން

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  6 -ޖުލައި 2017
މި

ބައްދަލުވުމުގައި

ސުވާލުތަކަށް

ލޓަންޓުން
ކޮންސަ ް

ކައުންސިލުން

ކުރެއްވި
އަރުވާފައި

ޖަވާބު

ވެއެވެ .އެގޮތުން ކައުންސިލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ނގުޅޭ އުޞޫލުތަކާއި
ބަޖެޓް ޚަރަދު ކުރުމުގައި ގެ ް
ބަޖެޓް

ދިމާވާ

ލބުމުގައި
ި

ދތިތަކާ
ަ

ނ
ގުޅޭގޮތު ް

އރުވުނެވެ.
ނށް މަޢުލޫމާތު ެ
ކޮންސަލްޓަންޓު ަ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލޭންޑް ބިލްޑިންގ އެންޑް
މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  09 -ޖުލައި 2017
އައްޑޫސިޓީ

ކައުންސިލްގެ

މި

ބައްދަލުވުމަކީ
ސިޓީ

ލން
ކައުންސި ު

ސަރުކާރުގެ

މުވައްސަސާތަކާއި

އެކި

އިދާރާތަކާއި

ތިންވަނަ
ދެމެދު

އައްޑޫގެ

ބަދިހިކުރުމަށާއި،

ގުޅުން

ކުރުމަށްޓަކައި

މަސައްކަތް

ގުޅިގެން
ކުރެވިދާނެ

މަސައްކަތްތަކާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި
ބޭއްވުނު

ދލުވުމެކެވެ.
ބައް ަ

ކައުންސިލުން

ވަނީ

މ
ި

ބައްދަލުވުމުގައި

އައްޑޫގެ

ރައްޔިތުންނަށް

ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ހުރި ދަތިތަކާއި މުނިސިޕަލް
ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި ގޯތި މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ .އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ މުދާ ކަމުގައި ބުނާ
ފއި ނެތުމުން އެމައްސަލަ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނިންމަވައި
ރައްޔިތުންގެ ބައެއް މުދަލާއި ޢިމާރާތްތައް ކައުންސިލަށް ލިބި ަ
ދެއްވުމަށް ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން –  10އޮގަސްޓް
2017
މި ބައްދަލުވުމަކީ ސީކެޕް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފީހާއި އަލަށް ގުޅިވަޑައިގަތް ޓީމް ތަޢާރަފް ކުރުމަށާއި ސީކެޕް ޕްރޮޖެކްޓްގެ
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.
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ޓީ.އެފް.ޖީގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން  9 -ޖުލައި 2017
މިއީ ،ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މެރަތަން ބޭއްވުމަށް ޓީ.އެފް.ޖީން އިސްނަގައިގެން ރާވާ ހިންގާ ސިލްސިލާ ޙަރަކާތުގެ
އައްޑޫގައި

ތެރެއިން،

ކުރިއަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
އައްޑޫ

ރަން-އިން
ސެޕްޓެމްބަރ

އަށް

ކަސްރަތު

ކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމެއް

"

ކަމުގައިވާ

"2017

ދުވުން

16-15

މ
ބޭއްވު ާ

ބެހޭ

ނތިޒާމް
އި ް

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި
މަޝްވަރާކުރުމަށް

ށ
ގެންދިއުމަ ް

ކައުންސިލާއެކު
ބޭއްވި

އދަލުވުމެކެވެ.
ބަ ް

މި

ނ ވަނީ ކައުންސިލަށް
ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލު ް
ވެދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދޭނެ ކަމުގެ
ޔަޤީންކަން އަރުވާފައެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ސާވޭ ޓީމާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރުން –  9ޖުލައި 2017
އގައި އާބާދީ އާއި ސިއްޙަތާއި ގުޅުން ހުރި މިންގަނޑުތަކާއި އާބާދީގެ މައިގަނޑު ޞިއްޙީ
މިއީ ،ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރެ ް
ނވާ މަޢުލޫމާތާއި ސާވޭއާއި
ދ ސާވޭއަށް ކައުންސިލުން ބޭނު ް
ދނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެން ާ
ހާލަތާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ހާލަތު ެ
ގުޅޭ

މަޢުލޫމާތު

ކައުންސިލާއި

ޙިއްސާކުރުމަށް

ނސިލުންވަނީ މިފަދަ
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ .ކައު ް
ސާވޭއެއް ކުރުން ލަސްވެފައިވާ ކަމާއި މުޖުތަމަޢުގެ
ދުޅަހެޔޮކަމަށް ރަނގަޅު ޞިއްޙަތެއް މުހިއްމުކަން
ހާމަކޮށް

މި

އެއްބާރުލުން

ސާވޭއަށް
ދެއްވާނެ

ކައުންސިލްގެ
ކމުގެ
ަ

ފުރިހަމަ
ޔަޤީންކަން

އަރުވާފައެވެ.
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ވޯޓަރ ސޮލިއުޝަން އިން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން –  12ޖުލައި 2017
މި ބައްދަލުވުމަކީ ،އައްޑޫގެ ފޭދޫ އަވަށަށް ދިމާވާ މޫސުމީ ފެންބޮޑުވުމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި މިނސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓް" ކޮންސަލްޓަންސީ ސަރވިސަސް ފޯރ ކޮންޑަކްޓިންގ ޑީޓެއިލްޑް
އިންވެސްޓިގޭޝަންސް ފޯރ އެސްޓަބްލިޝިންގ ފްލަޑް މިޓިގޭޝަންސް މެޝަރސް އެޓް ސ.ފޭދޫ" އާއި ބެހޭ ފަންނީ
ދިރާސާ

އާއި

ސަރވޭ،

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް

ރިޕޯޓް

އަދި

ޑިޒައިން

ހެއްދުމަށް

ވޯޓަރ

ސޮލިއުޝަންސް

އާއި

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާތީ އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި އެ ކުންފުންޏަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
އވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.
މތު ދިނުމަށް ބޭ ް
ބޭނުންވާ މަޢުލޫ ާ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  18 -ޖުލައި 2017
މި ބައްދަލުވުމަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި އެކޮމިޝަންގެ ޓީމުގެ ބޭފުޅުން އައްޑޫސިޓީއަށް ވަޑައިގެން
ނ ބައްދަލުވުމެކެވެ .މިއަދު 15 ،އޮކްޓޯބަރ  2017ވީ އާދީއްތަދުވަހު ހެދުނު  11:30ގައި
ކައުންސިލަރުންނާއިއެކު ބޭއްވު ު
ވހަކަ ދެކެވުނީ އައްޑޫސިޓީގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކުގެ
ދލުވުމުގައި ާ
ބޭއްވުނު މި ބައް ަ
ޖހޭ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން
ނ އަޅާލާ މިންވަރު ދެނެގަންނަން ެ
ލތަކު ް
މައްޗަށެވެ .އެގޮތުން ،ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޢާއި ާ
ތތަކަށް އަޅާލުންދެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ސާރވޭއެއް ކައުންސިލާއި
ހޭދަކުރާ ފައިސާ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އެފަރާ ް
ގުޅިގެން ކުރުމަށް ވިސްނާފައިވާކަމުގައި ހާމަކުރެއްވިއެވެ .ކައުންސިލުން ވެސް މިކަމުގައި ވެދެވެން ހުރި އެހީތެރިކަމެއް
ށ އެފަދަ ކަންކަމަށް ޙައްލެއް
އސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮ ް
ނ ބޮޑެތި މަ ް
ކރިމަތިވަމުން އަން ަ
ވެދެއްވާނެކަމަށާއި މިހާރުވެސް ު
ހޯދަން ޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ހާމަކުރެއްވިއެވެ.
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  23 -ޖުލައި 2017
މިއީ ،މިނިސްޓަރ އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ
ދަތުރުފުޅެއްގައި ކައުންސިލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ.
މި

ބައްދަލުވުމުގައ

އައްޑޫގައި

މިނިސްޓްރީގެ

ފަރާތުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި
ދެފަރާތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއިއެކު ،ހުރި
ދަތިތައް ޙައްލު ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި
ވެއެވެ.
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އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  31 -ޖުލައި 2017
މށާއި އެފަދަ ހާދިސާތަކުން
ގތު ަ
ށ މެދުވެރިވާ ސަބަބު ދެނަ ަ
މި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީގައި ޤުދުރަތީ ކާރިސާ ދިމާވުމަ ް
ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި މެދު މަޢުލޫމާތު
އެއްކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިސެފާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސާވޭއަށް
ލން އެރުވިއެވެ .އެގޮތުން ކާރިސާތައް ދިމާވާއިރު އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކައުންސި ު
ނ ޙިއްސާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ކައުންސިލު ް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ސަދަން ރީޖަނަލް ގޮފީގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން -
 7އޮގަސްޓް 2017
މި ބައްދަލުވުމަކީ އައްޑޫސިޓީގައި ކުށް މަދުކުރުމަށާއި
މިނޫންވެސް އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް
ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ،މޯލްޑިވްސް
ސަރވިސްގެ

ޕޮލިސް
ޗެކްޕޯސްޓް

ބޭނުމަށް

ހޯއްދެވުމަށް

ގައުކެނޑި
ކައުންސިލަށް

އެދި

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި
ބޭއްވުނު

ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ޗެކްޕޯސްޓްގެ

މި

މަރާމާތާއި

ބައްދަލުވުމުގައި

ކަރަންޓް

ށ
ދިނުމަ ް

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކައުންސިލުން ފުރިހަމަކޮށް ޗެކްޕޯސްޓް ޙަވާލުކުރާގޮތަށް އެއްބަސްވެވިފައި ވެއެވެ .އަދި މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ވަނީ އައްޑޫގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު ކައުންސިލާއި
ޙިއްސާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އެޓަރނީ

އޮފީހުން

ޖެނަރަލްގެ

ކައުންސިލާއެކު

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  20 -އޮގަސްޓް 2017
މި

ބައްދަލުވުމަކީ

ކައުންސިލްތަކާ
އިދާރީ

ގޮތުން

ކުރެވިދާނެ

އެޓަރނީޖެނަލްގެ

އޮންނަ

ގުޅުން

ދިމާވާ

ތތައް
ދަ ި

ކަންކަމާމެދު

އޮފީހާއި

ބަދަހިކުރުމަށާއި

ފރާތުގެ
ދެ ަ

ޙައްލުކުރުމަށް
ދެމެދުގައި

ބއްދަލުވުމެކެވެ.
މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ޓީމެއް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން –
 20އޮގަސްޓް 2017
މިއީ ،ކުނި މޭނޭޖްކޮށް ބަލެހެއްޓުން ހިނގާ ނުހިނގާ
ގޮތް

މށާއި،
ބެލު ަ

އ
މީދޫގަ ި

ކުރެވުނު

ޤާއިމް

ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން ހުރި
މށާއި ،އައްޑޫގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް
ދަތިތައް ދެނެގަތު ަ
ލ
ރީޖަނަ ް

ނިންމާފައިވާ

ނޓް
މެނޭޖްމަ ް

ވޭސްޓް

ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުރަން
ހުރި

މަސައްކަތްތަކާއި

ކައުންސިލާއި

ގުޅިގެން

މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.
އަދި އައްޑޫގައި ޤާއިމް ކުރާ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް
ޓ މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީ
ކރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ވޭސް ް
އ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާ ު
މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ާ
ނސްޓްރީގެ ޓީމުން ވަނީ ކައުންސިލާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.
ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ކުނި މެނޭޖްކުރެވިގެންދާނެ ގޮތް މި ި
އެސޯސިއޭޝަން

އޮފް

މޯލްޑިވްސްގެ

ފަރާތުން

ސްޕޯޓްސް

ސްކައި

ކައުންސިލާއެކު

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  23 -އޮގަސްޓް 2017
މި ބައްދަލުވުމުގައި އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސްކައި
ސްޕޯޓްސް

މޯލްޑިވްސްގެ

ޑައިވިންގ

އައްޑޫއަށް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް

ފަރާތުން،
ތަޢާރަފް

ސްކައި

ކުރުމަށްޓަކައި

ހފައިވާ
ހަމަޖެ ި

ކަންކަމާއި

މތު ދެއްވިއެވެ.
ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށް މަޢުލޫ ާ
އަދި ސްކައި ސްޕޯސްޓްގެ ޓީމުން ވަނީ އޭޝިއަން އެކަޑެމީ އޮފް އެއިރޮނޮޓިކްސްގެ ފްލައިޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން  4ޓެސްޓް
ޑައިވް ކޮށްފައެވެ .މިޓެސްޓް ޑައިވްތަކުގައި އައްޑޫގެ  4ސަރަޙައްދެއް ލޭންޑިންގް އޭރިއާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމާއި
އެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ޑައިވް ކުރާ ވީޑިއޯއެއް ކައުންސިލާއި ޙިއްސާކޮށްފައި ވެއެވެ .އެ ސަރަޙައްދުތަކަކީ ޝަންގްރިއްލާ
ލ އެއަރޕޯޓް އަދި ފޭދޫގެ ހިއްކި ސަރަޙައްދެވެ.
ރިސޯޓް ،އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަ ް

ރަން އިން އައްޑޫގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  21 -އޮގަސްޓް 2017
ނ މަޝްވަރާ
ގންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސާވޭ އާއި ބެހޭގޮތު ް
މިއީ ،އައްޑޫގެ މަގުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް ެ
ލވުމެކެވެ .އަދި މަގުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ސްކޫލް
ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ބައްދަ ު
ކމެއް ކަމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
ކަރިކިއުލަމް އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނުމަކީ މުހިއްމު ބޭނުންތެރި ަ
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  28 -އޮގަސްޓް 2017
ނބަރު) 7/2010 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
އ
ނބިމާ ި
ތކުގެ ތެރެއިން ބި ް
މން ގެންދިޔަ ބައެއް ޚިދުމަތް ަ
ނ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ދެ ު
ގެނެވުނު އިޞްލާހާއި ގުޅިގެ ް
މ
ކތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއަށް ބަދަލުވެފައިވާތީި ،
ޢިމާރާތްތަކުގެ އެންމެހާ މަސައް ަ
ބމާއި ޢިމާރާތްތަކާއި
ނ ި
ބަދަލާއި ގުޅިގެން ބައެއް ބި ް
މަސައްކަތް

ކުރުމަށް

ލިޔެކިޔުންތައް

ވ
ބޭނުން ާ

މިނިސްޓްރީ

އ
ބިންބިމާ ި

ޅ
ގު ޭ

އޮފް ހައުސިންގއާއި

އ
ޙަވާލުކުރުމުގައި އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަ ް
ޙައްލުކުރުމަށް
ކުރައްވާ

ލޯކަލް

މަސައްކަތުގެ

ކައުންސިލާއި

ތެރެއިން،

ނ
ޓ ް
އެއޮތޯރި ީ

ކަންކަން

މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި
އެގޮތުން

ގަވަރމަންޓް

ނ
އޮތޯރިޓީ ް
ޙިއްސާކޮށް

ނ
ބޭއްވު ު
ނ
އި ް

އެލް.ޖީ.އޭ.

ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ވަނީ

ނ
އެފަރާތު ް

ވ ރަޢުޔު  14ސެޕްޓެމްބަރ 2017ގެ ނިޔަލަށް ފޮނުއްވާ
ހުށަހެޅުއްވި  39ތަނާއި ބެހޭ ގޮތުން ކައުންސިލުން ބޭނުން ާ
ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ .ކައުންސިލުން ވަނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރި ފުށުއެރުންތަކާއި ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް
ވފައެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އާއި
އރު ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ތަންތަން ކަމުގައި ދަންނަ ާ
ނނީގޮތުން ބަލާ ި
ތަންތަނަކީ ޤާ ޫ
ލން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގެ
ށ ކައުންސި ު
މަޝްވަރާކޮށް ޙައްލުކުރަންވާ ކަންކަން އެބަހުރިކަމަ ް
ތެރެއިން ބަދަލުގެނެވުނު މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުވެގެންދިޔައިރު ،އޭރު މަސައްކަތް ކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނާއި
ޔ
ބަދަލުވެގެންދި ަ

ލިޔެކިޔުންތައް

ގޮތާއި ،ގުދަން

ވ
ކުރެވިފައި ާ

ލިޔެކިޔުންތައް

ނ
މިނިސްޓްރީ ް

އެދިވަޑައިގެންނެވުމުން

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޭސްއެއް ވަކިން ދޫކުރާގޮތަށް މަޝްވަރާކުރެވި ހަމަޖެހިގެންދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
އިންޑިޔަން ހައިކޮމިޝަނަރ ހިޒް އެކްސެލެންސީ އަކިލެޝް މިޝްރާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން –
 19ސެޕްޓެމްބަރ 2017
މި

ބައްދަލުވުމަކީ

ކުރައްވަމުން

އެމަނިކުފާނު

ގެންދަވާ

އައްޑޫސިޓީއަށް

ރަސްމީ

ދަތުރުފުޅުގެ

ވ ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ތެރެއިން ކައުންސިލާއެކު ބޭއް ި
މި

ބައްދަލުވުމުގައި

ގޮންޖެހުންތަކާއި

ކައުންސިލަށް
ޓގެ
އައްޑޫސި ީ

ދިމާވަފައިވާ
ތަރައްޤީއަށް

ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ
ކުރެވުނެވެ.

މިގޮތުން

ޑސިޓީގެ
އައް ޫ

ޢުމްރާނީ

ތަރައްޤީއާއި އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް
ގޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ
ކުރެވެން ހުރި ދާއިރާތަކާއި ު
ވެވުނެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން  19 -ސެޕްޓެމްބަރ 2017
މި ބައްދަލުވުމަކީ ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ،ޑރ .ޢަލީ ޝަމީމް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ
އަހަރީ ބައްދަލުވުން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ކައުންސިލުން ދެއްވި ދަޢުވަތަކަށް އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި
ވމެކެވެ.
ކައުންސިލާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި
ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން ޓީމެއް ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން  25 -ސެޕްޓެމްބަރ 2017
މިއީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިއުކޭޝަން އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން އައްޑޫގެ މުއައްސަސާތައް ޝާމިލުވާގޮތަށް" ،ކޮމިއުނިޓީ
ސޯޝަލް ގްރޫޕް" ގެ ނަމުގައި ގްރޫޕެއް އުފެއްދުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ނ ދިނުމަށްޓަކައި ރަށުގައި
ތ ް
މި ގްރޫޕުގެ މަޤްޞަދަކީ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ގާ ު
ޙަރަކާތްތެރިވާ މުޢައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މުޖުތަމަޢުގައި ދިމާވާ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް
ރގެ މީހުން އަދި ގެވެށި
ދށީ އުމު ު
ނންޮ ،
ނނާއި ،އަންހެ ު
ދނަގަނެ ،ކުޑަކުދި ް
މޢީ ހާލަތު ެ
ކުރުމާއެކު ،މުޖުތަމަޢުގެ އިޖުތި ާ
މ ވީއެންމެ
ނ ކަމެއް ލިބޭނަ ަ
ށ އެއްވެސް އު ި
ނތެރި ކުރުވުމާއި އެފަރާތްތަކުގެ ހައްޤަ ް
މޢު ހޭލު ް
އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކަށް މުޖުތަ ަ
މވެ.
އަވަހަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު ެ
އސަސާތަކަށް މުޖުތަމަޢުގައި
ކޮމިއުނިޓީ ސޯޝަލް ގްރޫޕް އުފައްދުމުގެ ގޮތުން އެގުރޫޕުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ މުއަ ް
ކރުމުގެ ގޮތުން  2ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް 25
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރާއި ،ޤާބިލުކަށް އިތުރު ު
ރއްވާފައެވެ.
ސެޕްޓެމްބަރ 2017ގައި ފެށިގެންދާނެކަން މިޓީމުން ވަނީ ހާމަކު ަ

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން  5 -އޮކްޓޯބަރ 2017
މިއީ ،އައްޑޫސިޓީގައި ޑެންގީއާއިގުޅޭ ނޮލެޖް ،އެޓިޓިއުޑް އެންޑް ޕްރެކްޓިސެސް )ކެޕް( ސާވޭއެއް  5އޮކްޓޯބަރ އިން
ފެށިގެން

އވާތީ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ލތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފަ ި
 16އަށް ހެ ް

ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ .އެގޮތުން ޑެންގީއާއި ބެހޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދަނެގަތުމަށާއި،
ޑެންގީއާއިމެދު މީހުން ދެކޭގޮތް ހޯދައި ޑެންގީއިން ސަލާމަތްވުމަށް މިހާރު ގެންގުޅޭ އާދަކާދަ ބަލައި ދަނެގަނޭވެކަމަށް
އއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށް
އވެއެވެ .މިސާވޭއަށް ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި ެ
ތ ދެއްވާފަ ި
އެފަރާތުން މަޢުލޫމާ ު
ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޓީމެއް ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން  24 -ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޓީމެއް ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުރެއްގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި
ނ އެ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޝިރާރާއި،
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މިޓީމުގައި ހިމަނިވަޑައިގަންނަވަ ީ
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މުޙައްމަދު އަނީސް ޙުސައިންއާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ޢަބްދުލް އަޒީޒު ޙުސައިންއާއި
މުޙައްމަދު ޢަލި ދީދީގެ އިތުރުން އިދާރީ ފަސް މުވައްޒަފެކެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި
އޮނިގަނޑު

އައްޑޫސިޓީ

އެކުލެވިފައިވާ

ކައުންސިލުގެ
ގޮތާއި

އިދާރީ

ގތުގެ މަޢުލޫމާތު
ދ ޮ
މަސައްކަތް ރޭވި ހިނގަމުން ާ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ފުވައްމުލަކު
ސިޓީ

ކައުންސިލުގެ

ބޭފުޅުންނާ

ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި

ސެކްޝަންތަކަށް

ޒިޔާރަތްކޮށް

ހިނގަމުންދާ

ތ
ގޮ ް

ހިއްސާ

އިދާރާގެ

އެކި

މަސައްކަތް

އމުލަކު
ފުވަ ް

ސިޓީ

ލވާފައެވެ.
ކައުންސިލުގެ ޓީމުން ވަނީ ބައް ަ

އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަލް އެއާރޕޯޓް ކޮމްޕެނީން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން  9 -އޮކްޓޯބަރ 2017
ބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ،
މިއީ ،ފުލް ސްކޭލް އިމަރޖެންސީ އެކްސަރސައިޒެއް  2017އޮކްޓޯބަރ  12ވަނަ ދުވަހު ޭ
އގޮތުން އެއަރޕޯޓްގައި އިމަރޖެންސީ ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ
އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެެ .
ރކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ
ޙާލަތެއްގައި އެކަމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓޭނެކަން ކަށަވަ ު
ޙަރަކާތެއްކަމަށް

ނ
އެކުންފުނި ް

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިޙަރަކާތުގައި

ކަމާއި

ގުޅުންހުރި

ގިނަ

މުއައްސަސާތަކަކުން

ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން  16 -އޮކްޓޯބަރ 2017
މިއީ 2017 ،ނޮވެމްބަރ  13ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބޭއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލާއެކު
ދ ދިވެހިންނަށް ލުއިފަސޭހަ
މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ލަންކާއަށް ބޭސްފަރުވާ ހޯދަން ާ
ނ ނަވަލޯކާ ހޮސްޕިޓަލާއެކު މަޝްވަރާކުރުމުންދާ ކަމަށް ވެސް ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް
ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތު ް
އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  15 -އޮކްޓޯބަރ 2017
ރއިޓްސް ކޮމިޝަން
މި ބައްދަލުވުމަކީ ހިއުމަން ަ
އޮފް

ދަ

އައްޑޫސިޓީ

މޯލްޑިވްސްގެ

ކޮމިޝަނަރުންނާއި

ކައުންސިލަރުންނާއިއެކު

ބޭއްވުނު

މގައި އައްޑޫސިޓީގައި
ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި ބައްދަލުވު ު
ތިއްބެވި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދޭ
ޕއިލެޓް ޕްރޮގްރާމެއް
މީހުންގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ަ
ކުރިއަށް

ގެންދިއުމާއި

ބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާ

ކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް
ޢާއިލާތަކުން

އަޅާލާ

ރ
މިންވަ ު

ޖހޭ
ދެނެގަންނަން ެ

ދވޭ ކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ
ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ހޭދަކުރާ ފައިސާ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އެފަރާތްތަކަށް އަޅާލުން ެ
ސާރވޭއެއް ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރުމަށް ވިސްނަވާފައިވާކަމުގައި ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ކައުންސިލުންވަނީ މިކަމުގައި ވެދެވެން ހުރި އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވާނެކަމަށާއި މިހާރުވެސް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ބޮޑެތި
މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް އެފަދަ ކަންކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދަން ޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ޝަންގްރިއްލާ ވިލިގިލީގެ ރިސޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން  16 -ނޮވެމްވަރ 2017
މި ބައްދަލުވުމަކީ ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓު އައު މެނޭޖަރ ކައުންސިލަށް ތަޢާރަފް ވެލެއްވުމަށާއި އެރިސޯޓާއި ކައުންސިލާއި
ކވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫގެ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ
އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެ ެ
ޒުވާނުންނަށް އެރިސޯޓުގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން  13 -ޑިސެމްބަރ
2017
ގ ނަމުގައި އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ޓރިއަލް ބެޑްމިންޓަން ފިއެސްޓާ ެ
މި ބައްދަލުވުމަކީ އައްޑޫ އިކް ޯ
ލ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ޙިއްސާ ކުރުމަށާއި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން
ބެޑްމިންޓަން ފެސްޓިވަ ް
ޑމިންޓަން ފެސްޓިވަލްގައި ކުރިއަށްދާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
ހޯއްދެވުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ .ބެ ް
ބޑްމިންޓަން ،ވުމަން އިން ބެޑްމިންޓަން އަދި އޮލިމްޕިކް
ތެރޭގައި ،ޕަރަ ބެޑްމިންޓަން ކޯޗިން ކޯސް ،ޝެޓްލްޓައިމް ެ
ސޮލިޑަރިޓީ ލެވެލް  1ބެޑްމިންޓަން ކޯޗިން ކޯހެއް ހިމެނޭކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި
ނ ވެދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.
ކައުންސިލުން ވަނީ ކައުންސިލު ް

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އޭޖެންސީ )ޖައިކާ( ގެ
ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ޓީމެއް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި
ބައްދަލު ކުރެއްވުން  24 -އޮކްޓޯބަރ 2017
މި

ބައްދަލުވުމަކީ

އެންވަޔަރަންމަންޓް

ޖައިކާ

ވން
ފަށްޓަ ަ

މިނިސްޓްރީއާއި

ގުޅިގެން

ހަމަޖެހިފައިވާ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ
ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއެއް ފެށުމުގެ
ގޮތުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ
އިދާއިރާތަކާއެކު
ކައުންސިލުން

މަޝްވަރާކުރުމުގެ
މަޢުލޫމާތު

ހޯދުމަށް

ގޮތުން
ބޭއްވި

ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކާއި އީ.ޔޫ .ހިމެނޭ ޓީމެއް ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން  7 -ނޮވެމްވަރ 2017
މި ބައްދަލުވުމަކީ އީދިގަލި އާއީ ކޯއްޓޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިންގާ ސީކެޕް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މޮނިޓަރިންއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވޯލްޑް
ޓ ކުރިއަށް އޮތް  6މަސް
އދަލުކޮށް ޕްރޮޖެކްޓާއި މެދު ކައުންސިލުން ދެކޭގޮތާއި ޕްރޮޖެކް ް
ބޭންކްގެ ޓީމް ކައުންސިލާއި ބަ ް
ދުވަހުގެ

ނިމިގެންދާއިރު

ތެރޭގައި

ށ
ކުރިއަށްއޮތްތާނގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަ ް
ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް އެފަރާތުން
ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވި ކުރެއްވުމެކެވެ .މިފަދަ
ޕޮރޮޖެކްޓެއް

ވ
ދެމެހެއްޓެނި ި

ނިމިގެންދާއިރު

ދ
ގޮތެއްގައި ސަރަޙައްދު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި މެ ު
ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި އެތަނުން މަންފާ ހޯދުމަށް
ރޭވިފައިވާ

ގޮތް

ނ
އެނގެ ް

ނެތުމުން

ނ
އެކަ ް

އވެ.
ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެ ެ
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ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  16 -ނޮވެމްބަރ 2017
ނންނަށް
ނ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށާއި އަންހެ ު
މި ބައްދަލުވުމަކީ ބެޑްމިންޓަ ް
ގ
ބޑްމިންޓަން ފެސްޓިވަލް ެ
އަމާޒްކޮށް އައްޑޫސިޓީގައި އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު މެދުތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ެ
މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ޙިއްސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި އެއެސޯސިއޭޝަންގެ
ނންވާ
ކށް ބޭ ު
އންނަ ފަރާތްތަ ަ
ނޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭރުން ަ
މއެކަނި ކައުންސިލުން މި އިވެ ް
ފަރާތުން އެދިލައްވާފައިވަނީ ހަ ަ
ބއިވެރިވުމަށެވެ .މިކަމަކީ ކައުންސިލުން އެއްވެސް ހޭދައެއް
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެއްވުމާއި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކައުންސިލްގެ ަ
ތއް އައްޑޫގައި ބޭއްވިގެން
ތ ދެއްވިއެވެ .މިފަދަ ޙަރަކާތް ަ
ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މަޢުލޫމާ ު
ގގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް
ދިއުމަކީ އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށް ޚާއްޞަކޮށް ސްޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމަށް ވަރަށްބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ކުރިމަ ު
ކަމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ .އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ އެއެސޯސިއޭޝަނުން
ދނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.
ށ ޭ
ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ ް
އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރ  Mr.Bryce Hutchessonއައްޑޫސިޓީ
ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން –  22ނޮވެމްބަރ 2017
ޔ ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ދަށުން އައްޑޫގައި ކުރިއަށްދާ ކްލައިމޭޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން
މި ބައްދަލުވުމަކީ އޮސްޓްރޭލި ާ
ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ވިޒިޓާރސް ސެންޓަރގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް އައްޑޫސިޓީއަށް އެމްބެސެޑަރ
ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރި ކުރެއްވުމެކެވެ .އެގޮތުން ޕްރޮޖްކްޓް ކުރިއަށްދާއިރު އެކަމުން ކުރިމަގުގައި
އައްޑޫއަށް

ނ
ލިބިގެންދާ ެ

މުސްތަޤުބަލްގައި

އިތުރު

ފުރުޞަތުތަކާއި

ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް

ނ
ބހޭގޮތު ް
ެ

ކުރެވިފައިވެއެވެ.
އޮސްޓްރޭލިޔާރ

ތަރައްޤީއާއި

އަދި
އާއި

މީގެ

ރާއްޖެއާއި

ހުރި

މަޝްވަރާ
އިތުރުން
ދެމެދު

އޮތް

ޒަމާންވީ ގުޅުމާއި އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުން
ރާއްޖޭގެ

މަތީތަޢުލީމަށް

ގުޅޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

ދެއްވާ

ގ
ދެފަރާތު ެ
އަދި

ރާއްޖެ

އެހީތެރިކަމާއި
ދެމެދުގައި
ޑިމޮކްރެސީގެ

ނތައް
ތ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާމެދު ކައުންސިލުގެ ހުރި ކަންބޮޑުވު ް
މނިވަންކަމާއި ކުރިއަށް އޮ ް
ހާލަތާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ި
ޓގެ ދަތިކަމާއި ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ކުރިއަށް ދިއުމުގައި ހުރި
ވއެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ ބަޖެ ު
ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރައްވާފައި ެ
ލ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭންޑޭޓަށް މިހާރު އައިސްފައިވާ ބަދަލާއި އައްޑޫގެ ސަގާފަތާއި
ދަތިތަކުގެ އިތުރުން ކައުންސި ު
ޖހުންތައް ކައުންސިލުން ޙިއްސާކޮށްފައި ވެއެވެ.
އައްޑޫއަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮން ެ
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އައިރަނަރސްއިން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން  29 -ނޮވެމްބަރ 2017
ވ މެރެތަންގެ ޙަރަކާތްތައް
ރއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ގން ކު ި
ސ އިން އިންތިޒާމްކޮށް ެ
މި ބައްދަލުވުމަކީ އައިރަނަރ ް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .މި ޙަރަކާތަކަކީ ޗެރިޓީ އިންވެންޓެއް ކަމަށް
އައިރަނަރސް އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ .ކައުންސިލުން ވަނީ މިޙަރަކާތަށް ކައުންސިލުން ވެދެވެން އޮތް ހުރިހާ
އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވާފައެވެ.
އީ.ޔޫ އަދި ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ބޭފުޅުންނާއި އައްޑޫސިޓި ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން –  12ޑިސެންބަރު 2017
ކްލައިމެޓް ޗޭންޑް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ދަށުން އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިޔާ ޕްރޮޖްކެޓް މޮނިޓަރ
ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ވަޑައިގެންނެވި އީ.ޔޫ.ގެ ބޭފުޅެއް
ކަމުގައި ،Mr. Jan Douwe Meindertsma
އާއި

ވޯލްޑް

ބޭންގެ

ބޭފުޅެއް

ކަމުގައިވާ

 Mr.Gauravކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރެއްވީ 12
ޑިސެމްބަރ

ވަނަ

2017

ދުވަހުގައެވެ.

މި

ވ
ނ ވަނީ ޓީމުން ކުރެއް ި
ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލު ް
ސުވާލުތަކަށް

ޖަވާބް

ނިމިގެންދާއިރު،

ވ
ދެމެހެއްޓެނި ި

ބެލެހެއްޓުމާއި

ދެއްވާ،

ބހޭގޮތުން
ެ

ޕްރޮޖެކްޓް

ގޮތެއްގައި

ތަން

ކއުންސިލްގެ
ަ

ހުރި

ކަންބޮޑުންތައް ޙިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

ރޯވިން އެސޯސިއޭޝަން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން  13 -ޑިސެމްބަރ 2017
 2017ޑިސެމްބަރ  14އިން  17އަށް
ޗައިނާގެ ޝެންޒެންގައި ބޭއްވި "ސައުތު
އޭޝިއަން

ރޯވިން

ކޯސްޓަލް

ގައި

އައްޑޫއިން

ކޮމްޕެޓިޝަން"

ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ރޯވިންޓީމް
ފުރުމުގެ ކުރިން ޓީމަށް ހިތްވަރު ދެއްވާ
ހޫނު

މަރުޙަބާއެއް

ކައުންސިލުންވަނީ

ދަންނަވާފައެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތައް
 .1އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ޗައިނާގެ ސިޓީއަކާއި ދެމެދު ސިސްޓަރ ރިލޭޝަން ޤާއިމްކުރުމަށް ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން،
ފއާޒްއާއި ބައްދަލުކުރުމަށާއި ސަރުކާރުގެ އެކިވުޒާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ،އައްޑޫސިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގ އެ ެ
ކައުންސިލުން 2017 ،ފެބުރުވަރީ 16-15އަށް މާލެއަށް ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ.

މިދަތުރުގައި އައްޑޫސިޓީގެ

ކައުންސިލްގެ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ޠައްޔިބު ،ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިލްމީ ،ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް
އަދި

ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޝަފީޤާ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 .2ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި ،އައްޑޫސިޓީގެ އެޑްރެސް
ނިޒާމާއި

ގުޅިގެން

މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި

ލޯކަލް

ގަވަރމަންޓް

އޮތޯރިޓީއާއި

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ލ
ނޭޝަނަ ް

ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއެކު ބައްދަލުކުރަމަށް 2017 ،މާރިޗް  30-29އަށް ކައުންސިލުން މާލެއަށް ދަތުރެއްކުރެއްވިއެވެ.
މިދަތުރުގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު ،ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް ،ކައުންސިލަރ ޙުސައިން
ޙިލްމީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން ،އ.ޑިރެކްޓަރ އަމީޒާ ޚަލީލު ،ހިއުމަން ރޮސޯސް
ފސަރ އަލްއުސްތާޛް
ގލް އޮ ި
އޮފިސަރ ޒިޔާނާ އަނީސް ،ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ހަސީނަ ފަޟީލު ،ލީ ަ
ޙުސައިން ޙަބީބް އަދި ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ޙަބީބާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ގ
 .3ސީ.އެސް.ޓީ.އައި އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދި ު
މުއްދަތުގެ ތަމްރީން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެސިސްޓެންޓް
ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު އަމީޒާ ޚަލީލު ،ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ ޒިޔާނާ އަނީސް އަދި ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ ޙަސީނާ ފަޟީލު  2017މާރިޗު  30،29އަށް މާލެއަށް ދަތުރެއްކުރެއްވިއެވެ.
 .4އައްޑޫސިޓީ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ ތައްޔާރުވަމުންދާތީ،
އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީއާއެކު

މަޝްވަރާކުރުމަށާއި

ސަރުކާރުގެ

އެކި

ވުޒާރާތަކާއި

ބައްދަލުކުރުމަށް،

އައްޑޫސިޓީ

ތރުގައި އައްޑޫސިޓީގެ
ށ ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ .މި ދަ ު
ކައުންސިލުން 2017 ،ޖުލައި 31-30އަށް ކައުންސިލުން މާލެއަ ް
ދ ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ހިޔާޟް ،ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
އންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަ ު
މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު ،ކަ ު
ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން އަދި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ޖަމީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ވ "ކަންޓްރީ ބޭސްޑް
އ  2017އޮގަސްޓް  16އިން  17އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
 .5ނޭޕާލްގެ ވެރިރަށް ކަތަމަންޑޫގަ ި
ށޓަކައި މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިޤު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ޕްރެސެންޓޭޝަން އެސް.އެސް.ޑަބްލިއު" ގައި ބައިވރިވެވަޑަގަތުމަ ް
ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ.
 .6ސ.ހިތަދޫ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އީ.އައި.އޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި މެދު
މަޝްވަރާ

ކުރުމަށް،

22

މާރިޗް

2017

ވަނަ

ދުވަހު

ބާއްވާ

ޖަލްސާގައި

ކައުންސިލްގެ

ފަރާތުން

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް މާލެއަށް ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ
.7

ޓރެވަލް އެވާރޑް ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު
ވ ް
 SATA 2017އިން ބޭއް ި
ޔަސްރިފް  16އޮގަސްޓް  2017ގައި މާލެއަށް ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ.

ނގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
 .8ވޯލްޑް ސިޓިޒަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުން ޢަފްޢާނިސްތާ ު
"ސިލްކްރޯޑް މޭޔާރޒް ފޯރަމް" ގައި ބައިވެރިވެވަޑަގަތުމަށްޓަކައި މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ސޯދިޤު  17އިން  23އޮކްޓޯބަރ
2017އަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ.
ޓކައި ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި
ގތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ަ
 .9އައްޑޫ އިންފޯ ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން 2017 ،ނޮވެމްބަރ 08-06އަށް
މާލެއަށް ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ .މި ދަތުރުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް،
ރ ްގ ަ
ކ ްމ ިޕ ުއ ަޓރ ްޕ ޮ
ސ ަލ ްމޮ ،
ނ ައ ް
ލ ާ
ރ ްކ ަ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަންި ،ޑ ެ
ރ ަމރ
ޝ ްޒ ީ
ޓރ ި
އަލީ ސަވާދު އަދި އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ މުންސިރާ މުޞްޠަފާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 .10ސ .ފޭދޫ ފްލަޑް މިޓިގޭޝަން ނިޒާމް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އީ.އައި.އޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި
މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް 10 ،ޑިސެމްބަރ  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު  11-9ޑިސެމްބަރ  2017އަށް މާލެއަށް ދަތުރެއް
ކުރެއްވިއެވެ.
10 .11ވަނަ އަތޮޅު ލީގް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޓީމާއެކު ޓީމްގެ މެނޭޖަރެއްގެ
ގޮތުގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  2017ނޮވެންބަރު  30 -25އަށްމާލެއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ.
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2017 .12ޑިސެމްބަރ  14އިން  17އަށް ޗައިނާގެ ޝެންޒެންގައި ބޭއްވި "ސައުތު އޭޝިއަން ރޯވިން ކޯސްޓަލް
ވ
ކޮމްޕެޓިޝަން" ގައި އައްޑޫއިން ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ރޯވިންޓީމާއެކު ކައުންސިލް ގެ ފަރާތުން ބައިވެރި ާ
ށ
ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ ފައިސަލް އިބްރާހީމް  2017ޑިސެމްބަރ  18-12އަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަ ް
ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ.
 .13އައްޑޫސިޓީގެ

ޕްރޮމީޝަނަލް

ޑޮކިއުމެންޓްސް

އެޅުމަށް

ބޭނުންވާ

ފައިލް

ފޯލްޑަރ

ހޯދުމުގެ

މަސައްކަތް

ސޓްމެންޓާއި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޑޮނާޑް އިންވެ ް
ޢަލީ ސަވާދު  2017އޮގަސްޓް  27ން އޮގަސްޓް  30ށް ހުންނެވީ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މާލޭގައެވެ.
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބްލް އަޙްމަދު އަޒްލީނު
ނ އަޙްމަދު އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސްގެ އިސް ބޭފުޅުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް އޮނަރަބްލް އަޒްލީ ު
އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި  08މާރިޗު  2017ގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ
ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ބްރިޓިޝް އެމްބެސެޑަރ HE.JAMES DAURIS
ޞދުގައި ބްރިޓިޝް އެމްބެސެޑަރ  22މެއި  2017ވަނަ
ރންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ މަޤު ަ
އަލަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަ ު
ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެމެރިކަން އެމްބެސެޑަރ HE.ATUL KESHAP
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ވަނީ  10ޖޫން  2017ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް
ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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ރާއްޖެއަށް

އޮސްޓްރޭލިޔާއިން

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކަނޑައަޅުއްވާފައި

ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރ
Mr.Bryce Hutchesson
ކްލައިމޭޓް

ޗޭންޖް

އެޑަޕްޓޭޝަން

ޕްރޮގްރާމްގެ

ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ވިޒިޓާރސް ސެންޓަރގެ
މަސައްކަތް

ށ
ބައްލަވާލެއްވުމަ ް

އައްޑޫސިޓީއަށް

ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި  21ނޮވެންބަރު 2017
ގައި

ކައުންސިލަށް

އައްޑޫސިޓީ

ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިންޑިޔަން ހައިކޮމިޝަނަރ ހިޒް އެކްސެލެންސީ
އަކިލެޝް މިޝްރާ
އިންޑިޔަން ހައިކޮމިޝަނަރ ހިޒް އެކްސެލެންސީ
އަކިލެޝް

މިޝްރާ

ވަނީ

19

ސެޕްޓެންބަރު

ސޓީ ކައުންސިލަށް
 2017ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ި
ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
މިނިސްޓަރ

އޮފް

ޖެންޑަރ

އެންޑް

ފެމިލީ

އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ
ށ ކުރެއްވި ރަސްމީ
މިއީ ،މިނިސްޓަރ އައްޑޫސިޓީއަ ް
ދަތުރުފުޅެއްގައި ކައުންސިލަށް  23ޖުލައި 2017
ގައި ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ .އަލީ
ޝަމީމު
މިއީ ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
އައްޑޫސިޓީ

ކައުންސިލްގެ

މުވައްޒަފުންގެ

އވުމަށް ވަޑައިގެން
ބައްދަލުވުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެ ް
ކައުންސިލަށް  23ސެޕްޓެންބަރު  2017ގައި
ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ.
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮޑިޓް
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގައި މާލީ އޮޑިޓެއް ކުރުވިފައިނުވެއެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓަރ
އޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށް އެފަރާތުން ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓް
ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އަ ް
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އަދި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޮޑިޓް އޮފީހުގެ

ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވީ ނަމަވެސް  2017ގެ ނިޔަލަށް މިއޮޑިޓް ނިމިފައި ނުވެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
2017

ވަނަ

އަހަރުގެ

ރގައި،
ތެ ޭ

ރައްޔިތުންގެ

އަޑުއެހުމަށާއި،

ރައްޔިތުންނަށް

ފއިހުރި
ދިމާވެ ަ

ދލު ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 110ވަނަ
ށޓަކައި ،ރައްޔިތުންނާ ބައް ަ
މ ް
މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލު ަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން  26ފެބުރުވަރީ  2017އިން  28ފެބުރުވަރީ  2017އަށް މިސިޓީގެ
އ
އވެ .މިބައްދަލުވުންތަކުގަ ި
އެކިއަވަށްތަކުގައި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއްވަނީ ބޭއްވިފަ ެ
 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި 2017
ޓގެ މަޢުލޫމާތާއި
ޖ ު
ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަ ެ
ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުގެ
އ
ރައްޔިތުންނާ ި

ތަފްޞީލް

ހިއްސާކޮށް

ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދިފައިވެއެވެ.
ދ
އަދި ޖުލައި  23 ،20އަ ި
 24ގައި އައްޑޫސިޓީގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި
ބައްދަލުވުންތައް
މަސައްކަތް

ވ
ބޭއް ި

ހިންގަމުންދާގޮތުގެ

ކައުންސިލްގެ
މަޢުލޫމަތާއި

އ
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމަތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި  2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގަ ި
މޝްރޫޢޫތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލުހޯދިފައިވެއެވެ.
ނންވާ ތަރައްޤީގެ ަ
ހިމެނުމަށް ބޭ ު
ބރު މެދުވެރިކޮށާއި ސީދާ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ތަކާއި
މީގެ އިތުރުން ހޮޓްލައިން ނަން ަ
ނސިލުން މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާނެއެވެ .އަދި  2017ވަނަ
ޝަކުވާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި އެދެވޭ ހައްލުހޯދައިދިނުމަށް ކައު ް
ވއެވެ.
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ އިފްތިތާހުކޮށްފައި ެ
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
•

ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް
ލވުން
އ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަ ު
ނންމުމަށްޓަކަ ި
މހިއްމު ކަންކަން ި
ނ ޖެހޭ ު
ކައުންސިލުން ނިންމަ ް
ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

•

މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ
އ އަދި
ނ ކުރުމާއި ،އިޖުތިމާޢީ ،ޢުމުރާނީ ،އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކާ ި
ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަ ާ
ކައުންސިލުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ރަގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ
ބއްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިބައްދަލުވުންތަކުގައި
ވެރިންނާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ަ
ކައުންސިލުން ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި އެކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމާއިއެކު ފިޔަވަޅު އެޅި މަޝްވަރާތައް
ކުރެވިފައިވެއެވެ.

•

ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ
ށ ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި،
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮ ް
މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އިދާރާގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައި
ރިވިއުކޮށް،

ހ
ހަރުދަނާކުރަންޖެ ޭ

ބައްދަލުވުންތައް،

ކައުންސިލް

ކަންކަން
އިދާރާގެ

ބަލައި

ފިޔަވަޅު

ވެރިންނާއިއެކު

ކޮންމެ

އެޅުމުގެ

މަޤުސަދުގައި

ހަފްތާއަކު

ސީނިއަރ

ނ
ކައުންސިލު ް

މެޖޭންމަންޓް

ބާއްވަވައި

ކުރިއަށް

ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
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•

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން
ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

މުވައްޒަފުންގެ

މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރާއި

އެކިއެކި

ހުނަރުތައް

އިތުރުކޮށް

މވައްޒަފުންތަކަކަށް އެކި
ދހި ކުރުމަށްޓަކައި މިއިދާރާގެ ގިނަ ު
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ގުޅުން ބަ ަ
ވ .މީގެތެރޭގައި މިއިދާރާއިން ހިންގި ތަމްރީންތަކާއި އެކިގޮތްގޮތުން މިއިދާރާއަށް ލިބުނު
ތަމްރީންތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެ ެ
ތަމްރީން ފުރުސަތުތައް ހިމެނެއެވެ.

 2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ޖުމްލަ  25ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި

މވައްޒަފުންވެސް ވަނީ
ހ ު
ރތެރޭގައި  12ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަގަޑީގެ ތަމްރީން ހުރި ާ
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ އަހަ ު
ނ ކައުންސިލަރުންވެސް
ނތަކުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރު ް
ރ ް
ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ .މި ތަމް ީ
ފއިވެއެވެ.
ބައިވެރިވެ ތަމްރީން ފުރިހަމަކޮށް ަ
•

ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން ހަރަކާތްތައް ހިންގުން
ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުކުރުކޮށް ގުޅުން
މސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް  2017ވަނަ އަހަރުގެ
ބަދަހި ކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުން ަ
ކދަ ދިރުވުމުގެ ގޮތުން
ތން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ޘަގާފަތާއި އާދަ ާ
ތެރޭގައި ހިންގިފައިވެއެވެ .އެގޮ ު
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް  19މޭ  2017ގައި މާހެފުމެއް ބޭއްވުމާއި  09ޖޫން 2017
މކޮށް އިދާރާގެ ހުރިހާ
ގއިތުރުން ރަމަޟާން މަހާއި ދި ާ
ގައި މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބޭއްވުން ހިމެނެއެވެ .މީ ެ
ނޔަތުގެ ގޮތުގައި  1500ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗާ ހަދިޔާކުރެވިފައިވެއެވެ.
މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަމަހުގެ އި ާ
އަދި މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް އެކިއެކި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވެވެއެވެ .އަދި
އަހަރީދުވަހާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކިއެކި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

•

"އެމްޕްލޯއީ އޮފް ދަ މަންތް" ހޮވުން
ނސިލް
ގން ކޮންމެ މަހަކު 'އެމްޕްލޯއީ އޮފް ދި މަންތް'ގެ ގޮތުގައި ކައު ް
 2017ފެބުރުވަރީ މަހުން ފެށި ެ
އިދާރާގެ ކޮންމެ ޑިވިޜަނަކުން މުވައްޒަފަކާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުން މުވައްޒަފަކު ހޮވައި އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން
އވެ .މިއީ މަސައްކަތުގެ ރޫހު އާލާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ އަޚުލާގު ރަނގަޅުކުރުމުގެ
ޝީލްޑާއި ބެޖު ހަވާލުކުރެވެ ެ
މަޤުޞަދުގައި މަހަކު އެއްފަހަރު ދެވޭ އެވޯޑެކެވެ.
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•

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއިއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުން
ޑިޕްލޮމާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ކޯހާއި

އިން

އެންޑް
3

ސެޓްފިކެޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޕަބްލިކް
ޓ
މެނޭޖްމަން ް

އިން
ކޯހުގެ

އައްޑޫސިޓީގައި

އޮފީސް
އ
ބެޗްއެ ް
އައްޑޫސިޓީ

ފެށުމަށް،

ކައުންސިލާއި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ
އިންސްޓިޓިއުޓާ

މނާމާގައި
ފަހު ު

ދެމެދު

30

މާރިޗު  2017ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.

•

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ވެލްފެއަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ދާއިމީ ހިންގާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ވެލްފެއަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ދާއިމީ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން

ހޮވުމުގެ

ގޮތުން

ނ
ޖޫ ް

20

2017

ވަނަ

ދުވަހު

އންތިޚާބު
ި

ބާއްވައި

ކޮމިޓީގެ

މަގާމުތަކަށް

ނ
މެމްބަރު ް

އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވެއެވެ.

•

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑާއި މެންޑޭޓު މުރާޖަޢާކުރުން
ށ
ހއްޓުމަ ް
ނ ހިންގާ ބެލެ ެ
އޞޫލެއްގެ މަތި ް
އެކިއެކި ރިޕޯޓުތަކުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތް އެއް ު

ލަފާދެއްވާފައިވާތީއާއި،

ޝނުގެ
ސެކް ަ

މަސައްކަތްތަކުގައި

ދިމާވާ

ފުށުއެރުންތައް

މށާއި،
ނައްތާލު ަ

ނ
އެގްރީމެންޓުތަކު ް

ނސިލް އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު އަދި މެންޑޭޓު ރިވިއު ކުރެވި،
ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް މެންޑޭޓުގެ ތެރެއަށް ގެނައުމަށް ކައު ް
ފއެވެ.
ފށި ަ
މުރާޖަޢާކުރެވުނު މެންޑޭޓާއި އޮނިގަނޑަށް  08މެއި  2017އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން ވަނީ ެ
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ތިންވަނަ ބައި :ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން
ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ

އަގު

ތަފްޞީލު
ފަރުނީޗަރ އާއި ފިޓިންގްސް

2,113,904.50

މެޝިނަރީ އާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް

6,839,333.96

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ ތަކެތި

3,144,099.56

އ
ޢމާރާތްތަ ް

33,851,685.47

ޖުމްލަ

45,949,023.49

ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް
ބނުން
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ހަރު މުދަލާއި ،އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މިވަގުތު ޭ
ވނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރި ތަކެތި މި ކައުންސިލުން ބޭނުން ކޮށްފައި ަ
އ
ގ މަތިން ކައުންސިލަށާ ި
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )  ( 7/2010އާއި މިކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
ސލްގެ އެސެޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޢިމާރާތްތައް އިދާރީ
ހރި ގޮތަށެވެ .މިގޮތުން ކައުން ި
ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ު
ނތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިފަދަ ބައެއް
ބނު ް
އ ޢިމާރާތްތައް އިޖްތިމާޢީ ޭ
އބަ ި
ބނުންކޮށް އަނެ ް
ހިންގުމަށް ޭ
އވެއެވެ .މި ކައުންސިލްގެ
ށ އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފަ ި
ގތަ ް
ކއުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ޮ
ޢިމާރާތް ތަކާއި ،ތަކެތި މި ަ
އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުޅަނދު ތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ބޭނުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ އުޅަނދެއް ވެސް ބޭނުން
ށއި ،މި ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް
ނޖެހޭ އެކިއެކި ދަތުރުތައް ކުރުމަ ާ
ނތަކުގަޔާއި ،ކައުންސިލުން ކުރަ ް
ނ ް
ކުރެވިފައިވަނީ މުނިސިޕަލް ބޭ ު
ނންކުރަމުންދާ އުޅަނދުތައް ވަގުތީ ގޮތުން
ކުރައްވާ ރަސްމީ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށެވެ .މުނިސިޕަލްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭ ު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އިރު މެންޑޭޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު
އވެއެވެ.
މިއިދާރާގެ ބައެއް އިކުއިޕްމެންޓާއި މެޝިނަރީސް ވެސް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރެވިފަ ި
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ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު
މާލީ ޚުލާސާ
 2017ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އިން ފާސްކޮށްފައިވަނީ  ) 36,080,929ތިރީސް ހަމިލިއަން އަށްޑިހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ނަވާވީސް
ރުފިޔާ(

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ .އެއީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިން

 ) 17,975,111ސަތާރަ މިލިއަން ނުވަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ

ފަސްހާސް އެއް ސަތޭކަ އެގާރަ ރުފިޔާ ( އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ގްރާންޓް  ) 18,105,818އަށާރަ
މިލިއަން އެއް ލައްކަ ފަސްހާސް އަށް ސަތޭކަ
ރިވައިޒްޑް ބަޖެޓަކީ

އަށާރަ ރުފިޔާ ( އެވެ .ޑިސެމްބަރ  2017ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ

 ) 36,080,929ތިރީސް ހަމިލިއަން އަށްޑިހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ނަވާވީސް (

 2017ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 26,423,641

ރުފިޔާއެވެ31 .ޑިސެމްބަރ

) ސައްބީސް މިލިއަން ހަތަރު ސަތޭކަ ތޭވީސް

ހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް އެއް ރުފިޔާ ( އެވެ .އެއީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓް އިން ޚަރަދުކުރެވުނު  ) 9,224,345ނުވަ މިލިއަން
ދުއިސައްތަ ސައުވީސް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް ރުފިޔާ ( އާއި އިދާރީ ބަޖެޓް އިން  ) 17,199,296ސަތާރަ މިލިއަން
އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހަ ރުފިޔާ ( އެވެ.
 2017ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަކީ

 ) 4,758,444ހަތަރު މިލިއަން ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް އަށްހާސް ހަތަރު

ސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް ރުފިޔާ ( އެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އިން

ކަނޑައެޅުނު ރިޒާވް އަކީ ) 237,922

ދުއިސައްތަ ތިރީސް ހަތްހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ބާވީސް ރުފިޔާ ( އެވެ.
 05މެއި  2016ގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު  (3/2006ގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް
" އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގެ ނަމުގައި ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެއް ޤާއިމްކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް  2016ވަނަ އަހަރު ޤާއިމު ކުރެވުނީ
) 10,411,811ދިހަ މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ އެގާރަހާސް އަށްސަތޭކަ އެގާރަ ރުފިޔާ ( ގެ ރައުސުލްމާލަކާއި އެކުއެވެ 2017 .ވަނަ
އަހަރު ފަންޑަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އަކީ  ) 1,295,784އެއް މިލިއަން ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ
( އެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު ފަންޑުން ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ޚަރަދަކީ  7,465,000ރުފިޔާ އެވެ .އެހެންނަމަވެސް  2017ގެ
ނިޔަލަށް ފަންޑްގެ ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ  ) 5,611,326ފަސް މިލިއަން ހަސަތޭކަ އެގާރަ ހާސް ތިންސަތޭކަ ސައްބީސް ރުފިޔާ ( އެވެ.
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އެކި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ އެހީތައް
2017

ތަފްޞީލް
ޖުމްލަ

968,034

ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކަށް ދެވުނު އެހީ

375,118

ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

174,553

ގޯދިއްޔަ ޖަމްޢިއްޔާ

22,340

ނ
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަ ް

40,000

ކްލަބް ރެސްޕެކްޓް

20,000

ކްލަބް ޒެފަޔަރ

23,950

ބ
މަރަދޫފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ކްލަ ް

5,000

ބ
މަރަދޫ ފުޓްބޯޅަ ކްލަ ް

5,000

ބ
ލ ް
ހިތަދޫ ފުޓުބޯޅަ ކް ަ

5,000

ބ
މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ކްލަ ް

15,420

ދަ ފޭދޫ ސްޕޯރޓްސް

5,000

ފްރެންޑްސް ކްލަބް

5,000

މ
ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީ ް

30,000

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

7,725

އައި ރަނާސް

5,000

ޓނެސް ގްރޫޕް
ޓޯޓަލް ފި ް

11,130

ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ދެވުނު އެހީ

111,116

އެމްސީ ޔުނައިޓެޑް

5,000

އައްޑޫ އޮންލައިން

6,000

މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓް

48,000
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ހިޔައު ޖަމްޢިއްޔާ

10,000

ކެންސާ ސޮސައިޓީ

7,116

ޒިކްރާ ފައުންޑޭޝަން

25,000

ޝން ކެއާ
އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޑިސެބިލިޓީ ރިހެބިލިޓޭ ަ

10,000

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެލްފެއަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް
އައްޑޫ ސިޓީ ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަން

481,800
481,800

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް  2017ވަނަ އަހަރު
ދީފައިވާ އެހީ

ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކަށް

375,118

އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް

481,800

ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް

111,116

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:

94

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2017ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު
2017

ތަފްޞީލް
އާމްދަނީ

4,758,445

ނެޓް އާމްދަނީ )ރިޒާވް ކެނޑުމަށްފަހު(

4,520,523

ކ )ރިޒާވް ކެނޑުމަށްފަހު
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އާމްދަނީގެ ބާ ީ

7,186,946

ލފާ ކުރާ(
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓް ބާކީ ) ަ

99,236

ކައުންސިލްގެ ރިޒާވް

237,922

އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް

1,295,784

 2017ނިޔަލަށް

ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލް
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

24,310,795

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

762,185

ކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

1,350,661

ޖުމްލަ

26,423,641

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

2016ގެ ޚަރަދު

ތަފްސީލް

 2017ގެ ނިޔަލަށް
ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

11,561,386

11,786,695

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް

545,373

515,576

ސ
ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައި ާ
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

396,877

296,821

ދ ތަކެތީގެ އަގު
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ާ

758,173

629,636

ދމަތުގެ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚި ު

10,180,683

6,127,610

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

100,285

220,458

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

3,097,913

2,491,759

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

1,882,170

2,242,241

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

-

ބދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
ލ ި
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ި

11,561,386

ޖުމްލަ

25,495,704

11,786,695
12,657,125
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އަދި ކައުންސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތައް

ތަފްސީލް

2016ގެ ޚަރަދު

2017ގެ ނިޔަލަށް
ޚަރަދު

ކައުންސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު

1,996,986.00

1,350,661

ރ މުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަ ު

1,956,023.00

762,185

ޖުމްލަ

3,953,009.00

2,112,846

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

ތަފްސީލް

2016ގެ ޚަރަދު

 2017ޖޫންގެ
ނިޔަލަށް ޚަރަދު

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

8,459,154

8,655,001

ސ
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަން ް

3,102,232

3,131,693

ޖުމްލަ

11,561,386

11,786,695
◌ިނގާ ޚަރަދ
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

6M

 2016އަދި  2017ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ
2016

5M

2017

4M

3M

2M

1M

ޑިސެންބަރު

ނޮވެންބަރު

އޮކްޓޫބަރު

ސެޕްޓެންބަރު

އޮގަސްޓު

ޖުލައި

ޖޫން

މޭ

އެޕްރީލް

މަރިޗު

ފެބުރުވަރީ

ޖަނަވަރީ

 2016އަދި  2017ގައި ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ
2017
2016

16M

20M

15M

10M

ޖުމްލަ އަމްދަނީ

4M

5M
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ޚުލާސާ
11%

1%

ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ
ކުލީ ބިންތަކާއި ޢިމާރާތްތައް
ޖުރިމަނާ

28%

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ވެއްދުން

59%

ނީލަން

1%

 2016ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ޚުލާސާ

15%

0% 3%

ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ
ކުލީ ބިންތަކާއި ޢިމާރާތްތައް
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ވެއްދުން

15%

ޖުރިމަނާ
އެހެނިހެން

67%

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުން ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ޚުލާސާ
ތަފްސީލް

ޖުމްލަ ބަޖެޓުން

ޢަދަދު

ހިނގި ޚަރަދުގެ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ

17,759,110.73

އިދާރީ ކަންކަން

1,278,930.32

7.20%

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް

70,572.52

0.40%

ތއް
ރެކްރިއޭޝަން ކަލަބްގެ ހަރަކާތް ަ

481,800.00

2.71%

ތތައް
އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ހަރަކާ ް

288,747.36

1.63%

އ
މެއިންޓެނެންސް މަސައްކަތްތަ ް

588,526.20

3.31%

ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް

6,515,768.85

36.69%

ޕާކް ،ޖިމްސެޓް އަދި ފިނިމައިޒާންފަދަ ތަންތަން

602,509.75

3.39%

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް މަރަމާމާތުކުރުން

730,243.54

4.11%

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް ދިއްލުން

1,102,484.20

6.21%

މަގުބައްތި ޖެހުން

248,177.27

1.40%

ލބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ބަނދަރުތަކުން ފެން ި

737,857.07

4.15%

ށ
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާދިސާތަކަ ް

65,560.00

0.37%

އެހެނިހެން ޕްރޮޖެކްޓަތައް

1,340,739.47

7.55%

ށ
އެން.ޖީ.އޯ ތަކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކަ ް

968,034.00

5.45%

ށ
ސްކޫލްތަކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކަ ް

62,574.00

0.35%

ކެޕިޓަލް ތަކެތި ހޯދުން

657,589.55

3.70%

9,224,345.25

51.94%

 2017ވަނަ އަހަރު ހިނގި ޖުމްލަ ޚަރަދު

އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ޚަރަދުން އެކި އެކްޓިވިޓީތަކަށް ހިނގި ޚަރަދުގެ އިންސައްތަ
3% 1%

6%

14%
އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތައް
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް

5%

އިދާރީ ކަންކަން
ރެކްރިއޭޝަން ކަލަބްގެ ހަރަކާތްތައް
ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް
މެއިންޓެނެންސް މަސައްކަތްތައް
71%
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ތަފްޞީލް

ޢަދަދު

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ތަފްޞީލް
އަތޮޅު ފިހާރަތަކުގެ 2013ވަނަ އަހަރުގެ ކުލިން ލިބުނު

243,362

އަތޮޅު ފިހާރަތަކުގެ 2014ވަނަ އަހަރުގެ ކުލިން ލިބުނު

424,042

2016ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް ރިޒާވް

380،628

 2017ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ޖުމްލަ

1,295,784

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

ޚަރަދު ކުރެވުނު ދާއިރާ

ހިނގި ޖުމްލަ ޚަރަދު

އައްޑޫ ސިޓީ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ލުއި ފޮތް،ކަލަންޑަރ ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން

236,028

އައްޑޫ ސިޓީއާއި ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްރީތައް ހެދުން

171,402

ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުން

16,345

ހިތަދޫ ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން

50,000

އަންހެނުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީވުމަށް

37,551

ވިޔަފާރިކުރުމާއި އިންވެސްޓް ކުރުމާއި ލޯން ދޫކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް )  2017ވަނަ އަހަރު

5,100,000

އިންވެސްޓްކުރެވުނީ އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް (
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

5,611,326

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ނިންމުން
 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތާއި ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ
މގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު
ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމު ު
ކުރަމެވެ .އެއަށްފަހު މި ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުމުގައި ފަންނީ ގޮތުންނާއި އިދާރީ ގޮތުން އެހީތެރި ވެދެއްވި އެންމެހައި
ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު މި ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް
ލ
ރވެދެއްވި ހުރިހައި ފަރާތެއް ވެސް މި ޝުކުރުގައި ޝާމިލުކުރަމެވެ .ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާ ާ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އެހީތެ ި
މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ޤައުމަށާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ތަރައްޤީއާއި ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ތާއަބަދުމެ
މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ .އާމީން !
ﻭﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﷴ ﻭﺁﻟﻪ ﻭ ﺻﺣﺑﻪ ﺃﺟﻣﻌﻳﻥ  .ﻭﺍﻟﺣﻣﺩ � ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻥ .
03
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Email: admin@adducity.gov.mv :ްމއިލ
ެ ީއ

Fax: +960 6885002 :ްފެކްސ

Telephone: +960 6885003 :ްފޯނ

