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`
ތަޢާރަފް
ގމާބެހޭ
ރ  7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން ު
މިއީ ޤާނޫނު ނަމްބަ ު
ގ މަތިން  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު
ޤާނޫނުގެ  109ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްލިޔެ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.
ތރުން
މޝަން ،އަދި ސިޓީގެ ވަނަވަރުގެ އި ު
ި
މިރިޕޯޓުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވިޝަން،
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި ޙާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާ އާއި ކާމިޔާބީތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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.
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މޭޔަރުގެ ބަޔާން
`
މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދު ކުރަމެވެ .އަދި އަޅަމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ
އދި ދުޢާކުރަމެވެ .އަދި މި ޞަލަވާތުގައި އެނަބިއްޔާގެ
ޞލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން ެ
ަ
ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް
އާލުއަޞްޙާބުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމަށާއި،
ވީހާވެސް ގާތުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލާ މަސައްކަތު ތާވަލް
ތށެވެ.
އށް ގެންދަން މަގު ފަހިވާގޮ ަ
ނިންމާފައިވަނީ މިކަންކަން ކުރި ަ
އައްޑޫސިޓީގެ

ރައްޔިތުންގެ

ދިރިއުޅުމުގެ

ފެންވަރު

މަތިކޮށް،

މިސިޓީގެ

ދ
އިގްތިސާ ީ

ހާލަތު

ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލުން އެންމެ އިސްކަންދެއްވާ ކަންތަކެވެ .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް އައްޑޫއަކީ،
ފަތުރުވެރިންގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަކީ މިއަހަރުވެސް ކައުންސިލްގެ އެންމެ ބޮޑު މަގްސަދެވެ .މިގޮތުން
ތާރީޚާއި ސަގާފަތުގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސައުތު ކޮރެއާގައި ޖޫން މަހު ބޭއްވި ފަސް
ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ވޯކްޝޮޕެއްގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންނާއި އައްޑޫސިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ރކުރުމަށް ކައުންސިލާއި އިކުއެޓޯރިއަލް ޓްރެވަލް އެންޑް
އައްޑޫސިޓީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އިޝްތިހާ ު
ޓުއަރިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން އަދި ސްރީލަންކަން ގުޅިގެން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޗެންނާއި އަދި ކޮލަމްބޯގައި ރޯޑް
ޝޯއެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
ނސިލުން
ނ ކުރިއަރުވައި ރަށްވެހިކަމުގެ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ކައު ް
ކ ް
އަވަށްތަކުގެ އުމުރާނީ ކަން ަ
މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ .ވޭތުވެދިޔަ  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ކައުންސިލަށް

ތަޖުރިބާ ކުރަން

ހ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މިނިސްޓްރީތަކުން ދެއްވާ ޚިދުމަތުގެ
ޖ ޭ
ޖެހިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ،ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން ެ
ފެންވަރު ދަށްވުމެވެ .އައްޑޫސިޓީގެ މަގުތައް ނުބެލެހެއްޓޭ މައްސަލައެވެ .މަގުތައް މަރާމާތު ނުވެއެވެ .ކުރިން ކައުންސިލްގެ
ލހެއްޓޭ ކަމެވެ.
ޅށް ނުބެ ެ
މންދިޔަ ބައްތި ވިއުގަ މިހާރު ރަނގަ ަ
ފންވަރެއްގައި ބަލަހައްޓަ ު
މެންޑޭޓް އޮތްއިރު ރަނގަޅު ެ
ވ
ށ އުފުލަން ޖެހިފައި ާ
ނ ް
މިކަންކަމުގެ ޝަކުވާ ކެނޑިނޭޅި ކައުންސިލަށް ލިބެމުންދެއެވެ .މީގެސަބަބުން ރައްޔިތުން ަ
ނ ޚިދުމަތަށް އައި ކުރިއެރުމެއް
ސޓްރީގެ އޮފީހެއް ހުރެގެ ް
ނ ދިޔައެވެ .ހައުސިންގެ މިނި ް
އުނދަގޫތަކުގެ ޝަކުވާ ލިބެމު ް
ލހެއްޓެއެވެ .މިހުރިހާ ކަންކަމަކީ މީގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި އޮތް އިރު
ނުފެނެއެވެ .ބަނދަރުތައް ނުބެ ެ
ނވެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް މިސިޓީގެ
ތ ެ
ތން ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައިވާ ތަން ަ
ކައުންސިލުން އެތަން ަ
ވފައި އޮތަސް
އ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލު ެ
މިސްކިތްތަކާއި ޤަބުރުސްތާނުތަ ް

އެތަންތަން ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓޭ ކަމުގެ

ޝަކުވާ ލިބެއެވެ.
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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 16,273
ހެކުޓަރު ހުންނައިރު ،އާބާދުވެ ބޭނުންކުރެވެމުން ަ
ރހެނުންނާއެކު ޖުމްލަ  33,501މީހުންނެވެ .މީގެތެރޭގައި  18އަހަރުން ދަށުގެ 8,676
އަންހެނުންނާއި  17,228ފި ި
ކުދިންނާއި  65އަހަރުންމަތީގެ  2,101މީހުން 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.
އައްޑޫސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު މިސިޓީގައި

 09ޕްރީ ސްކޫލާއި ،ޕްރީސްކޫލް

އަދި ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައިދޭ  02ސްކޫލާއި ،ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައިދޭ  05ސްކޫލާއި ،ޕްރައިމަރީ އަދި
ސެކަންޑަރީ ގްރޭޑަތަކަށް ކިޔަވައިދޭ  03ސްކޫލާއި ،ސާނަވީ ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައިދޭ
ސާނަވީ ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައިދޭ

ސްކޫލަކާއި ،ސާނަވީ އަދި މަތީ

ތޢުލީމުދޭ ސްކޫލަކާއިއެކު ޖުމްލަ  22ސްކޫލް ޤާއިމްވެފައި
ސްކޫލަކާއި ،މަތީ ސާނަވީ ަ

ހުރެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މިސިޓީގައި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ކެމްޕަހާއި ވިލާކޮލެޖް ،މައިކޮލެޖް ،އެވިޑް ކޮލެޖް އަދި ޒިކުރާ
ޕސްތައް ހިންގަމުންދެއެވެ.
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖްގެ ކެމް ަ
އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ދާއިރާއަށް ބާލައިލާއިރު އައްޑުސިޓީގައި  64މިސްކިތް ބިނާކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި
ފއިވާއިރު ބޯޓުޔާޑެއްވެސް
ރއި  2ޖެޓީފާލަން ބިނާކުރެވި ަ
ލއް ހޯދުމަށްޓަކައި  6ބަނދަ ާ
އަރައިފޭބުމުގެ ދަތިކަމަށް ހައް ެ
މިސިޓީގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ .މުނިފޫހިފިލުވުމަށާއި ކުޅިވަރުކުޅުމަށްޓަކައި  11ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި ،ޒޯންސްޓޭޑިއަމަކާއި،
ބޅަ ދަނޑާއި 03 ،ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މިސިޓީގައި ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ .މީގެއިތުރުން
ފޓް ޯ
 03ވޮލީ ދަނޑާއިު 14 ،
ލހުންނާއި ސިފައިންގެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތާއި ،ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން
ތިން ބޭންކެއްގެ ޚިދުމަތާއި ،ފު ު
ސެންޓަރގެ ޚިދުމަތާއި ،ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސާރވިސްގެ ޚިދުމަތާއި ،އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ
ލ
ޓކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތާއި ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ ް
އން ި
ޚިދުމަތާއި ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތްތާއިެ ،

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

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

ފރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިސިޓީގައި
ރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިން ް
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތާއި ،މިނިސްޓް ީ
އެއިދާރާތަކުގެ

އޮފީސްތައް

ގއިމުވެފައިވެއެވެ.
ާ

އަދި

ނމިކް
އިކޮ ޮ

މިނސްޓްރީގެ

ގޮތްޕެއް

އައްޑޫސިޓީގައި

ހުޅުވައި

ށދެމުންނެވެ.
ޓްރާންސްޕޯޓާއި ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް އެ އޮފީހުން މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ފޯރުކޮ ް
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
ޚިދުމަތްތައް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ .ބަސް ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް

އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ

ދ އާއި އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކާއި ދެމެދު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފެރީ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން
ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ .އަދި ހުޅުމީ ޫ
އައްޑޫއާއި ފުވައްލަކާއި ދެމެދު ވެސް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވެމުން ދެއެވެ.

އަދި މިސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭވަރަށް

ގިނައިން ރެޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް އާއްމުން ބޭނުންކުރަމުންދެއެވެ.
ލތު އަހަރުން އަހަރަށް ކުރިއަރަމުންދާކަން
ލއިލާއިރު ރަށުގެ އިގްތިޞާދީ ހާ ަ
އައްޑޫސިޓީގެ އިޤްތިޞާދަށް ބަ ަ
ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އާމްދަނީ

ހޯދުމަށްޓަކައި

މިސިޓީގެ

ރައްޔިތުން

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

ކުރަމުންދާ

މަސައްކަތަކީ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތާއި މަސްވެރިމަސައްކަތާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ދާއިރާގެ މަސައްކަތެވެ.
ކށި ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ވށާއި ހިތަދޫ އަވަށުގައި  2ކުނި ޮ
ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ ގޮތުން މިސޓީގެ ހުޅުދޫ އަ ަ
އވެ .އަދި ސާފު ބޯފެނާއި
ނަމަވެސް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިސިޓީގައި ކުރެވެމުން ނުދެ ެ
ތރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ
ރައްކާތެރި ފާޚާނާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމާއި ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތައުފެއްދުމާއި ދަތުރުފަ ު
އުޅަނދުތަކުގައި ރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ނިޒާމުތައް ބޭނުންކުރުމަކީ މިސިޓީއަށް މިހާރުވެސް ބެނުންވެފައިވާ
ކަންތައްތަކެވެ.

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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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

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 ާ
އކި ކަންކަމަށް ފަންޑު
ތފާތު ެ
ފރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ަ
ޙައްޤުތަކާއި މަޞްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ަ
އުފެއްދުން.

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

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 ެ

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

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 ު

ފާހަނަގކުރަންޖެހޭ

ދުވަސްތަކާއި

މުނާސަބަތުތައް

ފާހަގަކޮށް

ދީނީ

އަދި

ޤައުމީ

އިޙުތިފާލުތައް ބޭއްވުން.
 -4ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި 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 ަ
ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި ،އަދި އެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން) .މި
ދލުކޮށްފައެވެ(.
ޚިދުމަތްތައް  01ޖުލައި އިން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ހައުސިންގެ މިނިސްޓްރީގެދަށަށް ބަ ަ
ނ ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.
 -7ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށު ް

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

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

ފުރަތަމަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ޙަރަކާތްތައް
ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް
ލާމަރުކަޒީ ޤާނުނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބާރުތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން
މިސިޓީގެ

ރަށްޔިތުންނަށް

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

ރަށްވެހިކަމުގެ

ޚިދުމަތްތައް

އަވަށު

އޮފީސްތައް

މެދުވެރިކޮށް

ރައްޔޮތުންނަށް

ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ވިހާ މަރުވާ ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި އައްޑީކާޑުގެ ޚިދުމަތްތައް
ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

ޚިދުމަތްތައް

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވުނު މިންވަރު

ނ
ދނު ް
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހަދައި ި

667

ނ
އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނު ް

123

ނ
ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނު ް

49

ރަށްވެހިކަން ރަޖިސްޓަރީކުރުން

122

ނ
ރަށްވެހިކަމުން އުނިކުރު ް

55

އައިޑީކާޑު ހަދައިދިނުން

1848

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް
ލާމަރުކަޒީ ޤާނުނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިޖުތިމާޢީ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ .އެކިއެކި
މިނިސްޓްރީތަކާއި މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް މިއިދަރާގެ ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަނާއި އަވަށު އޮފީސްތައް

މެދުވެރިކޮށް މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ .އެގޮތުން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ
ނދު މީހުންނާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި އެންސްޕާގެ
ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރަތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ބަ ް
ޚިދުމަތްތަކާއި ،ޕެންޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގައި އެ މުވައްސަސާތަކަށް ދޭންޖެހޭ
ހ
ރކޮށްދެވިފައިވެއެވެ .އަދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެ ޭ
ނ ފޯ ު
ފރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިކަ ް
އެއްބާރުލުންދީ އެޚިދުމަތްތައް ޯ
ލިޔުންތައް ދޫކުރުމާއި ހުއްދަތައް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބާބަކިއު އޭރިއާތައް ތަރައްޤީކުރުން
•

މަރަދޫ އަވަށުގައި ބާބަކިއު ސްޓޭންޑެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް:
މަރަދޫ ގަރާމުލި ޕާކް ކައިރީގައި އޮތް ހުސްބިމުގައި ބާބަކިއު ސްޓޭންޑެއް ހެދުމަށް  04ޖަނަވަރީ  2018ގައި
މފައެވެ .މި
ހވާލުކުރެވި  21ޖަނަވަރީ 2018ގައި މިމަސައްކަތް ވަނީ ނި ި
އ ަ
އެން.ޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓާ ި
މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  34,500.00ރުފިޔާ )ތިރީސް ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އެވެ.

•

ހިތަދޫ ކޯހެރެކެފޭ އަދި މާކިޅި ސަރަހައްދުގައި ބާބަކިއު އޭރިއާ ތަރައްޤީކުރުން:
ނޓާއިއެކު އެގްރިމެންޓްކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.
މިމަސައްކަތަކީ  18ޖޫން  2018ގައި އެންޖޭ އިންވެސްޓްމެ ް
މިމަސައްކަތް

އެގްރިމެންޓް

ކުރެވިފައިވަނީ

ރުފިޔާ

143,481.70

)އެއްލައްކަ

ސާޅީސް

ތިންހާސް

ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ލާރި( އަށެވެ .މިމަސައްކަތް ފެށިފައި ވަނިކޮށް ސަރުކާރުން ވަނީ
ހުއްޓުވާފައެވެ.
•

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގައި ބާބަކިއު ،ޕާޓީ އަދި ޕިކްނިކް ފަދަ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވޭނެ ސަރަހައްދެއް
ތަރައްޤީކުރުން:
ނ ދުވަހު އިދްރީސް ކާޕެންޓްރީއާއި
 08މޭ  2018ވަ ަ

މިމަސައްކަތް އެގްރިމެންޓްކުރެވުނު ނަމަވެސް

ޓ ކުރެވިފައިވަނީ  143,481.70ރުފިޔާ
އވެ .މިމަސައްކަތް އެގްރިމެން ް
ސަރުކާރުން ވަނީ ހުއްޓުވާފަ ެ
)އެއްލައްކަ ސާޅީސް ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ލާރި( އަށެވެ.
•

ފޭދޫ އަވަށުގައި ބާބަކިއު އޭރިއާއެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް:
ނ އިޢުލާނާއި
މިމަސައްކަތަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި  3ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާންކުރެވިފައިވެއެވެ .ތިންވަ ަ
އޓްކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ވަނިކޮށް މަސައްކަތް
ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ  3ފަރާތުގެ ބިޑްތައް އިވެލު ޭ
ސަރުކާރުން ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ.

•

ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ބާބަކިއު ސްޓޭންޑެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް:
ވތީ ހުޅުދޫ ގައި
ކރުގެ ފަރާތުން ހުއްޓުވާފައި ާ
ށ ބާބަކިއު ސްޓޭންޑްތައް ސަރު ާ
ދން ފެ ި
އެހެން އަވަށްތަކުގައި ހަ ަ
ބބަކިއު ސްޓޭންޑް އިޢުލާންކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފައެވެ.
ހަދަން ނިންމި ާ

•

މީދޫ އަވަށުގައި ބާބަކިއު ސްޓޭންޑެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް:
އެހެން އަވަށްތަކުގައި ހަދަން ފެށި ބާބަކިއު ސްޓޭންޑްތައް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުއްޓުވާފައިވާތީ މީދޫ ގައި
ބބަކިއު ސްޓޭންޑް އިޢުލާންކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފައެވެ.
ހަދަން ނިންމި ާ

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

ބޯޅަ ދަނޑުތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުން
•

ހުޅުދޫ އަވަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓްޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓްގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް:
ހުޅުދޫ އަވަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓްޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓްގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި  2ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާންކުރެވިފައިވެއެވެ .މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ
ކރެވިފައެވެ .މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ސްލޭމް
ޓކޮށް މިހާރުވަނީ އެގްރިމެންޓް ު
ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭ ް
ހ
ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ އެވެ .މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 285,102.60 ،ރުފިޔާ ) ދެލައްކަ އަށްޑި ަ
ފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ ދެރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި( އެވެ .މިމަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ނިމި ހުޅުދޫ
ނންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ޒުވާނުންނަށް މި ދަނޑު ބޭ ު

•

ކަސަބާދަނޑުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ނިންމުން:
ކަސަބާދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެސްޓަރން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމެންޓާއި އެކު  04މޭ  2017ގައި
މސައްކަތަށް
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވި އެއަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .އަދި ަ
ބޭނުންވާ ފަސްލިބުމުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ދިމާވި ދަތިތަކާއެކު މަސައްކަތް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވީ
ނަމަވެސް  20ފެބުރުވަރީ 2018ގައި މިމަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ .ކަސަބާ ދަނޑުގައި ކުރި މަސައްކަތަކީ،
ގތަށް ފެންވައިރު ކުރުމާއި ،ދަނޑުގައި ހުރި ވަޅު
ދަނޑުގައި ލައިޓްހަރުކޮށް ދިއްލުމާއި ،ދަނޑަށް ފެންލިބޭ ޮ
ސާފުކޮށް ކޮންކްރީޓް އިން މަތިގަނޑެއް އެޅުމާއި ،ދަނޑަށް ފަސްއަޅައި ލެވެލް ކުރުމެވެ .މިމަސައްކަތަށް
 436,369.00ރުފިޔާ )ހަތަރުލައްކަ ތިރީސް ހަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ރުފިޔާ( ޚަރަދު
ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

މަރަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ފެންވަޅެއް ބެހެއްޓުން
މަރަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރޭ މީހުން ގަޔަށް ސާފުފެން އެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް
ވރީގައި މިމަސައްކަތް
ވރީ  2018ގައި ފެށި  11ޖަނަ ަ
ބހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް  04ޖަނަ ަ
އެސަރަހައްދުގައި ފެން ވަޅެއް ެ
ވަނީ ނިމިފައެވެ .މިމަސައްކަތަކީ އެން.ޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މަސައްކަތެކެވެ .މި
މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  14,900.00ރުފިޔާ )ސާދަހާސް ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ( އެވެ.

ހިތަދޫ އަދި މަރަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ޗޭންޖިންގރޫމް ހެދުން
ހިތަދޫ އަދި މަރަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ޗޭންޖިންގރޫމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށްވަނީ ކުރެވުނު އިޢުލާން
ނ
ނފައިވަ ީ
ލން ބަލައިގެ ް
ގނެފައިވެއެވެ .މިމަސައްކަތުގެ ބީ ަ
ކުރެވިފައެވެ .މި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން  2ފަރާތަކުން ބިޑްފޯމް ަ
ދ
ނދާނެ ކަމަށް އުންމީ ު
ތންތަނުގެ ޚިދުމަތްވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެ ް
 05ޖުލައި 2018ގައެވެ .މި ަ
ކުރެވެއެވެ.

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

ހިތަދޫ އަދި މަރަދޫ ސްވިމިންގ ޕްލެޓްފޯމްތައް ސާފުކުރުން
ފމްތައް ސާފުކުރުމަށް
ފހިޖަހާ ހަޑިވެފައިވާތީ މި ޕްލެޓް ޯ
އވާ ސްވިމިންގ ޕްލެޓްފޯމްތައް ެ
ހިތަދޫ އަދި މަރަދޫގައި އަޅާފަ ި
ށ
ގން ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ 19 .ޖޫންގައި ފެ ި
ކށް ެ
އެކުއަވެންޗަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލު ޮ
ނ ހިތަދޫ އަދި މަރަދޫ
މިމަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ  24ޖޫން 2018ގައެވެ .ވަކި ދެމަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ހަވާލުކުރެވު ު
ހ
ސްވިމިންގ ޕްލެޓްފޯމް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ ) 46,375.00ސާޅީސް ހަހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދި ަ
ފަސްރުފިޔާ ( ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފަންނުތަކަށް އަރާފޭބުމަށް ފަސޭހަވާނޭހެން ސިޑިތަކެއް ހެދުން
ހވާނޭހޭން ސިޑިތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އަވަށުގައި ފަންނުތަކަށް އަރާފޭބުމަށް ފަސޭ ަ
ދާގަނޑު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި  05ޖޫން 2018ގައި ސޮއިކުރެވި މިމަސައްކަތް ވަނީ
ފެށިފައެވެ .މިމަސައްކަތް އެގްރިމެންޓް ކުރެވިފައިވަނީ  154,799.87ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހަތަރުހާސް
ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތް ލާރި( އަށެވެ.

މަރަދޫ ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ މަސައްކަތް
މަރަދޫ ސްކޫލް ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގެ މަސައްކަތަކީ  28ޖަނަވަރީ 2018ގައި

ކ
އެން.ޖޭ އިންވެސްޓްމެންޓާއެ ު

އެގްރިމެންޓްކުރެވިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މަސައްކަތެކެވެ .މިމަސައްކަތަށް  64,500.00ރުފިޔާ )ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު
ހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ .މިމަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ  18ފެބުރުވަރީ 2018ގައެވެ.

ހިތަދޫ އާރިކިޅިން ފެން ބޭރުކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޗެނަލް މަރާމާތުކުރުމާއި ސާފުކުރުން
ތކުރުމާއި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ބީޓެކް ޕްރައިވެޓް
ރމަށް ހަދާފައިވާ ޗެނަލް މަރާމާ ު
ހިތަދޫ އާރިކިޅިން ފެން ބޭރުކު ު
ށ
ކވެ 20 .ޖަނަވަރީ 2018ގައި ފެށުނު މިމަސައްކަތަ ް
ނ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ މަސައްކަތެ ެ
ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްގެ ް
ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ  28,090.00ރުފިޔާ )އަށާވީސްހާސް ނުވަދިހަ ރުފިޔާ( އެވެ .މިމަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ 18
މާރިޗު 2018ގައެވެ.

ހުޅުދޫ އާރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ހުޅުދޫ އާރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  13ފެބްރުއަރީ 2018ގައި ޒޯހާ އިންވެސްޓްމެންޓާއި އެކު އެގްރިމެންޓްކުރެވި
ފޓް
މތީ ކޮޅަށް ޫ 100
މސައްކަތުގެ ދަށުން އާރުގެ އިރު ަ
މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ .އާރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ ަ
ކޮންކްރީޓް ކަންޒު އިތުރު ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މިހާރު ހެދިފައިވާ ކަންޒުގެ ވާރުގޭދީދީ މަގުގައި އަޅާފައިވާ  2ހޮޅީގެ
ތިރީ ކައިރިއާއި ހަމައަށް 10ފޫޓް ފުޅާ 100ފޫޓް ދިގު އޭރިއާއެއް ވެލި އަޅައިގެން ބަރާފައިވެއެވެ .އަދި ކާނު ކޮންކްރީޓް
ކޮށް ،ކާނުގެ ކޮންމެ ފަރާތަކުން 3ފޫޓް ފުޅާމިނުގައި 2ފޫޓް އުސްކޮށް ވެލި އަޅައި ބަރާފައިވެއެވެ140,000.00 .ރުފިޔާ
)އެއްލައްކަ ސާޅީސް ހާސްރުފިޔާ( ޚަރަދުކުރެވުނު މިމަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ  13މާރިޗު  2018ގައެވެ.

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

16

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފެންބޮޑުވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ޑްރެއިނޭޖް ޕަމްޕްތައް މަރަމާތުކުރުމާއި ފެންހިންދުމުގެ ނިޒާމް
ރަގަޅުކުރުން
ހިތަދޫ ރަނޑޫގަނޑި ދޮންކަލޯ ކިޅި 1990 ،ގެ ތެރޭގައި ހިއްކުމުން ،އެ ސަރަހައްދުގައި ފެންބޮޑުވެ އާއްމުންނަށް އޭގެ
އޓިފައިވާ ޑްރެއިނޭޖް ޕަމްޕް ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެން
ބޑުވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބެހެ ް
ފން ޮ
އުނދަގޫ ފޯރަމުންދެއެވެެ .
ނބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޕަމްޕެއް ހޯދައިދީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށް
ފ ް
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ެ
ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުވާފައެވެ .މިޕަމްޕްގެ އަގަކީ 47,274.94 ،ރުފިޔާ )ސާޅީސް ހަތްހާސް ،ދުއިސައްތަ
ހަތްދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ހަތަރު ލާރި( އެވެ.

ގައުކެނޑި ޗެކްޕޯސްޓް ބެލެހެއްޓުން
ނ
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން މަރާމާތުކޮށްފައިވާ ގައުކެނޑި ސަރަހައްދުގެ ޗެކްޕޯސްޓް ބަލަހައްޓައިދޭ ެ
މ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯޒަލް
ހޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެން ެ
ޢލާނާއި ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަ ެ
ނ އި ު
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވު ު
އހަރުގެ މުއްދަތަށެވެ.
ޓން ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެަ 01 .
ޓ ލިމިޓެޑާ މިތަން ބެލެހެއް ު
ހުށަހަޅާފައިވާ ޑެންވާ ޕްރައިވެ ް
ތށެވެ.
މިތަން އެފަރަތާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ޗެކްޕޯސްޓް ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާގޮ ަ
ނަމަވެސް މިތަން ކައުންސިލުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ސަރުކާރުން ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވާފައެވެ.

ޕާކްތައް މަރާމާތުކުރުން
އައްޑޫސިޓީގެ ކުޅިވަރު ދަނޑުތަކާއި ޕާކްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއާއި
ތއާއި މި ތަންތަން
ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް މިތަންތަން އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލަހައްޓަމުން ނުދާ ީ
ކއުންސިލްގެ އާމްދަނީ
އ ކައުންސިލަށް ލިބެމުންދާތީ ަ
މަރާމާތުނުކުރެވި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަ ް
ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އައްޑޫސިޓީގެ ޕާކްތަކާއި ޖިމްސެޓްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް
ތން ޕާކާއި ޖިމްސެޓް
ނ ސަރަހައްދެއްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ި
ތދޫގެ ތި ް
ކައުންސިލުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ .އެގޮތުން ހި ަ
ދށުން ޕާކްތަކުގެ ބަހައްޓާފައިހުރި ސާމާނާއި ޖިމްސެޓް
މަރާމާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .މިމަސައްކަތުގެ ަ
ވނަކޮށާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިކަންކަމަށް ޖުމްލަ 50,791.76
ނ ި
މަރާމާތުކުރުމާއި އެ ތަންތަ ް
ހ ހަލާރި( ޚަރަދުކުރެވުނެވެ.
ރުފިޔާ )ފަންސާސް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއްރުފިޔާ ހަތްދި ަ

ސްޓޮކް އެންޑް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުން
ގ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓޮކް އެންޑް
ލހެއްޓުމު ެ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސްޓޮކް އެންޑް އިންވެންޓްރީ ބެ ެ
އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ހޯދުމަށް ބެންޓަމް އާއި އެކު  01މާރިޗު 2018ގައި ވަނީ
ށޑިހަ ދެހާސް ރުފިޔާ(
ވނީ  82,000.00ރުފިޔާ )އަ ް
އެގްރިމެންޓްކުރެވިފައެވެ .މިމަސައްކަތް އެގްރިމެންޓް ކުރެވިފައި ަ
އަށެވެ.

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

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑް ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުން
ނ
ނ ފަހަރަށް ކުރެވު ު
ލންކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ދެވަ ަ
މިމަސައްކަތަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢު ާ
އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑްހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ
ކުރެވެމުންނެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮފީސްތައް މަރާމާތުކުރުން
•

މަރަދޫ އަވަށުއޮފީހުގައި ސެކިއުރިޓީ ހަޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
ނ
ގން ކުރިޔަށް ގެންދެވު ު
މިމަސައްކަތަކީ  29ޖަނަވަރީ 2018ގައި އެން.ޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކޮށް ެ
މަސައްކަތެކެވެ.

މިމަސައްކަތަށް

ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ

61,818.99

ރުފިޔާ

)ފަސްދޮޅަސް

އެންހާސް

އަށްސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަނުވަ ލާރި( އެވެ .މިމަސައްކަތް  18ފެބުރުވަރީ 2018ގައި ވަނީ
ނިމިފައެވެ.
•

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މައި އޮފީހުގެ އިމާރާތުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް:
ތގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ
މިމަސައްކަތަށް އިޢުލާންކުރެވި ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ  3ފަރާ ު
މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

އައްޑޫސިޓީގެ ވަނަވަރުފޮތް ލިޔުން
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ވެވުނު ނަމްބަރު  (AGR)426-CA/PRIV/2016/35އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
ވހިބަހާއި އިނގިރޭސި
ފހުމީ އަޙުމަދާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ .ދި ެ
އލްފާޟިލް ޢަލީ ަ
ފޮތްލިޔުމަށް ސ.ފޭދޫ /އާފަހި ަ
މސައްކަތްތައް މިހާރުވަނީ ނިމިފައެވެ .މިމަސައްކަތުގެ
ވހިބަހުން ލިޔަންޖެހޭ ބައިގެ ަ
ބަހުން ލިޔަންޖެހޭ މިފޮތުގެ ދި ެ
އަގަކީ ) 171,000.00އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ އެއްހާސް (ރުފިޔާ އެވެ.

ރަމަޟާން މަހު ދަމު ނަމާދު ކުރުން
މިއަހަރުގެ ރަމަޟަންމަހު ދަމު ނަމާދުކުރުމުގެ ކަންކަން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން
ޡން
ކށް ކޮށްދެއްވުމަށް ހާފި ު
ޚަރަދުކޮށްގެން ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ .މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ދަމުނަމާދު ޙިފްޡު ޮ
ރތުންނެވެ .އައްޑޫސިޓީގެ 9
މޢިއްޔަތުލް ޢުލަމާގެ ފަ ާ
ނ ޖަ ް
ހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވަ ީ
ހޯދުމުގައި ކައުންސިލަށް އެ ީ
މިސްކިތެއްގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަނީ

ދ
ދަމުނަމާދު ކުރުވާފައެވެ .އެއީ ހިތަދޫ މަސްޖިދުލް ބާބުލްޚައިރި ،ހިތަ ޫ

މސްޖިދުލް ނޫރު ،ފޭދޫ
މަސްޖިދުއް ޒިކުރާ ،ހިތަދޫ މަސްޖިދުލް އިކުރާމް ،މަރަދޫ މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞް ،މަރަދޫފޭދޫ ަ
މ އަދި މީދޫ މަސްޖިދު
މސްޖިދުލް ވަޙުދާ ،ހުޅުދޫ މަސްޖިދުލް ޢަބްދުﷲ ބުން އިބްރާހީ ް
މަސްޖިދުލް އަމާނީ ،ހުޅުދޫ ަ
އިބްރާހީމް މަޖުދުއްދީން މިސްކިތުގައެވެ.

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

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

އައްޑޫސިޓީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން
 21ޖޫން އިން  23ޖޫން  2018އަށް ސިޓީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިއީ ކީރިތި ޤުރުއާނަށް
ބ އިތުރުކޮށް ތަޖުވީދު މަގުން ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް މޮޅުދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ
ލ ި
ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ޯ
މަތިވެރި

މަގްސަދުގައި

ކައުންސިލުން

ބޭއްވި

މުބާރާތެކެވެ.

މިމުބާރާތުގައި

އވަނީ
ބައިވެރިވެފަ ި

ޖުމްލަ

10

ހތަދޫ ސްކޫލް ،ހުޅުދޫ ސްކޫލް،
ބންގް ހައި ސްކޫލް ،ފޭދޫ ސްކޫލްި ،
ސްކޫލަކުންނެވެ .އެއީ އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް ،ބިލަ ޮ
މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް ،ނޫރާނީ ސްކޫލް ،ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާ ،ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް އަދި ޝަރީފީ ޕްރި ސްކޫލް އެވެ.
މބާރާތުގައި  6އުމުރުފުރާ އަކުން ވާދަ ކުރިއިރު މުބާރާތް
އ
ގ ި
ކށްގެންނެވެ .މުބާރާތު ަ
ށ ބިނާ ޮ
އެކުލެވިފައިވަނީ  2ކެޓެގަރީއަ ް
ފއެވެ .އެކި އުމުރު ފުރާތަކުން
 137ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ ަ
ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  37ދަރިވަރާއި ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ
ގ
ގޮފިން  16ދަރިވަރަކަށް ވަނަ ލިބިފައި ވެއެވެ .މި މުބާރާތު ެ
ޖަޖުންގެ
އަލްހާފިޒު

ޕެނަލްގައި
އިބްރާހިމް

ތިއްބެވީ
ޒުހައިރު

އަލްޤާރީ
އަދި

އަޙްމަދު

ތައުފީޤު،

އަލްހާފިޒު

މުޙައްމަދު

ދ
ނ ހުޅޫ ޫ
ވނަ ސްކޫލަކަށް ހޮވިފައިވަ ީ
ވަހީދުއެވެ .މިމުބާރާތުގައި އެއް ަ
ސްކޫލެވެ.

ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޚާއްސަ ކަންތައްތައް
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލް އިފްތިތާހް ކުރުން
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލް  2018ޖަނަވަރީ  4ވަނަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް މޭޔަރ އަބްދުﷲ
ޞާދިޤް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވިއެވެ .މިރަސްމިއްޔާތުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ބައެއް ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތް
ކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްގެ ފަރާތުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.
ކައުންސިލް އިދާރާގެ

ތހް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މޭޔަރ އަބްދުﷲ
ޔޫޓިއުބް ޗެނެލް އިފްތި ާ

ށ
ޞާދިޤް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލްގެ ސަބަބުން އައްޑޫސިޓީއަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް އިތުރަ ް
ހުޅުވިގެންދާނެކަމެށެވެ .އަދި ޔޫޓިއުބް ޗެނެލް މެދުވެރިކޮށް އައްޑޫސިޓީއާއި ގުޅޭ ގިނަ މައުލޫމާތު ދުނިޔޭގެ އެކި
ކަންކޮޅުތަކުގެ މީހުންނާ ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދީ އައްޑޫ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.
ހ އައްޑޫސިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑޮކިއުންމެންޓްރީ އަކާއި
ޔޫޓިއުބް އިފްތިތާހް ކުރުމަށްފަ ު
ފއެވެ.
ވީޑިއޯ ކްލިޕްސް ތަކެއް ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިން ވަނީ ބައްލަވާ ަ
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ކައުންސިލްގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ތަމްރީނު ފޯވަހި ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން
ކރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
ނގެ ކުރިއެރުމަށް ކައުންސިލުން  2018ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ު
ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފު ް
ރާވާފައިވާ

ތަމްރީން

"ޓްރެއިނިންގ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ

ޑައިރެކްޓްރީ
ތަމްރީން

އިފްތިތާހުކޮށް

ފވަހި
ޯ

'2018
ފެށުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތު  ،2018ފެބްރުވަރީ  14ގައި
ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ތރޭގައި އިދާރާގެ
މިއަހަރުގެ ެ

ށ އަމާޒުކޮށްގެން
ނ ް
އެކި ލެވެލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ަ
ށ
މުޅި ޖުމްލަ  10ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަ ް
ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިއަހަރުގެ އަރތް އަވާ ފާހާގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތް އައްޑޫސިޓީގައި ބޭއްވުން
އހަރުގެ މައި 'ސްވިޗް-
ހގަކުރަމުންގެންދާ ހަރަކާތުގެ މި ަ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މުޅި ދުނިޔޭގައި އަރތް އަވާގެ ގޮތުގައި ފާ ަ
އޯފް އިވެންޓް' ގެ ހޯސްޓް ސިޓީއަކަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ ކަމުން މިކަން ކައުންސިލްގެ އިސްނެންގުމާއެކު
ނގާފައިވަނީ  24މާރިޗު  2018ގައެވެ .މި ދުވަސް
ގ ކޮށްފައެވެ .މި ހަރަކާތް ހި ް
ވަނީ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަ ަ
ރކުރުމަށް ސްވިޗްތައް
ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކަން އިތު ު
ނިއްވާލުމުގެ

ހަރަކާތެއް

ކުރިޔަށް

ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

މީގެ

އިތުރުން

ސްޓޭޖް

ޝޯ

ހަރަކާތްތައް

ކުރިޔަށް

ށ އަމާޒުކޮށްގެން އާތް އަވަރ އެޑްވޮކެސީގެ ނަމުގައި
ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .އަދި އިކޯ ކެއަރގެ ފަރާތުން ޒުވާނުންނަ ް
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައިވެއެވެ.

ކާޑް ޕްރިންޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުން
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުރި ކާޑް ޕްރިންޓަރުން ކާޑް ޕްރިންޓްކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދި އެކި
ކޑް ޕްރިންޓްކޮށްދިނުމަށާއި
ހށަހަޅާފައިވާތީ ާ
ފަރާތްތަކުން ު

ށ ކައުންސިލުން ވަނީ
ތ ް
ދ މިޚިދުމަތުން އަގު ނަގާގޮ ަ
އަ ި

މންދެއެވެ.
ފާސްކޮށްފައެވެ .ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން މި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ު

އިޝްތިހާރު ބޯޑު ބެހެއްޓުމުގެ ފީ ކަނޑައެޅުން
ޑ
އ އިޝްތިހާރު ބޯ ު
ތންތަނުގަ ި
ޑތަކާއި ،ޕާކް ފަދަ ަ
ބލަހައްޓަމުންދާ ކުޅިވަރު ދަނ ު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ަ
ނގައި އިޝްތިހާރު ބޯޑު ބެހެއްޓުމުގެ އަގެއް ނެގުމަށް
ތ ު
ނ އެދެމުންދާތީ ،އެފަދަ ތަން ަ
ބެހެއްޓުމަށް އެކި ވިޔަފާރިތަކު ް
ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ .އެގޮތުން ،ކޮންމެ  32އަކަފޫޓާއި ހަމަޔަށް ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަށް 2.00ރ )ދެ ރުފިޔާ(
ފއެވެ.
އަދި  32އަކަފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު ނަމަ އަކަފޫޓަކަށް 5.00ރ )ފަސް ރުފިޔާ( ނެގުމަށް ވަނީ ނިންމާ ަ
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ސ .ހިތަދޫ ބްލޫރޫމް ހަސަން ޙުސައިނަށް ހަނދާނީ ލިޔުމެއް އެރުވުން
ށ
 28އެޕްރީން  2018ވަނަ ދުވަހު މޫދަ ް
ގޮސްއުޅުމުގެ ތެރޭގައި ރާޅާ އެކި ގޮސްކަނޑުވި
ތިން ކުދިންގެ ތެރެއިން ސ.ހިތަދޫ އަހުވާޒް،
އަލީ ރާއިފް އިބްރާހިމް ކަނޑުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ
ތެރެއިން

ގއި
ސަލާމަށްކޮށްދިނުމު ަ

ދެއްކެވި

ދ
ގކޮށް ސ،ހިތަ ޫ
ކުޅަދާނަކަމާއި ސާބިތުކަން ފާހަ ަ
ނށް ކައުންސިލް
ބުލޫރޫމް ،ހަސަން ހުސެއިން ަ
އިން ވަނީ ހަނދާނީ ލިޔުމެއް އަރުވާފައެވެ.

އީދިގަލި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ނަންދިނުން
އައްޑޫސިޓީގެ ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ އީދިގަލި ކިޅި ސަރަހައްދަށް ވަކި ނަމެއް އޮތުމަކީ މިސަރަހައްދު ތަރައްޤީކޮށް އިކޯ
ށފައިވާ ސަރަހައްދަށް "އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާކް" މިނަން
ހއްމުކަމަކަށް ވާނެތީ ހިމާޔަތްކޮ ް
ޓުއަރިޒަމަށް ހުޅުވާލެވޭއިރު މު ި
ލން ފާސްކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު
ވފައިވެއެވެ .މި ނަން ކައުންސި ު
ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމަ ާ
ވ.
ހޯދައި އެކި ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެ ެ
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދެވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން
ކައުންސިލް
ކައުންސިލް ހިންގާގޮތް
ގ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު ެ
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.
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

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިރާ:

ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު
ފޭދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

އާފަހި /ސ .ފޭދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

9996602

އީމެއިލް:

fahmee@adducity.gov.mv

ފުރިހަމަ ނަން:

ޙުސައިން ޙިޔާޟް

ދާއިރާ:

އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު:

ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް:

އެދުރުގެ /ސ .މީދޫ

ފޯން ނަންބަރ:

7785477

އީމެއިލް:

hussain.hiyaz@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

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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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ 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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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ

 01ޖަނަވަރީ  2018އިން  30ޖޫން  2018ގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯރޓް
ޙާޟިރުވާން ޖެހޭ ރަސްމީ ދުވަހުގެ ޢަދަދު

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވި ދުވަހުގެ ޢަދަދު

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

ޙާޟިރުނުވާ ދުވަހުގެ ޢަދަދު

7

ޙުސައިން ޙިޔާޟް

ކައުންސިލަރ

115

69

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދު

6

ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ކައުންސިލަރ

115

74

އަހަރީ ޗުއްޓީނެގި ދުވަހުގެ ޢަދަދު

5

އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ކައުންސިލަރ

115

67

ގ ޢަދަދު
ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީނެގި ދުވަހު ެ

4

ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ކައުންސިލަރ

115

64

ހގެ ޢަދަދު
މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީނެގި ދުވަ ު

3

ޢަލީ ފަހުމީ އަހްމަދު

ކައުންސިލަރ

115

86

ރަސްމީބޭނުމުގައި ރަށުން ބޭރުގައި

2

މުޙައްމަދު ޔަސްރިފު

ޓ މޭޔަރ
ޑެޕިއު ީ

115

76

ނަން

ސަސްޕެންޝަންގައި

1

ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް

މޭޔަރ

115

91

#

މަޤާމު

2
2

22
4

11

7

22
22

4

13

4

1

18

21

8

3

19

11

5

30

8

22

8
7

4

25

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

ތިންވަނަ ދައުރުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ

 01ޖެނުއަރީ  2018އިން  30ޖޫން  2018ގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯރޓް

ޙާޟިރުވި ޖަލްސާގެ އަދަދު

ނ
ނައަން ަ

ސަލާމް

ޗުއްޓީ

ރަސްމީ ދަތުރުގައި

1

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

ޖަލްސާގެ ޢަދަދު

7

އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ކައުންސިލަރ

15

3

4

ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް ބާއްވަން ޖެހުނު

6

ޙުސައިން ޙިޔާޟް

ކައުންސިލަރ

15

1

4

ކުރިމަތިވުމުން

5

ޢަލީ ފަހުމީ އަހްމަދު

ކައުންސިލަރ

17

2

ވިއްސާރަވެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ދަތިތަކާއި

4

ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ކައުންސިލަރ

18

2

ޖަލްސާގެ އަދަދު

3

ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ކައުންސިލަރ

16

ރއަށް ނުގެންދެވުނު
ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވެގެން ކު ި

2

މުޙައްމަދު ޔަސްރިފު

ޓ މޭޔަރ
ޑެޕިއު ީ

15

1

ޖަލްސާގެ އަދަދު

1

ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް

މޭޔަރ

18

1

ބާއްވަން ޖެހޭ ޖަލްސާގެ އަދަދު

ނަން

ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ އަދަދު

މަޤާމު

އެޖެންޑާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ ނުބޭއްވުން

#

4

2

1

4

1

2

4

1

2

5

3

26

23

4
2

1
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 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާއި ޤަރާރުތައް
ލވުން
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  26ބައްދަ ު
އ  02ޤަރާރުވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
ނތަކުގައި  123ނިންމުމާ ި
ވ ް
ނ  23ބައްދަލުވުމެވެ .މިބައްދަލު ު
ބާއްވަންޖެހޭއިރު ބޭއްވިފައިވަ ީ
އ
ތކާއި ޤަރާރުތައް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފަ ި
ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުން ަ
ވެއެވެ .އަދިހަމަ މިމުއްދަތުގެ ތެރެގައި  03ކުއްލި ބައްދަލުވުންވެސް ބާއްވާފައިވެއެވެ.

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

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
މުވައްޒަފުން
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ނިމުނު އިރު މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ 116
ވއްޒަފުންނެވެ .މިމުއްދަތުގެ
ޒފުންނާއި  27މަސައްކަތު މު ަ
އ ހިމެނެނީ  89އިދާރީ މުވައް ަ
މުވައްޒަފުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގަ ި
ތެރޭގައި  01މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވިފައިވާއިރު  01މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވެއެވެ.
މުވައްޒަފުން އެކުލެވިފައިވާގޮތް
ރޭންކް

އަދަދު

މުވައްޒަފުންގެ ރޭންކު ބެހިފައިވާގޮތް
ޑިރެކްޓަރ

EX1

2

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

11

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 1

SS1

16

ޖުމްލަ

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހު ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ޢަދަދަކީ  122އެވެ .މި އިދާރާގެ
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  81.06%މުވައްޒަފުން  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ 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.
ނަމަވެސް  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފާއިތުވި  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  08މުވައްޒަފަކާއި މެދު ސިވިލް ސަރވިސް
އސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވެއެވެ.
ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ި
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 ު

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

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް
މޯޓިވޭޝަން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
މިއީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖީއެސް
އަދި

އެމްއެސް

ބައިވެރިކޮށްގެން

ލެވެލްގެ
ހިންގާ

16

ނ
މުވައްޒަފު ް

'މޯޓިވޭޝަން'
ގަޑިއިރުގެ

ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

6

ޕްރޮގްރާމުގައި

މުވައްޒަފުންނަށް

ނ
ތަމްރީ ު
މިތަމްރީނު

މަސައްކަތުގެ

ތއް ހައްލުކުރުމުގައި
މާޙައުލުގައި ދިމާވާ ކަންތައް ަ
ތތަކާއި،
ގންނާނެ ގޮ ް
ރލިބި ަ
ތިމާގެ ނަފްސަށް ހިތްވަ ު
ދިމާވާ

ކަންކަމާއި

މގައި
ކުރިމަތިލު ު

ގެންގުޅެންވީ

ރަނގަޅު ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދެވުނެވެ.
ކޮމްޕްލެއިންސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
މިއީ

ރން ޕްރޮގްރާމެކެވެ 27 .ފެބުރުވަރީ
ޒކޮށްގެން ހިންގުނު ތަމް ީ
ޖީ.އެސް އަދި އެމްއެސް ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާ ު

 2018އިން  28ފެބުރުވަރީ  2018ގައި ބޭއްވުނު މިޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ  22މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ
ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
ސެޓްފިކެޓް  3އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 04ފެބްރުއަރީ  2018އިން  31މެއި  2018އަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ
އިންސްޓިޓިއުޓް ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި 'ސެޓްފިކެޓް  3އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން'
ހިންގާފައިވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ .އެގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމުގައި
ޖުމްލަ  17މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

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

30

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ލޯކަލް ޑިމޮކްރަސީ އާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި އައްޑޫގެ ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވުން
ތށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ފެށްޓެވި ތަމްރީން
ގން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަ ަ
ކައުންސިލަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ެ
ޕްރޮގްރާމެއްގައި އައްޑޫ

ސލަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިން ކައުން ި

ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދާއި ،ކައުންސިލަރ ފައިސަލް އިބްރާހީމް އާއި ކައުންސިލަރ ހުސައިން
ހިޔާޒްއެވެ.
ޕްރޮކިއުމެންޜް އެންޑް އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  15މާރިޗު 2018ގައި ބޭއްވި
ޓްރެއިންނިންގެ ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދާރާގެ  5މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

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

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

 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު :
•

އެޑްވާންސް ފެބްރިކް އެންޑް ރިބަން އިން މާ ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް :މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ
އލައަށް
އލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ ،އަމި ް
ހނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި އެބޭފުޅުން އަމި ް
އަންހެނުންގެ ު
މގެ ގޮތުން ކޮމެޓީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ
އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުފަހިކުރު ު
ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

•

ފހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް:
ތުއްތު ކުދިންގެ ހެދުންސެޓް ަ

ބރުވެރި
މި ކޯހަކީ ކޮމެޓީން އަންހެނުން ާ

ކުރުމަށާއި އަންހެނުން އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގު ފަހި ކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި
ރާވާ ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
 -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:
ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން
ޑިރެކްޓަރ ޝިޒްލީނާ އަސްލަމް

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޝައިބާ އަނީސް
ބ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ލަބީ ް
ފ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ލުޠު ީ
ބ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަރްޔަމް ހަބީ ާ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު އަމީޒާ ޚަލީލް
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން ރަޝީދު މޫސާ
އަލްއުސްތާޛު ޙުސެއިން ޙަބީބު
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު  2018 :ވަނަ އަހަރުގެ

ފުރަތަމަ ހަމަސް

ނ އެކިއެކި
އވި ،ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެ ޭ
ނ ބޭ ް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ  2ބައްދަލުވު ް
ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓިއަށް ހުށަހެޅުނު  6މައްސަލައަކާއިއެމު ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވި ގޮތް
ނިންމާފައިވެއެވެ.
 -3ޕަބްލިކް ސާރވިސް އެންހޭންސްމަންޓް ކޮމިޓީ

އ ރައްޔިތުންނަށް އަވަސް ޚިދުމަތަކެއް ފޯރު
މިންވަރު ވަޒަންކޮށް ބަލަ ި

 މަޤްސަދު  :ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި

ކޮށް ދިނުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުން
 މެމްބަރުން :
ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު )މުޤައްރިރު(
ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަހުމަދު
ކައުންސިލަރ ފައިސަލް އިބްރާހީމް
ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ހަސަން
އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ރައީސާ
އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު  2018 :ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް
ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ށ
އ ް
ކޮމިޓީ ަ

އެއްވެސް

މައްސަލައެއް

ހުށަހެޅިފައިނުވުމާއިއެކު

ގ
މިކޮމިޓީ ެ

އެއްވެސް

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިނުވެއެވެ.
 -4ބިޑް އިވެލުއޭޝަން

 މަޤްސަދު  :ކައުންސިލް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތުގެ މަތިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ޕްރޮކިޔަމަންޓް އަދި ބީލަމުގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން
 މެމްބަރުން :
ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:

34

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ނިޝާން
ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް ޢަބްދުﷲ އިހްސާން
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޙަސަން ރުބީން ވަހީދު
ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ އަމިނަތު އުސްވާ
ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އީމާން ޝާތިރު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަރްވާ ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ސަމާހަތު ފަހުމީ
ކޭޝިއަރ މުޙައްމަދު ނާސިޙް
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު  2018 :ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ
ށ
ހށަހެޅުނު ތިރީގައިވާ  26މައްސަލަވެސް އިވެލުއޭޓްކޮ ް
ވން ބޭއްވި ކޮމިޓީއަށް ު
ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ  20ބައްދަލު ު
ނިންމާފައިވެއެވެ.
 .1އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށުއޮފީހުގައި ސެކިއުރިޓީ ހަޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.
 .2އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށު މަރަދޫ ސްކޫލްގެ އިރުމަތީގައިވާ ޕާރކްގެ ލޭންޑްސްކޭޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.
ދ ޕިކްނިކް އޭރިއާއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ
 .3އައްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ބާބަކިއު ،ޕާރޓީ ،އަ ި
މަސައްކަތް.
ދ ޕިކްނިކް އޭރިއާއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ
 .4އައްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ބާބަކިއު ،ޕާރޓީ ،އަ ި
މަސައްކަތް.
 .5އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
މސައްކަތް.
 .6އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ލައިޓްޖެހުމުގެ ަ
ނ
 .7ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑު ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދު ް
 .8ޑްރައިނޭޖް ސިސްޓަމްގައި ބޭނުންކުރާ ވައްތަރުގެ ޕަމްޕެއް ގަތުން.
 08 .9ސާރފޭސް ޕްރޯ ހޯދުމަށް
 .10ސްޓޮކް އެންޑް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް ޑިޒައިންކޮށް ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.
 .11އައްޑޫސިޓީ ގައުކެނޑި ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޗެކްޕޯސްޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.
 .12އައްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ބާބަކިއު ،ޕާރޓީ ،އަދި ޕިކްނިކް އޭރިއާއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް.
ނ
ނންސް އުސޫލުން މަސްމާރުކޭޓެއް ޢިމާރާތްކޮށްދޭ ެ
 .13މަރަދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައި ޭ
ފަރާތެއް ހޯދުން.
ނ
 .14އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު ް
 .15އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އަވަށު މެދު ދާއިރާގައި ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ބާބަކިއު ،ޕާޓީ ،ޕިކްނިކް ފަދަ
ޚަރަކާތްތައް ބޭއްވޭގޮތަށް ވަސީލާތްތައް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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ކއު ،ޕާޓީ،
 .16އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އަވަށު މާކިޅި އަދި ކޯހެރެ ސަރަޙައްދުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ބާބަ ި
ޕިކްނިކް ފަދަ ޚަރަކާތްތައް ބޭއްވޭގޮތަށް ވަސީލާތްތައް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
 .17އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އަވަށު  04ފަންނެއްގައި އަރާ ފޭބުމަށް ފަސޭހަވާނެހެން ސިޑިތަކެއް ހެދުމުގެ
މަސައްކަތް.
 .18އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވޭނެއް ގަތުން
 .19އައްޑުސިޓީ މީދޫއަވަށު ކޯގަންނު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން
އ
 .20އައްޑުސިޓީ ފޭދޫއަވަށުގައި ބާބެކިއު ޕާރޓީ ޕިކްނިކް ފަދަ ހަރަކާތަތައް ބޭއްވޭނެ ގޮތައް ވަސީލަތްތަ ް
ޤާއިމް ކުރުން.
އންސްޓްރަކްޓަރެއް
ނ ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ހިންގުމަށް ި
ދބަސް ފަހަ ް
ބލުންނަށް ަ
 .21އައްޑޫގެ އަންހެން ކަނ ަ
ހޯދުން.
 .22އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދަރާގެ މައި ޢިމާރާތުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް.
 .23މޭޔަރ އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ރޫމްގެ ސީލިންގ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
އ ވަޅުތަކުގެ
 .24ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭ ބިމު އަޑީގައިވާ ވާރޭ ފެންތާނގީ ހަލާކުވެފައިވާ މަތިއާ ި
ތން ހެދުމާއި ފެންވަޅުތައް ހިއްކާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
ހަލާކުވެފައިވާ ތަން ަ
 .25މަރަދޫ އަވަށު ޓްރެކް ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ފެންސާއި ސިޑި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
 .26މަރަދޫ އަވަށު ވެންބޮޅަފިށި ޕާކުގައި ހުރި ޖިމް ސެޓް މަރާމާތުކޮށް ޕާކުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް.
 -5ބިޑް ކޮމިޓީ

 މަޤްސަދު  :ކައުންސިލް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތުގެ މަތިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ޕްރޮކިޔަމަންޓް އަދި ބީލަމުގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން
 މެމްބަރުން :
ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ހަބީބު )މުޤައްރިރު(
ފ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ލުޠު ީ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޝައިބާ އަނީސް
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޢަލީ ހާޝިމް
އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ މުންސިރާ މުސްޠަފާ
އެސިސްޓެންޓް އެޗް.އާރު އޮފިސަރ ޝުހުބަތު ނަސީރު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރްޔަމް އިމާރަތު
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު 2018 :ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ
ށ
ތރީގައިވާ  18މައްސަލަވެސް އިވެލުއޭޓްކޮ ް
ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ  19ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ި
ނިންމާފައިވެއެވެ.
 .1އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ސެކިއުރިޓީ ހަޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 .2އައްޑޫސިޓިގެ މަރަދޫ އަވަށު މަރަދޫ ސްކޫލްގެ އިރުމަތީގައިވާ ޕާރކްގެ ލޭންޑްސްކޭޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.
 .3ސްޓޮކް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޑިޒައިންކޮށް ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.
 08 .4ސާރފޭސް ޕްރޯ ހޯދުން
 .5ޑްރައިނޭޓް ސިސްޓަމްގައި ބޭނުންކުރާ ވައްތަރުގެ ޕަމްޕެއްގަތުން.
 .6ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑު ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުން.
 .7އައްޑޫސިޓީ ގައުކެނޑި ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޗެކްޕޯސްޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.
 .8އައްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ބާބަކިއު ސްޓޭންޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
 .9އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
 .10އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  3ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް ބައެއް ބަދަލު ގެނެސް މަރާމާތު ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް.
 .11އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ލައިޓްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް.
ނ
ނންސް އުސޫލުން މަސްމާރުކޭޓެއް ޢިމާރާތްކޮށްދޭ ެ
 .12މަރަދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައި ޭ
ފަރާތެއް ހޯދުން.
ނ
 .13އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު ް
 .14އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އަވަށު މެދު ދާއިރާގައި ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ބާބަކިއު ،ޕާޓީ ،ޕިކްނިކް ފަދަ
ޚަރަކާތްތައް ބޭއްވޭގޮތަށް ވަސީލާތްތައް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
ކއު ،ޕާޓީ،
 .15އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އަވަށު މާކިޅި އަދި ކޯހެރެ ސަރަޙައްދުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ބާބަ ި
ޕިކްނިކް ފަދަ ޚަރަކާތްތައް ބޭއްވޭގޮތަށް ވަސީލާތްތައް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
ނ ވަސީލަތްއް
އ ބޭއްވޭ ެ
ކ ފަދަ ހަރަކާތަތަ ް
ށގައި ބާބެކިއު ،ޕާރޓީ ޕިކްނި ް
 .16އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫއަވަ ު
ޤާއިމްކުރުން
އންސްޓްރަކްޓަރެއް
ނ ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ހިންގުމަށް ި
ދބަސް ފަހަ ް
ބލުންނަށް ަ
 .17އައްޑޫގެ އަންހެން ކަނ ަ
ހޯދުން.
 .18އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މައި ޢިމާރާތުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް.
 -6ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް

 މަޤްސަދު  :އައްޑޫސިޓީގެ ކުޅިވަރާއިގުޅޭ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެ ލަފާދިނުމާއި އައްޑޫސިޓީގެ
ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި އެކު ސިޓީގެ ސްޕޯޓްސް ކަލަންޑަރު އެކުލަވައި ތަންފީޒުކުރުމުގައި
އިސްނަގައި އެހީތެރިވުން.
 މެމްބަރުން :
ރއީސް(
އަލްފާޞިލް ސުލްޠާން ސަޢީދު ) ަ
ބ ރައީސް(
އ ު
އަލްފާޟިލް އަލީ ހާނިޒު )ނަ ި
އަލްފާޟިލާ ޝެހެނާޒް ރަޝީދު )އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ(
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަލްފާޟިލް ފައިސަލް އިބްރާޙިމް )ކައުންސިލަރ(
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޙަބީބް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސައީދު
މ
އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނަދީ ް
ބ
އަލްފާޞިލް އަޙުމަދު ހަބީ ު
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު  2017 :ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކޮމިޓީގެ  07ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ ،އައްޑޫސިޓީގައި ހިންގޭ ކުޅިވަރު މުބާރަތް
ތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ދައުރު ކަނޑައެޅުމުގައި މިކޮމެޓީގެ ލަފާއާއި އިރުޝާދު ހޯދިފައިވެއެވެ.
 -7އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާއި ދީނީ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ

 މަޤްސަދު  :މިސިޓީގައި އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުމާއި އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާއި ދީނީ ކަންކަމާއިގުޅޭގޮތުން
ށ އެހީތެރިވެ ލަފާދިނުން.
ހޭލުންތެރިކުރުމުގައި ކައުންސިލަ ް
 މެމްބަރުން :
އައްޝައިޚް ޙަސަން ލަޠީފް މޫސާ
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ހިޔާޟް )ކައުންސިލަރ(
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް
އައްޝައިޚް ޙުސައިން ފަހުމީ
އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ރުޝްދީ
އައްޝައިޚް އަބްދުﷲ ޞިއްދީޤު
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަފީފު
އައްޝައިޚް އަޙުމަދު ނާޒިހު
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު  2018 :ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް
ނވެއެވެ.
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައި ު
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 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް
 -8ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ނންބަރު " 16/2014ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ
 މަޤްސަދު  :މިއީ ޤާނޫނު ަ
ށން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.
ޤާނޫނު"  17ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
 މެމްބަރުން :
ބ
އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ހަބީ ާ
އަލްފާޟިލު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ބީމް ،ސ.ހިތަދޫ
ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަލީ ފަހުމީ އަހުމަދު
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު  2018 :ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކޮމިޓީއަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ

މިކޮމިޓީގެ އެއްވެސް

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިނުވެއެވެ.
-9

ބަހާއި ތާރީޚް ދިރާސާކުރާ ކޮމެޓީ

 މަޤްސަދު :
މެހުމާނުންނަށް

މިއީ އައްޑޫސިޓީގެ ތާރިޙާއި ބަސްކުރިއަރުވައި އަދި އައްޑުސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ
ފުޅާ

ދާއިރާއެއްގައި

އައްޑުސިޓީގެ

ތަސައްވުރާއި

މައުލޫމާތު

ފޯރުކޮއްދިނުމުގައި

ށޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީއެކެވެ.
ކައުންސިލްއަށް އެހީތެރިވެދިނުމަ ް
 މެމްބަރުން :
ބރާހީމް )މުޤައްރިރު(
އ ް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު ި
ފޤް )ނައިބު މުޤައްރިރު(
އަލްފާޟިލް ޞަފްވާނު ޝަ ީ
ދ )ކައުންސިލަރ(
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފަހުމީ އަހްމަ ު
އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ޙަމީދު
ޤ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފިރާ ް
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަމީޒާ ޚަލީލު
 މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު  2017 :ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކޮމިޓީގެ  02ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ ،އައްޑޫސިޓީގެ ތާރީޚާއި ޡަޤާފަތުގެ
މަޢުލޫމާތުތައް ޙިއްޞާކޮށް ދިރުވައި އާލާކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.

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

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ފިޒިކަލް ޑިސްއޭބްލްސްއިން ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނު
ބައްދަލުވުން  22 -ޖަނަވަރީ 2018
ކ މުހިއްމު ކަމަކަށްވުމާއި
ދނަގަތުމަ ީ
ެ
ފރާތްތަކުގެ ހާލަތު
ަ
މިބައްދަލުވުމަކީ އައްޑޫސިޓީގައި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ
ވތީ،
ނތަކަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ކަންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުން ާ
ނ ް
އެފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ބޭ ު
ކލް ޑިސްއެވިލިޓީ ދުވަސް
ނޝަނަލް ފިޒި ަ
މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ފިޒިކަލް ޑިސްއޭބްލްގެ ފަރާތުން ،އިންޓަރ ޭ
ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ޙިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވުނު
ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 27 .ޖަނަވަރީ 2018
ގ ފަރާތުން އައްޑޫގައި
ގލް ކްލިނިކް ެ
މިއީ ،ފެމިލީ ލީ ަ
ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެޖަމްޢިއްޔާގެ ގޮތްޕެއް
މަރަދޫގެ ޖަމްޢިއްޔާއަކާއި ގުޅިގެން ގާއިމްކުރުމުގެ
މަރްހަލާ

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް

ވ
ހަމަޖެހިފައި ާ

ށއި ،އެޖަމްޢިއްޔާގެ
ގޮތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެރުވުމަ ާ
މަޤްޞަދު
ކައުންސިލުން

އޮޅުންފިލުވައިދީ،
ބޭނުންވާ

އައްޑޫ

ގޮތްޕަށް

ހތެރިކަން
އެ ީ

ހޯދުމުގެ

ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ޕީ.އެސް.އެމް އިން ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 29 .ޖަނަވަރީ 2018
މިބައްދަލުވުމަކީ ،އައްޑޫގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ބިއުރޯގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމާއި ގުޅުންހުރި
މުވައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް ޕީ.އެސް.އެމްއިން ފައްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު
ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 31 .ޖަނަވަރީ 2018
މިބައްދަލުވުމަކީ ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ އައު ކޮމާންޑަރުކަމާއި އަޙްމަދު ސާމީ ،ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން،
ވ ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ތައާރަފްވެ ކައުންސިލާއި އެކު ގުޅުންބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއް ި

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

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.
 11ފެބުރުވަރީ 2018
މށްޓަކައި އީ.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލައިސަންސް
މިއީ ،އައްޑޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓު ަ
ދާއިމީ ކުރުމުގެ ކުރިން ،އައްޑޫ ސިޓީގައި ފެނުގެ ޚިދުމަތްތައް ދެވެމުންދަނީ އީ.ޕީ.އޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ
ނޒާމާއި ގުޅިގެން ކަމާ ގުޅުންހުރި މުވައްސަސާތަކުގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުން ފިލުވުމުގެ
އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި ،ފެނުގެ ި
ވންތަކުގެ ތެރެއިން ،އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވި
ގޮތުން ،އީ.ޕީ.އޭ އާއި ފެނަކައިން ކުރިއަށްގެންދާ ބައްދަލު ު
ބައްދަލުވުމެކެވެ.
އޮޑިޓަރ

އޮފީހުގެ

ޖެނެރަލް

ސަރަޙައްދީ

ދެކުނު

އޮފީހާއެކު ކައުންސިލުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން25 .
ފެބުރުވަރީ 2018
ޓ
މިބައްދަލުވުމަކީ ،މިއަދާރާގެ 2016ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑި ް
ނިންމާލުމުގެ
ކަންތައްތަކުގެ
އިސްވެރިންނާއި

ކުރިން،
ރިޕޯޓު

ނ
ފާހަގަކުރެވު ު

އޮޑިޓްގައި
މިއިދާރާގެ

ޙިއްސާކުރެއްވުމުގެ

ކަމާބެހޭ

ނ
ގޮތުން ބޭއްވު ު

ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ކްލަބް ރާވެރިޔާގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 27 .ފެބުރުވަރީ 2018
ދގައި  29-26މާރިޗް 2018އަށް ބާއްވާ11 ،ވަނަ މަކީޓަރ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް
މިބައްދަލުވުމަކީ ،ށ.މިލަން ޫ
ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018ގައި އައްޑޫސިޓީ ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ސްކޫލްތަކުން ހޮވާލެވުނު އެތުލެޓިކްސް ޓީމެއް ކްލަބް
އ
ރާވެރިޔާގެ ނަމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ޙިއްސާކުރުމަށާއި ،މުބާރާތުގަ ި
ބައިވެރިވުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް ކްލަބް ރާވެރިޔާގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ ބޭއްވުނު
ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އީ.ޕީ.އޭ އައްޑޫގޮފިން ސ.ގަމުގެ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖުގައި ބޭއްވި
ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުން.
މިބައްދަލުވުމަކީ ،މިއަހަރު އެ ސްކޫލްގެ ޕީ.ޓީ.އޭ .އިން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ހިއްސާކޮށް ކައުންސިލުން
ގތް
ކމަށް އެދި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮ
ހތެރި ަ
ކއުންސިލުން ވެދެވެން އެ ީ
ގ ޙަރަކާތަށް ަ
އެބޭފުޅުން ހިން ާ
ކައުންސިލާއި ޙިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

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

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 04 .މާރިޗް 2018
މިބައްދަލުވުމަކީ
ކައުންސިލްގެ

މތީ
ހައްދުން ަ
މެމްބަރުން

ޅ
އަތޮ ު

04-03

މާރިޗް

ބ
2018އަށް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ތަޖުރި ާ
އައްޑޫސިޓީ

ދަތުރުގައި

ކައުންސިލާއި

ބައްދަލުކޮށް ،އިދާރާގެ އިދާރީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ
ވޑައިގެންފައިވާތީ
ށ އެދި ަ
މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަ ް
އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.
އައިރަނަރސްއާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރުން 7 :މާރިޗް 2018
މިއީ

އައި

ރަނާރަސްގެ

ފަރާތުން

އައްޑޫސިޓީގައި

"އައްޑޫ މެރަތަން" ގެ ނަމުގައި މެރަތަން ދުވުމެއް
ގ
އވާތީ ،އެ އިވެންޓު ެ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފަ ި
މަޢޫލޫމާތު ކައުންސިލާއި ޙިއްސާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު
ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުން 12 .މާރިޗް 2018
ނ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް
މިބައްދަލުވުމަކީ ،އެން.އައި.އީ އިން ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ބޮޑެތި މީހުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެ ް
މޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ނންވާތީ އެކަމުގެ ަ
ހިންގުމަށް ބޭ ު
އީކޯކެއަރ އިން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން 8 :މާރިޗް 2018
މިބައްދަލުވުމަކީ 24 ،މާރިޗް  2018ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާރތު އަވާ ފާހަގަކުރުމަށް ،އާރތު އަވަރ މޯލްޑިވްސް
އންސިލާއި ޙިއްސާކުރުމަށް
ކަރަންޓް ޓީމުގެ ފަރާތުން އީކޯ ކެއަރ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަ ު
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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ޝަންގްރިއްލާ ވިލިގިލީ ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ އާއި
ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުން 12 .މާރިޗް 2018
ލ ވިލިނގިލި ރިސޯޓް އެންޑް
މިބައްދަލުވުމަކީ ،ޝަންގްރިއް ާ
ސްޕާގެ ސީއެސްއާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިއަހަރު ހިންގާނެ
ށ
ހަރަކާތްތައް ރޭވުމުގައި ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަ ް
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން

ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް

ބޭއްވުން 14 .މާރިޗް 2018
މިބައްދަލުވުމަކީ،

އައްޑޫގައި

ހިނގާ

މަގުމަތީގެ

އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަވަމުންދިއުމާއި ގުޅިގެން ،އެކަން
ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އަވަސް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް
އެޅުއްވުމަށްޓަކައި
މޯލްޑިވްސް
ގުޅިގެން

ޕޮލިސް
ކުރެވިދާނެ

ޓްރާންސްޕޯޓް
ސަރވިސްއިން
ކަންތައްތަކާއި

އޮތޯރިޓީއާއި
ކައުންސިލާއި
ބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

އިންވެންޓްރީ

ސޮފްޓްވެއަރ

ހެދުމަށް

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ބެންޓަމް އާއެކު ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 18 .އޭޕްރިލް 2018
ގ މަޢުލޫމާތު މިއިދާރާއާއި
މގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތު ެ
އންވެންޓްރީ ސޮފްޓްވެއަރ ހެދު ު
ނ ި
މިބައްދަލުވުމަކީ ،ބެންޓަމްއި ް
ޙިއްސާ ކުރަމުން ދިޔައިރު ،އެންމެފަހުން ޙިއްސާކުރި މަޢުލޫމާތުތަކުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާއެކު،
އެކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ބެންޓަމްއާ ދެމެދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ސީ.ޑީ.އީ ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 23 .އޭޕްރިލް 2018
އފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން ޒޯން  6އަދި 7ގައި ޤާއިމްކުރުމަށް
މިބައްދަލުވުމަކީ ،މިނިސްޓްރީ ޮ
ހަމަޖެހިފައިވާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެށުމުގެ ކުރިން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ޓ ހެދުމަށް ،މިނިސްޓްރީން ސީ.ޑީ.އީ ކޮންސަލްޓޭޝަނާއި
ސޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެން ް
ޯ
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޑް
ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާތީ ،ކަމާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ،ޕްރޮޖެކްޓާއިމެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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ދ
ނތަކުގެ ތެރެއިން ،އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އަ ި
ނދާ ބައްދަލުވު ް
ދެނަގަތުމަށްޓަކައި ބާއްވަމުންގެ ް
ކައުންސިލްގެ ރިކޮމަންޑޭޝަންސްތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ސީ.ޑީ.އީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ސީކެޕްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން 30 .އޭޕްރީލް 2018
މނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަޓުން ހިންގާ ސީޕެކް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އައްޑޫގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ނޭޗަރ
މިބައްދަލުވުމަކީި ،
ޕާކާއި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި
ޙިއްސާކުރުމަށް ސީކެޕްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކައުންސިލާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 7 .ޖޫން 2018
މިބައްދަލުވުމަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސް
އާއި

ކައުންސިލައުން

ސެކްޝަންތަކުގެ

އަދި

ވެރިން

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ހިމެނޭގޮތަށް

ނ
ވ ު
ބޭއް ު

ގ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ
ބައްދަލުވުމެކެވެ .މިބައްދަލުވުމު ެ
ނކުރުމުގައި އިސްލާމް
ސިފަވަންތަ ދަރިންތަކެއް ބި ާ
ދީނާއި

ޤައުމިއްޔަތުގެ

މުހިއްމު

ކަމާއި

ދީނުގައި

ނށް ދެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަން ފަދަ
މައިންބަފައިން ަ
ރަނގަޅު  12ވެލިއުސްއެއް ކިޔާދީ 3 ،ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް ކޭމްޕެއް ހިންގާ ބައިވެރީންގެ ކިބައިގައި
ރަނގަޅު ސިފަތަކެއް ހަރުލެއްވުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސާރވިސަސް އިން ހާމަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިފަދަ ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ގިނަ ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާނެތީ،
ބން
މޕް ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ސަތަރި ފަދަ ތަކެތީގެ އެހީ ލި ު
ކައުންސިލުން މި ވޯކް ޝޮޕަށް ބޭނުންވާ ފެނުގެ އެހީއާއި ކޭ ް
ނ ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.
ބޭނުންވާ ކަން ހާމަކުރެއްވިއެވެ .މިކަމާއި ގުޅިގެން އެފަރާތުން އެދިފައިވާ އެހީތެރިކަން ކައުންސިލު ް

ޓީ.އެފް.ޖީއާއެކު ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 25 .ޖޫން 2018
ނ އިން އައްޑޫ"އާއި ބެހޭ
މިއީ އޮގަސްޓް 2018ގައި އައްޑޫގައި ޓީ.އެފް.ޖީން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ރަ ް
މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ޙިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

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

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތައް
ލކަލް ޑިމޮކްރަސީ އާއި
ތށް ބޭއްވި ޯ
ތން ދުވަހުގެ މުއްދަ ަ
ނތިޒާމްކޮށްގެން ި
 .1ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އި ް
ބއިވެރިވުމަށް ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ހިޔާޒު އާއި ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު
ނ ޕްރޮގްރާމްގައި ަ
ބެހޭ ތަމްރީ ް
އަދި ކައުންސިލަރ ފައިސަލް އިބްރާހީމް  27ޖެނުއަރީ  2018އިން  31ޖެނުއަރީ  2018މާލެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 .2ކޮލަމްބޯ /ޗެންނާއީގައި  27އިން  28ފެބްރުވަރީ 2018އަށް ބޭއްވުނު އައްޑޫ ރޯޑް ޝޯވް ގައި މި އިދާރާގެ
ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ހިޔާޒާއި ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު އަދި ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 .3ޑިޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަޞްރިފް  26އޭޕްރީލް  2018ގައި މިނިސްޓްރި އޮފް އެންވަޔަރމަންޓް އެންޑް
އެނާރޖީގައި ޒޯން  6އަދި  7ގައި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރާ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އީ.އައި.އޭ .އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ސްކޯޕް މީޓިންގ ވޯކްޝޮޕްގައި
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
" .4ޔުނައިޓެޑް ސިޓީސް އެންޑް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް" ގެ ފަރާތުން ޖެޖޫ ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއާ ގައި 29
ލ އައިލެންޑް ޓުވަރިޒަމް
މެއި  2018އިން  01ޖޫން  2018އަށް ބޭއްވި ކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފޯ ސަސްޓެއިނަބު ް
އިން ދަ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ގައި ،މި އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން އާއި
"އިކުއެޓޯރިއަލް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓުވަރިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން" ގެ މެމްބަރެއް ކަމުގައިވާ މިޞްބާޙު އަޙްމަދު ނަޒީރު
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

.5

" ފިފްތު ޗައިނާ ސައުތު އޭޝިއަރ އެކްސްޕޮޒިޝަން އެންޑް ދަ ޓުވެންޓީ ފިފްތު ކުންމިން ފެއަރ އެންޑް ފަސްޓް
ޗައިނާ ސައުތު އޭޝިއަރ ކޯޕަރޭޝަން ފޯރަމް" ގައި ބައިވެރިވުމަށް ޗައިނާގެ ޔޫނާން ޕްރޮވިންސްގެ ފޮރިން އޮފީހުން 2
ބފައިވާތީ ،އެ ފޯރަމްގައި  13ޖޫން  2018އިން  17ޖޫން  2018އަށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން
ތ ލި ި
ބޭފުޅަކަށް ދަޢުވަ ު
ޒ ޚަލީލު ބައިވެރިވެ
ޑިޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފު އާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު އަމީ ާ
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

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

ގައި އެޑްވިން މޯރީ )އިންގްލޭންޑް(
 04މާރިޗް  2018ވަނަ ދުވަހު ގައި އެޑްވިން މޯރީވަނީ
ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.

ކައުންސިލަށް

އެޑްވިން،

ނ
މެދުނުކެނޑި ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނައި ް
އައްޑުއަށް

ޒިޔާރަތްކުރާތާ

20

އަހަރަށްވުރެ

ގިނަ

ދުވަސްވެފައިވެއެވެ.

އޮޑިޓް
އޑޫސިޓީ
ތން އަ ް
ޖނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާ ު
ފބްރުއަރީ މަހުގެތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ެ
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ެ
ނވާފައިވެއެވެ .އަދި އޮޑިޓަރ
ހރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ފުރިހަމަކޮށް މިއިދާރާއަށް ރިޕޯޓް ފޮ ު
ކައުންސިލްގެ  2015ވަނަ އަ ަ
ޓ ރިޕޯޓް ވެސް ނިންމައި
ލ އޮޑި ް
ރޔަށްގެންގޮސްފައިވާ މިއިދާރާގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ މާ ީ
ރތުން ކު ި
ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަ ާ
މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
ތންނާއި
ނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިސިޓީގެ ރައްޔި ު
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 110ވަ ަ
ބައްދަލުކުރުމަށް  3އަވަށެއްގައި  3ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން

 2018ފެބްރުއަރީ  27ގައި ހިތަދޫ އަވަށުގައި،

 2018ފެބްރުއަރީ  28ގައި މަރަދޫ އަވަށުގައި އަދި  2018މާރިޗު  1ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި
އހަރީ ރިޕޯޓާއި ހުށަހެޅުމާއި
ތކުގައި  2017ވަނަ އަހަރުގެ ަ
ވން ަ
ކށްދެވިފައިވެއެވެ .މިބައްދަލު ު
މތު ފޯރު ޮ
ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫ ާ
އަދި  2018ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ
ހޯދިފައިވެއެވެ.
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ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް

•

ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް
ނ
ކައުންސިލުން ނިންމަ ް
ޖެހޭ

ކަންކަން

މުހިއްމު

ރސްމީ
ނިންމުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ަ
ކންމެ
ޮ

ބައްދަލުވުން

ތއެއްގެ
ފ ާ
ހަ ް

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

•

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.
•

މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ
އ އަދި
ނ ކުރުމާއި ،އިޖުތިމާޢީ ،ޢުމުރާނީ ،އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކާ ި
ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަ ާ
ކައުންސިލުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ
ވެރިންނާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންނާއެކު މަހަކު އެއްފަހަރު އޮންނަ ބައްދަލުވުމަކީ ކައުންސިލުން
ކރުމަށް ހުޅުވިފައިވާ ދޮރެކެވެ.
ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް އިސްލާހު ު
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•

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން
ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ށ
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި އެކިއެކި ހުނަރުތައް އިތުރުކޮ ް
ނ
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ގުޅު ް
ބަދަހި

ކުރުމަށްޓަކައި

މުވައްޒަފުންތަކަކަށް

މިއިދާރާގެ
އެކި

ގިނަ
ތަމްރީންތައް

ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ .މީގެތެރޭގައި މިއިދާރާއިން ހިންގި
ތަމްރީންތަކާއި

ނ
އެކިގޮތްގޮތު ް

މިއިދާރާއަށް

ލިބުނު

ތަމްރީން ފުރުސަތުތައް ހިމެނެއެވެ.
•

"އެމްޕްލޯއީ އޮފް ދަ މަންތް" ހޮވުން
ކޮންމެ މަހަކު 'އެމްޕްލޯއީ އޮފް ދި މަންތް'ގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮންމެ ޑިވިޜަނަކުން
މުވައްޒަފަކު ހޮވާފައި ވެއެވެ .މިއީ މަސައްކަތުގެ ރޫހު އާލާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ އަޚުލާގު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި
މަހަކު އެއްފަހަރު ދެވޭ އެވޯޑެކެވެ.
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•
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ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން ހަރަކާތްތައް ހިންގުން
ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުކުރުކޮށް ގުޅުން
މސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް  2018ވަނަ އަހަރުގެ
ބަދަހި ކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުން ަ
ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން
އ ޘަގާފަތާއި އާދަކާދަ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް  17ޖޫން  2018ގައި މާހެފުމެއް ބޭއްވުމާ ި
މނެއެވެ .މީގެއިތުރުން
ދިރުވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ހިއްޗައްގެއުން ހި ެ
ދރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަމަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  1500ރުފިޔާގެ ގިފްޓް
ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް އި ާ
ވައުޗާ ހަދިޔާކުރެވިފައިވެއެވެ .ހަމަ އެހެންމެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 01މެއި  2018ވަނަ
ނ
ނސިލްގެ ރެކްރިއޭޝން ކިލަބާއި ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައިވަ ީ
ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީ ކައު ް
އެކުވެރިކަމުގެ ޕުޓްސަލް މެޗެއް ކުޅެވިފައެވެ.

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

ތިންވަނަ ބައި :ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން
ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ

އަގު

ތަފްޞީލު
ފަރުނީޗަރ އާއި ފިޓިންގްސް

3,010,617.25

މެޝިނަރީ އާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް

6,783,334.55

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ ތަކެތި

3,136,299.56

އ
ބިމާއި ޢިމާރާތްތަ ް
ޖުމްލަ

33,851,685
46,781,936.36

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
މިއިދާރާގެ ބައެއް އިކުއިޕްމެންޓާއި މެޝިނަރީސް ވެސް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް މީގެ ކުރިން ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު
މާލީ ޚުލާސާ
ތވީސް މިލިއަން އަށްސަތޭކަ
ހ ާ
 2018ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ަ ) 27,805,639
ފަސްހާސް ހަ ސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަ ރުފިޔާ( ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ .އެއީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިން ) 12,538,508ބާރަ
މިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް އަށް ހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށް ރުފިޔާ( އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
ގްރާންޓް 17,895,153

)ސަތާރަ މިލިއަން އަށް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާ(

އެވެ .އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް އިން  2018ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގެ
ޖުމްލައަކީ ) 3,000,000ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ( އެވެ.
ނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ގްރާންޓް އިން
ނސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް މި ި
ޖޫން  2018ގެ ނިޔަލަށް ކައު ް
ޚަރަދުވެފައިވަނީ ) 8,462,683އަށް މިލިއަން ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް ހަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިން ރުފިޔާ( އެވެ.
ނ އަށް
ޚރަދުގެ ޖުމްލަ އަކީ ) 1,809,215އެއް މިލިއަ ް
ށ ހިގާފައިވާ ަ
ނ ޖޫންގެ ނިޔަލަ ް
ޖޓު ް
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަ ެ
ސަތޭކަ ނުވަ ހާސް ދުއިސައްތަ ފަނަރަ ރުފިޔާ( އެވެ .އެހެން ކަމުން ޖޫން 2018ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ
އއްހާސް އަށް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށް ރުފިޔާ( އެވެ.
ޚަރަދަކީ ) 10,271,898ދިހަ މިލިއަން ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ެ
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް އިން ޖޫން  2018ގެ ނިޔަލަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ
ޖުމްލައަކީ ) 241,291ދުއިސައްތަ ސާޅީސް އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ އެއް ރުފިޔާ( އެވެ.
ނ އަކީ 1,180,418
މލަ އާމްދަ ީ
ނސިލަށް ލިބުނު ޖު ް
ޖޫން 2018ގެ ނިޔަލަށް ކައު ް

ހ
އެއް މިލިއަން އެއްސަތޭކަ އަށްޑި ަ

ނ އަކީ ) 1,121,325އެއް
ނޓް އާމްދަ ީ
ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ( ރުފިޔާ އެވެ .ރިޒާވް ކެނޑުމަށް ފަހު ެ
މިލިއަން ސަތޭކަ އެކާވީސް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( އެވެ .ޖެނުއަރީ  2018އިން ޖޫން  2018ގެ
ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ރިޒާވް އަކީ ) 59,093ފަންސާސް ނުވަހާސް ނުވަދިހަ ތިން ރުފިޔާ( އެވެ.

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

51

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް

އެކި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ އެހީތައް
ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއިގުޅިގެން ވެވުނު އެހީ
ހުޅުދޫ ވައިޖެހޭ ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އެގެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދޭ
ފައިސާގެ އެހީ
ސ.މީދޫ ކުދެހިގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އެގެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދޭ
ފައިސާގެ އެހީ
ސ.ހިތަދޫ ދޮންލަފަރުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އެގެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދޭ
ފައިސާގެ އެހީ

5,000.00
5,000.00
30,212.00

ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ވެވުނު އެހީ
ގޯދިއްޔަ ޖަމްޢިއްޔާ އަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ

50,000.00

ޖަމްޢިއްޔަތުލް އުލަމާ އަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ

18,000.00

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ )އުމުރުން ދުވަސްވީ
މިހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ހަދާ އެސެސްމެންޓަށް އެހީތެރިވުމަށް(

31,204.00

އެކިއެކި މުބާރާތްތަކަށް ދެވުނު އިނާމާއި އެހީގެ ޚަރަދު
މުލިމަތި ޔުނައިޓެޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ކަންކަމަށް އެ ޖަމްއިއްޔާއަށް ދޭއެހީ

10,439.00

ކްލަބް ރިވަރިން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށްދޭ އެހީ

10,000.00

އައިރަނާސް އިން ބޭއްވި އައްޑޫ މެރެތަންގެ ވަނަތަކަށް ދޭ އެހީ

6,090.00

ސ.މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗެއިން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ

10,000.00

ހިތަދޫ ފުޓުބޯޅަ ކްލަބް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ

59,760.00

ބްލެކް ޕާލް

15,420.00

އައްޑޫ އޮންލައިން ބޭއްވި މަދަހަ މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް ދޭ އެހީ

7,090.00

އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވި އައްޑޫގެ ދަރިވަރުންނާއި ކޯޗް އަދި ބެލެނިވެރިންގެ ޓިކެޓް

7,834.00

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސލްގެ ސްޓާފް ވެލްފެއަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބަށް
އައްޑޫ ސިޓީ ސްޓާފް ވެލްފެއަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބު )ރޯދަ ހަދިޔާ އަދި އުމްރާ ދަތުރު(
ޖުމްލަ އެހީ

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

204,375
470,424.00
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އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ
ފުރަތަމަ 6މަސް ދުވަހު ދެވިފައިވާ އެހީ
ޖަމިއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ދެވުނު އެހީ
މުބާރާތްތަކަށް ދެވުނު އިނާމާއި އެހީ

40,212
99,204

ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށްދެވުނު އެހީ
ޤުދުރަތީ ކާރިޡާތަކާއި ގުޅިގެން ދެވުނު އެހީ

204,375
126,633

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު
2018

ތަފްޞީލް
އާމްދަނީ

1,180,418

ނެޓް އާމްދަނީ )ރިޒާވް ކެނޑުމަށްފަހު(

1,121,325
59,093

ޖެނުއަރީ  2017އިން ޑިސެމްބަރ 2017ގެ ނިޔަލަށް ރިޒާވް

 2018ޖޫންގެ ނިޔަލަށް

ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލް

9,973,037

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

298,861

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

10,271,898

ޖުމްލަ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ތަފްސީލް
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 2018ޖޫންގެ

2017ގެ ޚަރަދު

ނިޔަލަށް ޚަރަދު

11,786,695

6,518,711

515,576

281,897

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

296,821

54,168

ދ ތަކެތީގެ އަގު
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ާ

629,636

312,212

ދމަތުގެ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚި ު

6,127,610

1,759,213

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

-

-

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

220,458

58,273

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

2,491,759

518,033

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

2,242,241

470,530

ބދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
ލ ި
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ި

-

-

ޖުމްލަ

24,310,795

9,973,037

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް
ސ
ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައި ާ

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އަދި ކައުންސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތައް

ތަފްސީލް

 2018ޖޫންގެ

2017ގެ ޚަރަދު

ނިޔަލަށް ޚަރަދު

ކައުންސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު

1,350,661

284,673

ރ މުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަ ު

762,185

14,188

ޖުމްލަ

2,112,846

298,861

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

ތަފްސީލް

 2018ޖޫންގެ

2017ގެ ޚަރަދު

ނިޔަލަށް ޚަރަދު

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

8,655,001

4,356,930

ސ
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަން ް

3,131,693

2,161,781

ޖުމްލަ

11,786,695

6,518,711
◌ިނގާ ޚަރަދ

އައްޑޫސިޓީ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ޚަރަދު

ތަފްސީލް

 2018ޖޫންގެ

2017ގެ ޚަރަދު

ނިޔަލަށް ޚަރަދު

އައްޑޫ ސިޓީގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުން

423,775

241,291

އައްޑޫ ސިޓީގެ އިޖްތިމާޢީ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

50,000

-

އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

37,551

-

ޓްރަސްޓް ފަންޑް ދިރުވުމަށް

5,100,000

-

ޖުމްލަ

5,611,326

241,291

ފޯން  Telephone: 6885003:ފެކްސް Fax: 6885002:އީމެއިލްemail:admin@adducity.gov.mv:
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ނިންމުން
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު

ގ
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތާއި ކައުންސިލުން ހިން ި

ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދާއި
ވ
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އެއަށްފަހު މި ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުމުގައި ފަންނީ ގޮތުންނާއި އިދާރީ ގޮތުން އެހީތެރި ވެދެއް ި
ލޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު މި ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް
އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އިޚް ާ
ވިލަރެސްކޮށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހައި ފަރާތެއް ވެސް މި ޝުކުރުގައި ޝާމިލުކުރަމެވެ .ﷲ
ވރި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ތަރައްޤީއާއި ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަމާއި
ތ ދިވެހި ޤައުމަށާއި މި ފަޚުރު ެ
ލބުވެ ި
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މި ޮ
ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ތާއަބަދުމެ މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ .އާމީން !
ﻭﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﷴ ﻭﺁﻟﻪ ﻭ ﺻﺣﺑﻪ ﺃﺟﻣﻌﻳﻥ  .ﻭﺍﻟﺣﻣﺩ � ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻥ .
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Email: admin@adducity.gov.mv :ްއީމެއިލ

Fax: +960 6885002 :ްފެކްސ

Telephone: +960 6885003 :ްފޯނ

