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 ތަޢާރަފް 

، 11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިްނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ( ގެ ) 2010/7މިއީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ކައުންސިލްތަާކއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، އަިދ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އަތޮޅު  43އަދި ، 25

ޛީމުކުރުމުގެ ޮގތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ މަރުހަލާގެ ކަންކަން ތަން އުންސިލަރުންގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެއިންތިޚާބުކުރެވޭ ކަ

އައްޑޫސިޓީ މަރުހަލާގެ އުސޫލު ގެ ދަށުން،  އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައިފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ

އެކުލަވާލެވުނު  އިންތިޚާބުކުރެވިފައިާވ ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރުބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަން ތަންީޛމުކުރުމަށްކައުންސިލަށް

 ރިޕޯޓެވެ. ވާފައިއިއެކުލަވާލައްދާގެ ދަށުން މާވަނަ  4ތީގައި ަދންނަވާފައިވާ އުސޫލުގެއިންތިގާލީ ކޮމިޓީްނ، މަ

 އިންތިގާލީ ކޮމިޓީ 

އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަން ތަންޛީމުކުރުމަްށ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް

 އެކުލަވާލެވުނު އިންތިގާލީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނެނީ:

 ޞާދިުޤ، މޭޔަރهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  .1

 މާދާރުވެރިޔާ(އްސަޢުދީ ޙަސަން، ޑިރެކްޓަރ )ޒިމުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  .2

 އަލްފާޟިލާ ޝިޒްލީނާ އަސްލަމް، ޑިރެކްޓަރ  .3

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަީބބު، އ.ޑިރެކްޓަރ .4

 އަލްފާޟިލާ އަމީޒާ ޚަލީލު، އ.ޑިރެކްޓަރ .5
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 ކައުންސިލްގެ މަޢުލޫމާތު 

ޤާޫނނު ނަްނބަރު: ޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު )ލާމަރުކަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ކީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އިންތިޚާބުޮކށް ޤާއިމްޮކށްފައިވާ އަމިއްލަނަމުގައި ދައުވާުކރުމާއި، ދަޢުވާލިބިގަތުމުގެ  40( ގެ 2010/7

 ޞެކެވެ.ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގަިއ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

 ގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނެވެ.ކްރެޓޭރިއެޓްގެ ސެއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް 

ނޑައަޅާ  ކައުންސިލްގެ ނީ އެމަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރަ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޤާމުތައް ކަ

ރވިސް ނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަމަޝްވަރާއާއެކު ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. އަދި މިުމވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގަ 

 ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ަދށުން ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކެވެ.

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

ނ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ ވަނަ  13ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުުނ ކައުންސިލްގެ  2017މާރިޗު  28 ޑަކީއޮނިގަ

ނޑު  138ޖަލްސާ )ދެވަނަ ދައުރުގެ  ނެޑކެވެ. އަދި މި އޮނިގަ ވަނަ ޖަލްސާ( ގައި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ އޮނިގަ

  ގައެވެ.  2017މެއި  08ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެންޑޯސްކޮށްފައިވަނީ 



  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް  ރިޕޯޓް އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ

 

 5ގެ  111ޞަފްޙާ: 
 

 

 



  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް  ރިޕޯޓް އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ

 

 6ގެ  111ޞަފްޙާ: 
 

 

 

 އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ސެކްޝަންތަކާއި އަވަށު 

ސެކްޝަންތަކާއި އަވަށުއޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ހިމެނޭ  އުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުކަ

 ބެހިފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެެވ.

  ޯބިއުރ 

o ްބާއްވާ ބްރީފިންގތަކާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެރިންނަށާއި ސެކްޝަންތަކަށް ، މޭޔަރ އާއި ކައުންސިލަރުނ

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި، ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.

o  ްމޭޔަރ އާއި ކައުންސިލަރުންގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، އެކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތ

 ކުރުން.

o ްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކާއި  ކުއ 

o   ްކައުންސިލް އާންމު ބައްދަލުންތަކާއި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެޖެންޑާއަށ

 ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަން ކައުންސިލަރުންނަށް އެންގުން.

o ުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި، ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކާއި ކުއްލި ބައްދަލުވ

 ފޮނުވުން. 

o  .ްކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އަންގަންވާ ފަރާތްތަކަށް އެންގުނ 

o  .ްކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާއި ފާސްކުރާ ޤަރާރުތައް އާއްމުކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުވަންވާޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުނ 

o  ަލުވުންތައް ފިޔަވައި، ކައުންސިލަރުން ބާއްވާ އެކިއެކި ބައްދަވުންތައް އިންތިޒާމްކޮށް، ކައުންސިލް ބައްދ

 އެބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި، ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.

o  .ްކައުންސިލަރުންގެ ދަތުރުފަތުރާއި އެކޮމަޑޭޝަންގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުވުނ  

o ަށް އަންނަ އެންޓްރީ ބަލައިގަތުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ސިޓީ މެސެޖް ފަދަ ކައުންސިލް ބިއުރޯއ

ތަކެއްޗަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ފޮނުވުމާއި ކައުންސިލް ބިއުރޯއިން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް 

 އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން 

o ާޓްމަންޓްތަކާއި ސެކްޝަން ތަކުން އަދި ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ސަރކިޔުލަރ،  ދެންނެވުންޑިޕާ އެކިއެކި ރާގެއިދ ،

 އަދި މެމޯ ފަދަ އަމުރުތައް ނެރުމާއި ޝާއިއު ކުރުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.

o  ްކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ގަވާއިދުތައް ގެޒެޓް ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމާއި ގަވާއިދުތައް ގެޒެޓް ވުމުނ

 އާއްމުކުރުމަށް  ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން. 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 7ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

o  ްނިކަލް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ އިދާރީ އަދި ޓެކ

 ބެލެހެއްޓުން.  ،އެހީތެރިކަން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ހިންގައި

o  ީމޭޔަރ، ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަދި ކައުންސިލަރުންގެ ކެބިން ސާފުކުރުވުން. އަދި އެބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ އިދާރ

 ކުރުން.ކަންކަން ކުރުމާއި، ތަކެތި ހޯދައިދިނުމާއި، ކެބިންގ ތަރުތީބު 

o  ްމޭޔަރ، ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަދި ކައުންސިލަރުންގެ ހާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ހާޟިރީ ތައްޔާރުކުރުމާއި، އަޕްޑޭޓ

 ކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.

o ީއަދި ޓެކްނިކަލް  ކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރ

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 

  ަރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޝަން ކޯޕ 

 ސެކްޝަނެވެ. 3މި ޑިވިޜަންގައި އެކުލެވެނީ 

 އެޑްމިން ސެކްޝަން  .1

 

  ްސެކްޝަންގެ ޢާންމު މަސައްކަތްތައ 

o ްކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ިއންތިޒާމް ކުރުނ. 

o  ްކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވުމާއި ލެއްޕުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ހިގާ ނުހިގާގޮތް ބެލުނ 

o ެއެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް  މުވައްޒަފުން އިދާރީ ސެކްޝަންގެމަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން  އިދާރީ ސެކްޝަންގ

ތަކާއި ވަޒީފާގެ ފާ ބަޔާންވައްޒަފުންގެ ވަޒީހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓް މެދުވެރިކޮށް މު ހަމަޖެއްސުމާއި

މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަތް ަހވާލު ކުރުވުމާއި އެކު އިދާރީ ޔުނިޓުގެ  ރުވައިތައްޔާރުކު އެއްބަސްވުން

 .ބެލެހެއްޓުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒުކޮށް 

o ެމުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްއާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިްނގައި  އިދާރީ ސެކްޝަންގ

 .ބެލެހެއްޓުމާއި ފޯރމްތަކާއި ރިޕޯރޓް މުއްދަތަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓަށް ފޮނުވުން 

o  ްކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތަކާ ފައިލިންގ ސިސްޓަމާއި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ފަޭސހައިނ

 މާތު ލިބޭގޮަތށް އެނިޒާމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން މައުލޫ



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 8ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

o  ެބައިންޑް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ލިޔުމާއި ފައިލްކުރުމާއި  ޔާ އްޔައުމިކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދުވަހުގ

 ހަމަޖެއްސުން

o ެބަލައިގަުތން  އެންޓްރީ ޔުނިޓުގ.  

o ްދިނުން  ޖަވާބު މެސެޖެތަކަށް ސިޓީ ހިންގުމާއި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ޔުނިޓަށ. 

o ްފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ މެސެޖާއި ފޯމްތަކާއި ޗިޓްތަކާއި ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި  ފަރާތްތަކަށް އެކިއެކި ޔުނިޓުނ

 އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން 

o  ިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެކިފަރާތްތަކުން ލިބޭ އެންމެހާ ސިީޓ، މެސެޖް އަދި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތ

އަކާއި ގުޅޭ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ކައުންސިލް ބަލައިގަތުމާއި އެމައްސަލަ

 .އިދާރާގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ހިގާނެ ގޮތުގެ މަތީން އިންތިޒާމް ކޮްށ ބެލެހެއްޓުން 

o  ިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެންމެހާ ސިޓީ، މެސެޖް އަދި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތ

 .ނުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންފޮ

o  ްކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަްށ ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުނ 

o  ކައުންސިލްގެ ހަމަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް، އަހަރު ރިޕޯޓް، ތަފާސް ހިސާބު ރިޕޯޓް ނެރުމަށް ޕްލޭނިންގ

 ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިަކން ދިނުން 

o ައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެީހތެރިކަން ދިނުން. ކ 

o  ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ރަްއޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ިދނުމުެގ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށް ޕްލޭނިންގ

 ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިަކން ދިނުން.

o ްދޭންޖެހޭ ހުއްދަތައް ދޫުކރުމާއި މި ސެކްޝަނުން ގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއ

 ސެޓްފިކެޓާއި އަދި ރަޖިސްޓްރީ ހަދައި ދިނުމާއި ބާތިލްކުރުން 

o  ިކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރީ އަދ

 ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދނުން. 

 

  ްފްރޮންޓް އޮފީސް، ލިއޭޒަން، ޕްރޮޓޮކޯލް ޔުނިޓ 

o ީބެލެހެއްޓުން. ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެންޓްރ  

o ްބެލެހެއްުޓން ހިންގާ ޑިސްޕެޗް އިދާރާގެ ކައުންސިލ. 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 9ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

o  ްކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފްރަންޓް ޑެސްކްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ހިގާނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމ

 .ހަމަޖައްސައި ބެލެހެއްޓުން 

 

  ްސްޓޮކް، ސްޓޯރސް އެންޑް މެއިންޓެނެންސް ޔުނިޓ 

o ްބެލެހެއްޓުމާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ހިގާނެ ގޮތުގެ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސްޓޮކ

 މަތީން އިންތިޒާމް ކޮށް ބެެލހެއްުޓން

o ެމަސައްކަތް އަވަހަށް ހިގާނެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގ

 ކޮށް ެބލެހެއްޓުން  ގޮތުގެ މަތީން އިންތިޒާމް

o ްއާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ ސިކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެްއސުމާއި ގެ އިދާރާކައުންސިލ

 އެމަސައްކަތް ހިގާ ނުހިގާ ގޮތް ަބލައި ފިޔަވަޅު އެޅުން.

o  ޭރުފިޔާ އަށް ވުރެ ދަށުގެ 2,000.00މަރާމާތުގެ ތެރެއިން  ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރަންޖެހ 

 .ހިންގުން މަސައްކަތް

o ެތަންތަން ެބލެހެއްޓުން. އިމާރާތްތަާކއި ރައްޔިތުންގެ ހުންނަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކައުންސިލްގ 

o .ްކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުނ 

o ަމަާރމާތުގެ  އި ހުންަނ ރައްޔިތުންގެ ިޢމާރާތްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭކައުންސިލްއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ަދށުގ

 ރުފިޔާއަށް ވުރެ އަގު ކުޑަ  މަރާމާތުކުރުމާއި ތަކެތި ހޯދުން.  2000.00ތެރެއިން 

o ްކައުންސިލްގެ ނަމުގައި، އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުނ 

o ުންގެ އިމާރާްތތައް އިޤުތިޞާދީ މަންފާ ޯހުދމަށާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ހުންނަ ރައްޔިތ

އެހެންފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫުކރުމާއި މާއި  އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަަކށް އައްޑޫސިޓީގެ ރަށްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮކަ

 ދިނުން.

o  ެއިޤުތިޞާދީ މަންފާ ހޯދުމަށާއި އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަަކށް އެކިއެކިފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދެވޭ ކައުންސިލްގ 

އުފުލޭ ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންަނ ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނާއި 

ތަކެތި ކުއްޔަށް ނުވަތަ ދޫކުރެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

ބޭނުންކުރެވެނީ އެއްބަސްވުްނތަކާއި  ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއިއެކު އެފަދަ ތަންތަނާއި ތަކެތި 

 އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުން.



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 10ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

o  ިކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ސެކްޝަންތަކަށް ހޯދަން ޭބނުންވާ ެއންމެހައ

   ޚިދުމަތްތަކާއި ތަކެތި ހޯދައި ދިުނމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

o  ްވިލަރެސްކުރުމާއި އެ އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް އަވަށުއޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތ

 ހޯދައިދިނުން.

o ްކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެންމެހައި ތަޅުދަޑިތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނ. 

o ްކުރުމާއި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަރާމާތު މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައ

 .ހިގާނުހިގާ ގޮތް ބެުލން 

o  ެކައުންސިލް އިދާރާގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޒީނަތްެތރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއި އަދި އިދާރާގ

 ގޯތިތެރެއާއި ގުޅިފައިވާ ސަރަހައްދާއި މަގުތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުން 

o ން އަދި މަސައްކަތު މީހުން ފަދަ މަގާމްތަކުގެ ހިމެނޭ ފޯމަވިސް ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަޕޯޓްސަރ

 ން ވުސުޕަވައިޒު ކުރުހިންގެވުމާއި މަސައްކަތް  ގެމުވައްޒަފުން މަސައްކަތް އިންތިޒާމްކުރުމާއި އެފަދަ

o ަކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ރަންޓް ނެޓްވޯރކާއި ފެނާއި ބެހޭ ނިޒާމު ފަދަ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ކ

އި ފަސޭހައިން ރަގަޅަށް ލިބެން ހުންނާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި މަރަމާތުކޮށް ތަކުގަ އަވަށުއޮފީސް

 .ގުޅޭގޮތުން ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން ބެލެހެއްޓުމާއި 

o ްހިލޭ ިލބޭ ތަކެތީގެ ސްޓޮްކ ގަވާއިދާ އެްއގޮތަށް ަބލަހައްޓައި އެފަދަ ތަކެިތ ހިލޭ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށ

 ވަތަ ވިއްކުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތުގެ މަތިން އެމަސައްކަތް ކުރުން.ދޫކުރުމަށް ނު

o ްތަކެތީެގ ސްޓޮކް ހަދިޔާ ކުރާ ތަކެތި ސިޓީއަށް ގެނައުމާއި  ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކިފަާރތްތަކުނ

 ޒާމް ހަމަޖެއްސުން. ނުވުމުގެ އިންތިގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓައި އެފަދަ ތަކެތި އަވަށުއޮފީސްތަކަށް ފޮ

o  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދަށުގައި ހުންނަ އެކިއެކި އޮފީސްތަކާއި ތަންތަނުެގ

އިންވެންޓްރީގައި ހުންނަތަކެއްޗާިއ އެތަންތަނުގައި ބޭުނންކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގަވައިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

 .މަސައްކަތް ހިންގުންމާއި ނައްތާލަންޖެޭހަތކެތި ނައްތާލުމުގެ ކިޔުމަތީން ނީލަން ކިޔަންޖޭ ތަކެތި ނީލަން 

o ްރިކޯޑް އޭގެ ދޫކޮށް މަތިން  އެއްގޮްތވާގޮތުގެ ގަވާއިދާ ތަކެތި ޫދކުރާ ވަގުތީޮގތުން އެކިފަރާތްތަކަށ 

 .ޯހދުން އަނބުރާ އެތަކެތި ބަލަހައްޓައި
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  ްޔުނިޓް  ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ 

o ްކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން ސިޓީގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް  އެކިއެކި ދާއިރާތަކުނ

 .ކޯޑިނޭޓް ކޮށް ދިނުމާއި އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަފްދުތަކުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެްއސުން

o  ްކައުންސިލް އިދާރާގެ އުޅަނދުތަކުގެ ދަތުރު އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުވުމާއި އުޅަދުތަކުގެ މަރާމާތުތައ

  ބެލެހެއްޓުމާއި ޤަވާޢިުދން ފީދެއްުކމާއި ހުއްދަތައް އާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން. 

o ެން އިންތިާޒމްކުރެވޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިްނތިޒާމްކުރާ އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގ

ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާިއ ސެމިނަރތަކާއި ވޯރކްޝޮޕްތަކާއި އެގްޒިބިޝަން ފަދަ އެންމެހައި 

 ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސެވުމާއި ބެލެހެއްޓުން 

o ްނޑުގެ ދަތުރުތަކާއި ގުޅޭ އެއްމެހައި ކަންތައް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިނ ކުރަންޖެހޭ އެއްގަމާއި ކަ

 ހަމަޖައްސާ ދަތުރު ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.

o  ެއިދާރާގެ ބޭނުމަށް ކުރާ ަދތުރު ތަކުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެްއސުމާއި މުވައްޒަފުން ކައުންސިލްގެއިދާރާގ

ރިކޯޑް ރު ކުރުމާއި އެފަދަ ދަތުރު ތަކުގެ ތައްޔާ ރިޕޯޓް ތަކުގެދަުތރުމުވައްޒަފުން ކުރާ އެފަދަ 

 ބެލެހެއްޓުން.

o  ްސިޓީގައި ފާހަގަކުރެވޭ ދުވަސްތަކާއި އައްޑޫއެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގެނ

 މުނާސަބާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ އިންތިާޒމް ހަމަޖެއްސެވުމާއި ބެލެހެއްޓުން. 

o ެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކުރެވޭ އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކާއި އ

 ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސެވުމާއި ބެލެހެއްޓުން.

o އެސިސްޓެންޓުންގެ  ހިމެނޭ ޑްރައިވައިރުންނާއި އޮފީސްވިސް ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަޕޯޓްސަރ

  .ންވުސުޕަވައިޒު ކުރުހިންގެވުމާއި މަސައްކަތް  ގެމުވައްޒަފުންމަސަކަތް އިންތިޒާމްކުރުމާއި އެ

o  ްސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާިއރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮުތންނާއި އެކިއެކި ގާނޫުނތަކުގެ ަދށުނ

ންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ސިޓީ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތު

ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި،  ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަ

 ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިުލ ކުރުން. 

o  ިޙަވާލުނުކޮށް ހުންނަ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންނަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިސެކްޝަނަކާއ

 މައްސަލަތައް ހިންގުން 
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 ފައިނޭންސް ސެކްޝަން  .2

  ްސެކްޝަންގެ ޢާންމު މަސައްކަތްތައ 

o  .ްކައުންސިލް އިދާރާގެ ފިނޭންސް ސެކްޝަން ހިންގުމާއި ބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް އިންތިޒާމް ކުރުނ 

o ެއެންޓްރީ ބަލައިގަތުން  ސެކްޝަނުގ 

o ެހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިންގުމާއި ސިޓީ މެސެޖެތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން  ސެކްޝަނުގ 

o ްއެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ މެސެޖާއި ފޯރމްތަކާއި ޗިޓްތަކާއި ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި  ސެކްޝަނުނ

 ވުން އެފަރާތްތަކަށް ފޮނު

o  ްރޑްތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރި  ސެކްޝަނުގެފިނޭންސ ޕޯރޓްތަކާއި ފައިސާ އާއި ގުޅޭ އެންމެހައި އެންމެހައި ރިކޯ

 .މުއާމާލާތު ތަކެއްގެ އެންމެހައި ޑޮކިއުމެންޓްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން

o  .ްކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުނ 

o   .ްކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުނ 

o  ،ްތަފާސް ހިސާބު ރިޕޯޓް ނެރުމަށް ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަނަށް ކައުންސިލްގެ ހަމަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް، އަހަރު ރިޕޯޓ

 ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުން 

o  ްކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަނަށ

 ނުން.ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދި

o ިގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރީ އަދި  ކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއ

 ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދނުން.

 

  ްއެކައުންޓްސް ރިސީވަބަލް ޔުނިޓ 

o  ިކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރެޖިސްޓަރ އެކުލަވާލުމާއި ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއ

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުމާއި އާމްދަނީގެ ރިޕޯރޓްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ލިބެންޖެހޭ 

 އެކުލަވާލުމާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

o ުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބެންކަށް ޖަމާކުރ 

o  ްރޑްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ރިޕޯރޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ކައުންސިލަށް އެކި ފަރާތ ތަކުން ލިބޭ ފައިސާގެ އެހީގެ ރެކޯ

 މުއްދަތަށް ފޮނުވުން 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 13ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

o  ްކައުންސިލްގެ  އިދާރާގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގައި ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕޮލިސީ ޔުނިޓަށް އެހީތެރިވުމާއި  ކުރިއަށ

  ހިންގުންފިނޭންސް ޔުނިޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  އޮތް އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގައި

o  ެއިޤުތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި، ހޯދޭ އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ، ޤާނޫނުގ

 ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުއްޔަށްދޫކުރެވިގެން ނެގޭފީއާއި ކުލި ނެގުން.

o ިދުމަތްތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތައް މެދުވެރިވެގެން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚ

ނޑައެޅޭ ފީނެގުން.   ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަ

o  ޭއެކި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޯދާ ޚިދުމަތްކަށް ހަދަންޖެހޭ ފައިސާގެ ބިލްތައް ހެދުމާއި ފޮނުވަންޖެހ

ނުލިބި ލަސްވާ ފައިސާގެ ރިޕޯޓް  ،އެފަދަ ބިލްތަކުގެ ފައިސާ އަވަހަށް ހޯދުމާއި ،ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި

އެފަދަ ފައިސާތަކާއިބެހޭ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިސާ  ،ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި

 ހޯދުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން 

o  ިހިސާބުތަކާއި ގެ ފައިސާ  އިންތިޒާމްތަކާއި އެގްރީމެންޓްތަކާއި ރިޕޯރޓްތަކުން ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭއެކ

 ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިސާ ހޯދުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން 

o  ިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާއާއިބެހޭ ހިސާބުތަކާއި ލ

ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެންކަށް ޖަމާކުރުމާ ބެންކަށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާ ލިޔެކިޔުންތައް 

ފުރިހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ކޭޝްކަލެކްޝަން ރެޖިސްޓަރ އަޕްޑޭޓްކުރުމާއި ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ 

 ކަށް ފޮނުވުން ފަރާތްތަ 

 

  ްއެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް ޔުނިޓ 

o ްސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓްގެ ހިސާބު ކިތާބު ބަލަހައްޓައި ބަޖެޓް ބާކީކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އައިޓަމްތައް ބާކީކޮށް ކައުނ

ބިލް ރެޖިސްޓަރ، ، ބެލެހެއްޓުމާއި ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ރިކޮންސައިލް ކުރުމާއި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ރެޖިސްޓަރ

ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ރެޖިސްޓަރ، ޗެކް ރެޖިސްޓަރ، ހަދައި އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ދިޔުމާއި ރިޕޯރޓްތައް 

 ތައްޔާރުކުރުމާއި މުއްދަތަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން. 

o  ަލައިގަތުމާއި އެފަދަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތްތަކާއި ގަންނަތަކެތީގެ ބިލާއި އިންވޮއިސްތައް ބ

 ތަކެތީގެ ރެޖިސްޓަރ އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން 

o  ިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތްތަކާއި ގަންނަ ތަކެތީގެ ބިލާއި އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާދައްކައ

  ނިންމުމާއި ޑޮކިއުމެންޓްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން.



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 14ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

o  ްކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މުސާރާ ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ހިސާބުތައް ޗެކްކޮށ

މުގެ މަސައްކަތް ބަލައި މުސާރައިގެ ވައުޗަރ ހެދުމާއި މުސާރަ ދިނުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ބަޔާން ދިނު

 ހިންގުން.

o ަލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އުއައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދ

މެދުވެރިވެ މުސާރާ ދޭން ހަމަޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ހިސާބުތައް ޗެކްކޮށް ބަލައި 

 ން މުސާރައިގެ ވައުޗަރ ހެދުމާއި މުސާރަ ދިނުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ބަޔާން ދިނު 

o  ްސިޓީގައި ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އައްޑޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އޮފީސްތަކުނ

އެއޮފީސްތަކުން ފޮނުވާ ފައިސާއާއި އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ފައިސާގެ ތަފްސީލާއި ބެލެންސް ބެލެހެއްޓުމާއި 

 ރިޕޯރޓް ފޮނުވުން  އައިޓަމް ބަކީ ކުރުމާއި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި

o  ްކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އޮފީސްތަކުން ސިޓީގައި ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގުޅިގެނ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތްތަކާއި ގަންނަ ތަކެތީގެ ބިލާއި އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާދައްކައި 

 ތައް ބެލެހެއްޓުން ނިންމުމާއި ޑޮކިއުމެންޓް

o  ްރޑްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ރިޕޯރޓްތައ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ފަންޑްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި  ރެކޯ

 ތައްޔާރުކުރުމާއި މުއްދަތަށް ފޮނުވުން 

o  ެރޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ލޯނު އަދާކުރުމުގ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާ ލޯނު ތަކުގެ ރެކޯ

 ސައްކަތް ކުރުން މަ

o  ްރޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ލޯނު އަނބުރައި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތ ކައުންސިލުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ލޯނު ތަކުގެ ރެކޯ

 .ކުރުން

o  ަކައުންސިލުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފީ އާއި ކުލީގެ ފައިސާ ފަދ

އިގަތުމާއި އާމްދަނީގެ ރެޖިސްޓަރއާއި ރިކޯރޑްތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ފީ އާއި އެންމެހައި ފައިސާ ބަލަ

ކުލި ފަދަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ނުދައްކާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުމާއި 

 .ރިޕޯރޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް މުއްދަތަށް ފޮނުވުން

o ަލައިގަންނަ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިސާ ކައުންސިލަށް ބ

 މުއްދަތަށް ފޮނުވުމާއި ރިޕޯރޓްތައް މުއްދަތަށް ފޮނުވުން 

o ްބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ ، އާމްދަނީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ރިޕޯރޓް، ޚަރަދު ރިޕޯރޓް، އާމްދަނީ ފައިސާގެ ރިޕޯޓ

ރެއިން ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާގެ ރިޕޯރޓް، ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ރިޕޯރޓް، ތިޖޫރީ ރިޕޯރޓް، ލޯން ހިސާބުތަކުގެ ތެ

 ތަފްސީލް ރިޕޯރޓް ފަދަ އެންމެހައި ފައިސާގެ ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް މުއްދަތަށް ފޮނުވުން 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 15ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

o  ެހެއްޓުމާއި ރިކޮންސައިލް ކުރުމާއި ރިޕޯރޓް ހެދުން ކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ހިސާބު ކިތާބު ބެލ 

o  ޭކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ހެދުމާއި އެއާއި ގުޅ

ރޑްތައް ބެލެހެއްޓުން   ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި ރިކޯ

o  ްއެކިފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ މަހު ފީ އާއި އަހަރީ ފީ އާއި ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ ފަދަ އޮފީހުން އޮފީހުނ

އެކިފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ފީ، އެ ފީއެއް ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތް ހަމަވުމުގެ ކުރިން 

 އިދާރީ ޔުނިޓާއި ގުޅިގެން ދެއްކުން 

 

  ްޔުނިޓް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓ 

o  ެނޑައަޅާފައިވާ ުހދޫދުގ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުަމށް ބޭުނންވާ ފައިސާ ހޯދުމަްށ ޤާނޫނުގައި ކަ

ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި 

މިްލކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ފަާރތްތަކަްށ  ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި މަސްލަޙަތު ތަކާއި

 ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަަމށް ފަންޑް އުފެއްދުން.

o  ެނޑައަޅާފައިވާ ހުދޫދުގ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަ

ފަދަ އެކިއެކި މާލީ ސެކިއުރިޓީތަްއ  އި މުނިސިޕަލް ބޮންޑާއި ބިލާއި މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީތެރޭގަ

 އެކަށައަޅައި،އެފަދަ ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން.

o ްކައުންސިލް ޓްރަސްޓް ފަންޑް' ގެ އިދާރީ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުނ' 

o .ްކައުންސިލް ޓްރަސްޓް ފަންޑް' ހިންގުމާއި ދިރުވާ ދެމެހެއްޓުނ' 

 

 އެޗް.އާރު ސެކްޝަން  .3

  ްސެކްޝަންގެ ޢާންމު މަސައްކަތްތައ 

o  ްކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ހިންގުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ  އެންމެހާ ކަންކަނ

 އިންތިޒާމް ކުރުން 

o ެއެކިއެކި  މުވައްޒަފުންހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން  ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގ

 ށް ތައްޔާރުކޮ  ތަކާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންމު ތްތަކަށް ހަމަޖެއްސުމާއިމަސައްކަ



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 16ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމާއި އެކު ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް 

 ބެލެހެއްޓުން ސްޕަވައިޒުކޮށް 

o ެމުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްއާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި  ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގ

 ބެލެހެއްޓުމާއި ފޯރމްތަކާއި ރިޕޯރޓް މުއްދަތަށް ފުރިހަމަ ކުރުން 

o ެއެންޓްރީ ބަލައިގަތުން  ސެކްޝަނުގ 

o ްހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިންގުމާއި ސިޓީ މެސެޖެތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން  ސެކްޝަނަށ 

o ައެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ މެސެޖާއި ފޯރމްތަކާއި ޗިޓްތަކާއި ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި  ނުންސެކްޝ

 އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން 

o  ެލިޔުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން. ޔާއްޔައުމިސެކްޝަނުގެ ދުވަހުގ 

o ޭހައިން މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތަށް ސެކްޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާ ފައިލިންގ ސިސްޓަމާއި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ފަސ

 އެނިޒާމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

o  ްކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރީ އަދި ޓެކްނިކަލ

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

  ްޔުނިޓް  ފާރސަނަލ 

o ެއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ާގނޫނާ ވައިދާއިވިސް ގަސަރ ސިވިލް ދިވެހިރާއްޖޭގ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަމތީން އަދި  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނާއި

ކަްނތައްތައް  ނާއި ބެހޭ ެއންމެހައިމުވައްޒަފުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެމަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން  އިދާރާގެ

 އި ބެލެހެއްުޓން ހިންގަ

o  ެޮގތުން ބަަލހަްއޓަންޖެހޭ އެންމެހައި ރަޖިސްޓްީރތަކާއި  ނާއި ބެހޭމުވައްޒަފުންކައުންސިލްގެ އިދާރާގ

  ން ހިންގު ރެކޯޑްތައް  ފުރިހަމަ ކުރުމާއި އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

o ެޓްތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިޕާޓްމެންމަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގ

 ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތަކަށް ހަމަެޖއްސުމާއި މުވައްޒަފުންޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިންގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން 

މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަތް ތައްޔާރުކޮށް  ތަކާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންމު

 ބެލެހެއްޓުން  ކަންތައްތައް ހިްނގައިހަވާލު ކުރުމުގެ 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 17ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

o  ްކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްއާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ޑިވިޜަނ

ތަކަށް އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ވެރިން މެދުވެރިކޮށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ހޯދަންެޖހޭ ރިޕޯރޓްތައް 

 މުއްދަތަށް ފޮނުވުން.މުއްދަތަށް ހޯދުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް 

o ެހުސް މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި މީހުން ލެއްވުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގ 

o ެމަޤާމްތަކަށް ޝަރުޠު ހަމަާވ މީހުން ނުިލބިއްޖެނަމަ ގަވައިދާ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގ

ން ހޯދުން އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކޮންޓްރެްކޓް އުޞޫލުންނާއި ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމެންޓް އުސޫލުން މީހު

 ގެންގުޅުން 

o ެމުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގ 

o  ެމުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގ

ުލތައް ހަމަޖެިހފައިވާ ބަދަލުކުރުމާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްަތކުން މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާތަކަށް ގެންނަ ބަދަ

 އުސޫލުން އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް އެންގުން 

o  ެއާއި އިންޔާތްތަކަށް އަްނނަ ބަަދލުތަކާއިމަޤާމާއި މުސާރަގެ މުވައްޒަފުންކައުންސިލްގެ އިދާރާގ 

ވަޒީފާ އަދާކުރާތަްނ ބަދަލުވުން ފަދަ ެއންމެހައި މަުއލޫމާތު  ކާއިގެންަނ ބަދަލުތަ އަށްމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ

 ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މުއްދަަތށް ފޮނުވުން 

o  ެވެންސްތަާކ އިނާޔަތްތައް ހަމަޖެއްސުންމުވައްޒަފުންނަށް ލިެބންޖެހޭ އެލަކައުންސިލްގެ އިދާރާގ 

o ާކާރުން ހޯދުމާއި އެފަދަ ފަާރްތތަކާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހޯދަްނޖެހޭ ކޮންސަލްޓެންުޓނާއި ތަޖްިރބ

 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި ބެހޭ ކަންކަން ހިންގުން 

o  ެރި ގޮތުގައި ތެއްކާރަ ރުމާއި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލު ތަްއޔާރުކުކައުންސިލްގ

ފައިލް ކަމާބެހޭ ފަާރތަށް  ބެލެހެއްޓުމާއި ވަޒީފާއިން  މުވަްއޒަފަކު ވަކިވެއްޖެނަމަ  އެފަދަ މުވައްޒަފެއްގެ

 ފޮނުވުން 

o  ެއަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުްސކުޅިކޮށް  65މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން  އިދާރާގެކައުންސިލްގ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ  އެކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުޮކށްދީ،

 ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 18ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

o  ްއަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން  55ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިނ

ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ިލބޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުްނ  މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނާއި، ސިވިލް 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ބެެލހެްއޓުމާއި، 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ން ހިންގު

o  ްމުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީއާއި އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތު ހާޒިރީގެ ނިޒާމު ބެލެހެއްޓުމާއި ރެޯކރޑްތައ

 ބެލެހެއްޓުން 

o  ެކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ޕްލޭން ޑިވިޜަންތަްއ ހިންގަވާ ވެރިން ލަފާއާއި އިުރޝާދުގ

 މަތިން އެކުލަވާލުން 

o ްޗުއްޓީގެ ރެކޯޑް މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމާއި ދިނުމާއި ޗުއްޓީތައް ކިއެކިއެ ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފުންނަށ

 ބެލެހެއްޓުން 

o  ްމުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓާއި އިތުރުގަޑިގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓާއި ގަޑީ ލާރި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށ

 ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަަކށް މުއްދަަތށް ފޮނުވުން 

o ީމްތަކުގެ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި އޭގެ މައުލޫމާތު ކަމާއި ފަރާތްތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ކްރެޑިޓް ސްކ

 މުއްދަތަށް ފޮނުވުން 

o  ްމުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތްކުރި ޮގތުގެ ލިޔުން ދިނުމާއި އެކިއެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުްނ ހޯދަނ

 ބޭނުންވާ ވަޒީފާގައި ހުރިކަމުގެ ިލޔުން ތައްޔާރު ކޮށް ދިނުން

o  ުމުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ގޮތުން ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިންގުމާއި ސިޓީ މެސެޖެތަކަށް ޖަވާބ

 ދިނުން 

o ްސެކްޝަނުގެ އެންޓްރީ ބަލައިގަުތނ 

o  ިސެކްޝަނުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ މެސެޖާއި ފޯރމްތަކާއި ޗިޓްތަކާއި ލިޔުންތަކާއ

 ވުން ތަކެތި އެފަރާތްތަކަށް ޮފނު

o ްދޫކުރުން ވީއްލުމާއި ކަންކަމަށް އެކިއެކި މުވައްޒަފުނ 

o ިކޯސްތަކުގައި ދާ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޯސް ނިންމާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެކި އެކ

  މީހުން ވަޒީފާއަށް ނެރުމާއި ވަޒީފާ ދިނުން 
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o ަސަރކިއުާލތާކާއި ނެރުއްވާ އްސަސާ ތަކުން މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ޮގތުން ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއ 

 އެންގުން  ުމވައްޒަފުންނަށް ކާއި އެންުގންތައްދެންނެވުންތަ

o  މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތާއި އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމަްށ ޭބނުންާވ

 ރިޕޯޓްތަކާއި ރިކޯޑްތައް މުއްދަތަށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ފޮުނވުން 

o ެމަޝްަވރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން  ގޮތުން މަސައްކަތާއިބެހޭ އޮފީހުގެ މެދުގައި މުވައްޒަފުންގ 

o  ްސެކްޝަނަްށ ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުން  ފައިނޭންސްކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށ 

o ޭއެހީތެރިކަން ިދނުން  ކައުންސިލުން ނެރެންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް ނެރުމަށް ކައުންސިލް ބިުއރޯއަށް ދޭންޖެހ 

o  ްކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެޭހ ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫާމތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް މީޑިއާ އެންޑ

 ލީގަލް ޔުނިޓަށް އިދާރީ ސެކްޝަނުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ިދުނން.

 

  ްޔުނިޓް  މޮޑަނައިޒޭޝަނ 

o  ުނޑު ރިވިއ  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެްއޓުން.ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަ

o  ީކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓްރީއާއި މަޤާމްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޮހޭ ރަޖިސްޓްރ

 ބެލެހެއްޓުން 

o  ްނާއި ވޭްޖ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮންްޓރެކްޓ

 ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން  ގެމުވައްޒަފުން

o ްޖެހޭ މަޤާމުތަކުގެ މަަސއްކަތް  ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އުފައްދަން ޖެހޭ މަޤާމް ތަކާއި އުާވލަނ

 ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިންގާ ެބލެހެއްުޓން.

o  .ްކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޤާމް ތަކަށް މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުނ 

o  .ްޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިންގުމާއި، ލިޔެ ކިޔުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުނ 

o ްތައްޔާރު ކުރުމާއި ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން  ތައްތައްޔާރު ކުރަން ޖެހޭ ރިޕޯޓ 

 

  ުނިޓް ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ޔ 

o  ޓޭޖް ލިސްޓް އެކުލަާވލުމާއި ރިކުއަރމެންޓް އަދި ސްކިލްސް ޝޯކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޓްރެއިނިންގ

ލަތުގެ ފަރާތްތަކާއި އެކިއެިކ ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުން ަތމްރީނުކުރުމަށް ހުޅުވާލާ ފުރުސަތުތަކުގެ ދައު
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ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަްށ މަންފާއާއި ލާަބ ހުރި ކަންކަްނ ބަލައި އެފަަދ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުްނ 

 ކުރުން 

o ިށް އިދާރާ ފެންަވރުގައި ތަމްރީނު ކުރުމަ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުުރމާށައި ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއ

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގައި 

 ބައިވެރި ކުރުން

o ަގަޅު ކުރުމަށް އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމް ނން އާލާކުރުމަށާއި ގުޅުން ރަ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކ

 އެކުލަވާލައި ހިންގުން 

o  ެމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އުފެއްދުންތެރި ގޮތުގައި ވާދަވެރި ރޫހު އުފެއްދުމަށާއި މުވައްޒަފުންގ

 މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

o  ުވުމާއި ވަކިވުމާއި ރިޓަޔަރ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ވަޒީފާ ބަދަލ

 ހިންގުން 

o  ާކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދާށް އަހްލުވެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގ

 ބެލެހެއްޓުން.

o ިޔުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން. ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިންގުމާއި، ލިޔެ ކ 

o   .ްތައްޔާރު ކުރަން ޖެހޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުނ 

o  .ްއިންޓަރޝިޕް އަދި ވަޒީފާގެ ތަޖުރިބާއާ ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުނ 

o ުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ އެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކ

  ބެލެހެއްޓުން. 
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  ްޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޝަނ 

 ސެކްޝަނެވެ. 3މި ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ހިގާނީ 

 ޕްރޮޖެކްޓްސް ސެކްޝަން  .1

  ްސެކްޝަންގެ ޢާންމު މަސައްކަތްތައ 

o  ްސެކްޝަން ހިންގުމާ ބެހޭ އެންެމހާ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުނ 

o ެހިއުމަން  އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެއްސުމާއި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން ސެކްޝަންގ

މުވައްޒަފުންނާިއ  ރުވައިތައްޔާރުކު ވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންރިސޯސް ސެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް މު

 ބެލެހެއްޓުން ޒުކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުވުމާއި އެކު ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ސްޕަވައި

o ެމުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްއާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި  ސެކްޝަންގ

 ބެލެހެއްޓުމާއި ފޯރމްތަކާއި ރިޕޯރޓް މުއްދަތަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން 

o ެއެންޓްރީ ބަލައިގަުތން  ސެކްޝަންގ 

o ްއް ހިންގުމާއި ސިޓީ މެސެޖެތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަ  ސެކްޝަނަށ 

o ްެއންމެހައި ރިޕޯޓްތަކާއި އެކިއެކި ފަރާތްަތކަށް ފޮނުވަންެޖހޭ ސިޓީ މެެސޖާއި ފޯމްތަކާއި ސެކްޝަނުނ 

 .ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި އެފަރާތްތަކަްށ ފޮނުވުން

o ަސޭހައިން މަުއލޫމާތު ސެކްޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާ ފައިލިންގ ސިސްޓަމާއި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ފ

 ލިބޭގޮތަށް އެނިޒާމުގެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

o  ްކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަްށ ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުނ 

o  ކައުންސިލްގެ ހަމަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް، އަހަރު ރިޕޯޓް، ތަފާސް ހިސާބު ރިޕޯޓް ނެރުމަށް ޕްލޭނިންގ

 ށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިަކން ދިނުން ސެކްޝަނަ

o  .ްކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެީހތެރިކަން ދިނުނ 

o  .ްކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެީހތެރިކަން ދިނުނ 

o  ްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ިދނުމުެގ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ރައ

 ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިަކން ދިނުން.
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o  ިކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރީ އަދ

 ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދނުން.

 

  ްޔުނިޓް  ޕްލޭނިންގ، ޓެންޑަރ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓ 

o  ޭން. ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރު ކުރުއަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލްގައި ހިމެނ  

o  ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުަތއް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ރައްޔިތުންެގ

 ނ( 41) ވަރާ ދިނުން.ފަރާތުން ލަފަޔާއި މަޝް

 

  ްޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓ 

o ްއެގްރިމެންޓް ކުރުމާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި  އެކު ފަރާތްތަކާއި ކުރާ  ކާމިޔާބު ބިޑ

 ތައްރިޕޯރޓްލޮގު ބެލެހެްއޓުމާއެކު އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޕްރޮގްރެސް މޮނިޓަރ ކުރުމާއި 

 މާއި ފައިނަލް އިނިސްޕެކްޝަން ރިޕޯރޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން އެކުލަވާލު

o  ެފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯރޓް ކައުންސިލުން އެޕްރޫވް ކުރުވުމާއި  އާއި އިންވޮއިސް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގ

 .ހުށަަހޅައި ފައިސާ ދެއްކުވުން ސެކްޝަނަށްފައިނޭންސް 

o  ެރިޓެންޝަން ުމއްދަތު ގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓް ަތއްޔާރުކުރުމާއި އެގްރިމެންޓާއި އެއްގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގ

 ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތާއި ފައިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.

o  ްއި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ެބލުމުގައި ސިޓީގަސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރީތަކުނ

ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ޤަާވޢިދުން އެ ހީތެރިވެދީ، އެ މިނިސްޓްރީތަަކށް ޖަވާބުދާރީވެ، އެ މިނިސްޓްީރތަކުން ކަ

 ނ( 41) ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން.

o  ުރުފިޔާއަށް  0035000.ތެރެއިން  މަރާމާތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި އަވަށ

 .ހިންގުން ވުރެ އަގުބޮޑު މަސައްކަތް

o ުމަރާމާތުގެ  ންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭކައ

 ރުފިޔާއަށް ވުރެ އަގު ބޮޑު މަރާމާތުކުރުން.   0035000.ތެރެއިން 
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 23ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

  ްޕްރޮކިއުމެންޓް ޔުނިޓ 

o  ިސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާ ހޯދުމަށް އިދާރީ ގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަވަށުއޮފީހުކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއ

 ތަކެތި ހޯދައިދިނުން.

o  ިހޯދުމަށް އިދާރީ ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާ ގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަވަށުއޮފީހުކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއ

 ޚިދުމަތް ހޯދައިދިނުން.

o  ިކުރުވަން ބޭނުންވާ އެކިއެކި މަސައްކަތާއިގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަވަށުއޮފީހުކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއ 

 ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދައިދިނުން.

o  ިއަވަށުއޮފީސްތަކުން ހޯދަން ބޭުންނވާ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއ

 ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދައިދިުނން.

o  ިއިދާރީ ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ހޯދަން  އަވަށުއޮފީސްތަކުގެކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއ

 ހޯދައި ދިނުން  ކެޕިޓަލް ތަކެތި

o  ިހުށަހަޅައި އެފަދަ  ސެކްޝަނަށްއިދާރީ ސެކްޝަނާއި ހަވާލުކުރުމާއި ފިނޭންްސ ހޯދޭ ތަކެތ

 .އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

o  ުންތަކަށް ފަހިކޮށްދީ އެކަންކަމުގެ އިންވޮއިސްތައް ސެކްޝަ ްނވާ ޚިދުމަތްސެކްޝަންތަކުން ހޯދަން ބޭނ 

 .ހުށަހަަޅއި އެފަދަ އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ސެކްޝަނަށްފިނޭންސް 

o  ްކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދޭ ކެޕިޓަލް ތަކެތީގެ ރިޓެންަޝްނ މުއްދަތު ގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓ

ޔާރުކުރުމާއި އެގްރިމެންޓާއި އެއްގޮތަށް ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތާއި ތައް

 އިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.ފަ

o  ޭކަށް އިޢުާލންކުރުމާއި އެކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓް ތައަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލްގައި ހިމެނ

 އިދާރީ އަދި ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް ކުރުން. 

o  .ްބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުނ 
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 ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން  .2

  ްސެކްޝަންގެ ޢާންމު މަސައްކަތ 

o  ްސެކްޝަން ހިންގުމާ ބެހޭ އެންެމހާ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުނ 

o ެހިއުމަން  އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެއްސުމާއި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން ސެކްޝަންގ

މުވައްޒަފުންނާިއ  ރުވައިތައްޔާރުކު ވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންރިސޯސް ސެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް މު

 ބެލެހެއްޓުން ތް ސްޕަވައިޒުކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުވުމާއި އެކު ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަ

o ެމުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްއާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި  ސެކްޝަންގ

 ބެލެހެއްޓުމާއި ފޯރމްތަކާއި ރިޕޯރޓް މުއްދަތަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން 

o ެއެންޓްރީ ބަލައިގަުތން  ސެކްޝަންގ 

o ްމައްސަލަަތއް ހިންގުމާއި ސިޓީ މެސެޖެތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން ހުށަހެޅޭ  ސެކްޝަނަށ 

o ްެއންމެހައި ރިޕޯޓްތަކާއި އެކިއެކި ފަރާތްަތކަށް ފޮނުވަންެޖހޭ ސިޓީ މެެސޖާއި ފޯމްތަކާއި ސެކްޝަނުނ 

 .ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި އެފަރާތްތަކަްށ ފޮނުވުން

o ެއްޓުމާއި ފަސޭހައިން މަުއލޫމާތު ސެކްޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާ ފައިލިންގ ސިސްޓަމާއި ރެކޯޑް ބެލެހ

 ލިބޭގޮތަށް އެނިޒާމުގެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  

o  ްސެކްޝަނަްށ ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުން  ފައިނޭންސްކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށ 

o  ްޕްލޭނިންގ ކައުންސިލްގެ ހަމަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް، އަހަރު ރިޕޯޓް، ތަފާސް ހިސާބު ރިޕޯޓް ނެރުމަށ

 ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިަކން ދިނުން 

o  .ްކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެީހތެރިކަން ދިނުނ 

o  ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ރަްއޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ިދނުމުެގ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށް ޕްލޭނިންގ

 ޖެހޭ އެހީތެރިަކން ދިނުން.ސެކްޝަނަށް ދޭން

o  ިކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރީ އަދ

 ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދނުން. 
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  ްޕްލޭނިންގް ޔުނިޓ 

o ެމަސްކުރިން  4ހަމަވުމުގެ ން އަދި ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލު އައްޑޫ ސިޓީގ

 .އަހަރުގެ ޕްލޭން އެކުލަވައި ނިންމުން 5ކުރިޔަށް އޮތް 

o ެގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަްށ އޮތް އަހަރަށް ކައުންސިލުން ިހންގާނެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން  ކައުންސިލްގ  

  .ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުން

o ެރިޕޯޓް ނެރުން.ރިވިއު ކުއަރޓަލީ ރިވިއުކުރުމާއި ޕްލޭން  ތަރައްގީގެ އައްޑޫ ސިޓީގ 

o ަށް ގާނޫނުން ލިބިދޭ ާބރު ތަންފީޒު ކުރުމަށާއި ގާނޫނު ލާޒިމު ކުރާ ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި ގާނޫނާ ކައުންސިލ

އެކަށަައޅަންޖެހޭ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން ހިންގުމަށް 

 ޓެޖީތައް އެކަށައެޅުންސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެ

o ެން ޕްލޭން އެކުލަވާލު ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން އައްޑޫ ސިޓީގ 

o  ްއައްޑޫ ސިޓީގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ 

o ާކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލައި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މުއްދަތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފ

 .ވުންހުށަހަޅައި ބަޖެޓް ފާސްކުރު

o ީނ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފ   .ޑައެޅުންކަ

o ުން ފީ ނަގަމުންދާ ކަންކަންބަލައި ދިރާސާކުރުމާއި ފީ ނަގާ ގޮތާއި އުސޫލުތައް ހަރުދަނާ ކައުންސިލ

 ކުރުމަށް ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން 

o ްހޯދުަމށް ދިރާސާކުރުން. ކައުންސިލަށް އިތުރު އާމްދަނީ ލިބޭނެ އަދި ހޯދޭނެ ގޮްތތައ 

o  ިކައުންސިލަށް ހިލޭ އެހީ ލިބޭނެ އަދި ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް ދިރާސާކުރުމާއި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައ

 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން 

o  ަކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަދށުން ިޚދުމަތްދެވޭ ތަްނތަނާއި ކައުންސިްލގެ އުޅަނދުފަހަރާއި މަގުތަކާއި ާޕކްފަދ

 ތަަނށް ނަން ދިނުމާިއ ނަން ބަދަލުކުރުން.ޢާއްމު ތަން

o ްއްތައް އެތަންތަނުން ހިންގާ ކަްނތަ އަވަށުއޮީފސްތައްތަކާއި ޔުނިޓްތަކާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްޝަނ

  ހިނގާނުހިނގާޮގތް ބަލައި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން.
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o  ިގޭ ކަންކަން ހިގަުމންދަނީ ފީ ދައްކައިގެން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ހުއްދަ ެދވިގެން ހިންއައްޑޫސިޓީގައ

 މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުންތޯ ބަލައި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާުލންންކައެކަ

o .ްކައުންސިލްގެ އަހަރީ ތަފާސް ހިސާބު އާންމު ކުރުނ 

o  ިގެ ކުރިން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން. 20ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ޖުލައ 

o ެގެ ކުރިން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން. 20ނަވަރީ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޖ 

o  ިގެ ކުރިން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން.31ކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓް މެއ 

o  ެހުށައެޅުން  ކައުންސިލަށް އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ގެ ކުރިން 10މާޗް މަހުގ 

o .ްކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް އަޕްޭޓޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުނ 

o  ްބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫާމތު ދިނުމުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭއްވުން ކައުންސިލުނ 

o ަލަތުގެ މުއައްސަސާަތކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމާއި ާގޫނނުގައި އުކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅިގެން ދ

 .ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތީން ރިޯޕޓް ހުށަހެޅުން

o ްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތައް ކުރުން. ޓްރަސްޓް ފަންޑާ ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ އިޤ 

o  ްކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަަކށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާތައް އެއްކުރުމާިއ ޑޭޓާބޭސް ބެލެހެއްޓުނ. 

 

  ްމީޑީއާ އެންޑް އައި.ޓީ ޔުނިޓ 

o  ެއޮފީހުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކޮމްޕިއުޓިންގ ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކުރަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގ

 މަތިންތޯ ބަލައި އެ ގަވާއިދުތައް އިދާރާގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒުކުރުން. 

o ައި އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެައރ ބޭނުންކުރަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާިއދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށްތޯ ބަލ

 ތަންފީޒުކުރުން. 

o  .ްއޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓިންގ ވަޞީލަްތތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު ޑޮކިއުމަންޓްޮކށް ބެލެހެއްުޓނ 

o  ެމީޑިއާ އެންޑް އައި.ޓީ ޔުނިޓްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް، އ

އެކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެކްޝަންގެ އިސްކޮށް ޔުނިޓްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ، 

 ހުންނަވާ މުވައްޒަފުންގެ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން. 

o  ްކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ބެލެހެްއޓުނ 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 27ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

o .ްކައުންސިލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވޯކް ބެލެހެއްޓުނ 

o ޯކް ެބލެހެއްޓުްނ.ކައުންސިލްގެ ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް އާއި ޓެލެފޯން ނެޓްވ 

o .ްކައުންސިލްގެ ސަރވާ ބެލެހެއްޓުނ 

o  ުކައުންސިލުން ހިންގާ ކަންކަން ާއންމުކުރުމަށް ނޫސް ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމާއި މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތ

 ދިނުން 

o  ިކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި، ޓުވިޓަރ އެކައުންޓް ފަަދ ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި ގުޅުންހުރ

 އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުްނ.ކަންކަން 

o .ްކައުންސިލުން ހިންގާ އިވެންޓްތަާކއި ހަފްލާތައް ކަވަރޭޖްކުރުނ 

o ްއިދާރާގެ އަރުޝީފް ބެލެހެއްޓުނ. 

o ަގަޅުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންނކައުންސިލްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ރ. 

o ާމަސައްކަތްތައް ހިންގުން. ގަވަރމެންޓް ނެޓްވަރކާގުޅޭގޮތުން ކުަރންޖެހޭ-ގެ އީ ކައުންސިލްގެ އިދާރ 

o  ްކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ތައް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތ

 ހިންގުން 

o  ްއޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓިންގ ވަޞީލަްތތަކަށް ވައިރަސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ އެއްވެސް ކަމެއ

 ވަގުުތން ފިޔަވަޅު އެޅުން ދިމާވެއްޖެކަން އެނގުމުން 

o  ިވައިރސް ސޮފްޓްވެއަރ އާއި އެހެނިހެން -އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓިންގ ވަޞީލަްތތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެންޓ

ސޮފްޓްވެއަރގެ އަޕްޑޭޓްސް ގަވާއިދުން ހޯދައި އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓިނގ ވަޞީލަތްތައް ރައްކާތެރިކަން މަތީ 

 ބެލެހެއްޓުން. 

o ެވޭ އަސަރެއް އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓިންގ ވަޞީލަތްތަކަށް ކުރިމަތިވެާދނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނޭދ

 އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން އެޅުން. 

o  ްއޮފީހުގައި އެއްވެސް ކޮމްޕިއުޓިންގ ވަޞީލަތެއް ބެހެއްޓުމާއި އެްއވެސް ސެޓިންގއަކަށް ބަދަލެއ

 އްޖެ ހާަލތެއްގައި އެ ބަދަލުގެނައުން ގެންނަންޖެހި

o  ްކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކަށް ޕްރޮގްރާމްތައް އަޅާ ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް  އަޕްގްރޭޑ

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 28ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

o ްކައުންސިލް އިދާރާގެ އީމެއިލް މެނޭޖްމަންޓް، ފޭސްބުކް ުޓވިޓަރ ތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތައ 

ރައްކާތެރިކަންމަތީ ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ހިންގާ 

 ބެލެހެއްޓުން. 

o  ެއިދާރާގެ ސިސްޓަމްތައް މޮނިޓަރކޮށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ނެޓްވާރކް ޓްރެފިކް މޮނިޓަރކުރމުގ

 ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ކުރަުމން ގެންދިއުން. 

o ުނިޓް މަސައްކަތަށް ހޯދޭ ތަކެތި ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހިންގުން. ޔ 

o  ުކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަަކށް އެއްކުރެވިފައި ހުންނަ ޑޭޓާ ޭބސްތައް ރައްކާތެރި ކަމާއެކ

 .ބެލެހެއްޓުން

o  ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި ދިރާގާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް 'ޓީމް ޓޯކް' ގެ ކަންތަްއ

 ބެލެހެއްޓުން. 

 

  ްލީގަލް  ޔުނިޓ 

o ަޤާނޫނީ މައްސަލަތައް ހިންުގން އިކައުންސިލުން ހިންގަންޖެހޭ އެންެމހ 

o  ްކައުންސިލުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިުދތައް ހެދުނ 

o ަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި ދައުވާ ލިބިގަތުން ކައުންސިލްގެ ނ 

o ްކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފު ކޮށްދިނުނ 

o  ްކައުންސިލުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލުނ 

o ިނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށާއި، ، ކައުންސިލުން ނިންމަވާ ނިންުމްނތަކާއ ކަ

 ކަށް ބޭނުންވާ ާޤނޫނީ ލަފާ ދިުނންއެމައްސަލައެއް ހިންގަވާ ޑިވިޜަނަ

o  ިކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި، ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައ

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކަމާއި ބެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް އެންގުން 

o ުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނުންނުގެ ދަށުން ގާނޫ ހައްގުގެ ލިބިގަތުމުގެ  ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތ 

(2014/1) 

  



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 29ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން  .3

  ްސެކްޝަންގެ ޢާންމު މަސައްކަތްތައ 

o  ްސެކްޝަން ހިންގުމާ ބެހޭ އެންެމހާ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުނ 

o ެހިއުމަން  އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެއްސުމާއި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން ސެކްޝަންގ

މުވައްޒަފުންނާއި  ރުވައިތައްޔާރުކު ވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންރިސޯސް ސެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް މު

 ބެލެހެއްޓުން މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުވުމާއި އެކު ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒުކޮށް 

o ެޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްއާއި ގު  ސެކްޝަންގ

 ބެލެހެއްޓުމާއި ފޯރމްތަކާއި ރިޕޯރޓް މުއްދަތަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން 

o ެއެންޓްރީ ބަލައިގަުތން  ސެކްޝަންގ 

o ްހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް ހިންގުމާއި ސިޓީ މެސެޖެތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން  ސެކްޝަނަށ 

o ްއެންމެހައި ރިޕޯޓްތަކާއި ށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ މެސެޖާއި ފޯމްތަކާއިއެކިއެކި ފަރާތްތަކަ ސެކްޝަނުނ 

 .ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި އެފަރާތްތަކަްށ ފޮނުވުން

o  ްކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަްށ ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުނ 

o ްހިސާބު ރިޕޯޓް ނެރުމަށް ޕްލޭނިންގ  ކައުންސިލްގެ ހަމަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް، އަހަރު ރިޕޯޓް، ތަފާސ

 ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިަކން ދިނުން 

o  .ްކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެީހތެރިކަން ދިނުނ 

o ްޕްލޭނިންގ  ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫާމތު ދިނުމުގެ ބަްއދަލުވުން ބޭއްވުމަށ

 ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިަކން ދިނުން.

o  ްއިދާރާގެ ދުވަހުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތު ދުވަހުްނ ދުވަހަށް އިދާރީ ސެކްޝަނަށ

 ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން. ޔާއްޔައުމިފޮނުވުމާއި ސެކްޝަނުގެ ދުވަހުގެ 

o  ުސެކްޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާ ފައިލިންގ ސިސްޓަމާއި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ފަސޭހައިން މައުލޫމާތ

 ލިބޭގޮތަށް އެނިޒާމުގެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  

o  ިކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަނުްނ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރީ އަދ

 ރުކޮށްިދނުން. ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯ



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 30ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

  ްޔުނިޓް  ސިޓިޒެންޝިޕް ސަރވިސ 

o ުން.އަލަށް އުފަންވާކުދިންނާއި މަރުާވމީހުންގެ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓ 

o  ެސް ހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން ތަފާ އުފަންވާ އަދި މަރުވާމީހުންގ 

o ިދިިރއުޅެމުންގެންދާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން. ރަށްވެހިނުވެ ރަށްވެހިންނާއ 

o .ްއެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ބަދަލުވާ މީހުންގެ ރަށްވެހިކަން ބަަދލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުނ 

o ްގައިދޭ ކާޑް ހަދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން.ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަނ 

o ިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެެހއްޓުން.ބ 

o  ްހަދިޔާކުރާތަކެތި ބެުހން.ރަށްވެހިންނަށް ބެހުމަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުނ 

o  ްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެިޖސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގައި ކޯޑިނޭޓްކޮށްދިނުނ 

 

  ްޔުނިޓް ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސަރވިސ 

o ުރެެވންހުރި ސިޓީގައި އަމާން އަދި ސުލްހަވެރި ވެށްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކަިއ ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ކ

 ޓ( 41) އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

o ިކުށްމަުދކުރުމަށް  ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ވެށްޓެއް ސުލްހަވެރި އަދި އަމާން ސިޓީގައ

 ޓ( 41) ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

o  ުކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ޤާނޫނާއި ޚިލާފ

 41 ) ތެރިކަމާއެކު އެކަމެއް ތަޙުޤީގު ކުރުވުން.ފުލުހުންގެ އެހީ ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހުަމތުކުރެވޭނަމަ 

 ޔ(

o  ީއިދާރާތަކަށް  ކޯޓްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުން ކުރާ ޙުކުްމތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޝަރުޢ

 ޗ( 42އެހީތެރިވެދިނުން. )

o  ްކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ކުށްވެރިން އެއިދާރާއާއި ހަވާލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމ

 ޗ( 42ހަމަޖެއްސުން. )

o  ިކޯޑިނޭޓްކޮށްދިނުންމޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގައ 

   ްއަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދޭފޯމް ބަލައިގަތުނ 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 31ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

   ްއަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދޭފޯްމ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އޮފީަހށް ފޮނުވުމަްށ ކައުންސިލ

 އިދާރާއަށް  ފޮނުވުން.

o  ޭކައުންސިލް ޓްރަސްޓް ފަންޑާ ގުޅޭ އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަކާއި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ހިންގ

 ހަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުން 

 

  ޯޔުނިޓް ޑިނޭޝަން ކ 

o  ްނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގައި ކޯޑިނޭޓްކޮށްދިނުނ 

  ްއަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދޭފޯމް ބަލައިގަތުމާއި ފޮނުވުނ 

 .ްނިކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީުހަނށް ދޭ އެހީގެ ފޯމް ބަލައިގަތުމާިއ ފޮނުވުނ 

 ީފޮނުވުން ބަލައިގަތުމާއި އެދޭފޯމް އަށް ސަބްސިޑ. 

o  ްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގައި ކޯޑިނޭޓް ކޮށްދިނުނ 

 ެރަޖިސްޓަރީ އަށް އަންނަ ބަދަުލތައް ކޮންމެ ހަފްތާއަުކ އެއްފަހަރު ފޮނުވުން  ރަށްވެހިންގ 

  ާކަންކަމުގައި އެހީތެރިވުން އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ބޭނުންވ 

o ިއެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގައި ކޯޑިނޭޓްކޮށްދިނުން  ނިސްޓްރީ ފިޝަރީސްމ 

 ްމަސްދުވަހުގެ މަސްރިޕޯޓް ފޮނުވުނ 

  މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް އަށް އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަނެ ފޮުނވުމާއި ލައިސަންސް ލިބުމުްނ

 ޙަވާލު ކުރުން

o ާސްޓަރ މެނޭޖްމަްނޓް ސެންޓާރގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގައި ކޯޑިނޭޓް ކޮށްދިނުން.ނޭޝަނަލް ޑިޒ 

  ްޤުދުރަތީ ޙާދިޘާތަކާއި ގުޅިގެްނ ޟަރޫރީ އެހީ ބޭނުންާވ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަނ

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 .ްޤުދުރަތީ ޙާދިޘާތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްުލންތަކުގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވުނ 

o ިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގައި ކޯޑިނޭޓްކޮށްދިުނން.މ 

 ުރުމަށް ޢިމާރާތް ޗެކްކޮށްދިނުން ޓިއުޝަން ކްލާސްތަކާއި ޤްރުއާްނ ކްލާސްތައް ރަޖިސްޓަރީ ކ 

o .ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގައި ކޯޑިނޭޓްކޮށް ދިނުނ 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 32ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ާއި ސަރަހައްދުގައިވާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަުނން ތެލެސީމިއާ ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރުންނ

ބަލީގެ މީހުންނަށް ިލބޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ފަރުވާ ހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާ ބެހޭ 

 (2012/4މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުަވއި ދިނުން. )

 ްއިތުރުކުރުމުގެ  ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޭހުލންތެރިކަނ

މަސައްކަތްތަކުގައި މިނިސްޓްރީއަށާއި ސެންޓަރަށާއި ކަމާެބހޭ ެއހެނިހެން ފަާރތްތަކަށް ސިީޓ 

 ފެންވަރުގައި އިދާރީގޮތުން ދޭންެޖހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައި ދިނުން.

  ސިޓީގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ތެލެސީމިއާ ހުންނަ މީުހންަނށް، ތެލެސީމިއާއަށް ފަރުާވ

ޓަކައި ސެންޓަރުން ބަަލހައްޓަމުން ގެންދާ ތެލެސީމިއާ ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރުގަިއ ދިނުމަށް

 ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްުޓން.

 .ްހީމޮގްލޮބިނޯޕަތީސް ސެންޓަރަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދނުނ 

 ިލޭ ހަދިޔާ ކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދައި  ތެލެސީމިއާ ހުންނަ މީހުންނަށް ޭބނުންވާ ލޭ ހޯދުމަށްޓަކައ

 ދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިުނން.

o  ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުަމތްތަކާއި ގުޅިގެން އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީބިީޓ

 ބަދަލުކުރުން. 

o  ާޖެހޭ ގުޅިގެން ކުރަންމިނސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާރ އެްނޑް ފެމެލީއިން ކައުންސިލަށް ހުަށހަޅާ މައްސަލަތަކ

 އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

 

  ްޔުނިޓް  ލައިބްރަރީ ސަރވިސް އެންޑް ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަނ 

o ިީދނީ އަިދ ޤައުމީ ޤައުމީޮގތުން ފާަހގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް  ދީނީގޮތުންނާއ

 ޏ( 42) އިޙުތިފާލުތައް ބޭއްވުން.

o  ުދިރުވުމަށާއި ގައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންރަށްވެހިކަމުގެ ރޫހ. 

o  ާޔ( 42ހިންގުން )ޢާންމު ލައިބްރަރީ އަވަށްތަކުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވ 

o  ްޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީ އިން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ިއންތިޒާމ

 ޤާއިމްކުރުން.

 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 33ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 މުވައްޒަފުން 

 ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މުވައްޒަފުން 113ގެ ނިޔަލަށް  2017މޭ  08 ގައިއިދާރާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

 # ރޭންކް  މަޤާމް  ނަން  ރ.ކ.ނ

 EX1 1 ޑިރެކްޓަރ ސަޢުދީ ޙަސަން މުޙައްމަދު 5677

 EX1 2 ޑިރެކްޓަރ އަސްލަމް ޝިޒްލީނާ 40978

  ބިއުރޯ 

 MS1 3 އޮފިސަރ ސ.އެޑްމިން ރުޝްދީ  ޢާއިޝަތު 9337

 GS4 4 އޮފިސަރ އެޑްމިން ޝަފީޤާ  އާމިނަތު 33139

 GS3 5 އޮފިސަރ އެޑްމިން ފާޠިމަތު ޒާހިރާ 27677

  އެޑްމިން 

 MS3 6 އ.ޑިރެކްޓަރ ލަީބބު  އިބްރާހީމް 18692

 MS1 7 އޮފިސަރ ސ.އެޑްމިން އިބްރާހީމް ޙަފްޞާ 17543

 GS4 8 އޮފިސަރ އ.މެއިންޓެނެންސް ޢަލީ އަޙްމަދު 3547

 GS3 9 ކީޕަރ ސްޓޯރ މަޢުޞޫމާ  ފާޠިމަތު 37056

 GS3 10 އޮފިސަރ އެޑްމިން މުޙައްމަދުދީދީ ފާޠިމަތު 25490

 GS2 11 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. ޒަރީނާ  ޢާއިޝަތު 20263

 GS2 12 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. ސާއިމާ މުޙައްމަދުދީދީ ޢާއިޝަތު 35326

 GS2 13 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. هللاޢަބްދު ސައިފާ 24320

 GS2 14 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. ޒަރީނާ މުޙައްމަދު  11828

 SS2 15 ފޯމަން އ. ރަޝީދު އިބްރާހީމް 38110

 SS2 16 އެސިސްޓެންޓް އޮފީސް ވަޙީދާ ޢާއިޝަތު 31658

 SS2 17 އެސިސްޓެންޓް އޮފީސް ޝަރީފް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް 64009

 SS2 18 އެސިސްޓެންޓް އޮފީސް އިބްރާހީމް މަރްޔަމް 41749



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 34ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 SS2 19 ޑްރައިވަރު  ފާއިޒު ޢަލީ މުޙައްމަދު 66152

 SS2 20 ޑްރައިވަރު  ޒަރީރު  ޙަސަން 11713

 SS2 21 ޑްރައިވަރު  އަޙްމަދު هللاޢަބްދު 36289

 SS1 22 މަސައްކަތު މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް 56088

 SS1 23 މަސައްކަތު އަޙްމަދު އާމިނަތު 41508

 SS1 24 މަސައްކަތު ޢުޤައިލު  އާމިނަތު 44256

 SS1 25 މަސައްކަތު ސަލީމާ  ފާޠިމަތު 79975

 SS1 26 މަސައްކަތު މުޙައްމަދު  ޙަސީނާ 74559

 SS1 27 މަސައްކަތު އަޙްމަދު  ޙުސައިން 79123

 SS1 28 މަސައްކަތު މުޙައްމަދު  މަރްޔަމް 74474

  އެޗް.އާރު 

 MS3 29 އ.ޑިރެކްޓަރ އަމީޒާ ޚަލީލް އާމިނަތު 9039

 MS1 30 އޮފިސަރ ސ.އެޑްމިން ފަޟީލް ޙަސީނާ 56544

 MS1 31 ރިސޯސް އޮފިސަރ ހިއުމަން އަނީސް ޒިޔާނާ 77857

 GS3 32 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ އ. މިޔުސަން މުޙައްމަދު  ޢާއިޝަތު 72508

 GS3 33 އޮފިސަރހިއުމަން ރިސޯސް  އ. ސަޢީދާ  ފާޠިމަތު 4670

 GS3 34 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ އ. ނަޞީރު  ޝުހުބަތު 82359

 GS2 35 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ އ. ޝަކީބު  ފާޠިމަތު 4668

  ފައިނޭންސް 

 MS3 36 އ.ޑިރެކްޓަރ އަނީސް ޝައިބާ 34990

 GS4 37 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އ. ނުޞްރާ މަރްޔަމް 34927

 GS3 38 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އ. ޝާޒްނާ  އާމިނަތު 52170

 GS3 39 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އ. ފަހުމީ ސަމާޙަތު 72693



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 35ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 GS3 40 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އ. ރަޒީނާ ޚަދީޖާ 9202

 GS3 41 ކޭޝިއަރ ނާޞިޙު މުޙައްމަދު 81856

 GS2 42 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. މޫސާދީދީ އަޒުލިފާ 19127

 GS2 43 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. ޒާހިރާ  ޙައްވާ 12679

 GS2 44 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. އިބްރާހީމް  ޒުލްފާ 14718

  ޕްރޮޖެކްޓް 

 MS3 45 އ.ޑިރެކްޓަރ ލުޠުފީ މުޙައްމަދު 13701

 MS1 46 އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓް ނިާޝން  ފާޠިމަތު 80065

 MS1 47 އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓް هللاޝަހީދު އިބްރާހީމް 8246

 MS1 48 އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓް ހާޝިމް  ޢަލީ 64709

 GS3 49 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އ. ރުބީން ވަޙީދު ޙަސަން 74877

  ޕްރޮކިއުމެންޓް 

 GS3 50 އޮފިސަރ ޕްރޮކިއުމެންޓް އުސްވާ އާމިނަތު 72731

 GS3 51 އޮފިސަރ ޕްރޮކިއުމެންޓް އީމާން ޝާޠިރު  ފާޠިމަތު 78649

  ޕްލޭނިންގ

 GS4 52 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އ. ޝަފީޤު  އިބްރާހީމް 3548

 GS4 53 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އ. ޖަމީލު މަރްޔަމް 72534

 GS3 54 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އ. މުޞްޠަފާ  މުންޞިރާ 63942

  އެންޑް އައިޓީ  މީޑިއާ

 MS2 55 އޮފިސަރ މީޑިއާ މުޙައްމަދު ޙުސައިން  ޞާފީ 81711

 MS1 56 ޕްރޮގްރާމަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ސަވާދު ޢަލީ 72512

 MS1 57 ޓެކްނީޝަން  ކޮމްޕިއުޓަރ ލަޠީފް މުޙައްމަދު 67055

 GS3 58 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އ. ނަޞީރު  ނިޝްފާން 82926



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 36ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

  ލީގަލް 

 59 (2 ގްރޭޑް) CS9 އޮފިސަރ ލީގަލް ޙަބީބް ޙުސައިން 59333

 60 (1 ގްރޭޑް) CS7 އެސިސްޓެންޓް  ލީގަލް އިޙްސާން هللاޢަބްދު 81012

  ސަރވިސް  ސޯޝަލް

 GS4 61 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ އ. ރަޝީދު  ފާޠިމަތު 81505

 GS3 62 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ އ. ޝަމްސުލްހުދާ  ޢާއިޝަތު 82286

 GS3 63 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ އ. ޝައިފާ މަރްޔަމް 82927

  އަވަށު އޮފީސް  ހިތަދޫ

 MS3 64 އ.ޑިރެކްޓަރ ޙަބީބާ މަރްޔަމް 37052

 GS3 65 އޮފިސަރ އެޑްމިން ލަބީބް  ޝަރޫނާ 37238

 GS3 66 އޮފިސަރ އެޑްމިން އިމާރަތު  މަރްޔަމް 79026

 GS3 67 އޮފިސަރ އެޑްމިން ބާޤިރު  ނުވައިލާ 78957

 GS2 68 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. ނިސްރީން  ޢާއިޝަތު 20218

 GS2 69 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. މޫސާ ފާޠިމަތު 22964

 GS2 70 އޮފިސަރއެޑްމިން  އ. މުޙައްމަދުދީދީ އާމިނަތު 14187

 SS2 71 އެސިސްޓެންޓް އޮފީސް ޖަލީލު  هللاޢަބްދު 18311

  އަވަށު އޮފީސް  މަރަދޫ

 MS3 72 އ.ޑިރެކްޓަރ ރަޝީދު މޫސާ  ޙަސަން 16834

 MS2 73 އޮފިސަރ ސ.އެޑްމިން ފައިޞަލް މުޙައްމަދު 56220

 MS1 74 އޮފިސަރ ސ.އެޑްމިން ނުޞްރާ ަޢބްދުއްސައްތާރު ފާޠިމަތު 16154

 GS4 75 އޮފިސަރ އެޑްމިން ރައުފާ  ޢާއިޝަތު 72533

 GS3 76 އޮފިސަރ އެޑްމިން އިބްރާހީމް  ފަޟީލާ 80145

 GS3 77 އޮފިސަރ އެޑްމިން ޢަބްދުލްޤާދިރު  ޒާހިދާ 8595



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 37ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 GS2 78 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. ރަޝީދާ ޝާކިރު ޢާއިޝަތު 19546

 GS2 79 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. ޙުސައިން ޢަލީ ޝީނާ 40191

 SS1 80 މަސައްކަތު އަޙްމަދު  ޙައްވާ 35284

 SS1 81 މަސައްކަތު هللاޢަބްދު ޒުބައިދާ 44924

  އަވަށު އޮފީސް  މަރަދޫފޭދޫ

 MS3 82 އ.ޑިރެކްޓަރ ނަޞީރު މޫސާ 4598

 GS3 83 އޮފިސަރ އެޑްމިން ޒިހްނީ ޒަހްރާ 48392

 GS2 84 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. އަޙްމަދު ޝަކީބާ 4617

 GS1 85 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. މުޙައްމަދު ޢާއިޝަތު 32566

 SS2 86 މަސައްކަތު ޙައްވާމަނިކެ 56111

 SS1 87 މަސައްކަތު ޝާދިޔާ  ޙައްވާ 71634

  އޮފީސް  ފޭދޫ އަވަށު

 MS4 88 ޑ.ޑިރެކްޓަރ ލަޠީފް ޢަލީ ޙަސަން 4604

 MS3 89 އ.ޑިރެކްޓަރ ރަޝީދު އަޙްމަދު 34194

 MS3 90 އ.ޑިރެކްޓަރ ދިޔާނާ  ފާޠިމަތު 33115

 GS4 91 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ އ. އަރުމީޝާ އާމިނަތު 74764

 GS3 92 އޮފިސަރ އެޑްމިން އަމީޒާ މުޙައްމަދު އާމިނަތު 4609

 GS3 93 އޮފިސަރ އެޑްމިން ޝާކިރު  ފާޠިމަތު 64590

 GS3 94 އޮފިސަރ އެޑްމިން ޒަރީރާ މުޙައްމަދު  މަރްޔަމް 4671

 GS2 95 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. ރަޝީދު ޝީޒާ  މަރްޔަމް 19433

 SS1 96 މަސައްކަތު މޫސާ  ޚަދީޖާ 80207

  އަވަށު އޮފީސް  ހުޅުދޫ

 MS3 97 އ.ޑިރެކްޓަރ މުޞްޠަފާ އަޙްމަދު 17758



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 38ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 MS3 98 އ.ޑިރެކްޓަރ އަންވަރު ޢަލީ 24670

 GS3 99 އޮފިސަރ އެޑްމިން ނަޞީފާ  އާމިނަތު 64432

 GS3 100 އޮފިސަރ އެޑްމިން ޒަހާ  މަރްޔަމް 80146

 GS2 101 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. ޙަސަން  ސަޢާދާ 18406

 SS1 102 މަސައްކަތު އަޙްމަދުދީދީ ޢަލީ 69434

 SS1 103 މަސައްކަތު ޙުސައިން ބަޝީރާ 69433

  އޮފީސް  މީދޫ އަވަށު

 MS3 104 އ.ޑިރެކްޓަރ ރަޝީދު  هللاޢަބްދު 29834

 MS3 105 އ.ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްމުޙްސިން އަޙްމަދު 27097

 MS1 106 އޮފިސަރ ސ.އެޑްމިން ލަޠީފް  ޝެޒްނީ 72511

 GS2 107 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. މުޙައްމަދު  ޢަޒީމާ 19215

 GS2 108 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. ޢަބްދުލްޙަކީމް  ލީނާ 20946

 GS2 109 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. ނާޞިރު މަރްޔަމް 11977

 GS2 110 އެޑްމިން އޮފިސަރ އ. ޝަފީޤް ސުއްފާ 16153

 SS2 111 ޑްރައިވަރު  ވަޙީދު  މުޙައްމަދު 30728

 SS1 112 މަސައްކަތު އަޙްމަދު  ސަޢުދިއްޔާ 68233

 SS1 113 މަސައްކަތު ޞަފޫރާ  ފާޠިމަތު 68234
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 39ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ބެހިފައިވާގޮތް ފަންތިތަކަށް މުވައްޒަފުން 

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި     އަދަދު 

ސްޓާފް ސީނިއަރ  0  

މެނޭޖްމަންޓް  މިޑްލް  16  

   1 އީ.އެކްސް 2 
   4 އެމް.އެސް 1 
   3 އެމް.އެސް 13 

 އޮފިސަރ ސަޕޯޓް 72

   9 ސީ.އެސް 1 
   7 ސީ.އެސް 1 
   2 އެމް.އެސް 2 
   1 އެމް.އެސް 11 
   4 ޖީ.އެސް 8 
   3 ޖީ.އެސް 28 
   2 ޖީ.އެސް 20 
   1 ޖީ.އެސް 1 

 ސަރވިސް  ސަޕޯޓް 25

   2 އެސް.އެސް 11 
   1 އެސް.އެސް 14 

 ޖުމްލަ 113

 

 ންސިލްގެ އިދާރާ ކައު 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް 
 މެދެއާރިމަގު

 ސިޓީ  އައްޑޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

  6885003 ފޯން ނަންބަރު:
 6885002 ފެކްސް:

 admin@adducity.gov.mvއީމެއިލް:



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 40ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު އިޙް ކައުންސިލްގެ 

މާއްދާެގ )ޅ( ގެ ަދށުން ލޯކަްލ  61އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންުގމުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑައަޅާފައިފައިޚްކައުންސިލްގެ އި އިން ައއްޑޫ ސިޓީ ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި، ކަ

ވާ ިއދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް ސަުރކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ.   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓްގައި، އައްޑޫ އަތޮޅުކަމަށް ކަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 41ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 އޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ކައުންސިލުގެ މަސް 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 3ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނުެގ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަކީ

 ލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާކައުންސިލެކެވެ. މިކައުންސި

ވަަނ އިސްލާހާއި  3ގެނެވުނު  (15/2015)އުސޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނަްށ ލާމަރުކަޒީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ) 

  ( ހައިލައިްޓ ކުރެވިފައި ވަކިކުރެވިފައިވާ ބާރުތައް ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށްތައް ހިންގައި،  )ހ( 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ާޤނޫނުގައި  ތަރައްޤީކޮށް،

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ރަްށވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

ސިޓީގައި ނުވަތަ ސިޓީގައި ިހމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ އަަވށު ބޯޑުން، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިުވމާއެކު  )ށ(

ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންަތކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ސަރުކާރުގެ  ތައްޔާރުކޮށް، ސިޓީ

ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސިޓީ ަކއުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިްނ އެކަށައަޅައި މުޅި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ 

ރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަ

 މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުން.

ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުަތއް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ރައްޔިތުންެގ  )ނ(

ފަރާތުން ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުމާއި، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ކައުންސިލްގައި ހިންގާ 

ލުމުގައި އެހީތެރިވެދީ، އެމިނިސްޓްރީތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ، މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނާގ ގޮތް ބެ

ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯޓު ހުށަހެުޅން.  އެމިނިސްޓްރީތަކުން ކަ

 އަވަށު އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެ އޮފީސްތައް ހިނގާނުހިނގާޮގތް ބެުލން. )ރ(

ތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާ )ބ(

ލިބިދީފައިވާ ބާރައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެކަށައަަޅންޖެހޭ ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމާއި ސިޓީ 

 ހިންގުން. ކައުންސިލްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ަހދައި އެ ގަވާއިދުތައް



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 42ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ސިޓީ  )ޅ(

 ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ ރަށްވެހިންގެ ނަމުގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންަކން ނިންމުން.

އިޖްތިމާޢީ ބޭނުްނތަކަށް ކައުްނސިލްގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އިްޤތިޞާދީ ނުަވތަ  )ކ(

ފަޅު ހޯދުމާއި، މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި،  ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި

ދިނުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަުނގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި އަދި މި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުްނސިލްގެ 

 ނަމުގައި މިލްކުކުރުން.

އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޭބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގަިއ، އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި  އ()

މިލްކުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެުލމުގެ ދަށުގައި ހުްނނަ މިފަަދ ަތކެތި އެހެން ފަާރތްތަކަށް ިމ ާޤނޫނުގެ 

 ނުން.ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދި

ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ  )ވ( ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުަމށް ބޭުނންވާ ފައިސާ ހޯދުަމށް ޤާނޫނުގައި ކަ

ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި 

އި މިލްިކއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާްތތަކަށް ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި މަޞްލަޙަތުތަކާ

 ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަަމށް ފަންޑު އުފެއްދުން.

ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ  )މ( ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތަތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ިމ ޤާނޫނުގައި ކަ

އުރިޓީ ފަދަ އެކިއެކި މާލީ ސެކިއުރިޓީތަްއ ތެރޭގައި މުނިސިޕަލް ބޮންޑާއި ބިލާއި މުނިސިޕަލް ސެކި

 އެކަށައަޅައި، އެފަދަ ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން.

ނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،  )ފ( ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ކަ

ންޖެހޭ ކަރަންޓާއި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި ދޭ

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކި ފަރާްތތަކާއެކު އެގްރީމެންޓްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތުކުރުން.

ކައުންސިލްގެ ނަން ބަދަލުާވ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރީގެ  ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ަބދަުލވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި )ދ(

 ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ އުފުލުން.



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 43ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަްތތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތައް މެދުެވރިވެގެން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މި ާޤނޫނުގެ  )ތ(

 ޑައެޅުމާއި ފީނެގުން.ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފީ ކަނ

މީހުންގެ އަމިއްލަ ބުންތަކާއި މުދާ ޢާންމު ބޭނުމަްށޓަކައި ކޮންމެހެން ނަގަންޖެހިއްެޖނަމަ ާޤނޫނާ  )ލ(

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުވެިރ ބަދަލު ދިނުމަށްަފހު ނެގުން.

ނދުފަހަރާއި މަގުތަކާއި، ޕާކު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ިޚދުމަތް ދެވޭ ތަންަތނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަ )ގ(

 ފަދަ ޢާންމު ތަންަތނަށް ނަން ިދނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން.

ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައިދާން ފަދަ ތަންތަން ވަގުީތގޮތުްނ  )ޏ(

 ނުވަތަ ދާއިމީގޮތުން ހުޅުވުމާއި ަބންދުކުރުން.

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  )ސ(

 ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަަކށް ފޮނުުވން.

ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ ބިމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުތެރޭގައި ހިމެނޭ  )ޑ(

ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ  ރަށްރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރުމާ ެބހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ

 މަޝްވަރާއާ އެއްގޮތަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން.

 ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާލިބިގަތުން. )ޒ(

ސިޓީގައި އަމާން އަދި ޞުލްޙަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި  )ޓ(

 އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު  )ޔ(

 ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުެރވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙްޤީގުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން.

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ބޭނުންުކރުން.ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި  ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ )ޕ(

 ސިޓި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން. )ޖ(

ނޑައަޅާ މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުން. )ޗ(  ޤާނޫނަކުން ކަ
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 މަތްތައް ޚިދު ކައުންސިލުން ދޭ 

ން ތިރީގައިވާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުމަތިން، ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުަތކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބަ މަތީގައި

 42ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަ އިސްލާހާއި  3ގެނެވުނު  (15/2015)މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާ)

  ހައިލައިޓް ކުރެވިފައި( ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަކިކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް

 މަގުތައް ހެދުމާއި  މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުން. )ހ( 

 ކުނި ނައްތާލުން.އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި  )ށ(

 ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެެލހެއްޓުާމއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގުން. )ނ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން ަރށް ގިރުން ހުްއޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ  )ރ(

ނުޑ މަރާމާތުކޮށް  ނޑުތޮށިގަ  ބެލެހެއްޓުން.އެއްގަމުތޮށްޓާއި ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަރަންޓާއި، ފެާނއި، ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ  )ބ(

 ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިުނން.

ޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިމަރީ ހެލްުތ ކެއަރއާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގު )ޅ(

 އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ  )ކ(

 ފެްނވަރުމަިތކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ 

ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ަޒމާނީ އެކިއެކި  )އ(

 ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރުން.

ނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެެލހެއްޓުމާއި ުކޅިވަރުގެ ، އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި )ވ( ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

 ފޯރުކޮށްދިނުން.ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުާމބެހޭ ޚިދުމަތްތައް 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ ަރއްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު  )މ(

ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަުޅ އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ުގޅިގެން 

އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުާމއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަްށ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާްތތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ 

 ބޭނުންވާ މީހުްނނަށް އެހީތެރިވެީދ އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިާޒމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެޭހ ޤާނޫނާިއ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަޢާރުުޟނުވާ ގޮތުގެމަިތން ބިާމބެހޭ ވުޒާާރއިން  )ފ(

ނޑައަ ޅާ ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތްތަްއ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ 

ބިމާބެހޭ ޤާޫނނުގައިވާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާްތކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ފަރާތްފަާރތުން ބިްނބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންާގ އެންމެހައި މުޢާމަލާތުތަކުގެ ެރކޯޑުތައް 

 ބެލެހެއްޓުން.

ސިޓީގައި ހިމެނޭ ބިންބިމުގެ ަދފްތަރު އެކުލަވައި އެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިާމބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު  )ދ(

 އްޓާ އިދާރާއަށް ޭބނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުޮކށްދިުނން.އެކުލަވާ ބަލަހަ

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން. )ތ(

 ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެްއޓުމާއި ކަުށކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން. )ލ(

 އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓުން. )ގ(

ތުން ފާަހގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ީދނީ އަިދ ޤައުމީ ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮ  )ޏ(

 އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން.

އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި  މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ )ސ(

 ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެެލހެއްޓުން.

 ފެންހިންދުމަށް ހަދާަފއިވާ ކާނުތައް ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. މަގުމަތީގައި )ޑ(

ނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން. )ޒ(  ރޭގަ
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 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން. )ޓ(

ޢާންމު ފަރުދުންަނށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަުކގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީެތރިކަން  )ޔ(

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.ފޯރުކޮށްދޭނެ 

ކެފޭތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި )ޕ(

 ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ ެބލުން.

އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި  މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިުއޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ )ޖ(

ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެްއޓުމާއި، 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަުރކާރުގެ  ޢާންމުންގެއަތުން ފީނަގައިގެން ެއއްގަމާއި ކަ

ނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެްއޓުން.ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަ  ނޑައަޅާ މިންގަ

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް  )ޗ(

 އެހީތެރިވެދިނުން.

ުތންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫުނތަކުގެ ަދށުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާިއރާގައި ހިނެމޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮ )ހހ(

ސިޓީ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން 

ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލުކުރުމާއި،  ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަ

 ޠިުލކުރުން.ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާ

ލަށް އުފަންވާ ކުިދންނާއި ަމރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެްއުޓމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަ )ހށ(

އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ތަާފސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، އެސިޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި 

ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި، އަދި އެިސޓީގައި ރަށްވެހިނުވެ ، ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި

 ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް  )ހނ( ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަ

 ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.
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 ކައުންސިލަރުން 

ވަނަ  39ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ހިންގަނީ ދިއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް 

އަކީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް  ކައުންސިލުންނެވެ. ސިޓީ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާމާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 

 ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ.އައްޑޫސިޓީ

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މަޢުލޫމާތުމެންބަރުންގެ  ދެވަނަ ދައުރުގެ ގެއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

 

 މުޙައްމަދު ޔަސްރިފްފުރިހަމަ ނަން:  .4

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ދާއިރާ:

 މަޤާމު: ކައުންސިލަރ

 ހެވި، ސ.ހިތަދޫ އެޑްރެސް: 

 

 ޢަލީ މުޙައްމަދުފުރިހަމަ ނަން:  .5

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ  ދާއިރާ:

 ކައުންސިލަރ މަޤާމު:

 ޗަމްޕާޕޫލުމާގެ، ސ.ހުޅިދޫއެޑްރެސް: 

 

 ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދުފުރިހަމަ ނަން:  .6

 ފޭދޫ ދާއިރާ  ދާއިރާ:

 މަޤާމު: ކައުންސިލަރ

 އާފަހި، ސ.ފޭދޫ އެޑްރެސް: 

 

 ޞާދިޤު هللا ފުރިހަމަ ނަން: ޢަބްދު .1

 ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

 މަޤާމު: މޭޔަރ

 އެޑްރެސް: ކައުސަރު/ސ.ހިތަދޫ

 

 ޠައްޔިބު هللا ޢަބްދުފުރިހަމަ ނަން:  .2

 ދާއިރާ: މަރަދޫ ދާއިރާ 

 ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރމަޤާމު: 

 އެޑްރެސް: ހަޒާރުމާގެ/ސ.މަރަދޫ 

 

 ޙުސައިން ޙިލްމީ ފުރިހަމަ ނަން:  .3

 ދާއިރާ ދާއިރާ:ހިތަދޫ މެދު

 މަޤާމު: ކައުންސިލަރ

 އެޑްރެސް: ނާޒް/ސ.ހިތަދޫ
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 ފުރަތަމަ ބައި 

ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި  .1
 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މާޙައުލު 

 ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު  .1.1

ވަނަ މާއްދާގެ  111 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ 

 ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ދަުށންނެވެ.އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށުން ބާރުިލބިގެން ކައުންސިލުްނ އެކުލަވާލާފައިވާ 

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ަވނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް  ރެވިގައި ފާސްކު 27ފެބުރުވަރީ  2011ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު  އައްޑޫސިޓީ

އެވެ. އިސްލާހު ގެނެވިފައިވެ  2 ދައުރުގައި ކައުްނސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް  ދެވަނަހުށަހަޅާފައެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުްނސިލްގެ 

ދާއަށް ވަނަ މާއްދާ "ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވުން" މި މާއް 47އެގޮތުން ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 

ނޑައަޅައި ކައުންސިލުން  އިސްލާހުގެނެވި ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާްނޖެހޭ އިދާރާތަކާއި ދުވަސްތައް ކަ

ނިންމާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހަފްާތގެ އާދީއްތަ ދުވަހާއި އަންގާރަ ދުވަހަކީ ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ މައި އޮފީހަށް 

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އަދި އަދި ހަފްތާގެ އެހެން ދުވަސްތަކުގައި ކައުންސިލަގް ހާޒިރުވެ ސޮއިޖ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައްކަމަށް ކަ

ނޑައަޅައި ަކއުންސިލް އިދާރާގެ އަވަށު އޮީފސްތަކަށް ހާޒިރުވެ ސޮއި  މައި އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުން ލާިޒމް ނޫންކަމަށް ކަ

 ންމާފައިވެއެވެ. ކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން ނި

ވަނަ ރަސްމީ ބަްއދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ  41ވަނަ އަހަރުގެ  2016އަދި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅާގޮތަށް އިސްލާހު ގެނެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ 

ވެސް ކައުންސިލަރުންނަށް ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅޭގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ޤަާވއިދު އިސްލާހުކުރުމަށް ވަނީ  ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

 ފާސްކުރެވިފައެވެ. 

 ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ކައުންސިލް ހިންގާފައިވަނީ ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮުތގެ މަތީންނެވެ. 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 49ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ބައްދަލުވުންތައް ކައުންސިލްގެ ޢާންމު  .1.2

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކޮންމެ ހަްފތާއަކު  115 ނޫނުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ

 އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެްއ ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމުކުރެއެވެ.

 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ށް ފާހަގަ ޓީއަކޮމި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލްގެ ޢާންމު  14އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަަމޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްެގ އަންގާރަ ދުވަހުގައެވެ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބު ތަކާއި 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މު ބައްދަލުވުްނތައް ހަްފތާގެ އެހެން ދުވަސްތަކުގައިވެސް އެޖެންޑާކުރެވި ބޭއްވިފައިވެއެވެ. ހެދި ޢާން

ދި ބައްދަލުވުމެވެ. އަ 128ބައްދަލުވުން ބާްއވަންޖެހޭއިރު ބޭއްވިފައިވަނީ  143ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ުޖމްލަ 

 ސްކުރެވިފައިވެއެވެ.މިބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާ

 ޖުމަލް 
އެޕްރީލް ) 2017

 މަހުގެ ނިޔަލަށް(
2016 2015 2014 

 

 ޖަލްސާގެ އަދަދު  ބާއްވަންޖެހޭ 30 47 49 17 143

 ޖަލްސާގެ އަދަދު  ބޭއްވުނު 30 41 40 17 128

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެވިފައިވާ ޖަލްސާގެ އަދަދު  30 47 49 17 143

 ފާސްކުރެވުނު އަދަދު ޔައުމިއްޔާ  30 47 49 17 143

 

  



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 50ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް  .1.3

ަދށުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި  ަވނަ މާއްދާގެ 116 ނޫނުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ

 ލިބިދީފައިވެއެވެ.ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް 

 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ކޮމިޓީއަށް 

ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުންތަކުގެ  10އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި ޖުމްލަ 

  ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ޖުމަލް 
އެޕްރީލް ) 2017

 މަހުގެ ނިޔަލަށް(
2016 2015 2014 

 
 އަދަދު ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ  ބޭއްވުނު 2 2 5 4 44

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެވިފައިވާ އަދަދު  2 2 5 4 44

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު އަދަދު  2 2 5 4 44

 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  .1.4

ކައުންސިލުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  118ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

. މިގޮތަށް ހާމަނުުކރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ސައްޙަ ޖެހެއެވެފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ޢާންމުކޮްށ ހާަމކުރަން

 ޢަމުރެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ޤަރާރު  37ނިންމުން ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި ޖުމްލަ  651އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި ޖުމްލަ 

 ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. މި ނިންމުްނތައް ވަނީ ޢާންމުކުރެވިފައެވެ. 

 ޖުމަލް 
އެޕްރީލް ) 2017

 މަހުގެ ނިޔަލަށް(
2016 2015 2014 

 

 ނިންމުންތަކުގެ އަދަދު ކައުންސިލްގެ  193 165 191 102 651

 ޤަރާރުތަކުގެ އަދަދު  ކައުންސިލްގެ 9 15 5 8 37



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 51ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީމުވައްޒަފުންގެ މުޢާމަލާތާއި ކޯޑިނޭޝަން  .1.5

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު  މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް ބަހާލެވިފައިވާގޮތާއި  ކައުންސިލް

ކަން، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވެފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ކަން
އިޤުތިޞާދީ ގޮތުންނާއި، އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލަކުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ ، ދިމިޤްރާތީ

، އިއިޖުތިމާޢީގޮތުން އަދި ޡަޤާފީގޮތުން، ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށްދީ، ރައްޔިތުންބާރުވެރި ކުރުވަ

މާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ގާތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ، ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި އަ
ވަނަ އަހަރުގެ  2016 ،ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މެންޑޭޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު 2016މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އަދި 

ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މެދުގައި މަސައްކަތްވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ރުންގެކައުންސިލަ ގައި ވަނަ ޖަލްސާ 06އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
  ހާލެވިފައެވެ. ބަ

  ަދިޤު ޞާ  هللاޢަބްދު  އަލްފާޟިލް  ރމޭޔ 

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ޤުދިޞާهللا ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު އައްޑޫ
ގައިވާ  ަވނަ މާއްދާ 49ގެ  2010/7ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ، ޤާޫނނު ނަންބަރު 

 މެވެ. ވުބެލެހެއްޓެ ވައިކަންކަން ހިންގަ އިމަތީން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެންމެހަ ގޮތުގެ

  ެޠައްޔިބު هللا ޢަންދު  އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ ޕިޔުޓީ ޑ 

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  ޠައްޔިބުގެهللا ޢަބްދުޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ 
މަތީން ސިީޓ ކައުންސިލްގެ  ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެ 50ގެ  2010/7 ޤާޫނނު ނަްނބަރު ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ،

ނުކުރެއްވިއްޖެ  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާާމއި، މޭޔަރުދެއްވުވެ ށް އެހީތެރިމަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުްނ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރަ
ނޑައަޅާ އެހެނިެހން ކަންސިޓީ ކައުންސިއްވުމާއި އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެ އި އެތެއްގަޙާލަ  ތައްތައްލުން ކަ
އެގޮތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އިދާރީ ހިންގުން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުެގ މެވެ. އްވުކުރެ

 މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.  

  ުޙުސައިމް ޙިލްމީ  އަލްފާޟިލް  ންސިލަރކައ 

 51ގެ  2010/7 އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ނަްނބަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 
ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުްނ  ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް

ޞަ ވާތީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެމްބަރަާކ ވެސް ޚާއް އްޔަތަކަށްމަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެމީހުންގެ މަސްއޫލި
އެގޮތުން ކައުންސިަލރ ހުސައިން ހިލްމީއާއި ހަާވލުކުރެވިފައިވަނީ   ވެ.މަސައްކަތްތަކެއް މަތިކުރެވިފައިވެއެ



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 52ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

އިޤުތިސާދީ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ 
 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

  ަމުޙައްމަދު ޔަސްރިފް އުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ކ 

 51ގެ  2010/7ނަްނބަރު  ޤާނޫނު ޤާނޫނު، ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުްނ  ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް

ވާތީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެމްބަރަާކ ވެސް ޚާއްޞަ  އްޔަތަކަށްކުރުމަކީ އެމީހުންގެ މަސްއޫލިމަސައްކަތް 
އެގޮތުން ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ   ވެ.މަސައްކަތްތަކެއް މަތިކުރެވިފައިވެއެ

ުޓމުގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއް 
 އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.

  ްޢަލީ ފަހުމީ އަހުމަދު ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލ 

 51ގެ  2010/7ނަްނބަރު  ޤާނޫނު ޤާނޫނު، ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުްނ  މާއްދާ ގައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްވަނަ 

ވާތީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެމްބަރަާކ ވެސް ޚާއްޞަ  އްޔަތަކަށްމަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެމީހުންގެ މަސްއޫލި
ރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދާއި ހަާވލުކުރެވިފައިވަނީ އެގޮތުން ކައުންސިލަ  ވެ.މަސައްކަތްތަކެއް މަތިކުރެވިފައިވެއެ

ތާރީޚާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި 
 ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.

  ްޢަލީ މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލ 

 51ގެ  2010/7 ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ނަްނބަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ
ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުްނ  ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް

ކޮންމެ މެމްބަރަާކ ވެސް ޚާއްޞަ ވާތީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  އްޔަތަކަށްމަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެމީހުންގެ މަސްއޫލި
އެގޮތުން ކައުންސިލަރ ޢަލީ މުޙައްމަދާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އިޖުތިމާޢީ   ވެ.މަސައްކަތްތަކެއް މަތިކުރެވިފައިވެއެ

ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްުޓމުގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް 
 ލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.ހަވާ

 

  



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 53ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ރިޕޯޓް ކުރުމާއި މޮނިޓަރ ކުރުން މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމާއި  .1.6

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ނޑުގައިވާ ޑިވިޝަންތަކާއި، ކައުްނސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ބަހާލެވިފައިވަނީ،  އޮނިގަ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތައް އަދި އަވަށު އޮފީސްތަކަށް މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިެގންނެވެ. އެގޮުތން

ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި، ކައުންސިލުން  2މަސައްކަތްތައް ވަނީ 
އަވަށުގައި އަވަށު އޮފީސްތައް  6ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އައްޑޫސިޓީގެ 

 ޤާއިމްކޮށް އެޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދެވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ 129ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  އަދި
ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އައްޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި 

ދު ސަޢުދީ ޙަސަން އެވެ. ކައުންސިލްގެ އެންމެަހއި އިދާރީ ކަންކަމުގައި އައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑިވިޝަންތަކާއި ސެކްޝަންތައް ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީ ވަނީ ަކއުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ. 

 ނެއެވެ.ތިރީގައި ިހމެނިފައިވާވަށު އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް އަދި އަ

  ބިއުރޯ 

ކައުންސިލަރުންގެ ކަންތައްތަކާއި ކައުންސިލްގެ  ބައްދަލުވުންތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގަނީ ކައުންސިލްގެ 
 ބިއުރޯއިންނެވެ. 

 

 

  



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 54ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

  ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޝަން 

ޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޑިރެކްޓަރަކު  ސެކްޝަނަކަށެވެ. 3މި ޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތް ބަހާލެވިފައިވަނީ 
ނޑައެޅިފައިވާއިރު މި  އަދި ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ކު އ.ޑިރެކްޓަރަ  ކޮންމެ ސެކްޝަނަކަށް ޑިވިޝަންގައި ހިމެނޭ ކަ

 ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ އެޭބފުޅުންގެ ބެްއލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ.  

ކޮށް ބެލެހެއްޓުމުެގ  އިްނތިޒާމް ކަންކަން އެންމެހާ ބެހޭ ހިންގުމާ އިދާރީ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ:ސެކްޝަން  އިދާރީ .1
 މަސައްކަތް ހިންގަނީ އިދާރީ ސެކްޝަނުންނެވެ. 

 
އުންސިލް ފަންޑް އާމްދަނީ އަދި ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކަ  އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ :ފައިނޭންސް ސެކްޝަން .2

  ކުރުން. އެންމެހާ މަސައްކަތް މެނޭޖްކުރުމުގެ 
 

 މުގެ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓު ނާއި ބެހޭ އެންމެހައިމުވައްޒަފުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޗް.އާރު ސެކްޝަން: .3

 އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން.  
 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 55ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޝަން 

މިޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަްށ ޑިރެކްޓަރަކު ސެކްޝަނަަކށެވެ.  3މި ޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތް ަބާހލެވިފައިވަނީ 
ނޑައެޅިފައިވާއިރު މި ޑިވިޝަންގައި ހިމެނޭ  ސެކްޝަންގެ އ.ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް  2ސެކްޝަންގެ ތެރެއިން  3ކަ

ރެވިފައިވަނީ އެއް ަހވާލުކު ންގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްސެކްޝަ 3މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ 
 އ.ޑިރެކްޓަރާއި އެވެ.

ޔުނިޓް،  ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގ، ޓެންޑަރ އެންޑް އިވެލުޭއޝަން އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެޕްރޮޖެކްޓްސް ސެކްޝަން:  .1
 .މަސައްކަތްކުރުންގެ ޔުނިޓް ޕްރޮކިއުމެންޓްއަދި ޔުނިޓް  އެންޑް މޮނިޓަރިން ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

 
އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓް، މީޑިއާ އެންޑް އައި.ޓީ ޔުނިޓް އަދި ލީގަލް  ކައުންސިލްގެ: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން .2

 .މަސައްކަތްކުރުންޔުނިޓްގެ 
 

ސިޓިޒެންޝިޕް ސަރވިސް ޔުނިޓް، ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް : ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން  .3
 ކުރުން.ކޯޑިނޭޝަން ސަރވިސް ޔުނިޓް އަދި ކޯޑިނޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް 

 

  



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 56ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ ޖެނެރަލް  ސެކްޝަނާއި މިއޮީފސް އެކުލެވިގެންވަނީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް  ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް:
ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން، ސިޓިޒެންޝިްޕ ޖެނެރަލް މައްޗަށެވެ. 

 ވިސް އަދި ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.  ސަރވިސް، ކޯޑިނޭޝަން ސަރވިސް، ލައިބްރަރީ ސަރ

ސެކްޝަންގެ  2ތުމުން އަވަށު އޮފީހުގެ ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެހިފައި ނެ
 މަސައްކަތްވެސް ހިންގުމާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އ.ޑިރެކްޓަރާއި އެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 57ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 

ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ ޖެނެރަލް  ސެކްޝަނާއި މިއޮީފސް އެކުލެވިގެންވަނީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް  މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް:
ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން، ސިޓިޒެންޝިްޕ ޖެނެރަލް މައްޗަށެވެ. 

 ޝަން ސަރވިސް، ލައިބްރަރީ ސަރވިސް އަދި ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. ސަރވިސް، ކޯޑިނޭ 

ސެކްޝަންގެ  2ތުމުން އަވަށު އޮފީހުގެ މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެހިފައި ނެ
 މަސައްކަތްވެސް ހިންގުމާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އ.ޑިރެކްޓަރާއި އެވެ.

 

 

 

 

 

  



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 58ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ ޖެނެރަލް  ސެކްޝަނާއި މިއޮފީސް އެކުލެވިގެންވަނީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް  މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް:
ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން، ސިޓިޒެންޝިްޕ ޖެނެރަލް ސަރވިސް މައްޗަށެވެ. 

 ޝަން ސަރވިސް، ލައިބްރަރީ ސަރވިސް އަދި ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.  ސަރވިސް، ކޯޑިނޭ 

ސެކްޝަންގެ  2މުން އަވަށު އޮފީހުގެ މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެހިފައި ނެތު
 މަސައްކަތްވެސް ހިންގުމާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އ.ޑިރެކްޓަރާއި އެވެ.

 

 

 

 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 59ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ ޖެނެރަލް  ސެކްޝަނާއި މިއޮފީސް އެކުލެވިގެންވަނީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް  ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް:
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން، ސިޓިޒެންޝިްޕ ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ މައްޗަށެވެ. 

 ޝަން ސަރވިސް، ލައިބްރަރީ ސަރވިސް އަދި ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. ސަރވިސް، ކޯޑިނޭ 

ކްޝަންގެ މަސައްކަތް  ސެ 2ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އިސް ުމވައްޒަފުގެ މަޤާމަށް ޑެޕިއުޓި ޑިރެކްޓަރު ހަމަޖެހިފައިވާއިރު  
 އ.ޑިރެކްޓަރުން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.  2ހިންގުމަށް 

 

 

 

  



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 60ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ ޖެނެރަލް  ސެކްޝަނާއި މިއޮފީސް އެކުލެވިގެންވަނީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް  މީދޫ އަވަށު އޮފީސް:
ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން، ސިޓިޒެންޝިްޕ ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މައްޗަށެވެ. 

 ޝަން ސަރވިސް، ލައިބްރަރީ ސަރވިސް އަދި ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. ސަރވިސް، ކޯޑިނޭ 

 ދެ ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ދެމީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ. 
 ހަމަޖެހިފައިވއެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން އެއް ބޭފުޅަކު އިދާރީ އިސްމުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.  ރެކްޓަރުންއ.ޑި
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ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ ޖެނެރަލް  ސެކްޝަނާއި މިއޮފީސް އެކުލެވިގެންވަނީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް  ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް:
ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން، ސިޓިޒެންޝިްޕ ޖެނެރަލް ސަރވިސް މައްޗަށެވެ. 

 ޝަން ސަރވިސް، ލައިބްރަރީ ސަރވިސް އަދި ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. ސަރވިސް، ކޯޑިނޭ 

ކްޝަންގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ދެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ. ދެ ސެ
 އ.ޑިރެކްޓަރުން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން އެއް ބޭފުޅަކު އިދާރީ އިސްމުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. 

 

ރަށްވެހިކަމުގެ ކާއި ދުމަތްތަދެމުންގެންާދ އެންމެހައި ޚި ކައުންސިުލންއާންމުގޮތެއްގައި  އޮފީހަކުންވެސް އަވަށު ކޮންމެ 
ށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޯފރުކޮ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް

 އަދި މީގެ އިތުރުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތާއި އެއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ވައެވެ.ކުރިއަށް ގެންދަ
 އަވަށު އޮފީސްތަކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މަސައްކަތްވެސް 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ ޑިވިޝަންތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ މޭޔަރ ގެ 
އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތް  މަޝްވަރާގެ މަތީން ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ވަކިވަކި ޑިވިޝަންތަކާއި

ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ އޮީފސް  އެ ޑިވިޝަނެއް ނުވަތަ އަވަށު  މަތީން ރުޝާދުގެކުރިއަށް ގެންދަވަނީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ އި
 ހުންނަވާ އިސްވެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.
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 މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު  .1.7

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހުރި ތަތިތައް: 

ދަތިތަކާއި އެުކގައެވެ. އެގޮތުން މުޙިއްމު ގޮތެްއގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ހިންގާަފއިވަނީ އެކިއެކި  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް
ނޫން ތަކުގައި ހުރި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި، ކަުއންސިލަށް ބަޖެޓް ިލބުމުގެ ދަިތކަމާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އެހެންޤާ

 ފުށުއެރުންތަކުގެ ދަތިކަމެވެ. 

  :ްމުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަނ 
ނޑުގައި ހިމެނޭ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު  - އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަ

ހަމަޖެހިފައި ނުވެއެވެ. މި މަޤާމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކޮށް މުވައްޒަފަކު އައްޔަންކުރަންޖެހޭ 
ން މިމަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް އެދިފައިވީ މަޤާމެކެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކި ފަހަރު މަތި

 ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. 
މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލް އިދާާރގެ ވަކިވަކި ސެކްޝަންތަކާއި އަވަށު އޮފީހުގެ  ސީނިއަރ ލެވެްލގެ މަޤާމްތަކަްށ  -

މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ބާރުމިނުގައި ކުރިޔަށް  މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހިފައިނުވުުމން ސެކްޝަންތަކުގެ
 ގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަިތވެފައިވެއެވެ. 

ނޑުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހިފައި ނެތުމަކީވެސް  - އަދި އިދާރީ އޮނިގަ
 ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެކެވެ.

 
  :ްބަޖެޓްގެ ދަތިކަނ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ  80ކަޒީ ޤާނޫނުގެ ލާމަރު -

އިޚްތިޔާރު ލިބިދީފައި ވީނަމަވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ އުސޫލު އެލް.ޖީ.އޭ އިން ފާސްކޮށްފައިނުވާތީ، އާމްދަނީ 
 ފާހަގަުކރެވެއެވެ.  ހޯދުމަށް ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމުގައި ދަތިތައް ހުރިކަން

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިްލ ބަިއވެރިނުވެ ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ެއ ކައުންސިލެއްގެ  81ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  -
އިދާރީ ދާއިރާގައި ނުވަތަ ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމްކުރާ ވަސީލަތްަތކުން ލިބޭ އާމްަދނީ އެއް ފިޭންނސް މިނިސްޓްރީ 

ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަުށން ކައުންސިލަށް ިލބެންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް އެކި އިދާރާަތކުން އައްޑޫގައި  އިން ކަ
ބިމުެގ ކުލިން ނެގޭ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބެމުންދަނީ 

ނޑުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފައިސާ 90ފައިސާގެ  އިންސައްތަ  50ގެ އިންސައްތައާއި އެއްގަމާއި ކަ
އެވެ. އައްޑޫސިޓީގައި އެހެން އިދާރާތަކުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް 
އާމްދަނީއެއް ކައުންސިލަށް ލިބެމުންނުދެއެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރިސޯޓްތަކާއި، 

ކާއި، އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން ޚިދުމަތުން ލިބޭ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި، ވިޔަފާރިތަ
 އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ކައުންސިލަްށ އެއްވެސް މިންވަރެއް ލިބެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 63ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

ތަރައްޤީެގ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި 82ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  -
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުްނވާ ބަޖެޓް ކޮންމެ އަހަރަކު ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް 
ދޫކުރަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ގްރާންޓް ހިލޭ އެީހގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން ނުދާަކން ާފހަގަކުރެވެއެވެ. 

މުގައި މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ރިއާަޔތް ނުކުރެވޭކަން އަދި ސަރުކަރުން ބަޖެޓް ހަަމޖެއްސު
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ކައުންސިލްތަކަްށ  72ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  -
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީ  ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ އެހީ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް

އެފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކައުންސިލަށް ގޮންޖެހުންތަކާިއ 
 ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.

 
 :ްޤާނޫންތަކުގައި ހުރި ފުށުއެރުްނަތކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ތަތިތައ 
ނޫނުތަްއ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ މަޤުސަދުތަކާއި ތައާރަޟްވާ ޤާ ވަނަ 153ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  -

އިސްލާހުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަްނޑާރަ ނައިބު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އަށް ހުށަހަޅައި މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އިސްލާޙޫ 
ފައިނުާވތީ ކައުންސިުލން ޚިދުމަތްތައް ކުރަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަަދ ފުށުއަރާ ޤާޫނނުތަކަށް އިސްާލހު ގެނެވި

 ފޯދުކޮށްދިނުމުގައްޔާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ޤާޫނނީ ފުށުއެރުންތައް ދިމާވަމުން ެދއެވެ. 
ވަނަ އިސްލާހާއި ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި ސިޓީ  3ލާމަރުކަޒީ ޤާނުނަށް ގެނެވުނު  -

ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްަތކަށް ގެނެވުނު ބަާދލާއި ގުޅިގެން އައްޑޫގައި ރައްޔިތުންންނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ 
ޓްރީތަކުގެ ދަށަްށ ބަދަލުވެގެން ގޮސްފައިވެއވެ. މި ޚިދުމަތްތައް އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ސަރުކާރުގެ މިނިސް

އެ މިނިސްޓްރީތަކުން އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްިދނުމުގައި ކައުންސިލްގެ ބައިވެިރވުން އޮންނަްނ 
ގެންދާނެ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މަސައްކަތްކުރިޔަށް 71ޤާނޫނުގެ ޖެހޭގޮތް ލާމަރުކަޒީ 

އުސޫލުތަކާއި އެއްބަސްވުންތައް ހެދިފައި ނުވާތީ އެކަންކަން ަކއުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކާިއ 
 ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީތަކުްނނާއި ކުންފުނިތަކާިއ  68ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  -
އްޔާތަކުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަްއ ހިންގުމުގެ ކުރިން ކައުންިސލްގެ މަޝްވަރާ ޖަމްއި

ހޯދަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް މިަފދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގަިއ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ހޯދަމުން ނުދާީތ 
 މުގައި ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވެއެވެ. އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައްޔާއި ކުރިމަގަށް ރޭވު 
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 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:   

ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުަމްށ  ހުރި ވަސީލަތްތަކަށް ބަލާިއރުއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި 
 2017 މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންކުރަންެޖހޭ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 

މަޤާމުގެ  202ނޑުގައި ހިމެނޭ ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ އޮނިގަ
އުންސިލްގެ އިދާރާގެ މައި އޮފީހާއި އަވަށްތަކުގައި ކަ އެވެ. އަދިމަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހިފައިވެ 113ތެރެއިން 

އި  ެމޝިނަރީއާއި ވެހިކަލްތަކުގެ ފަރުނީޗަރާޤާއިމްކުރެވިފައިޥާ އަވަށު އޮީފސްތައް ހިންގުމަށް  އޮފީސް އިމާރާތާއި، 
 ތްތައް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. ވަސީލަ

 
 ގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުރި މުދަލުގެ ތަފްސީލް:2016

  އަގު
 ފަރުނީޗަރ އާއި ފިޓިންގްސް 2,113,904.50
އާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް މެޝިނަރީ 6,839,333.96  
  ދުއްވާ އިންޖީނުލީ ތަކެތި އެއްގަމުގައި 3,144,099.56

ތައް ޢމާރާތް 33,851,685.47  

 ޖުމްލަ  45,949,023.49

 

 (އަހަރު  25 މުއްދަތު  އެކަށީގެންވާ  އަންދާޒާކުރެވޭ )އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތްތައް:  

އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާއި ރަށު އޮފީސްތަކުގެ މުދާތައް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ކައުންސިލްތައް އުފެދުމާއި ގުޅިގެން 
ދަށަށް ބަަދލުކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބަަދލުކުރެވުނު ބައެއް ޢިމާރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކައުންސިލްގެ  ގެއައްޑޫސިޓީ

ގައި ދަތިތައް ހުރިކަން ަވނީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަުލކުރެވިފައި ނެތުމުގެ ސަަބބުން މިޢިމާރާތްތައް ޭބނުންކުރުމު

   ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

 ހަމަ އަގު 
މުއްދަތު  ހޭދަވި 

 )އަހަރު(
 ޢަދަދު  ތަފްޞީލް 

 ތަދޫ ހި
 1  އޮީފސް ކުރިން ހިްނގި ޢިާމރާތް ހިތަދޫ 13  1,746,850.00 

 1 ޕޮިލސް ޗެކްޕޯސްޓް  ގައުކެޑި 9  150,000.00   

 1  ހޮޓާ މަަގވަރި 12  958,333.00   

 1 ހައުސް  ކްލަބް 9  748,750.00   

 1 ިއންޖީުނގެ ހިްނގި ޢިާމރާތް  މެޓްރާނާ 29  366,275.00   

 1 އޯ ސްޕަރމާޓް ހިންގި ޢިާމރާތް ) ތުއްބީގެ ( އެސްޓީ 14  1,919,063.00 
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 65ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 1 އެރޯ ހިްނގާ ޢިމާރާތް  ފިޓް 29  371,565.00   

 1 ައދި ލޯކަލް މާރކެޓް މާރުކޭޓް 10  1,006,250.00  

 1 އިާދރާ ހިންގާ ިޢމާރާތް  ކައުންސިލް 14  9,204,600.00  

 1 ސެންަޓރ ގެ ޢިާމރާތް  މީޑިައރ 29  1,851,000.00 

   މަރަދޫ
 1 އަކަފޫޓް 2907އޮީފސް  މަަރދޫ 8  2,655,208.06  

 1 އަކަފޫޓ962ް  ސްޓޭޖް އޯޕަން 8  40,000.00    

 1 އފ1551  ޢިާމރާތް ަރށު އޮފީސް ހިްނގި ކުރީގެ 16  150,000.00   

 1 އފ 1050މާރކެޓް  ލޯކަލް 14  301,875.00   

 1 އފ 1280ގުަދން )ކަރަމަތި( ރައްޔިތުްނގެ 14  184,000.00   

 1 އފ288  ގުދަން ރަށްވެިހގޭ 14  50,000.00    

 1 އފ4512  ބޮޑުގެ 29  1,250,000.00  

 1 2160  ރަށްވެިހގެ 21  1,166,100.00 

  ފޭދޫ
 1 ބޭސް ފިހާރާ  ރައްޔަތުްނގެ 8  292,291.00    

 1  އޮފީުހގެ ުގދަން ފޭދޫ 14  158,125.00   

 1  އޮފީސް ުކރިން ހިްނގި ބާ ޢިާމރާތް ފޭދޫ 29  250,000.00   

 1 ބުރި ޢިމާރާތް )މިާހރުއޮީފސް ހިްނގާޢިާމރާތް( 2އޮފީހަށް އިތުރުުކރެުވނު  ފޭދޫ 3  1,173,150.41 

  މީދޫ
 1 ކާޑުގެ  29  96,600.00    

 1 އޮީފސް  މީދޫ 19  1,003,450.00 

 1 ަރށްވެިހގެ  މީދޫ 19  455,700.00   

 1 ަމރުކަޒު  އިޖްިތމާޢީ 21  690,000.00   

 1  ސްކޫލް މީދޫ 20  920,000.00   

  ހުޅުދޫ
 1 އޮފީސް  ހުޅުދޫ 14  1,907,500.00 

 1 ސަދަންޮޕއިންޓް  9  287,500.00   

 1 ކޯނަރޕާރކް  9  135,000.00   

 1 މަރުަކޒު  ހުޅުޫދޒުާވނުްނގެ 14  690,000.00   

 1 ޑިޓޮްކސިފިކޭޝަން ެސންޓަރ )ކުރީގެ ަރށްވެިހގެ( ހުޅުދޫ 14  315,000.00   

 މަރަދޫފޭދޫ 
 1  އޮފީސް މަަރދޫފޭދޫ 14  1,207,500.00  

 1  އޮފީސް ުގދަން މަަރދޫފޭދޫ 14  150,000.00   

33,851,685.47   
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 66ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 (އަހަރު 8 މުއްދަތު  އެކަށީގެންވާ  އަންދާޒާކުރެވޭ )އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލްތައް: 

 ހަމަ އަގު 
މުއްދަތު  ހޭދަވި 

 )އަހަރު(
 ޢަދަދު  ތަފްޞީލް  ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު  ހުރިތަން  ތަކެތި 

 1 ކާރު B1A2633 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  12 175,000.00

 1 ކާރު B1A5411 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  12 175,000.00

 1 ކާރު B1A1604 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  12 195,000.00

 1 މޮޓޯސައިކަލް  AOB6612 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  12 45,000.00

 1 މޮޓޯސައިކަލް  A0A 6524 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  12 30,000.00

 1 ވޭން  B1A5045 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  10 180,000.00

 1 ވޭން  B1A1785 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  10 180,000.00

 1 ވޭން  B1A2636 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   -

 1 ކާރު B1A4183 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   -

 1 ޖިޕް  BIA 2634 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   -

 1 މޮޓޯ ސައިކަލް  AOH 6850 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  1 56,975.00

އޮފީސް މީދޫ އަވަށު  13 30,000.00  A0B1701  ް1 މޮޓޯސައިކަލ 

 1 ވޭން  B1A2630 މީދޫ އަވަށު އޮފީސް  13 180,000.00

 1 ޕިކަޕް C1A1523 މީދޫ އަވަށު އޮފީސް  12 120,000.00

 1 ޕިކަޕް C1A1139 ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް  12 130,000.00

 1 ވޭން  B1A5046 ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް  10 175,000.00

އަވަށު އޮފީސް ހުޅުދޫ  12 30,000.00  AOB1698  ް1 މޮޓޯސައިކަލ 

 1 ޕިކްއަޕް  CIA 3154 ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް  1 216,981.14

 1 "   26ބައިސްކަލް   ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް  2 2,700.00

 1 "   24ބައިސްކަލް   ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް  2 2,900.00

 1 މޮޓޯސައިކަލް  A0A8751 ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް  12 30,000.00

 1 މޮޓޯސައިކަލް  A0B2534 މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް  12 30,000.00

 2 "   24ބައިސްކަލް   މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް  2 5,800.00

 1 ޕިކްއަޕް  CIA 3156 މަަރދޫ ައވަށު އޮފީސް  1 216,981.14

 1 މޮޓޯސައިކަލް  A0B 8750 މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް  12 30,000.00

އަވަށު އޮފީސް މަރަދޫފޭދޫ  12 30,000.00  A0B 8752  ް1 މޮޓޯސައިކަލ 

 1 މޮޓޯސައިކަލް  A0B 1694 ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް  12 30,000.00

 4 ބަިއސްކަލް   4 7,800.00
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 67ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 1 މެުދގާ ލޯންޗް  G5897A-02 (02-S) ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން  12 45,000.00

 1 ވޭން  B1A 1291 ހައުިސންގ ިމނިސްޓްރީ  13 180,000.00

 1 ވޭން  B1A3897 ހައުިސންގ ިމނިސްޓްރީ  13 180,000.00

 1 ޕިކްއަޕް  CIA 3153 ހައުިސންގ ިމނިސްޓްރީ  1 216,981.14

 1 ޕިކްއަޕް  CIA 3155 ހައުިސންގ ިމނިސްޓްރީ  1 216,981.14

 ޖުމްލަ  3,144,099.56

 

 ންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްސީލް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބޭ

އެޕްރީލް މަހުގެ  2017
 ނިޔަލަށް އެކައުންޓްގެ ބާކީ 

 ނަން  އެކައުންޓް  ނަންބަރު  އެކައުންޓް 

 1 -ރެވެނިއު  -1277 7708-700341-001 18,309,756.40

 2 -ރެވެނިއު  -1277 7708-700341-002 1,471,039.92

 3 - ޚަރަދު -1277 7708-700341-003 1,548,345.66

 4 - ޚަރަދު -1277 7708-700341-004 6,679,677.45

 ޖުމްލަ  28,008,819.43
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 68ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ދެވަނަ ބައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން  .2
ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި 

 ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން 

 ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން  ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި  .2.1

  ެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  41ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގ
ސިޓީގައި ނުވަތަ ސިީޓގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ ައވަށު ބޯޑުން، ރައްޔިތުންގެ ބަިއވެރިވުމާއެކު ދަށުން 

ތައްޔާރުކޮށް، ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންަތކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 
 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލަންޖެހެއެވެ.  މުޅި ސިޓީގެމިނިސްޓްރީން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން 

  ެވަނަ މާއްދާގައި  92ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގ
ސިޓީަގއި ހިމެނޭ އަވަށްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށާއި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން

ތުންގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރައްޔި ސިޓި ކައުންސިލްގެ)ަފހެއް( އަހަރުގެ، 5މަދުވެގެން  ބިނާކޮށް،
 ޢާންމުކުރަން ޖެެހއެވެ.ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި  ބައިވެރިވުމާއެކު ސިޓީ

 ްސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށްތަކުގެތައްާޔރުކުރަންވާނީ  ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްސިޓީ ކައުންސިލުނ 
ޕްލޭނަށް ަބލައިގެން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންަޝލް 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 93އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގެ 
  ެގެ )ނ( ގެ މާއްދާ  ވަނަ 109ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގ 

ތަރައްޤީގެ ތައްޔާރުކުރެވޭނީ ވަލާއި ބަޖެޓްކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާކައުންސިލްގެ  ސިޓީދަށުން
 ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށެވެ.

  ެގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(  109ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގ
، ދުވަސް ކުރިންއް( މަސްހަތަރެ) 4ދާ ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ޢަމަލުކުރަމުންދަށުން 

ގެ ޕްލޭނެއް )ަފހެއް( އަހަރު ދުވަހަްށ ތަރައްޤީ  5ޤައުމީތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަާމޒުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 
 ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ.ސިޓީ

 

 ކަންތައްތައް:ގަ ކުރެވުނު ކޮމިޓީއަށް ފާހަ 

ޕްލޭން ލޯކަލް  މި އަހަރު ވަނަ 2012 " އެކުލަވާލައި 2016-2012އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލްގެ "ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
ސިޓީގެ ފައިނެންޝަލް ޕްލޭން ހެދިފައިނުވެއެވެ. ޕްލޭނާއެކު އައްޑޫ އެގަވާރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ޙިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ. 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 69ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

( ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނެންޝަން ޕްލޭން އަދި ވިޝަން އައްޑޫ  2021 -2017އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ) 
މި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި، ޕްލޭންގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ވަނީ ނިމިފައެވެ.  

އާއި އެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ  އެކި ދާއިރާތަކުގެ ތަޖްރިބާހުރި ފަރާތްތަކާއި އެކު ސީ.ޑި.އޯ ކޮންސަލްޓިން ކޮމެޕެނީ 
 ބައްދަލުކޮށް އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޝްވާރާހޯދުމަށްފަހުއެވެ. 

 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް  .2.2

 ޭސިޓީގެ ވަނަ މާއްދާއިން  93ގެ ޤާނޫނުގެ ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުދިވެހިރާއްޖ 
އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ  ށްން ކުރިއަކައުންސިލު ސިޓީ ޕްލޭނަށް ބަލައިގެން ފައިނޭންަޝލްތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި 

 .ތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ ބަޖެޓް
  ެަވނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއ  109ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގ

 ކައުންސިލުން  ސިޓީ، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްީޤގެ ޕްލޭނަށް ބިނާޮކށް އޯަގސްޓްވާގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ
ފޮނުވަން  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީައށް ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް 

 ޖެހެއެވެ.
 ީމާއްދާގެ ދަށުން ވަނަ  96ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ

އާިއ އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާިއ ނަގާ ލޯނަށް ބަލައިގެން ިހނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖެހޭނެެއވެ. އެއްވެސް ވަނަ ދުަވހުގެ ކުރިން ފާސްކުރަން 15އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް

ފާސް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކައުންސިލުން  ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ަބޖެޓް 15ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
ފާއިތުވިއަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެުޓގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮަތށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ 

ތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. އަދި ހިނގާ އަހަރުގެ އިޚް ރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ރިކަ
 ބަޖެޓް ފާސްކުރެވެންދެން ކައުްނސިލްގައި އެނޫން މައްސަލައަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރެވެނޭނެއެވެ. 

  ެމާއްދާގައި ވަނަ  98ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކައުްނސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް 
ބަލައިގެން ިތލަފަތް ހަމަވާޮގަތށް ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އަރަނި ބަެޖޓަކަށް ައމާޒުކުރުމަށް 

 ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 
 ެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިނގާ  99ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވ

އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުަގއި ނުހިމެނޭ ކަމަކަށް ކުއްލި ގޮަތކަށް ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭނަމަ އެަފދަ ޚަރަދެއް 
 ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.  ޓެއްރީ ބަޖެސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަ ކުރަން ޖެހޭ

 

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

  2014ޓީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ސަރުކާރުން ދޭ ގްރާންޓް ހިމަނައިގެން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެއައްޑޫސި
އައްޑޫސިޓިގެ  ެއކުލަވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ބަޖެްޓ އެކުލަވާލަނީވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓް ވަީނ  2017އަދި  2016،  2015



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 70ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

އެކްޓިވިޓީތައް ަބޖެޓްގައި ހިމަނައިގެންނެވެ.  އަހަރެއްގައި ކުރަން ނިންމާކައުންސިލުން އެ ށްކޮށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަ
ގެ ކުރިން ބަޖެޓް ާފސްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުން ބާއްވަިއ  15އަދި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ 

ލައި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލް އެކުލަވާ 2017އަިދ  2016،  2015މީގެ އިތުރުން ބަޖެޓްވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. 
 . އް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިެވއެވެއެކްޓިވިޓީތަމަސައްކަތުގެ ތާވަލްގައި ހުރި 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ރިޕޯޓް ކައުންސިލްގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ  .2.3

  ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  109ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގ
)ހައެއް(  06އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  ،ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 20ދަށުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 

ފޮނުވުމަކީ  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށްމަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް 
 ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުާރ ކަމެކެވެ. 

 ެވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ެގ  109 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގ
ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި  ،ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 20ދަށުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުައރީ މަހުގެ 

ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ަކއުންސިލަށް  ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލޯކަލްޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް 
 ލާޒިމްކުރާ ކަމެކެވެ.

 

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 20ރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯްޓ އެކުލަވާލައި ޖުލައި ވަނަ ައހަ 2016އަދި  2015، 2014އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
ރިޕޯޓު  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2016އަދި  2015، 2014ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެލް.ޖީ.އޭއަށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ. އަދި 

ލް.ޖީ.އޭއަށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓްތައް ޢާންމުކުރުމުގެ އިތުރުން އެ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 20ޖެނުއަރީ  ނިންމައި
  ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މި ރިޕޯޓްތައް ރައްޔިތުންނަށް ހުަށހަޅާފައިވެއެވެ. 

  

 ބަޖެޓް  ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ

  އަހަރު ޢަދަދު )ރުފިޔާ(
79,260,279 2014 

76,670,650 2015 

50,277,109 2016 

35,864,929 2017 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 71ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  .2.4

ަދށުން ކޮންެމ  ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގެ 109 ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 
ލޯކަލް ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ  10މަހުގެ  މާޗް އަހަރެއްގެ 

 ފޮނުަވންޖެހެއެވެ.ށް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަ
 

 ހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ކޮމިޓީއަށް ފާ 

 2014 ެގެ ނިޔަލަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓީ އިްނ  06އިން ނޮވެމްބަރ  02ނޮވެމްބަރ ވަނަ އަހަރުގ
 މިއިދާރާގެ  މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.

 2014 ެވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން މިކައުންސިލްގ
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިވެެއވެ. 

  ެމިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑި އާއި ބަންދުދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާގޮތާއި އިތުރުގަޑީގ
ވަނަ އަހަރުގެ ތެޭރގައި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތް  2014މަްށޓަކައި، ފައިސާދެވިފައިވާގޮތް ބެލު

ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ އޮޑިޓެއްކުެރވިފައިވެއެވެ. އަދި އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މޮނިޓަރރިން 
 ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ.

  2015 ެވަނަ  2013ނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މިކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖ
މާރިޗް  29އިން  2015މާރިޗް  16އަހަރުގެ އޮޑިޓު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިއޮޑިޓު ކުރިއަށްގެންދަވާފައިވަނީ 

 އަށެވެ.  2015
 2016  ެމަސައްކަތް ވަީނ ވަނަ އަހަރުގެ  ތެރޭގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ އޮޑިޓެއް ކުރުމުގ

ގައި ފެށުނު މިއޮޑިޓަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ  2016މެއި  31ފެށިފައެވެ. 
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާ އޮޑިޓެކެވެ. މިމަސައްކަތް  2015ކައުންސިލްގެ 

ނޑުމަކަށްފަހު    ވިފައިވެއެވެ.ށިެގން ކުރިޔަށް ގެންދެގައި އަލުން ފެ 2016ޑިސެންބަރު  02މެދުކެ
  ެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް  2016އަދި ، 2015،  2014މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގ

 މާރިޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާަފއިވެއެވެ.  
 

  



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 72ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ތިންވަނަ ބައި 

 ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް  .3
އެކައުންސިލެއް ގަިއ ވާގޮތުން ަވނަ މާއްދާ 42ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ

ކައުންސިލުން  ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަްތތައް ސިޓީރައްޔިތުންނަށް ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ ނިސްބަތްވާ 

 ޖެހެއެވެ.ދޭން

 ގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ކޮމިޓީއަށް ފާހަ 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި  މާއްދާގައި ވަނަ 24ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުދިވެހިރާޢްޖޭގެ އިދާ

 .ގެންގޮސްފައިވެއެވެދުމަތްތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ހަމަޖެިހފައިވާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ޚި

މަގުތައް ަމރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުމުގެ މަސައްކަތް މިސިޓީގައި ވެލިޔާންކޮށްފައިވާ ބަމާޢްދާގެ )ހ( ގައި ވަނަ  42 -1

މޯލްިޑވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް މިއިދާރާއިްނ އެފަރާތައް ލިޔެ ގޮސްފައިވަނީ ކުރިއަށް ގެން

ވަަނ  42ނަމަވެސް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  ކޮށްނިމިގެން އެފަރާތުން މިއިދާރާއަށް ބިލް ކުރާގޮަތށެވެ.މަސައްކަތް 

ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ިހމެނޭ ޚިދުމަތެްއ ސިޓީ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ުގޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު 

 ނޫނެވެ.  

ކަށީގެންވާ ޮގތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ަމސައްކަތް އެކަށޭނެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެވަނަ  42 -2

ވޭތުވެދިަޔ މަށްޓަކައި މިއިދާރާގެ ފަރާތުން ގޮތުގައި މިސިޓީގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތައް ކުރިއަށް ގެންދެވު

ވަނަ މާްއދާއަށް ގެނެވުުނ  42ތިން އަހަރު ތެރޭގައި އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

 ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.  

މަސައްކަތް ސަދަން މޯލްޑިވްސް ކޮންޓްރެކްޓިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ އައްޑޫސިޓީގެ ގޭގެއިން ކުނި ނެގުމުގެ  -

 . ކޮމްޕެނީ ޕްރައިޓް ލިމިޓެޑާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހިންގުނު

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލެވި، އެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ފަރާތަކާއި  -

 ތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ނަމަވެސް އެކަން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ނުވޭ.ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަ
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ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭޮގތުން ޭހލުންތެރިކުރުމަށް އެކި އަވަށްތަކުގަިއ  -

ރައްޔިތުންހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވޭ. އަިދ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޙާއްސަކޮށްެގން ކުނި 

 ދުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުީދ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވޭ. މަ

 ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ކުނި މަދުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕޯސްޓަރ ހަރުކުރެވިފައިވޭ  -

 ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކުނިއެޅުން މަނާކުރާ ބޯޑް ހަރުކުރެވިފައިވޭ.  -

ޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުަމށް ޑަސްިބން ހޯދައި އެކި ސަރަހައްުދ ތަކުގައި އި -

 .ބެހެއްޓިފައިވޭ

 އައްޑޫ ސިޓީ ގްރީން ސްކޫލް އިނިޝިއޭޓިވް ޕްރޮގްރާމް ހިނގުން -

 

ފާލަމާިއ ފެރީ ޓާމިނަލް ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަނދަރު މަރާމާތުމާޢްދާގެ )ނ( ވަނަ  42 -3

ނަމަވެސް  މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ތރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް މިސިޓީގައި ކޮށްފައިެވއެވެ. ހަދައި ހިންގުމުގެ

ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ުގޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  42ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

 އް ނޫނެވެ.  މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެ

ނޑި ބްރިޖްގެ ފެންސް ހަލާކުވެފައިވާތީ ފެންސް ހޯދައި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ.  -  ގައުކެ

 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތައް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން ރަށް ( )ރމާޢްދާގެ ވަނަ  42 -4

ނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި  ނޑުތޮށިގަ ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮށްޓާއި ކަ

ވަނަ  42ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  ގޮތުން ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް މިކައުންސިލުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ޓްގައި ިހމެނޭ ޚިދުމަތެްއ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ުގޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭ

 ނޫނެވެ.  

 

 މާޢްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތައް ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ނިޒާމް ފަދަ އާއްމު ޚިދުމަތްތައް ވަނަ  42 -5

ނޑުމެއްނެތި  މިސިޓީގައި ދެމުން ގެންދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި މިޚިދުމަތް މެދުކެ

ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަަދލާއި ގުޅިގެން މި  42ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  ވެމުން ދެއެވެ.ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެ

 ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.  
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މާޢްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރައިމަރީ ހެްލތު ކެއާރ އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ވަނަ  42 -6

ގެންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިންނެވެ. މުން ފޯރުކޮށްދެއަސާސީ ޙިދުމަތްތައް މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް 

ން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ުގޅިގެ 42ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

 މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.  

 

މާޢްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރީ ސްކޫލު ޚިދުމަތްތަކާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަނަ  42 -7

އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުންނެވެ. ލާމަރުކަޒީ  މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަނީ ިމނިސްޓްރީ މަސައްކަތް

ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި  42ޤާނޫނުގެ 

ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ. ނަމަެވސް ސްކޫލްތަކުން ހިންގާ އެކިއެިކ ހަރަކާތްތަކަށާއި ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ދުމާއި މުސައްރިސުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ސްކޫލްތަކުން ބޭުނންވާ އެހީތެރިކަން ހޯ

 ސިލުން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. ކައުންނިމިދިޔަ ތިން އަހަރުތެރޭގައިވެސް އައްޑޫ ސިޓީ 

 

ކުގެ ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަ ހިންގުމާއި މާޢްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާއްމު ލަިއބްަރރީވަނަ  42 -8

އެހީގައި ލައިބްރަރީޏް އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިޭބނެ އިންތިޒާމް ޤާއިްމކުރުމުމަށް އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައި 

 ވެއެވެ.

 އެްއބަސްވުންފަރާތަކާއިއެކު ހިތަދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ލަިއބްރަރީ )ޝަރަފުއްދީން ބިލްޑިންގ( ހިންގުމަށް   -

ނަމަވެސް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ހަދައި އެފަރާތާއި ލައިބްރަރީ ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

   އާއްމު ރައޔިތުންނަށް އެކަށީގެްނވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުެވއެވެ.

 ވަނަ ައހަރުގެ ތެރޭގައި 2016އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސަްއކަތްކުރުމަށް މީދޫ ކާޑުގޭ ލައިބްރަރީ މަރާމާުތކޮށް  -

އެކި ފަހަރުމަތިން އިޢުލާންކުރެވި ފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މަރާމާތުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަުއޤުވެރިކަން 

 ފާޅުކޮށްފައިނުވާތީ އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވެއެވެ. 

 

ނުޑތަކާއި ބިންތައް މަރުކަޒުމާޢްދާގެ )ވ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިުޖތިމާޢީ ވަނަ  42 -9 ތަކާއި، ޢާންމު ދަ

ތް މިނިސްޓްރީގެ އި ގުޅިގެން ޔޫޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އާއްމު ފަރާތްތަކާ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަުށން
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 ކުޅިވަރުކުޅޭ  އެގޮތުން ވިފައިވެއެވެ. ކުރިއަށް ގެންދ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މިސިޓީގައި

ނޑުތަކާއި ބިންތަ ބެލެހެއްޓުމާއި މަރާމާތުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކައުންސިލުން  ކާއި ޢާޢްމުޕާކުތައްއާއްމު ދަ

ވަރު ަދނޑުތަކާއި ޕާކުތަކުގެ ކަރަންުޓ ފީގެ ޚަރަދާއި ފަަދ ކުޅިން އެދަނީ ކުރިއަށް ގެންދަވަުމންނެވެ. އެގޮތު

ކުރިޔަށް ކައުންސިލުން ވަނަ އަހަރު  2015ވަނަ އަހަރާއި  2014ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސަްއކަތް 

ނެވުނު ބަަދލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ ވަނަ މާއްދާއަށް ގެ 42ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް 

ޔަށް އަހަރުތެރޭގައި ކުރި 3މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ. ނިމިދިޔަ 

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: މުހިއްމު ގެންގޮސްފައިވާ

ނޑުގެ ޓްރެ - ނޑު ބޮޑުކުރުމާއި، ދަ ނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ަމސައްކަތް )ދަ ކް އެޅުމާއި ލައިޓްޕޯސްޓް މީދޫ ދަ

ނޑުގެ ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްޖެހުމާއި،   (ދަ

ނޑު ތަރައްޤީކުރުން )ލައިޓް -  ޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓް ގުޚައިދިއްލުން( ހުޅުދޫ ބޯޅަދަ

ނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް  - ) ފެންސް ޖެހުމާިއ ގޭޓްލުން، ލައިޓް ޕޯސްޓް ަހރުކޮށް ފޭދޫ ދަ

 ކަރަންޓްގުޅައި ދިނުން، 

ނޑު -  ސް ޖެހުމާއި ލައިޓް ހަރުކުރުން(ވަށާފާރު ރާނައި ފެންތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ) މަރަދޫފޭދޫ ދަ

ނޑުމަރަ -  (ލައިޓްޕޯސް ހަރުކޮށް ކަރަންޓުގުޅައި ދިއްލުން) ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ދޫ ދަ

ނޑުތައް ދިއްލުމަށް ަލއިޓް ޕޯސްޓް ހޯދުން -  ފުޓްބޯޅަ ދަ

ނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް -  )ލައިޓް ޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ގަރަންޓްގުޅުން،  މަނިކު ދަ

ނޑުތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އީދިގަލި ފުޓްބޯޅަ  - )ވަށާފާރު ރާނައި، ބިން ލެވެލްކޮށް، ފެންސް  ދަ

ނޑަށް ފެންިލބޭނެ ިއްނތިޒާމް  ޖެހުމާއި، ގޭޓްލުމާިއ، ލައިޓް ޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ގަރަންޓްގުޅުމާއި ދަ

 ހަމަޖެއްސުން(

ނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް )ލައިޓްޕޯސްޓް -  ަދނޑު  ރަންޓުލައިކަ ،ަމރާމާތުކުރުމާއި ކަސަބާ ދަ

ނޑު ،ދިއްލުމާއި ނޑަށް ،ލެވެލްކުރުމާއި ދަ  ހަމަޖެއްސުން( އިންތިާޒމް ޖެހޭނެ ފެން ދަ

 މަރަދޫފޭދޫގައި ބަށިކޯޓް އެޅުން  -

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގައި ބަށިކޯްޓ އެޅުން -

 ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ދާޖަހާ ގޭޓްުލން -
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ޖިމްސެޓް އަދި ބެންޗް ހޯދައި އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށް އައުޓްޑޯ  -

 ބެހެއްޓުން 

ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން )ޕާކްގެ ވަށާފާރުރާނައި ކުލަލުން، ޕާކަށް ޭބނުންާވ  08އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި  -

ފަސްއަޅައި ބިްނ  ޕާކްތަކަށް ޕާކްތަކުގައި ލައިޓް ޖަހައި ދިްއލުން، ސާމާނު ހޯދުމާއި ހަރުކުރުން، 

 ވެލްކުރުން( ލެ

 މަރަދޫ ގަރާމުލި ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން  -

 މަރަދޫ މަސްވެރިންގެ މައިޒާން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް -

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގައި ފިނި މައިޒާނެއް ހެދުން -

 ހިތަދޫ އާއި މަރަދޫގައި ސްވިމިންގެ ޓްރެކް އެޅުން -

 

އިޖުތިމާީޢ ރައްކާތެރިކަންދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިްމކުރެވިފައި ނެތް މާޢްދާގެ )މ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ  42 -10

ނަމަވެސް އެޚިދުމަތްތައް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

މަށް އެދޭ ރައްޔިތުންނަްށ އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގަިއ ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަތިން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެެއވެ. 

 42ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  ކައުންސިލުން ދެވެންއޮތް މިންަވރަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެުމން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ 

 ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.

 

ބިންދޫކުުރމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި  ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 42 -11

ޤާނޫނާިއ ޤަވާއިދުތަކާއި ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް  2015ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް 

ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު  42ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ . ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން

ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ. މިހާރު 

 މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެްނަދނީ ލޭންޑް ހައުސިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް ޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވިިރކޮށް ހައުސިންގ

 މިނިސްޓްރީ އިންނެވެ.
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ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި ބެލެހެއްޓުުމގެ މަސައްކަތް  42 -12

އިމްކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް މި ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރެވިފައި ކުރުމަށްޓަކައި ޖިއޮގްރަފިކް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޤާ

ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ  42ގެ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުނުވެއެވެ. 

 ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ. 

 

ވަނަ އަހަރުެގ  2015ކިތްތައް ެބލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިސް 42 -13

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ނިޔަލަށް   ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ.ކައުންސިލުން ކަ

ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ުގޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  42ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

ކުރަމުންދަނީ އައްޑުސިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިާޥ  މިހާރު  މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެްއ ނޫނެވެ. މިމަސައްކަތް

ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ަބދަލު ގެނައުމުގެ ކުރިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޔުނިޓުންނެވެ. 

 މަސައްކަތްތަކަކީ:

ތުޮކށް އާބާތުރަ އައްޫޑސިޓީގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާރަމަޟާން ަމހަށް  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން  -

 ރުންފިލުވައި ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކު

 މިސްކިތްތަކަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެްއޓުން  -

 އައްޑުސިޓިގައި އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ވަޤުފު ިބނާ ޑިޒައިންކުރުމުގެ މަސައްކަތް -

 

ހާ ކަންތައްތަްއ ެބލެހެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ އެންމެންކޮށްފައިވާ ޤަބުރުސްތާން ވަނަ މާއްދާގެ )ލ( ގައި ބަޔާ 42 -14

ކައުންސިުލން ޤާނޫނާިއ ޤަވާއިދާއި އެގޮްތވާގޮތުގެ މަތިްނ ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލަިއ މަހުގެ ނިޔަލަްށ  2016

 ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ 42ކޮށްފައިވެއެވެ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންޑޭޓަށް ބަދަލު ގެނުވުމުގެ ކުރިން  ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.

  ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ:ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެްއޓުމާއި ކަުށކަމާކެމީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ 

 ޤަބުރުސްތާނު ސާފުޮކށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފުން ނަގައި  -

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށްދީފައިވޭ -

 ހިތަދޫ ސަހަރާ ބޮޑުކޮށް ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައިވޭ -

 ފޭދޫ ގަބުރުސްތާނުގެ އިންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައިވޭ -



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 78ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ޓެންޓް ހޯދިފައިވޭ  6މަށް ސަހަރާތަކުގެ ބޭނުން ކުރު -

 މަރަދޫ ކުރީގެ ޤަބުރުސްތާކުގެ އިންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައިވޭ -

 

އި ވަނަ މާއްދާގެ )ގ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ސަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވަ 42 -15

ވަނަ މާއްދާއަށް  42ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.ރިޔަށް ޓުމަށް ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ކުދެމެހެއް

 ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.

ނޑަގެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް  -  މަރަދޫ ބޮ

ނޑަގެ އާސާރީ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެރިޓޭޖް ޑިޕާޓް -  މަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުންބޮ

 އައްޑޫސިޓީގެ ވަނަވަރުފޮތް ލިޔުން  -

 ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ ސެކިއުރިޓި ބެލެހެއްޓުން  -

 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދީނީ އަދި ޤައުމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ މުނާސަާބތައް މިއިދާރާގެ ގައި  (ޏވަނަ މާއްދާގެ ) 42 -16

ވަނީ ފާހަގަކޮްށފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ދުވަސްތައް މިދިޔަ ތިން އަހަރު ުދވަހުގެ ތެރޭގައު ފަރާތުން 

 ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ވެސް ފާހަގަކުރުރެވިފައި ވެއެވެ.

 

ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމައި ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް  އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަގުމަތި( ގަސވަނަ މާއްދާގެ ) 42 -17

ހަމަޖެހިފައިވާ އުޫސލުން މިއިދާރާގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުެގ ނިޔަލަށް  2015ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 

 42ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  ވިސް މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ކުރެވިފައިވެއެވެ.އަވަށު އޮފީސްތަކުން މުނިސިޕަލް ސާރ

މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ  ވަނަ

ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ. މިހާރު މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަނީ ލޭންޑް ހައުސިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް ޑިޕާޓްމަންޓް 

 މެދުވިރިކޮށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އިންނެވެ.

 

ނަ މާއްދާގެ )ޑ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަގުމަތި ފެންހިްނދުމަށް ހަދާފައިވާ ކާނުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސަކަތް ވަ 42 -18

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް މިސިޓީގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ މެދުވެރިކޮށް  2015

ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި  ވަނަ މާއްދާއަށް 42 ކުރެވިފައިވެއެވެ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެކައުންސިލުން 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 79ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

މިހާރު މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން  ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.

 .ގެންދަނީ ލޭންޑް ހައުސިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް ޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވިރިކޮށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އިންނެވެ

 ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓަށް ަބދަލު ގެނައުމުގެ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި

 ހިތަދޫ އަވަށުގެ ފެްނބޮޑުވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ސިންކް ޕިޓްތައް ބެެހއްޓިފައިވޭ -

 ފޭދޫ އޯކިޑް މަގާއި ލަތީފީ ހިނގުމުގައި ސިންކް ޕިޓްތައް ބެހެއްޓިަފއިވޭ -

 

ނޑު މަގުމަތި ދިއްލުމުގެމާއްދާގެ )ޒ( ގައި ބަޔާންކޮވަނަ  42 -19 ވަނަ އަހަރުގެ  2015މަސައްކަތް  ށްފައިވާ ރޭގަ

އަދި ސިޓީގެ އަވަށްތަކުެގ ކޮށްފައިވެއެވެ. ކައުންސިލުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް 

ހަވާލުކުރެވި  ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ފަރާތްތަކާއި މަގުބައްތި ބަލަހަްއޓާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަާލއި ގުޅިގެން މި  42އެމަސައްކަތްވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

މުން ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ. މިހާރު މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެ

 ގެންދަނީ ލޭންޑް ހައުސިންގ އެްނޑް މުނިސިޕަލް ޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވިރިކޮށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އިންނެވެ.

 ހަރުކުރުން ޕޯސްޓް ރިފްލެކްޓިވް ލިްނކްރޯޑުގައި ހަމައަށް އާއި މަރަދޫ ފެށިގެން އިން ސްޓޭޑިއަމް ޒޯން ހިތަދޫ -

 ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަގުބައްތި  -
 އައްޑޫސިޓީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުން  -

 ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖެހުން  -

 މަސައްކަތް އެޅުމުގެ ބުޑު މަގުބައްތި ޅުދޫހު -

 

ކި އިދާރާތަކާއި ވަނަ މާއްދާގެ )ޓ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕެސްޓް ކޮންްޓރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކިއެ 42 -20

ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންާވ މެޝިނަރީއާިއ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އަދި ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް

އެކަމަށް ބޭުނންވާ އެހެނިެހން ސާމާނުތައް ގެނެވިފައިވެއެވެ. ައދި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާެތއް ހޯދައި އެކަން 

 ަބދަލާއި  ެގނެވުނު މާއްދާއަށް  ަވނަ 42 ޤާނޫނުގެ ލާމަރުކަޒީ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސްއެވޯޑްކުރުމުގެ 

 ކައުންސިލުން އުނިކުރެވިފައިވާތީ އެމަސައްކަތް ވަނީ މަޑުޖެހިފައެވެ.  ޚިދުމަތް ދިނުން މި ގުޅިގެން
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 80ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

ހާލަތްތަކުގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ޔ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު ފަރުދުްނނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  42 -21

ނަމަވެސް މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މިއިދާރާގެ ބަޖެޓްގެ  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ިނޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވި

ފޯރުކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ. އަދި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާދިސާތަކުގައި ދިވެހި ތެރެއިން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެީހތެރިކަން 

ގުޅިގެން މިއިދާރާއިން އެހީތެރިކަން  މޯްލޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި

 ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. 

 ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ އައްޑޫސިޓީ އަށް ކުރި މޫސުމީ ވިއްސާރައިގައި އެހީތެރިކަން  -
 ބޯފެން ލިުބން ދަތިވާ ހާަލތްތަކުަގއި ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ -
ގުދުރަތީ ހާދިސާތަކާއި ކުއްލި ހާދިސާތަކުގައި ގެއްލުންވާ ފަރުދުންނަށް އެީހތެރިކަން ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ  -

 މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ 
 

ކުރާ ތަންތަން ހިންގަނީ ޤާޫނނާއި ޤަވާއިާދއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިވަނަ މާއްދާގެ )ޕ( ގައި  42 -22

ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް މިއިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.  2016ބެލުމުގެ މަސައްކަތް 

ދަލާއި ުގޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަ 42ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ. މިހާރު މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިން 

 މިސިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިފާ ޔުނިޓުންނެވެ. 

 

ވަނަ އަހަރުގެ  2016ސްޕޯޓާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ވަނަ މާއްދާގެ )ޖ( ގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާ ޓްރާން 42 -23

ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު  42އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް މިއިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

ހާރު ލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ. މިބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސި

 ޓްރާންޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން މިސިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިފާ ޔުނިޓުްނނެވެ. މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންަދނީ 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޗ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ ކޯުޓތަުކން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުުރމުގައި ޝަރުޢީ  42 -24

އެގޮތުން ަކން މިއިދާރާއިން ވަނީ ފޯރުކޮށްީދފައެވެ. އެހީތެރިދޭންވާ އެންމެހާ ކޯޓްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް 

ޙުކުމްކުރާ ކުށްވެރިން  ކޯޓްތަކުންމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްއާއި ގުޅިގެން ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި 

 ތެރޭގައި ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައެވެ.މާލެފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިއިދާރާއިން ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުދުވަހުގެ 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކިއެކި ުވޒާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަންެޖހޭ ހުއްދަތަކާއި  42 -25

ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބާޠިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިއިދާރާއިން ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓް 

މިނިސްޓްރީ އިން ދެމުންގެންދާ ާޢންމު ޚިދުމަތްތައް ޤާނޫނާިއ  އޮތޯރިޓީގެ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތަާކއި، އިކޮނޮމިކް

 އެވެ. ކުރެވިފައިވެ ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް  2016 ގޮތުގެ މަތިން ޤާވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ

 

ތައް ވަނަ މާއްދާގެ )ހށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް މިއިދާރާގެ އަވަށު އޮފީސް 42 -26

މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ަދނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އަިދ ކަމާއިގުޅޭ މިފަދަ ތަފާސްހިސާބުަތކާއި ލިޔުންތައް 

 އެއޮފީސްތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓާފައިވެއެވެ.

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކިއެކި ޤާނުންތަކުްނ، ސިޓީކައުންސިލުްނ ދޭންޖެހޭކަމަށް  42 -27

ނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ވެސް މިސިޓީގައި ދެވެމުން ގެންދެއެވެ.   ކަ
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 ވަނަ ބައި ހަތަރު 

 ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން .4

 ކައުންސިލްތަކާއި ފުލުހުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން  .4.1

އި އި ވާގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތަކާވަނަ މާއްދާގަ 70ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

އެހީއަށް އެދިއްޖެނަމަ ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުގެ 

އަދި ކައުންސިލްތަކުގެ . ހުންނަށް އެހީތެރިވެޭދންޖެހެއެވެ ކައުންސިލްތަކަށް ވެވުނު މިންަވރަކުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ފުލު

 ދާކުރުމުގައި ފުލުުހންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެނަަމ، ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންާވ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ވާޖިބުތައް އަ

 ފުލުހުން ދޭންޖެހެއެވެ.

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ފުލުހުން ކައުންސިލުގެ އެހީތެރިކަން އެދިއްޖެ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ކައުންސިލުން ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން 

ދެވިފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއިދާރާއިން އެދޭ ކަންކަމުގައިވެސް އެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންލިބިފައިވެއެވެ. އެގޮތުްނ 

ހުންނާއި ގުިޅގެން ސިޓީ ފެންވަރުގައި މިިސޓީގައި އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ގާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލާއި ފުލު

އަދި ރައްޔިތުންަނށް އަމާޒުކޮށްގެން ޭހލުންތެރިުކރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް  ފައިވެއެވެ.އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި

 ހިންގައިފައިވެއެވެ.
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 ން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް ޤައުމީ އިދާރާތަކު  .4.2

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ  71ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މިތަންތަނުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަުށން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދާ 

އަކުން ލިބޭެނ އިންތިޒާްމ ހިންގަމުންދާ ދަުޢލަތުގެ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާ 

ކައުންސިލުން  އެީހތެިރކަން ސިޓީ ކައި ޭބނުންވާނެ އެއްބާރުލުމާއިންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓައަދާކުރަހަމަޖެއްސުމާއި 

 ޖެހެެއވެ.ށްދޭން އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮ

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ަވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުގެ  2016އް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދެމުންގެންދާ އާންމު ޚިދުމަތްތ

ދި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުުނ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮްށދީފައެވެ. އަ

ބަދަލާއި ގުޅިގެން އެ ޚިދުމަްތތައް މިހާރު ފޯރުކޮށްދެމުންގެްނދަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޔުިނޓެއް ޤާއިމްކޮށް 

 އެޔުނިޓުންނެވެ.  

 ްކައުންސިލްގެ ވަަނ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުގެ ނިޔަލަްށ  2016އް ހައި ޚިދުމަތްތަމެ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ އެނ

ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނަށް ގެނެުވނު ބަަދލާިއ ގުޅިގެން އެ އިންއިދާރާ

 ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކޮށް އެޔުނިޓުންނެވެ.  ޚިދުމަތްތައް މިހާރު ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދަނީ އެ އޮތޯރިޓީގެ

 ާއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް މިސްކިތްތައް ބެލެހެމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން ލ

އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ބަދަލުވުމާއި ހަމަޔަށް އެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އަދި 

މިބަދަލާއި ގުޅިގެން މިނިސްްޓރީގެ ޔުނިޓެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ޤާއިމްކޮށް މިހާރު އެޚިދުމަތްތައް 

 ންގެންދަނީ އެ ޔުނިުޓންނެވެ. ފޯރުކޮށްދެމު

 ިޤާއިމްކުރުމަށް ކުިރން ހިތަދޫ އަަވށު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ިއމިގުރޭޝަން އެންޑު އެމިގުރޭަޝންގެ ޔުނިޓެއް  މިސިޓީގައ

 ން ފެށިގެންވަނަ ައހަރ2012ުއޮފީސް ހިންގި އިމާރާތުން ބަެއއް އެ ޔުނިޓް ހިންގުމަްށ ދެިވފައިވެއެވެ. އަދި 

ނޑުމެއްނެތި މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް  މިއަދާއި ހަމަޔަށް އެއިދާރާއިން ދެމުންގެންދާ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް މެދުކެ

 ންނެވެ.ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމު
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  ްވަނަ އަހަރު ޤާއިމްކުރެވި ޢާންމު 2012 މިއިދާރާގައި ސޮސައިޓީ ފޯރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޔުނިޓެއ

ވަނަ އަހަރުގެ  2015ހިންގާފައިވެއެވެ. ސިއްހަތާއިގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް މިސިޓީގައި 

 ތެރޭގައި މިޔުނިޓުން ހިންގަމުންިދޔަ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުމާއި ގުޅިގެން އެ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްވަނީ ހުއްޓިފައެވެ.

 ިވަނަ  2015ންލެންޑް ރެވެނިުއ އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ ޚިދުމަްތތައް އައްޑޫގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ މޯލްޑިވްސް އ

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ވަނީ އެއޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ޔުނިޓެއް ޤާިއމްކޮށްފައެވެ. އަދި 

 . މި ޔުނިޓުން މީރާގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ

  ްއެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަްނ އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޯށްދިނުމަށާއި  މިސިޓީގައި ހިންާގ ޕްރޮޖެކްޓްތައ

ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކާިއ އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްއް މިސިޓީއަށް 

ނޑައަޅައި،  ގެ ޔުނިޓެއް މިއިދާރާގައި ޤާއިމްކުރެވި އެޚިދުމަތްތައް ދަނީ ވަނަ އަހަރު އެއިދާރ2013ާކަ

 ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

 ެޚިދުމަތްތައް މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޮނިމަށްޓަކަިއ،  ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްެޓޓިސްޓިކްސްގ

އަހަރުން ފެށިެގން އަްނނަނީ މިއިދާރާގައި  ނަވަ 2013އިދާރާގެ ބެލުމުގެދަުށން އެއިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ކައުންސިލް 

 މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

   ްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި އެކު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށ

 ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ. 

  ުގެ ދަށުންއެއްބަސްވުމު ނަ އަހަރު ސޮއިކުރެވިފައިވާވަ 2016މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އާއިއެކ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި 

ގުޅިގެނެ  ކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދެފަރާތް ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތަށް އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. މަސައްކަތް 
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އް ބައިވެރިކުރުމާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަ  .4.3
 އެހީތެރިވެދިނުން 

 ެވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  74 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގ

ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައްރާވައި ިހންގުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުިނތަާކއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ަދއުރު ފުޅާކޮށް 

 އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދަްނ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.

 ޫރަށުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  76ލުންހިންގުމުގެޤާނޫނުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރީދާއިރާތައްލާމަރުކަޒީއުޞ 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެޭނ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގުމަށްޓަަކއި ކައުންސިލުން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި 

އްަލ ޖަމާޢަތްތަކަށް ފައިސާ އާއި ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން އެހީ ެދވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އެހީ ދޭްނ ވާނީ އަމި

ނޑުތަކާ ތައާރުޟުނުވާގޮތަްށ  ނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި މިންގަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަ

 ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ.

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް ބައިވެރިކޮށް ތަފާތު ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައްވަނީ ހިންގާފައެވެ. އަދި އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ހިންގި އެކިެއކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައިވެސް 

ވަނަ އަހަރު  2016ައިދ  2015، 2014ރީގައިމިވަނީ ކައުންސިލުންވަނީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. ތި

ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ސްކޫލުތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ބައެއް މިފަދަ ފަރާތްތަކުން މިސިޓީގެ ތަރައްޤީ އާއި ކައުންސިލުން 

 ދެއްވާފައިވާ އެީހތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ. ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ހިންގި ތަފާތު މަޝްރޫޢުތަކަށް

ޢަދަދު  އެހީގެ

 )ރުފިޔާ(
 ނަންބަރު  ތަފުސީލު

 ވަނަ އަހަރު ދެވުނު އެހީ  2014

 ޖުމުލަ ވަނަ އަހަރު ދެވުނު އެހީގެ  2014 408,661.00

 ވަނަ އަހަރު ދެވުނު އެހީ  2015

 1 ހިތަދޫ ސްކޫލު ޕްރައިޒްޑޭ އަށްވެވުނު އެހީ 5000.00

މުބާރާތައް ދެވުނު އެހީގޯދިއްޔާ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ފުޓްސަލް  10000.00  2 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 86ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

ވަ އެޓޯލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ހޮރައިޒަން އެކަޑަމީ އިން ބައިވެރިވުމަށް ދެވުނު އެހީ  8 5000.00  3 

 4 ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އައްޑޫސިޓީގެ ޓީމަށް ވެވުނު އެހީ 10000.00

ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ވެވުނު އެހީ ސައީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ އިނާމު  5000.00  5 

ޓީމަށް ދެވުނު އެހީ 5ޖުނާ ޗެލެންޛުކަޕްގައި ބައިވެރިވި އައްޑޫސިޓީގެ  15000.00  6 

ވަނަ ޖުނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝަރަފުއްދީން 8މަކިޓާ  6000.00

 ސްކޫލަށް ވެވުނު އެހީ 

7 

އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހިތަދޫ  ސްކޫލަށް ވަނަ ޖުނިއަރ 8މަކިޓާ  6000.00

 ވެވުނު އެހީ 

8 

 9 މެދުވަލު ސްކޫލުގެ މަރާމާތަށް ދެވުނު އެހީ 10000.00

 10 ވެޓެރަންސް ކަޕަށް ވެވުނު އެހީ  5000.00

 11 ނޫރާނީ ސްކޫލުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ދެވުނު އެހީ  15000.00

 12 އެދުރުގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ދެވޭ އެހީ 15000.00

 13 ދަފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އިން އިންތިޒާމްކުރާ ސްޓްރީޓްސް ސޮކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތައް ދެވުނު އެހީ  5000.00

 14 ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާގައި އިސްކުރުބަރިއެއް ހެދުމަށް ދެވުނު އެހީ  42270.00

 15 ނަސްރިއްޔާ ޕްރީސްކޫލަށް ދެވުނު އެހީ 60000.00

 16 ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލަށް ދެވުނު އެހި  30000.00

 17 އަސްރިއްޔާ ޕްރީސްކޫލަށް ދެވުނު އެހީ 30000.00

 18 ހިތަދޫ ދަހަރާގެއަށް ވެވުނު އެހީ  3255.72

 19 ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލަށް ލައިބްރަރީއަށް ވެވުނު އެހީ  25000.00

 20 ގުދުރަތީގޮތުން ދިމާވާ ގެއްލުންތަކުގައި ދެވުނު އެހީ  317513.00

 21 ހުޅުދޫ ސްކޫލަށް ވެވުނު އެހީ )ސްކޫލުން އެހީ ބޭނުންކޮށްފައި ނުވޭ( 25000.00

 22 ހުޅުދޫ ސްކޫލުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ އަށް ވެވުނު އެހީ  5000.00

ށް ވެވުނު އެހީ ވޮލީ މުބާރާތައް ހުޅުދޫ ޔޫތު ފައުންޑޭޝަނަ 10000.00  23 

 24 ފޭދޫ ކުދިމާ ޕްރީސްކޫލަށް ވެލި ހަދިޔާކުރުމަށް ވެވުނު އެހީ  7500.00

 25 ހުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދަޑުގެ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ވެލި ހޯދައިދިނުމަށް ވެވުނު އެހީ  5000.00

 ލަ ޖުމް ވަނަ އަހަރު ދެވުނު އެހީގެ  2015 672538.72
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 ވަނަ އަހަރު ދެވުނު އެހީ  2016

 1 އެހީ  ދެވުނު ޓީމްތަކަށް ބައިވެރިވި އަވަށްތަކުން އެކި  މުބާރާތުގައި ފުޓްސަލް ގޯދިއްޔާ 236,750.00

 2 ދެވުނުއެހީ  މުބާރާތައް ފުޓްބޯޅަ އެސް ގުޅިގެންބޭއްވި ރިވަރިން  ކްލަބް އަދި ކްލަބް ޒެފެޔަރ 30,000.00

 3 ކްލަބަށް ދެވުނު އެހީ ޔޫތު ފެސްޓިވަލްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ޒެފަޔަރ ސްޕޯޓްސް 14,300.00

 4 ހިތަދޫ މަސްޖިދުލް ޒިކްރާގެ މަރާމާތަށް ކައުންސިލުން ދެވުނު އެހީ() ޒިކްރާ ފައުންޑޭޝަން  10,041.00

 5 ވަނަ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ދެވުނު އެހީ ( 7)  ހޮރައިޒަން އެކަޑަމީ 5,000.00

 6 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެވުނު އެހީ( ބެޑްމިންޓަން ) ޔަޝީ ޖަމްޢިއްޔާ 2,000.00

 7 ރަމަޝާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭއްވުނު މާހެފުމަށް ދެވުނު އެހީ () ހިޔައު ޖަމްޢިއްޔާ 5,000.00

ހިންގި ކެންސަރ އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމަށް  ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތާއި ބެހޭ ދުވަހާއި ގުޅިގެން   9,290.00

 ދެވުނު އެހީ 

8 

 9  ބޭއްވުމަށް ދެވުނު އެހީކަނބައިދި އެވޯޑްގެ ޙަފްލާ  73,128.00

 10 ބޭއްވުމަށް ދެވުނު އެހީ  ކަލިނަރީ އިވެންޓްޝެފްސް ގިލްޑް މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ހިންގުނު  35,600.00

ހެދުމާއި ތަފާތު ބިލްބޯޑް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް  16,869.00

 ދެވުނު އެހީ  ހަރަކާތް ހިންގުމަށް

11 

 12 ހިންގުމަށް ދެވުނު އެހީ  ރިބަން ކޯސް ޑްފެބްރިކް އެން 31,050.00

ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ  2015އަދި  2014ލާރނިންގް ސެންޓަރ ) އެވްރީވަންސް 2,000.00

 ދެވޭ އެހީ( ޔިއަރ އަށް

13 

 15 ސްކޫލް ކެންގަރޫ  ބައިވެރިވާ މުބަރާތުގައި އެތްލެޓިކްސް ސްކޫލް އިންޓަރ މައިލޯ 3,750.00

 އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވުނު އެހީ  ބައިވެރިންގެ

14 

 ބައިވެރިންގެ ސްކޫލް ހިތަދޫ ބައިވެރިވާ މުބަރާތުގައި އެތްލެޓިކްސް ސްކޫލް އިންޓަރ މައިލޯ 12,500.00

 އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވުނު އެހީ 

15 

 16 އެހީ  ދެވުނު ދިޔުމަށް  އަށް މެލޭޝިޔާ ދަތުރެއްގައި ތަޖުރިބާ ޓީޗަރުން  ސްކޫލްގެ ހިތަދޫ  69,795.00

 ބައިވެރިންގެ ސްކޫލް ފޭދޫ ބައިވެރިވާ މުބަރާތުގައި އެތްލެޓިކްސް ސްކޫލް އިންޓަރ މައިލޯ 10,500.00

 އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވުނު އެހީ 

17 

 18 އެހީ  ދެވުނު ޕްރޮޖެކްޓަށް  ގޯގްރީން ސްކޫލުގެ ފޭދޫ 30,000.00

 19 ޝީލްޑް  11 ދިން  އަށް ޕްރައިޒްޑޭ ސްކޫލް  ހިތަދޫ  11,210.00



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 88ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 20 ޝީލްޑް  18 ދެވުނު އަށް ޕްރައިޒްޑޭ ސްކޫލް  ޝަރަފުއްދީން 19,398.00

 21 ޕްލާކް  1 ދެވުނު ޕްރައިޒްޑޭއަށް ސްކޫލް  ފޭދޫ 1,378.00

 22 ޝީލްޑް  ވުޑެން  3 ދެވުނު އަށް  ޕްރައިޒްޑޭ ސްކޫލް ހައި އައްޑޫ 5,528.00

 23 ޓްރޮފީ  ދެވުނު އަށް ވަނަ  1،2،3 މުބާރާތުގެ ޤުރުޢާން  ބޭއްވި ސްކޫލުން މަރަދޫ ރަމަޟާންމަހު 1,150.00

ދެވުނު  ކުރުމަށް ތަރައްގީ ޕާކެއް ކުދިންނަށް ސްކޫލް  ޕްރީ ގޯތިތެރޭގައި  ސްކޫލްގެ ޝަރަފުއްދީން 50,000.00

 އެހީ

24 

 25 އެހީ  ދެވުނު ކުރުމަށް ޑިޖިޓަލް  ލައިބްރަރީ ސްކޫލްގެ ހުޅުދޫ 50,000.00

 26 އެހީ ދެވުނު ކުރުމަށް ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީ ސްކޫލްގެ ޝަމްސުއްދީން މީދޫ 50,000.00

 ސ.ހިތަދޫ އަހިވައްމާގެ އަށް ދިމާވި އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާ އާއި ގުޅިގެން ގައި 2016ޖޫން 14 74,898.00

   ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު އާއިލާއަށް  ވަގުތީގޮތުން

27 

ފާހަގަކުރުމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދެވުނު  ނަރުހުންގެ ދުވަސް  2,500.00  28 

އަށް ދެވުނު އަޟުހާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް  މީދޫ މުލިމަތި ޔުނައިޓެޑް  10,000.00  29 

 30 ކްލަބްގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ދެވުނު އެހީ  ރެކްރިއޭޝަން ސްޓާފް  208,889.00

މަރާމާތުކުރުމަށް ކައުންސިލްއިން ދެވުނު އެހީ  ރަމަޝާން މަހަށް މަސްޖިދުލް ބާބުލް ޚައިރު  9,201.00  31 

ކަރަންޓްލުމަށް ކައުންސިލުން ވެފައިވާއެހީ ދާއިމީ  ސ.ހިތަދޫ ދަހަރާގެއަށް  17,150.00  32 

 33 ކައުންސިލްއިން ދެވޭ އެހީ  އާއިލާއަށް ނާޒްނީމަންޒިލްގޭ ސ.ހިތަދޫ  5,000.00

 34 އެހީ  ދެވޭ ބައިވެރިޔާއަށް ސިޓީގެ އައްޑޫ ލިބުނު ވަނަ 5 ޕްރޮގްރާމުގެ ތަރި  އަލިގަދަ އެންމެ 15,000.00

 35 ދެވުނު އެހީ  އަށް ކޭމްޕް ރެޑީ ބޭއްވި ކޮށްގެން އިންތިޒާމް ސަރވިސްއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 7,225.00

 ޓީމު ވިއެޓްނާމަށް ކުރި ދަތުރުގެ ވަނަ އޭޝިއަން ބީޗް ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމީ ރޯވިން  6 23,309.00

 ޓިކެޓް  މާލެ  ގަން

36 

 37 ދެވުނު އެހީ  ބައިވެރިވުމަށް މީޓްގައި އެތްލެޓިކްސް އައްޑޫ ސިޓީގެ އެތްލެޓިކްސް ޓީމު ޤައުމީ 15,000.00

 ޓީމު މާލެއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ޓިކެޓް ސިޓީގެ ބެޑްމިންޓަން އައްޑޫ ބައިވެރިވާ  ލީގުގައި އަތޮޅު 30,000.00

 ދެވުނު  އެހީ  ނެގުމަށް

38 

 39 އެހީ ދިން ޓީމަށް  މީދޫ ބައިވެރިވި މުބާރާތުގައި ވޮލީ ބޭވި ގައި ފުވައްމުލަކު 5,000.00

 40 އެހީ ދެވުނު  ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކަށް ފަންސާސް މިނިވަން 214,776.00

 ޖުމުލަ ވަނަ އަހަރު ދެވުނު އެހީގެ  2016 1424187.00



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 89ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ވަނަ ބައި ފަސް 

 ން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބުދާރީވު  .5

 ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން  .5.1

 ކައުންސިލުން  ގައިވާގޮތުން( ބ) ވަނަމާއްދާގެ 03 ހިންގުމުގެޤާނޫނުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ އިދާރީދާއިރާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 .ވާންެޖހެއެވެ ޖަވާބުދާރީ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްދާއިރާއެ އެކައުންސިލްހިމެނޭ

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލަށް މައްސަލަ ހުށަެހޅުމުގައި ޢާއްމުގޮތެއްގައި އަމަލު ކުރެވެމުންދަނީ ދެއުޞޫލަކުްނނެވެ. އެއީ ލިޔެކިޔުމުން 

ޅާ މައްސަލަ ތަކާއި ސީދާ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ނުވަތަ ކަންސިލަރުން ނުވަތަ އިދާރާގެ ކައުންސިލަށް އާއްމުން ހުށަހަ

ލިޔުމުން ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކަށް އެޓެންޑުކޮށް ކޮށް ައނގަބަހުން ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން ބައްދަލުއިސްވެރިންނާއި 

މައްސަލަ ހުށަެހޅުއްވި ފަރާތައް ލިޔުމުން ހިނގާފައިވާޮގތް ބައްލަވައި އެކަމެއް  ކުންއެމައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ސެކްޝަނަ

އަންނަނީ ޖަވާބުދާރީ ވެވެމުްނެނވެ. އަދި އަނގަބަހުން ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށްވެސް ރިއާޔަތްކޮށް ލިޔެކިޔުން ބޭނުންާވ 

ހޯދައި އެފަރާތައް އެކަމެްއގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް  ހާލަތްތަކުގައި އެމައްސަލަ ުހށަެހޅި ފަރާތަކަށް ދަްނނަވައި ލިުޔން

 މުންނެވެ.ސް އަންނަނީ ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅަކިޔައިދެވި އެފަދަ މައްސަލަތައްވެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ެތރޭގައި ކައުންސިލުންވަނީ  2015މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަްއސަލަތަކާއި ޝަކުވާތައް ހުށަހެުޅމަށް 

ތަަކްށ ކޮށްފައެވެ. އަދި މި ލައިން މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި އެފަރާތްހޮޓްލައިނެއް ޤާއިމް

 ޖަވާބުދާރީވެފައިވެއެވެ.

 

 މާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދު  .5.2

ސިޓީގައި ހިމެނޭ ވާގޮތުން ވަނަ މާއްދާގައި  92ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރީދާއިރާތައްލާމަރުކަޒީއުޞޫލުންހިންގުމުގެޤާނޫނުެގ  .1

ގެ ަފއިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެސިޓީތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާޮކށް، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭަނށާއި ސިޓީގެ ގެ އަވަށްތަކު

 ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެންނެވެ. ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާ
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ަދށުން ރައްޔިތުންނަްށ  ވަނަ މާއްދާގެ 110 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ އިރާތައްދާ އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްަދލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބްރުއަރީއާއި ޖުލައިމަހު ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހެއެވެ. 

މިގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

ންނަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. އަދި ޖުލައި މަހުގައި ބާއްވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުްނސިލްގެ ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތު

އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ރައްޔިތުންަނށް ހުަށހަޅައި ޚިޔާލު ހޯދަންޖެހެއެވެ. މިޮގތުން ރައްޔިތުންނާއި 

އެ ރިޕޯޓުތަކާއި ޕްލޭނާއި ބަޖެޓުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮްށ )ހަތެއް( ދުވަސް ކުރިން  7ބައްދަލުކުރުމުގެ 

ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން ދެމަހުން 

 އެއްމަހު ކައުންސިލުން ޢާންމުކޮްށ ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ.

 ތައްތައް:ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަން

އެކަމަކާއިގުޅޭ އި ަމޝްވަރާހޯދައި ރައްޔިތުންގެ ލަފައާއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގާ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގާފައިަވނީ 

މީގެ އިތުރުން ހިންގޭ ގެ މަތިންނެވެ. މަޝްވަރާ އެފަރާތްތަކުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ވުޒާރާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް

ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުން ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކޮށް ދެއްވާ ހިޔާލުތައް ކައުންސިލުން ބަލައިގަނެ އެފަަދ މަޝްރޫޢުތަކާއި 

މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް  މްލަ ގޮތެއްގައި ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާކަންކަމަކަށްވެސް ވާނީ ރިއާޔަތްކުރެވިފައެވެ. ޖު

 ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތުގެ މަތީނެނެވެ. ގެންގޮސްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި އެއްގޮތަށް

، 2014ކައުންސިލްގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާހޯދުމަށް  

އިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ރައްޔިތުންނަްށ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލަ ވަނަ ައހަރު ވެސް 2016އަދި ، 2015

ދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. އަދި ފެްބރުވަރީ މަހު ބާއްވާފައިވާ އައްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ސިލްސިލާ ބައް

ހިނގަމުންދާ އަަހރުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންަންށ ، ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކައުންސިްލގެ ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި

ރަކާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޖުލައި މަހުގައި ބާއްވާފައިވާ ހުށަހަޅައި، ކައުންސިލްގެ ޙަ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ިހނގަމުންާދ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ބަޖެްޓ 

  ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚިޔާލާއި މަޝްވާރާ ހޯދިފައިވެއެވެ.
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 ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް  .5.3

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 2014  ކާއި އައްޑޫސިޓީ ލަތައައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ލިބޭ މައްސަވަނަ އަހަރުން ފެށިގެްނ

  ކައުންސިލުން ދައުވާ ކުރާ މައްސަލަތައް

 ކުރާ މައްސަލަތައް ކައުންސިލުން ދައުވާ 

 # ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް  މައްސަލައިގެ ބާވަތް  ރިމާކްސް 

 1 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވަޖުދީ އަވަށު ބޯޑު އުފެއްދި މައްސަލަ ނިމިފައި

 2 އަޙްމަދު ނަސީމް،އިވްނިންގް ރޯޒް/ސ.ހިތަދޫ ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 3 ޒާހިރު،ލިލީމާގެ/ސ.މަރަދޫފޭދޫޚަދީޖާ  ބިމާއިގުޅޭ ނިމިފައި

 ފައިސާއާއިގުޅޭ މައްސަލަ  ކުރިއަށްދަނީ
ޑިލިޖެންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،އޮރެންޖް 

 ފްލާވަރ/ސ.ހިތަދޫ
4 

 5 އެމް.ބީ.ސީ )ޕީ.އެސް.އެމް( ބިމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނީ

 ކުރިއަށްދަނީ

ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު މައްސަަލ 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 

އޮފީހުން ހައި ކޯޓު ދެކުނު ފޮފިައށް 

ހުށަހެޅިފައި )އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން 

މިމައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ނުކުރުމަށް 

 ނިންމަވާފައިވޭ(

 6 ސަޢީދު. އަބްހަރީވާދީ ސ.މީދޫهللا ޢަބްދު

 ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ލިބޭ މައްސަލަތައް 

 ނަންބަރު  ދައުވާ ކުރާ ފަރާތް  ބާވަތް މައްސަލައިގެ  ރިމާކްސް 

 7 ޙުސައިން މުޙައްމަދު، އާޝިފާ/ސ.ހިތަދޫ  ގޯއްޗާބެހޭ ނިމިފައި

 ބަދަލުލިބިަގތުމަށް  ނިމިފައި
މަންސޫރު، ވައިލެޓް ިވލާ، هللا ޢަބްދު

 ސ.މަރަދޫފޭދޫ
8 
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 9 ޗަބޭލީގެ/ސ.މަރަދޫ، هللاމުޙައްމަދު ނަސްރު ގޯތި އަނބުރާ ލިބިަގތުން  ނިމިފައި

 ނިމިފައި
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރެޖިސްޓަރީ 

 ބާޠިލްކޮށްދެއްުވން އެދި
 10 ދިލާސާ ފާއިޒް، ނޫރަންފެހި ސ.މީދޫ

 11 ނުޢުމާން ޢަލީ، އަކޢޝިޔާ، ސ.މީދޫ އުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 12 އަޙްމަދު ދީދީ ވަޒީފާއާއިބެހޭ ނިމިފައި

 13 ޒައީމާ އިބްރާޙީމް،ނޫމުގުމާގެ/ސ.ހިތަދޫ  ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 14 ޙަސަން އިބްރާޙީމް  ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 15 ޙުސެއިން ޒާދީ، ޝިފް، ސ.ހިތަދޫ ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 16 ނޫރުސަޢާދާ މުޙައްމަދު، ގެދަރު، ސ.ހިތަދޫ ބިމާ ބެހޭ  ނިމިފައި

 17 އިބްރާޙީމް ތާހިރު،ސެވެން ސްޓާރ/ސ.ހިތަދޫ ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 18 މުޙައްމަދު އިބްރާޙީމް،ތާބިޝް/ސ.ހިތަދޫ  އެއްބަސްވުމާއިބެހޭ  ނިމިފައި

 19 ޙައްވާ ދީދީ، ބޯޅަކިންކިރިމާގެ/ސ.ހިތަދޫ  ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 20 ޢަލީ މޫސާ،ހަޑިކެޔޮ/ސ.ހިތަދޫ ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 21 މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު،ރޯޒަރީ ވިލާ/ސ.ހިތަދޫ ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި
އައިޝަތު ޝަމްސިއްޔާ،ދަފްތަރު ނަންބަރު 

 /ކ.މާލެ 3561
22 

 23 ޢާޒިމް އާދަމް ބަދަލު ހޯދުން  ނިމިފައި

 24 އާމިރުهللا ޢަބްދު ބިން ލިބިަގތުން  ނިމިފައި

 25 ޙައްވާ މޫސާ،ވިންޑް ސީ/ސ.ހިތަދޫ ގޯއްޗާބެހޭ ނިމިފައި

 ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރުން ނިމިފައި
 9064ސަބާޙު، ދަފްތަރު ނަންަބރު  އަޙްމަދު

 /ކ.މާލެ
26 

 27 އާމިނަތު މަނިކުފާނު،ވަިއޓްޒަރާފު/ސ.ހުޅުދޫ ޢުމުރު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަ ނިމިފައި

 28 ޢަލީދީދީ، ސޭބުމާގެ، ސ.މަރަދޫ  ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ބިން ކުއްޔަްށ ދޫކުރުން ނިމިފައި

 29 ބަރާބަރުގެ، ސ.ހިތަދޫ ރަޙްމަތު،  މިލްކުވެރިކަމާބެހޭ  ނިމިފައި
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 30 މަރިޔަމް ރަޝީދާ،ހިކަރި/ސ.ހިތަދޫ ގޯތިގެދޮރު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ  ނިމިފައި

 31 ފާޠިމަތު އާމިރާ،ކުމުންޒާނިގެ/ސ.ފޭދޫ ލާޖެއްސުން ނިމިފައި

 32 އިބްރާޙީމް އިޖްލާލް އަފީފް،ކަނީރުމާގެ/ސ.ހިތަދޫ ޢުމުރު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަ ނިމިފައި

 33 އާމިނަތު އާތިފާ،ޒޭވަރު/ސ.ހިތަދޫ  ގޯއްޗާއިބެހޭ މައްސަލަ ނިމިފައި

 34 ޢާއިޝަތު ޝިރާނީ،ެޝލްޓަން/ސ.ހިތަދޫ  ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 ނިމިފައި
ޙަމަލާ ގޯއްޗަށް ވަނުމަށް އެދޭ މަގެއް 

 ހޯދުމަށް 
 35 މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު،ހަމަލާ/ސ.ހިތަދޫ 

 36 ފާޠިމަތު އާމިރާ ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރުން ނިމިފައި

 37 މޯލްޑިވްސް ބްރޮޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ބިމާބެހޭ  ނިމިފައި

ނޑި/ސ.ހިތަދޫ ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި  38 އާމިނަތު ޝަފީޤާ،ތު

 ޙައްޤު ހޯދުން ނިމިފައި
އިބްރާޙީމް ނަފީސް 

 /ސ.ހިތަދޫޮކްންގެރސް ،ޙުސައިން
39 

 40 އާމިރު،މއ.ވިންޑްސްޓާރ/ކ.މާލެޙުސައިން  ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 41 ޙުސައިން މުޙައްމަދު،އާޝިފާ/ސ.ހިތަދޫ  ގޯއްޗާބެހޭ ނިމިފައި

 42 ސޮފިއްޔާ ޢަލީ،ނޫމުގުމާގެ/ސ.ހިތަދޫ ބަދަލާބެހޭ  ނިމިފައި

 43 އަބްދުލް ރަޝީދު އަޙްމަދު ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 44 ވައިޖެހޭގެ، ސ.މަރަދޫ މަރިޔަމް މަނިކުފާނު،  ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 45 އާމިނަތު ޙުސައިން،ޝީނާޒް/ސ.ހިތަދޫ ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 46 އަޙްމަދު ވާފިރު،ވެނީލާގެ/ސ.މަރަދޫ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ގޯތިން ބައެްއ ދިނުން  ނިމިފައި

 47 މުޙައްމަދު ދީދީ،އޯޝަނީމާގެ/ސ.ހިތަދޫ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާބެހޭ ނިމިފައި

 48 އިބްރާޙީމް ސަބްރީ،ބިންބިމާގެ/ސ.ހިތަދޫ  ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ނިމިފައި

 49 އަބްދުލްޙަކީމް އަޙްމަދި ދީދީ،ޑޭއިލައިޓް/ސ.މީދޫ ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 50 އިބްރާޙީމް މަންސޫރު،މއ.އަމީލީހިޔާ/ކ.މާލެ ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 51 ވައްތިޔަރުގެ/ގދ.ގައްދޫ،هللاއަބްދުޝަކީބް  ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި
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 52 ހަސަން ރިޔާޒް،ސަބާ/ސ.ހިތަދޫ ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 53 ފާޠިމަތު ނަޖުމާ،ަދނބުގެ/ސ.ހިަތދޫ ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 54 ދިލާސާ ފާއިޒް، ނޫރަންފެހި ސ.މީދޫ ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 55 ހައުސް/ސ.މީދޫޢާއިޝަތު ދީދީ،ރެޑް  ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 56 ދީދީ،އަޖައިބުގެ/ސ.ހިަތދޫهللا އަބްދު ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ލިބިގަތުމަށް  ނިމިފައި

 57 ޢާއިޝަތު އިބްރާޙީމް، ރަންކޮކާގެ ސ.ހިތަދޫ ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 58 ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު ދީދީ،ގ.ރޯޒް ވުޑް/ކ.މާލެ ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 ލިބިގަތުމަށް ފައިސާ  ނިމިފައި
ނައިސްވޭ ހޯލްޑިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް، ސ.ހިތަދޫ 
59 

 60 ފާޠިމަތު ނިސްރީން،ހެެލބެލިގެ/ސ.ހިތަދޫ  ގޯތިގެދޮރާއިބެހޭ  ނިމިފައި

 61 ނަސީމް،ޓޯކިޔޯ ވިލާ/ސ.ހިތަދޫ هللا އަބްދު ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 62 ހިލްމަން/ސ.ހިތަދޫ  އަޙްމަދު ޢަލީ، ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 63 އިބްރާޙީމް ނާޒިލް،ނާއިލީ މަންޒިްލ/ސ.ހިތަދޫ ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 64 މޫސާ ފަތުޚީ، ކުދިހިތިގެ ސ.ފޭދޫ ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 65 ޙައްވާ މޫސާ، ސ.ހިތަދޫ ވިންދްސީ ގޯއްޗާބެހޭ ނިމިފައި

 66 ރަޙުމަތު،ބަރާބަރުގެ/ސ.ހިތަދޫ  ގޯއްޗާއިބެހޭ ނިމިފައި

 67 ޙުސައިން ޞާލިޙް،އަލި/ސ.ހިތަދޫ ބިމާއިބެހޭ  ނިމިފައި

 68 މުޙައްމަދު ޒާހިރު،ގްރީންގްރާސް/ސ.ހިތަދޫ ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 ނިމިފައި
ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން ކުލި ެނގުމުގެ 

 މައްސަލަ
 69 ޙުސައިން އިބްރާޙީމް،ޖަނބުރޯލުގެ/ސ.މީދޫ

 70 ސޭބުމާގެ/ސ.މަރަދޫ،ޢަލި ދީދީ  މަރަދޫ ސްލިޕްވޭގެ މައްސަލަ  ނިމިފައި

 71 ޙުސައިން މޫސާ،ސަރިންދާގެ/ސ.ހިތަދޫ  ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 72 ފާޠިމަތު ދިޔެ،ވިންާޓހައުސް/ސ.ފޭދޫ ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 73 އާތިފާ،ޒޭވާރު/ސ.ހިތަދޫ އާމިނަތު  ގޯތިގެދޮރުގެ މައްސަލަ ނިމިފައި
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   ނިމިފައި
 8912ނިހާދު،ދަްފތަރު ނަްނަބރު هللا އަބްދު

 ކ.މާލެ ،
74 

 75 މަރިޔަމް މަނިކުފާނު،ވައިޖެހޭގެ/ސ.މަރަދޫ ބިމާއިގުޅޭ ނިމިފައި

 76 ރަޒީނާ އިބްރާޙީމް،ސޯސަންމާގެ/ސ.ހުޅުދޫ ގޯތިގެދޮރާއި މުދާ ވަކިކޮށްދިނުން  ނިމިފައި

 77 އާމިނަތު ޙުސައިން،ނިވައިދޮށުގެ/ސ.މީދޫ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްކުރުމާއިގުޅޭގޯތީގެ  ނިމިފައި

 78 ޢަލީ ޚަލީލު،ޑްރީމީ ވިލާ/ސ.ހިތަދޫ ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 79 މޫސާ ސަބްރީ،އެޅަހިޝިގެ/ސ.ހުޅުދޫ ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 80 އާދަމް ސަލީމް،އާފެހި/ސ.ހުޅުދޫ ބިމާއިބެހޭ  ނިމިފައި

 81 އިބްރާޙީމް ދީދީ،ތޫނުފިލިގެ/ސ.ހިަތދޫ ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 82 ޙަސަން ދީދީ،ހިތައްފިނިވާގެ/ސ.ހިތަދޫ ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ނިމިފައި

 83 ކާކީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އެއްބަސްވުމާއިގުޅޭ ނިމިފައި

 84 )އަލްމަސް(ނާހީދު ތޯހިރު  އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ މަްއސަލަ ނިމިފައި

 85 އަބްހަރީވާދީ، ސ.މީދޫ ،ސައީދުهللا އަބްދު ކޯގަންގަބުރުސްތާނު މައްސަލަ ނިމިފައި

 86 ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު،ރަބީއު/ސ.ހިތަދޫ ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން ކުރިއަށްދަނީ
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 ވަނަ ބައި ހަ 

 ކައުންސިލުން ވިޔަފާރިކުރުން  .6

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަސީލަތްތައް އުންސިލުން ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކާ ކަ  .6.1
 ޤާއިމުކުރުމާއި އިންވެސްޓްކުރުން 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަުކން ވިޔަފާރިކުރުމާއި،  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މާއި، ކައުންސިލްތަކުން ެއހެނިހެން ފަާރތްތަކާ ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު ފުާޅކުރު

ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގަިއ ބައިވެރިވުމާއި، ކައުންސިްލތަކުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަަކްށ އެހީތެރިވެދިނުމާއި، 

 ކައުންސިލްތަކުން ތަކެތި ގަތުމާިއ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.

 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ކޮމިޓީއަށް 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން މިދިޔަ ތިން އަހަުރ ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެެހނިހެން 

 ކުގައިވެސް ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ. މުޢާމަލާތްތަފަރާތަކުން ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ 

އުންސިލަށް ހުށަހެޅުމާއި ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކަ ސޮސައިޓީގެ ސޮސައިޓީ ގެ ހިއްސާ ގަތުމަށް ކޯޕަރޭޓިވް ކޯޕަރޭޓިވް ޕީޕަލްސް އައްޑޫ

 ސިޓީ  އައްޑޫ ބޭއްވުނު ގައި 2016 ޑިސެންބަރ 14ހިއްސާ ގަތުމަށް  51ސޮސައިޓީގެ % ކޯޕަރޭޓިވް ޕީޕަލްސް ގުޅިގެން އައްޑޫ

-426 ނަންބަރު: ނިންމުން ގެ ބައްދަލުވުމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. )ކައުންސިލް ވަނަ 124 ދައުރުގެ ދެވަނަ ކައުންސިލްގެ

AA(N)/2016/180  ީއައްޑޫ ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު އައްޑޫ ސިޓީ ( މި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަކ

 25 ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި އިކޮނޮމިކް އޮފް  މިނިސްޓްރީ މުގައިނަ ގެ " ސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް  ޕީޕަލްސް ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން "އައްޑޫ

 އައްޑޫ ގެ މަޤުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޯޕަރޭޓިވްމި  ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް އެކެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ގައި 2016 އޮކްޓޯބަރ

 ރައްޔިތުންނަށް  ،އިތުރުކުރުމާއި އާމްދަނީ ރައްޔިތުންގެ އައްޑޫހެދުމާއި،  ބަޔަކަށް  ފުދުންތެރި ގޮތުން  އިޤްތިޞާދީ  ރައްޔިތުންނަކީ

 ރައްޔިތުންގެ  އައްޑޫއިތުރުކުރުމާއި،  ބައިވެރިވުން ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގައި އައްޑޫގެދިނުމާއި،  ހޯދައި ފުރުޞަތު  ވިޔަފާރީގެ 

 އިތުރުކުރުމެވެ. ބައިވެރިވުން ރައްޔިތުންގެ އްޤީގައިތަރަ ޢުމްރާނީ އައްޑޫގެކުރުމާއި  މަސައްކަތް ކުރިއެރުމަށް އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ
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 އާއި ކުލިނެގުން ކައުންސިލުން ފީ  .6.2

ކައުންސިލްތަކުން ދޭ  ންއި ވަނަ މާއްދާ 78ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ އިދާރީދާއިރާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑައަޅާ ފީނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަްށ ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮުތްނ  ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯުދމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަ

ނޑައަޅަންވާނީ އެތަެނއްގެ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ  ޫނާނ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ނަގާ ފީ ކަ

 . މިގޮތުން ނެގޭ ފީތަކަކީ؛ކަމުގައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ

 ޚިދުމަތަށް ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ ކަރަންޓުގެ )ހ( 
 ޚިދުމަތަށް ނަަގންޖެހޭ މަހު ފީ  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ )ށ( 
 ޞަލާތީ ޚިދުމަތަށް ނެގޭ މަހު ފީ ރަށު ފެންވަރުގައި ދެވޭ މުވާ )ނ( 
 ގައި ނައްތާލުމަށް ނަގާ މަހު ފީ ތުކުނި ޖަމާކޮށް ރައްކާތެރިގޮ )ރ( 
 ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަ )ބ( 
 ރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީއުޅަނދުފަހަ )ޅ( 
ގޮޅީގެ އާއި މާރުކޭޓް ވިއްކުމާއި ވިޔަފާރިއާއި ފިހާރަޙައްދުގައި އެއްޗެތި އުފައްދައިކައުންސިލްގެ ސަރަ )ކ( 

 އަހަރީފީ
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙަ )އ(   އްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީޑައިވްކުރުމަށް ކަ
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކުލި. )ޤައުމީ، އިޖްތިމާޢީ ބޭުންނތަކަށް  )ވ( 

 ގެ ބާރު ލިބިގެންނުވެއެވެ.(ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ބިންތަކުްނ ކައުންސިލަށް ކުއްޔެއް ނެގުމު
 ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިާވ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ ކުލި. )މ( 
 ގޮއިފާލައްބަ އާއި ހިންނަ ފަދަ ަތންތަނުގެ ކުލި. )ފ( 
 ދަލުގެ ކުލި.ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މު )ދ( 
ނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓުފަހަރަށް ކަނދައެޅިފައި )ތ(   ވާ ޕްލެޓްފޯމަށާއި ސަރަޙައްދަށް ނެގޭ ކުލި.ކަ
 ބަނދަރު ބޭުނންކުރުމަށް ނަގާ ުކލި. )ފައްތިއާ، މުދާ އަރުވައި ބޭުލން( )ލ( 

 

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ީފތަކުގެ  78ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނުގެ 

މީގެ ކުލި އެކަންޏެވެ. ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ނީ ނަގަމުން އަންނަމިހާރު ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން 

 ފީ ނެގޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ:ދަނީ ހޯދުމަށް އާމް ކައުންސިލަށްއިތުރުން 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން  -



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 98ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުުމގެ ފީ -

 ޠިލް ކުރުމުގެ ފީބާރަޖިސްޓްރީ  -

 އައި.ޑީ ކާޑް ހަދައިދިނުމަށް ނެގޭ ފީ -

 ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓްކޮށްދިުނމުގެ ފީ -

 

 ރައްޔިތުންގެ މުދާ ވިއްކުމާއި ބަދަލުކުރުން  .6.3

ކައުންސިލްގެ  ންވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތު 79ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވިއްކުމުގެ ބާރު ަކއުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ. ިމގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މުާދ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ުހންނަ ރައްޔިތުންގެ މުދާ 

 ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ބެލެޭވނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ.

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ވެސް މުދަލެއް ވިއްކާފައި ނުވިނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ އެއް

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ބައެއް ޢިމާރާްތތަކާއި ިބންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވި، ކަުއންސިލަށް އެޢިމާރާތްތަކާއި 

މީގެިއތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ  އާިއ އިކުއިޒިޝަންގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީ ލިބެމުންދެއެވެ. ބިންތަކުން ކުލީެގ ގޮތުގައި

ތަކެއްޗާއި މުދަލުގެ ތެރެއިން އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީެގންނުވާ ވަރަށް ހަލާކުވެ ބާވެފަިއވާ ބައެއް ތަކެތި ނީލަމުގައި 

 މިއިދާރާއިން ވަނީ ވިއްކާފައެވެ.

  



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 99ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ކައުންސިލުން ހުޅުވާފައިވާ ފަންޑުތައް  .6.4

ސަރުކާރުގެ ( ގައި ވާގޮތުން ފވަނަ މާއްދާގެ ) 23 ލާމަރުކަޒީއުޞޫލުންހިންގުމުގެޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރީދާއިރާތައް

ނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާއި ރައްޤީެގ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި ތަސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،  ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ކަ

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ދޭންޖެހޭ ކަރަންޓާއި ބޯެފނާިއ ނަރުދަމާ ފަދަ އަސާސީ 

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެގްރީމެންޓްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތުކުރުމުގެބާރު ސިޓީ

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ވަނަ މާއްދާގައި  26ގެ ( 2006/3ގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު  2016މެއި  05
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގެ ނަމުގައި ޓްރަސްޓް  ކަ

 ޚަރަދުތަކަކީ: ފަންޑުން ކުރެވޭޓްރަސްޓް  އެކައުންޓެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. މި

 މަސައްކަތް ކުރުންއައްޑޫ ސިޓީގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް އެކިއެކި  -
 އައްޑޫ ސިޓީގެ އިޖްތިމާޢީ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -
 އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުން -
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ދިރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ވިޔަފާރިތަކާއި  -

 ސްޓްމަންޓްތައް ކުރުމަށާއި އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުންއިންވެ

 ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް 

 ތަފްސީލް  ()ރުފިޔާ ޢަދަދު 

11,657,594.62 
 

ހުރި ފަންޑުގެ ބެލެންްސެގ ގޮތުަގއި އެްޕރީލް މަުހގެ ނިޔަލަށް ޓްރަސްޓްވަނަ އަހަުރގެ  2017
 އަަދދު 

12,451,325.00 
 

 ލާފާކުރާ ާއމްަދނީ ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ޓްރަްސޓް ފަންޑަށް ލިބޭނެކަމަށް 2017

7,465,000.00 
 

ާރވާފަިއވާ ހަރަާކތްތަކަށް  ވަނަ އަހަރު ޓްަރސްޓް ފަންޑުްނ ކުރިޔަށް ގެންިދުއމަށް 2017
ނޑަައޅާަފއިވާ ަބޖެޓް   ކަ

 
 ކުިރއެުރވުަމށް އެކިއެކި ަމސައްކަތް ކުުރން ސިޓީގެ ިއޤްތިާޞދު  އައްޑޫ - 1,000,000.00

 

 
 ސިޓީގެ ިއޖްތިމާޢީ ުކރިެއރުުވމަްށ މަސައްކަތްުކރުން  އައްޑޫ - 365,000.00

 

 
 ބާުރެވރިކުުރވުމަށް އެކިއެކި މަަސއްކަތް ކުރުން  އަންހެުނން - 100,000.00

 

 
 އިްނެވސްޓް ކުރުން  ންގެ ޓްަރސްޓް ފަންޑް ިދރުުވމަށްރައްޔިތު  އައްޑޫ - 6,000,000.00

 

4,986,325.00 
 

 ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ބާކީ )ލަފާކުރާ އަަދދު( 2017



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 100ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ކައުންސިލުން ލޯނު ނެގުން   .6.5

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގަިއ  ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން 83 ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރީދާއިރާތައްލާމަރުކަޒީއުޞޫލުންހިންގުމުގެޤާނޫނުގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކުަތކުންނާއި އެހެނިހެން މާލީ  ކަ

އިދާރާތަކުން ލޯނު ނެގުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ކައުންސިލުން ނަގާ ލޯުނތަަކށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

 ގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަަނންޖެހެއެވެ.އަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފަކުރާ ކައުންސިލްކުރި

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ހުގެ ެތރޭގައި އެއްވެސް ލޯނެއް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ނަގާފައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަ

 ނުވެއެވެ. 

 

 އެހެން ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ދިނުން ކައުންސިލުން   .6.6

ކައުންސިލަށް އެއަހަރަކަްށ  ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން 85 ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރީދާއިރާތައްލާމަރުކަޒީއުޞޫލުންހިންގުމުގެޤާނޫނުގެ 

ލޯނުގެ  ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ަކނޑައި ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެެހން ކައުންސިލަކަށް

ގޮތުގައި ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާުތ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީައށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ. އަދި 

އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރައި ނުދައްކާނަމަ އެފަރާތަށް ސަރުކާރުން ލިބޭ 

 ށް އަނެއް ކައުންސިލަކަށް އެފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ފައިސާއިން އުނިކޮ

 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: ކޮމިޓީއަށް 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އެހެން ކައުންސިލަކަށް ލޯނުގެ 

 އެހީއެއް ދީފައި ނުވެއެވެ.ގޮތުގައި އެއްވެސް 

 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 101ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

އުސޫލުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ތަންތަން  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި   .6.7
 ހެދުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުްނ  86ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރީދާއިރާތައްލާމަރުކަޒީއުޞޫލުންހިންގުމުގެޤާނޫނުެގ 

އެވަސީލަތެއް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން، އެފަރާތްތަކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި

ހިންގުމަށްފަހު އަނބުރާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައވާ ހޮޓާ، ެގސްޓް ހައުސް، ފާލަން، 

ޢުތައް ހިންގުމަށް ބީަލމުގެ އުޞޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އެގްރީމެންޓްކޮށް މަގު ނުވަތަ ބަނދަރު ފަދަ މަޝްރޫ

ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން ހަދާ ތަްނތަނަކީ ކައުްނސިލްގެ ތަންތަނެވެ. މިގޮުތން ކައުންސިލްތަކާއި އަމިއްލަ 

އޮތޯރިޓީއަށާިއ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް  ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަާލތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް

 ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ގޮތަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްވެސް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި އުސޫލުން އަނބުރާ ދައްކާ

 ތަނެއް ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ުދވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދާފައިނުވެއެވެ. 

 

 ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވުނު ޖުމުލަ ފައިސާ   .6.8

ންސިލަށް ހިނާގ ކައު ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން 94 ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރީދާއިރާތައްލާމަރުކަޒީއުޞޫލުންހިންގުމުގެޤާނޫނުގެ 

ރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި އަހަރު ލިބޭ، އާމްދަނީގެ )ފަހެއް( އިންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒަ 

 ކުރެވޭނީ ކުރިއަްތއޮތް އަހަރުތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށެވެ.މިފައިސާ ބެނުން

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލިއިރު ކައުންސިލަށް ލިބޭނެކަމަްށ  2016ައިދ  2015،  2014 ކައުންސިލްގެއައްޑޫސިޓީ 

ަވނަ އަހަރު  2014)ފަހެްއ އިންސައްތަ( ރިޒަރވްގެ ގޮތުަގއި ވަނީ ރައްކާކުރެވިފައެވެ. އެޮގތުން  5ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ %

 918,645.38ވަނަ އަހަރު  2015 އާއި (ރުފިޔާ ހާސްތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހައަްށޑިހަނުވަ ލައްކަ )ހަ  689,386.00

( ރިޒާވްގެ ގޮުތގައި ވަނީ ބެހެއްިޓފައެވެ. ތިރީސް އަށް ލާރި ސާޅީސް ފަސް ރުފިޔާ ހަސަތޭކައަށާރަހާސް ލައްކަ ނުވަ)ރުފިޔާ 



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 102ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

ހަތްދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ  )ހަލައްކަ އަށާވީސް ހާސް ތިންސަތޭކަރުފިޔާ  628,379.80ވަނަ އަހަރު  2016އަދި 

  ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ބެހެއްޓިފައެވެ. ލާރި(

ރުފިޔާ )ތިން މިލިއަން އަށްލައްކަ  3,808,749.40ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2016އިން ފެށިގެން  2012މީގެ އިތުރުން 

އަށްހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަ ރުފިޔާ ސާޅީސް ލާރި( ކައުންސިލްގެ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ބެހެއްިޓފައެވެ. އަދި 

ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ަވނީ އަްށ ަކއުންސިލްގެ ރިޒާވްގެ ގޮތުގަިއ ބެހެއްޓިފައިާވ  2016އިން  2012

 ފައެވެ. ބަދަލުކުރެވި

  



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 103ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ވަނަ ބައި ތްހަ 

 ކުރުން ރިމަގަށް ރޭވުމާއި ނަތީޖާ ހާސިލު ކު  .7

 ޕްލޭން އެކުލަވާލުން   .7.1

 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ 

ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައިވީ ނަމަވެސް ފާއިތުވެދިޔަ ތިން  2016 – 2012ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން  އައްޑޫސިޓީ

 – 2017އަހަރުގެ ) 5އަދި ކުރިޔަށް އޮތް  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ފައިންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިަފއި ނުވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ  2016(  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އަދި ވިޝަން އައްޑޫ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 2021

ތެރޭގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް ގެްނދެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިމަސައްކަތުގެ ފައިނަލް ޑްރާފްޓް ނިމިފައި ނުވި ނަމަވެސް ތަރައްޤީގެ 

 ން އަދި ވިޝަން އައްޑޫގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ. ޕްލޭނާއި، ފައިނެންޝަލް ޕްލޭ

 

 ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން   .7.2

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އެކުލަވާލާފައިވަނީ ތިރީގައިވާ (  2016 – 2012) ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންނިމިދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެެވ.

ނޑި ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު  .1 ނޑުދަ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުްނ ހަރުދަނާކުރުން: މި ލަ

ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރިވުމާއި، މިއިދާރާއިން ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަާފސް ހިސާބުތައް 

ބެލެހެއްޓުމާިއ އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފެންވަރު ރަގަޅު ޚިދުމަތްތަްއ ދިނުމަށްޓަކައި އެއްކޮށް 

 ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސިޔާސަތުތައް ވަނީ އެކަށައަޅާފައެވެ.

ނައުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމާއި، ޤްތިސާދީގޮތުން އައްޑޫސިޓީއަށް ދެމެހެއްެޓނިވި ތަރައްޤީ ގެއިއިޤްތިސާދީ ތަރައްޤީ:  .2

ނޑުވެރިކަމާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި، ވިޔާފާރި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ތަފާތު މަޤްސަދުތަކާއި އެކިއެކި ސިޔާސަތުތައް  ދަ

ނޑައަޅާފައެވެ.   ވަނީ ކަ
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ާފތު ދާއިރާތަކުްނ ުތން ގެންަނންާވ ތަރައްޤީ ގެނައުމަްށޓަކައި ތައައްޑޫސިޓީއަށް އިޖުތިމާޢީގޮއިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ:  .3

ނޑައެޅިފައެވެ. އެގޮތުން ހިމެނެނީ ތަޢުލީމާއި ސިއްޙަތާއި ކުޅިވަރާއި  މަޤުސަދުތަކާއި ސިޔާސަތުތައްވަނީ ކަ

 މުނިފޫހިފިލުވުމާއި އިޖުތިމާޢީ ރަްއކާތެރިކަމާއި ދީނާއި ޘަޤާފަތުގެ ާދއިރާއެވެ.

ކުރިއަރުވައި ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  ޓުގެ ދާއިރާސްޕެޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް: އައްޑޫސިޓީގައި ސްޕެޝަލް ޑިވެލޮޕްމަން .4

އިމާރާތް ކުރުމާއި ބިން ހެޮޔގޮތުގައި ބޭުނންކުރުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި ދަތުރު ަފތުރުގެ ާދއިރާއިން ތަފާުތ 

ނޑައެޅިފައެވެ. ނޑިތައް ވަނީ ކަ ނޑުދަ  ސިޔާސަތުތަކާއި ލަ

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެކިއެކި މަޤުސަދުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް މިދާއިރާއިން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ތިމާވެށި:  .5

 ވަނީ އެކަށައަޅާފައެވެ.

އަސާސީ ކަންކަމާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް: މިޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް އެކަށޭނެ ޮގތެއްގައި ފޯުރކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  .6

ދާއިރާއިން ތަފާތު މަޤްސަދުތަކާއި ިސޔާސަތުތައް ވަނީ  ޔުޓިލިޓީސްގެ ދާއިރާއިންނާއި ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތުގެ

 އެކަށައަޅާފައެވެ.

 

ޕްލޭންގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ އެކަށޭނެމިންވަރަށް ބަޖެުޓ މި

ކަމުގެ ފަންނީ މާހިރުންގެ  ނުންވާ ފަްނނީ ލަފާ ހޯދުމާއިބޭ ނުލިބުމުގެ މައްސަލައެވެ. އޭގެ އިތުރުން މިމަސައްކަތް ކުރުމުގައި

 ޒަފުން މަދުވުމުގެ މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވުމާއި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފަންނީ މުވައް

( ގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް  2021 – 2017އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން )

 ކަށެވެ. ދާއިރާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާފައިވާ ސިޔާސަތުތަ  8އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ  

 ފާގަތިކަމާއި، ތަނަވަސްކަން އެްނމެންނަށް ލިއްބައިދޭ ކުރިއަރަމުްނދާ ވަޒަންހެޔޮވަރު އިޤުތިސާދެއް .1

 ށްވުރެ ގިނަ އެނދު އިތުރުކުރުންފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ފަސްހާހަ .1.1

 އަށްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެއްދުން 1000މަތީ ތަޢުލީމާއި އޭވިއޭޝަން ދާިއރާއިން  .1.2

 ވިޔަފާރި ދެގުނައަށް އިތުރުކުރުން  .1.3

 އުފެއްދުން ދިވެހި ބާޒާރަށް ނެރުން  4އައްޑުއަށް ޚާއްސަ  .1.4

ނޑުވެރިކަން % .1.5  ބަދަލުކޮށް ނަފާ އިތުރުކުރުން އޯގަނިކް ޕްރޮޑަކްޓްސް އަށް  100އައްޑުގެ ދަ

 މަސްވެރިން އަހަރަކު ބާނާ މަހުގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމާއި ގެއްލުންދެނިވި މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުން .1.6
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 ވަނަ ޤަރުނަށް އެކަށޭނެ ޒަާމނީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް  21 .2

އަށް  120އަށް ިއތުރުކޮށް ނަރުހުންގެ އަދަދު  44އައްޑުސިޓީގައި ޚިދުމަތްދޭ ޑޮކްޓަރުންގެ އަދަދު  .2.1

 އިތުރުކުރުމާއި ބޭނުންވާ އިންފްާރސްޓްރަކްޗަރ އިތުރުކުރުން 

 ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުން މީުހން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން  .2.2

 ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުން މީުހން ރައްކާތެރިކުރުން .2.3

 

 ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އެންމެ މޮޅު ތަޢުލީމު  .3

 އުމުތަކުގެ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުންމުދައްރިސުން ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤަ 200 .3.1

 އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރާ ކުދިންނަށް ހެދުން  14ހުރިހާ ކުދިންނަކީ  .3.2

އައްޑޫސިޓީ އިން ތަޢުލީމު ހާިސލްކުރާ ހުރިހާ ކުދިންނަީކ މަސައްކަތަށް ޭބނުންވާ ުހނަރުހުރި ެކރޭ ހީވާގި  .3.3

 ކުރިންނަށް ހެދުން 

 ރާ ހުރިހާ ކުދިންނަކީ އައި.ސީ.ޓީ ހުނަރު މޮޅު ކުދިންނަށް ހެދުން އައްޑުސިޓީ އިން ތަޢުލީމު ހާސިލްކު .3.4

 ވަނަ ޤަރުނުގެ ތަޢުލީމު އުނގެނެން އެކަށިގެންވާ ކްލާސްރޫމަށް ހެދުން  21ހުރިހާ ކްލާސްރޫމްތަކަކީ  .3.5

ސްކޫލުން ދަސްވެނިވާ ހުރިހާ ކުދިންނަކީ ފަތަން ދަންނަ ކުޅިވަރަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކުޅިވަރުގެ ހުނަރުހުރި  .3.6

 ދިންނަށް ހެދުން ކު

 އައްޑޫސިޓީގައި ކިޔަވައިދެވޭ ފެންވަރު ކުރިއަރާފައިވާ އެހެން ޤައުމުތަކާއި އަޅާމިނާ ނަތީޖާ ހަމަކުރުން .3.7

ސްކޫލުން ދަސްވެނިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަކީ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި ޤާނޫނާއި ސަޤާފަތާއި އާދަކާދަތަކަްށ  .3.8

 ނަށް ހެދުން އަހުލުވެރި ދުނިޔެއަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ ކުދިން

 

 ދިރިއުޅެން ހިތްގައިމު އަރާމު ގެދޮރު .4

 ބޯހިޔާވަހިކަން އެންމެ ބޭުނންވެަފއިވާ އާއިލާތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  .4.1

 ހިތްފަސޭހަ، ރީތި، އާއިލީ ދިރިުއޅުމަކަށް ފުރިހަމަ ގެދޮރު ތަރައްޤީކުރުން .4.2

 ހަކަތަ ޭބނުންކުރުން  ކަރަންޓް އިސްރާފުނުވާގޮތަށް ތިާމވެށްޓާއި ރަށްޓެހިގޮަތށް .4.3

 ޒުވާނުން މުނިފޫހިފިލުަވން ދާނެ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުން  .4.4



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 106ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 

 އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އާއި ތިމާވެށްޓާއި ރަށްޓެހި އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ .5

 ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ބޭުނންކުރާ ހަކަތައިގެ ސައްތައިން ސައްތައަކީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަކަމުގައި ހެދުން  .5.1

 ސައްތައިން ސައްތަ އާބާދީއަށް ރައްކާތެރި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްިދނުން  .5.2

 އައްޑޫސިޓީގެ ސައްތައިން ސައްތަ ގޭބިސީތަކަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  .5.3

 

 ހަލުވިކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު ދުނިޔެއާއި ގުޅުވައިދޭ ދަތުރުފަތުރާއި ޒަމާނީ ވިއުގަތައް .6

ންވަރުގެ އެާއޕޯޓެއްގައި ހުންނަޖެހޭ ޚިދުމަތްތަްއ ގަން އެއަރޕޯޓުގައި ތަރައްޤީކޮްށ ފުރިހަމަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެ  .6.1

 ކުރުން

 ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިޮކށްިދނުން  .6.2

 މަގުތަކަކީ ދުއްވާ މީހުންނަށާއި ިހނގައިބިނގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިތަނަކަށް ހެދުން  .6.3

 

 ރުންތަކުން މުއްސަނދި، ރީތި، ސާފު، ރައްކާތެރި އެއްގަމާއި ކަނޑު ފަޅުތައްދި .7

 އައްޑޫއަކީ ޒީރޯ ވޭސްޓް ސިޓީއަކަށް ހެދުން  .7.1

 އަކީ ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ބެލެހެއްޓުން  100އައްޑޫގެ % .7.2

 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން  .7.3

 ފެންބޮޑުވުމުން ރައްކާތެރިވުން  .7.4

 

 ރި، އެކުވެރި، ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ސަޤާފަތް އެކުލެވޭ، ހިޔާލާތު މިނިވަން މުޖުތަމަޢެއް އުފާވެ .8

އައްޑޫސިޓީގައި ހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންަތން ހިމާޔަްތކޮށް ރައްޔިތުންނަްށ އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަުގ  .8.1

 ތަނަވަސްކުރުން

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހަރަކާްތތެރި ދިރިއުޅުމަކަށް  .8.2

އަށްވުރެ  75އަހަރުން ދަށުގެ ކުިދންގެ ނިސްބަތް ސައްތައަކުން  15މަންމައާއި ބައްޕައާއި އެކު ދިރިއުޅޭ  .8.3

 މަތިކުރުން



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 107ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް  .7.3

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

  ބަޖެޓް ޖުމްލަ
ޖެނުއަރީގައި ) ހަރަކާތް  ހިންގާ ސެކްޝަން  ހަރަކާތް ހިންގާ

  ފާސްކުރި އަދަދު(

 ކުރިޔަށްދާ ހަރަކާތްތައް 

  ރިޓެންޝަން ގައުެކނޑި ްބރިްޖަގއި ފެންސް ހޯުދުމގެ މަަސއްކަތުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  20.824.00     

  ރިޓެްނޝަން އައުޓް ޑޯ ިޖމްސެޓް ހޯަދއި ބެެހއްޓުުމެގ މަސައްކަުތގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  19.938.00     

 ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  38.968.00     
ނޑުަގއި ލައިޓްޕޯސްޓް ަހރުކޮށް ކަރަންޓު ުގޅައި ދިނުުމގެ  ފޭދޫ ފުޓްބޯަޅދަ

 މަަސއްކަތުގެ ރިޓެންޝަން 

 ގޭޓްލުމުގެ ަމސައްކަުތގެ ރިޓެންަޝން   ފޭދޫ ވޮލީކޯޓްަގއި ދާަޖހައި ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  9.302.00      

 ރިޓެްނޝަން( މަަރދޫފޭދޫ ފުޓްޯބޅަ ަދނޑުަގއި ފެްނސްެޖހުން )އިތުރު ަމސައްކަާތއި  ނިޓްޕްރޮޖެކްޓް ޔު   44.870.00     

 މަަސއްކަުތގެ ރިޓެްނޝަން ފައިސާ ދެއްކުން   ނެރުަބއްތި ޖެުހުމގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  13.475.00     

 ކަރަންުޓގުަޅއިިދނުން  ހަރުކޮށް މީދޫ ައވަށު ފުޓްޯބޅަަދނުޑގައި ަލއިޓްޕޯސްޓް ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  332.000.00    

 ގޭޓްުލމުގެ ަމަސއްކަތް  ފޭދޫ ފުޓްބޯަޅދަުޑގައި ފެްނސްނުެޖހިާވބަިއގައި ފެްނސްޖަަހއި ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  220.000.00    

 ކަސަބާ ަދނުޑގައި ުނނިމިުހރި މަަސއްަކތް ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  398.750.00    

  ިދގަލި ަދނޑުަގއި ލައިޓްަޖހާ ކަރަންުޓ ގުޅާ ިދއްލުންއީ ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  295.000.00    

  މަަސއްކަތް ހިތަދޫ ދެ ަސރަަހއްެދއްަގއި ފިނިަމއިާޒެނއް ހެުދމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  300.000.00    

  އައުޓްޑޯ ިޖމްސެޓް ެބހެއްޓުން ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  162.000.00    

  ހުޅުދޫ ފުޓްޯބޅަަދނުޑަގއި ލައިޓް ޖަހާ ކަރަންޓު ގުޅާ ދިއްލުން ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  350.000.00    

 ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  150.000.00    
ޫރމް ހެުދުމގެ  ހިތަދޫ، ަމރަދޫ އަދި ުހޅުދޫ އަވަށު ފަާތ ސަރަަހއްުދގައި ޗޭްނޖިްނގ

 މަަސއްކަތް 

 ެނއް ހެުދމުގެ ަމސައްަކތް މަަރދޫ ައވަށުަގއި ަމސްެވރިްނގެ ަމއިޒާ ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  150.000.00    
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 ގައުެކނޑި ްބރިްޖަގއި ފެންސް ޖެުހމާއި ޕްލެޓްފޯމް ހެދުން  ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  500.000.00    

 ބޭއްުވމަށް   2017ޤުުރއާން ުމބާރަތް  ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަން   200.000.00    

  ފިލުވުން ޢިމާރާތް މަާރާމތުކޮށް އާބާުތރަމީދޫ ލަިއބްަރރީ ހިްނގާ  ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަން   75.000.00     

     50.000.00  
ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަން 

 )ޓްރަސްޓް ފަންޑް(
 ހިތަދޫ ހުކުރު ިމސްކިތް ަމރާމާތުުކރުން 

 ޔަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތައް )ނުފެށޭ(ކުރި 

 ަމސައްކަތް ނިްނމުމަށް ކުޑަކުދިްނގެ ޕާކްތަކުގެ  ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  150.000.00    

 ބައްތި ނެތް މަގުތަުކގައި ބައްތި ޖެހުން  ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  200.000.00    

 ސްޓްރީޓް ލައިޓް ޖެހުން  29  ހުޅުދޫ އަދި ީމދޫ ގެ ބޮޑުަމުގގައި ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  282.660.00    

 ަމރާާމތުކުރުން  އަލިފޮުނަވއިދޭ ަބއްތި ޖެުހމާއިނެރުަބއްިތއާއި ުދރަށް   ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް   250.000.00    

 އައުޓްޑޯ ިޖމްސެޓް ަސރަަހއްދު ވަކިކޮށް ލައިޓުޖެހުން  ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  300.000.00    

 މެޓްރާނާ ިއންޖީުނގެ ހިްނގި ިއމަރާތް ަމރާމާތުުކރުން  ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  350.000.00    

 ަމރާާމތުކުރުން  ޢިާމރާތް  ކްލަބް ހައުސް ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  150.000.00    

 (2ވަނަ ފަްނގިފިާލގެ މަާރމާތު )ފޭސް  3ކައުންސިލް ިއާދރާގެ  ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  100.000.00    

 މަަސއްކަތްަތއް  ގޭޓް ަބދަލުކުުރމާއި ެއާއއި ުގޅުންހުރި 2ކައުންސިލް ިއާދރާގެ  ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  75.000.00     

 މަަރދޫ އޮފީުހގައި ކުަރންޖެހޭ މަާރމާތު މަަސއްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  45.000.00     

 މީދޫ އޮފީުހަގއި ކުރަްނޖެހޭ މަާތމާތު ަމސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  55.000.00     

 ފޭދޫ އޮފީުހގެ ގޯތި ތެޭރަގއި ަގއު ެއޅުަމށް ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  50.000.00     

 ހުޅުދޫ އޮފީހާއި އެއޮފީުހގެ ުގދަުނަގއި ކުރަންޖެހޭ މަާރމާތުކުރުން  ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް  45.000.00     

 ވާރޭ ފެން ާތންގީ ހޯދާ ބެހެއްޓުން  3ކައުންސިލް ިއާދރާއަށް   އެޑްމިން ސެކްޝަން   150.000.00    



  ސިލް އައްޑޫސިޓީ ކައުން 2017 -ޓް ރިޕޯ ކޮމިޓީގެއިންތިގާލީ 

 109ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

 ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަން   60.000.00     
ޕްޮރގްާރމް  ޕްޮރގްާރމާއި ީދނީ ނަޭސޙަތްިދނުުމގެމަސް އިޙްޔާުކރުުމގެ  ރަމަާޝން
 ހިންގުން 

 ރަމަާޝން މަހު ަދމު ނަާމދު ކުރުން  ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަން   60.000.00     

     65.000.00  
ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަން 

 )ޓްރަސްޓް ފަންޑް(
 ހެކަތޯން ޕްރޮްގރާެމއް ހިްނގުން 

 އައްޫޑސިޓީގެ ވަަނވަރުފޮތް ޗާޕްުކރުން  ން ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަ  324.350.00    

  ޕާކްތައް ހުުޅވުން ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަން   

  އައްޫޑސިޓީގެ ާތރީޚް ދިާރސާކޮށް ފޮތް ލިޔުން )ކޮންޓްރެކްޓް( ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަން   250.000.00    

 ފަރުނީަޗާރއި ފިޓިންްގސް ހޯދުން  މީދޫ ލަިއބްަރރީއަށް ބޭނުްނވާ ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަން   41.800.00     

 އިކުއިްޕމެންޓްސް ޯހދުން  މީދޫ ލަިއބްަރރީއަށް ބޭނުްނވާ ޕްލާންޓް މެޝިަނރީ އާއި ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަން   7.000.00      

 ރ ޯހދުން ހާްޑވެޔަ މީދޫ ލަިއބްަރރީއަށް ބޭނުްނވާ ައއި.ޓީ. ާއއި ުގޅޭގޮުތން ހޯދާ ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަން   38.100.00     

 މީދޫ ލަިއބްަރރީއަށް ބޭނުްނވާ ފޮތް ހޯުދން ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަން   100.000.00    

 މީދޫ ލަިއބްަރރީއަށް ބޭނުްނވާ ުމވާސަލާީތ ތަކެތި ހޯދުން  ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަން   700.00        

    100.000.00  
ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަން 

 )ޓްރަސްޓް ފަންޑް(
ަރއްކާތެރިކަން  ނުަރގަޅު އާދަތަކަށް ހޭލުްނތެރިުކރުާމއި މަުގމަީތގެސިްއޙީ 

 އިތުރުުކރުން 

    150.000.00  
ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަން 

 )ޓްރަސްޓް ފަންޑް(
 ިހންގުން  ތިމާވެށްާޓއިބެހޭ ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރުުކރުުމގެ ޕްޮރގްާރމްތައް

    100.000.00  
ސޯޝަލް ސަރިވސް ސެކްޝަން 

 ޓް ފަންޑް()ޓްރަސް
  އެީހވުން އަންހެުނންގެ ހުަނރު އިުތރުކުުރމަށް ހިްނގޭ ޕްޮރގެާރމްތަކަށް

 2017މުަވއްޒަފުްނގެ އަަހރީ ަބއްދަުލވުން  އެޗް.ާއރް.ސެކްަޝން   120.000.00    

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިންގާ ޓްެރއިްނނިްނގެ ޕްރޮްގރާމްަތއް ހިްނގުން  އެޗް.ާއރް.ސެކްަޝން   

  6.000.000.00  
ޕްލޭނިންގ ސެްކޝަން )ޓްރަސްޓް 

 ފަންޑް(
  ކަންަކމަށް ވިޔަފާރިުކރުާމއި އިްނވެސްޓްުކރުާމއި ލޯން ދޫކުރުން ފަދަ

    220.000.00  
ޕްލޭނިންގ ސެްކޝަން )ޓްރަސްޓް 

 ފަންޑް(
 ތައްާޔރުކުރުން  އައްޫޑސިޓީ އިޝްިތހާރުުކރުމަށް ލުއި ޮފތް ކަލަންޑަރު ފަދަ ތަކެތި

    200.000.00  
ޕްލޭނިންގ ސެްކޝަން )ޓްރަސްޓް 

 ފަންޑް(
 އައްޫޑސިޓީާއއި ބެހޭ ޑޮިކއުެމންޓްރީަތއް ހެދުން 
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 110ގެ  111ޞަފްޙާ: 

 

    100.000.00  
ޕްލޭނިންގ ސެްކޝަން )ޓްރަސްޓް 

 ފަންޑް(
 ފެއަރތަުކގައި ބަިއވެިރވުން 

     80.000.00  
ޕްލޭނިންގ ސެްކޝަން )ޓްރަސްޓް 

 ފަންޑް(
 ަތމްރީނުުކރުުމގެ ޕްޮރްގރާމް ހިްނގުން ޓުއަރ ަގއިޑުން 

    300.000.00  
ޕްލޭނިންގ ސެްކޝަން )ޓްރަސްޓް 

 ފަންޑް(
 އައްޑޫ އިްނވެސްޓަރ ޯފރަމް ޭބްއވުން 

    100.000.00  
ޕްލޭނިންގ ސެްކޝަން )ޓްރަސްޓް 

 ފަންޑް(
 ޕްރޮމޯަޝނަލް އެކްޓިވިޓީަތއް ހިންުގން 

 ރައްޔިުތންނާއެކު ބާްއވަްނޖެހޭ ަބއްދަުލވުން )ޖުލައި( ންސިލުންކައު  ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓް   12.500.00     

 ވެްބސައިޓް އަްޕްގރޭޑް ކުރުން   އައި.ޓީ ޔުނިޓް     -            

 އިްނވެންޓްރީ ެމނޭްޖމަންޓް ސޮފްޓްެވއަރ ހޯދުން   އައި.ޓީ ޔުނިޓް   90.000.00     

 ނޯޓިސްބޯޑު ސޮފްޓްެވއަރ ޯހުދންޑިޖިޓަލް   އައި.ޓީ ޔުނިޓް   40.000.00     

  އައްޑޫ އިންފޯ ސޮފްްޓވެައރ  އައި.ޓީ ޔުނިޓް     -            

  ކައުންސިްލގެ އާަކއިވް ެހދުން  އައި.ޓީ ޔުނިޓް     -            
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 ނިންމުން 
ސިޓީކައުންސިލްގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަން ތަންޛީމުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު  ދެވަނައައްޑޫސިޓީގެ 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް هللا އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ލިެޔ ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުމުގެ ތަޢުީފޤު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި މާތް

އެކުލަވާލުމުގައި ފަންނީގޮތުްނނާއި އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހައި  ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. އެއަށްފަހު މިރިޕޯޓް

އެއްބައިވަންތަ ރައްޔިތެއް ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިސިޓީއަކީ هللا ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

 ހިކަމާއި ފާގަތިކަން މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން !މިސިޓީއަށް ފައަމާން، ޞުލްޙަވެރި ތަނެއްކަމުގައި ލައްވައި ދިރިއުޅޭ، 

 2017މޭ  23

 

 

 ޞާދިޤު هللا ޢަބްދު

 ކޮމިޓީގެ ރައީސް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


