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ތަޢާރަފް
ނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ) ގެ ،11
ނންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހި ް
މިއީ ،ޤާނޫނު ަ
ދ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް
ކއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ،އަ ި
ގ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަ ާ
 ،25އަދި  43ވަނަ މާއްދާ ެ
ޓ
ގތުން ލޯކަލް ގަވަރމަން ް
އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަން ތަންޛީމުކުރުމުގެ ޮ
އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައިފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ އުސޫލު ގެ ދަށުން ،އައްޑޫސިޓީ
ޛމުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު
ވ ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރުބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަން ތަން ީ
ކައުންސިލަށްއިންތިޚާބުކުރެވިފައި ާ
ދންނަވާފައިވާ އުސޫލުގެ  4ވަނަމާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ރިޕޯޓެވެ.
އިންތިގާލީ ކޮމިޓީން ،މަތީގައި ަ

އިންތިގާލީ ކޮމިޓީ
ށ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށްއިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަން ތަންޛީމުކުރުމަ ް
ގއި ހިމެނެނީ:
އެކުލަވާލެވުނު އިންތިގާލީ ކޮމިޓީ ަ
 .1އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު ،މޭޔަރ
 .2އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން ،ޑިރެކްޓަރ (ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ)
 .3އަލްފާޟިލާ ޝިޒްލީނާ އަސްލަމް ،ޑިރެކްޓަރ
ބބު ،އ.ޑިރެކްޓަރ
 .4އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަ ީ
 .5އަލްފާޟިލާ އަމީޒާ ޚަލީލު ،އ.ޑިރެކްޓަރ
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

ކައުންސިލްގެ މަޢުލޫމާތު
ނބަރު:
ނނު ނަ ް
ޤނޫނު (ޤާ ޫ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާ
ކރުމާއި ،ދަޢުވާލިބިގަތުމުގެ
ކށްފައިވާ އަމިއްލަނަމުގައި ދައުވާ ު
ކށް ޤާއިމް ޮ
ދގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ޮ
 )7/2010ގެ  40ވަނަ މާއް ާ
އ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކިސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ.
ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގަ ި

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނެވެ.
ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

މަޤާމުތައް

ކަނޑައަޅާ

އެމަޤާމުތަކަށް

މުވައްޒަފުން

ޢައްޔަންކޮށް

ވަކިކުރަނީ

ކައުންސިލްގެ

ގނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް
މވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނ ަ
މަޝްވަރާއާއެކު ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ .އަދި މި ު
ދށުން ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކެވެ.
ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ަ

އިދާރީ އޮނިގަނޑު
ނ ކައުންސިލްގެ  13ވަނަ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަކީ  28މާރިޗު  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވު ު
ޑކެވެ .އަދި މި އޮނިގަނޑު
ޖަލްސާ (ދެވަނަ ދައުރުގެ  138ވަނަ ޖަލްސާ) ގައި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ އޮނިގަނ ެ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެންޑޯސްކޮށްފައިވަނީ  08މެއި  2017ގައެވެ.
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް

ސެކްޝަންތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
އިދާރީ

ކައުންސިލްގެ

އޮނިގަނޑު

ހިމެނޭ

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި

އަވަށުއޮފީސްތަކުގެ

ސެކްޝަންތަކާއި

މަސައްކަތްތައް

ބެހިފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ބިއުރޯ
o

މޭޔަރ އާއި ކައުންސިލަރުން ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެރިންނަށާއި ސެކްޝަންތަކަށް ބާއްވާ ބްރީފިންގތަކާއި
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި ،ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.

o

މޭޔަރ އާއި ކައުންސިލަރުންގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ،އެކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް
ކުރުން.

o
o

ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކާއި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ކައުންސިލް

އާންމު

ބައްދަލުންތަކާއި

ކުއްލި

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

އެޖެންޑާ

ތައްޔާރުކުރުމާއި،

އެޖެންޑާއަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަން ކައުންސިލަރުންނަށް އެންގުން.
o

ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކާއި ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި ،ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް
ފޮނުވުން.

o

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އަންގަންވާ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.

o

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާއި ފާސްކުރާ ޤަރާރުތައް އާއްމުކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުވަންވާޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.

o

ކައުންސިލް

ބައްދަލުވުންތައް

ފިޔަވައި،

ކައުންސިލަރުން

ބާއްވާ

އެކިއެކި

ބައްދަވުންތައް

އިންތިޒާމްކޮށް،

އެބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި ،ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.
o

ކައުންސިލަރުންގެ ދަތުރުފަތުރާއި އެކޮމަޑޭޝަންގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުވުން.

o

ކައުންސިލް ބިއުރޯއަ ށް އަންނަ އެންޓްރީ ބަލައިގަތުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ސިޓީ މެސެޖް ފަދަ
ތަކެއްޗަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ފޮނުވުމާއި ކައުންސިލް ބިއުރޯއިން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް
އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން

o

އިދާރާގެ އެކިއެކި ޑިޕާ ޓްމަންޓްތަކާއި ސެކްޝަން ތަކުން އަދި ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ސަރކިޔުލަރ ،ދެންނެވުން،
އަދި މެމޯ ފަދަ އަމުރުތައް ނެރުމާއި ޝާއިއު ކުރުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.

o

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ގަވާއިދުތައް ގެޒެޓް ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމާއި ގަވާއިދުތައް ގެޒެޓް ވުމުން
އާއްމުކުރުމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

o

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ އިދާރީ އަދި ޓެކްނިކަލް
އެހީތެރިކަން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ހިންގައި ،ބެލެހެއްޓުން.

o

މޭޔަރ ،ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަދި ކައުންސިލަރުންގެ ކެބިން ސާފުކުރުވުން .އަދި އެބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ
ކަންކަން ކުރުމާއި ،ތަކެތި ހޯދައިދިނުމާއި ،ކެބިންގ ތަރުތީބުކުރުން.

o

މޭޔަރ ،ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަދި ކައުންސިލަރުންގެ ހާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ހާޟިރީ ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އަޕްޑޭޓް
ކުރުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.

o

ކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރީ އަދި ޓެކްނިކަލް
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޝަން
މި ޑިވިޜަންގައި އެކުލެވެނީ  3ސެކްޝަނެވެ.

 .1އެޑްމިން ސެކްޝަން



ސެކްޝަންގެ ޢާންމު މަސައްކަތްތައް
އންތިޒާމް ކުރުން.
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ި
ނ
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވުމާއި ލެއްޕުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ހިގާ ނުހިގާގޮތް ބެލު ް
 oއިދާރީ ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރީ ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުން އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް
ހަމަޖެއްސުމާއި ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތަކާއި ވަޒީފާގެ
ހވާލު ކުރުވުމާއި އެކު އިދާރީ ޔުނިޓުގެ
އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރުވައި މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަތް ަ
ނ.
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒުކޮށް ބެލެހެއްޓު ް
ނގައި
 oއިދާރީ ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްއާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހި ް
ބެލެހެއްޓުމާއި ފޯރމްތަކާއި ރިޕޯރޓް މުއްދަތަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓަށް ފޮނުވުން .
ސހައިން
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތަކާ ފައިލިންގ ސިސްޓަމާއި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ފަ ޭ
ތށް އެނިޒާމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
މައުލޫމާތު ލިބޭގޮ ަ
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދުވަހުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި ފައިލްކުރުމާއި ބައިންޑް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުން
ނ.
ތ ް
 oޔުނިޓުގެ އެންޓްރީ ބަލައިގަ ު
ނ.
 oޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިންގުމާއި ސިޓީ މެސެޖެތަކަށް ޖަވާބު ދިނު ް
 oޔުނިޓުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ މެސެޖާއި ފޯމްތަކާއި ޗިޓްތަކާއި ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި
ނ
އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވު ް
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެކިފަރާތްތަކުން ލިބޭ އެންމެހާ ސިޓީ ،މެސެޖް އަދި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި
ބަލައިގަތުމާއި އެމައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ކައުންސިލް
ށ ބެލެހެއްޓުން .
އިދާރާގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ހިގާނެ ގޮތުގެ މަތީން އިންތިޒާމް ކޮ ް
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެންމެހާ ސިޓީ ،މެސެޖް އަދި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި
ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ށ ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުން
 oކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަ ް
 oކައުންސިލްގެ ހަމަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ،އަހަރު ރިޕޯޓް ،ތަފާސް ހިސާބު ރިޕޯޓް ނެރުމަށް ޕްލޭނިންގ
ނ
ކން ދިނު ް
ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރި ަ
ހތެރިކަން ދިނުން.
 oކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެ ީ
މށް ޕްލޭނިންގ
ގ ބައްދަލުވުން ބޭއްވު ަ
ދނުމު ެ
އޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ި
 oކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ރަ ް
ކން ދިނުން.
ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރި ަ
ކރުމާއި
 oގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ސެކްޝަނުން ދޭންޖެހޭ ހުއްދަތައް ދޫ ު
ނ
ސެޓްފިކެޓާއި އަދި ރަޖިސްޓްރީ ހަދައި ދިނުމާއި ބާތިލްކުރު ް
 oކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރީ އަދި
ދނުން.
ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ި



ފްރޮންޓް އޮފީސް ،ލިއޭޒަން ،ޕްރޮޓޮކޯލް ޔުނިޓް
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.
ޓން.
 oކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިސްޕެޗް ހިންގާ ބެލެހެއް ު
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 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފްރަންޓް ޑެސްކްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ހިގާނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމް
ނ.
ހަމަޖައްސައި ބެލެހެއްޓު ް



ސްޓޮކް ،ސްޓޯރސް އެންޑް މެއިންޓެނެންސް ޔުނިޓް
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ހިގާނެ ގޮތުގެ
ޓން
ލހެއް ު
މަތީން އިންތިޒާމް ކޮށް ބެ ެ
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ހިގާނެ
ނ
ބލެހެއްޓު ް
ގޮތުގެ މަތީން އިންތިޒާމް ކޮށް ެ
އސުމާއި
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ ސިކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެ ް
ބލައި ފިޔަވަޅު އެޅުން.
އެމަސައްކަތް ހިގާ ނުހިގާ ގޮތް ަ
o

ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ ތެރެއިން  2,000.00ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ދަށުގެ
މަސައްކަތް ހިންގުން.

ބލެހެއްޓުން.
ކއި ތަންތަން ެ
 oކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތްތަ ާ
 oކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުން.
ރމާތުގެ
ޢމާރާތްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަ ާ
ނ ރައްޔިތުންގެ ި
ދށުގައި ހުން ަ
 oކައުންސިލްއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ަ
ތެރެއިން  2000.00ރުފިޔާއަށް ވުރެ އަގު ކުޑަ މަރާމާތުކުރުމާއި ތަކެތި ހޯދުން.
 oކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ،އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުން
ދމަށާއި
ހ ު
ތތައް އިޤުތިޞާދީ މަންފާ ޯ
އ ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ އިމާރާ ް
 oކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި
އައްޑޫސިޓީގެ ރަށްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި

ކރުމާއި
ކށް އެހެންފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫ ު
އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަ ަ

ދިނުން.
ކށް އެކިއެކިފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދެވޭ ކައުންސިލްގެ
 oއިޤުތިޞާދީ މަންފާ ހޯދުމަށާއި އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަ ަ
ނ ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނާއި
އުފުލޭ ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުން ަ
ތަކެތި ކުއްޔަށް ނުވަތަ ދޫކުރެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
ނތަކާއި
ތ ބޭނުންކުރެވެނީ އެއްބަސްވު ް
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއިއެކު އެފަދަ ތަންތަނާއި ތަކެ ި
އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުން.
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 oކައުންސިލްގެ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

މަސައްކަތާއި

ގުޅިގެން

ސެކްޝަންތަކަށް

ހޯދަން

ބނުންވާ
ޭ

އންމެހައި
ެ

ނމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ޚިދުމަތްތަކާއި ތަކެތި ހޯދައި ދި ު
 oއަވަށުއޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެ އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް
ހޯދައިދިނުން.
ނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެންމެހައި ތަޅުދަޑިތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އި ް
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަރާމާތު މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ކުރުމާއި
ނ.
ލ ް
ހިގާނުހިގާ ގޮތް ބެ ު
ތރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއި އަދި އިދާރާގެ
 oކައުންސިލް އިދާރާގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޒީނަތް ެ
ނ
ގޯތިތެރެއާއި ގުޅިފައިވާ ސަރަހައްދާއި މަގުތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓު ް
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަޕޯޓްސަރވިސް ގައި ހިމެނޭ ފޯމަން އަދި މަސައްކަތު މީހުން ފަދަ މަގާމްތަކުގެ
މަސައްކަތް އިންތިޒާމްކުރުމާއި އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ހިންގެވުމާއި ސުޕަވައިޒު ކުރުވުން
 oކަރަންޓް ނެޓްވޯރކާއި ފެނާއި ބެހޭ ނިޒާމު ފަދަ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި
އަވަށުއޮފީސް ތަކުގައި ފަސޭހައިން ރަގަޅަށް ލިބެން ހުންނާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި މަރަމާތުކޮށް
ނ.
ޖހޭ މަސައްކަތްތައް ހިންގު ް
ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަން ެ
ތ ހިލޭ
ބލަހައްޓައި އެފަދަ ތަކެ ި
އގޮތަށް ަ
ކ ގަވާއިދާ އެ ް
ލބޭ ތަކެތީގެ ސްޓޮ ް
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހިލޭ ި
މޖެހިފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތުގެ މަތިން އެމަސައްކަތް ކުރުން.
ދޫކުރުމަށް ނުވަތަ ވިއްކުމަށް ހަ ަ
ގ ސްޓޮކް
ރތްތަކުން ހަދިޔާ ކުރާ ތަކެތި ސިޓީއަށް ގެނައުމާއި ތަކެތީ ެ
 oސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކިފަ ާ
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓައި އެފަދަ ތަކެތި އަވަށުއޮފީސްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ގ
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދަށުގައި ހުންނަ އެކިއެކި އޮފީސްތަކާއި ތަންތަނު ެ
ނންކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގަވައިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
އ އެތަންތަނުގައި ބޭ ު
އިންވެންޓްރީގައި ހުންނަތަކެއްޗާ ި
ތކެތި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން.
ހ ަ
މަތީން ނީލަން ކިޔަންޖޭ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއި ނައްތާލަންޖެ ޭ
ނ ދޫކޮށް އޭގެ ރިކޯޑް
ތވާގޮތުގެ މަތި ް
ދކުރާ ތަކެތި ގަވާއިދާ އެއްގޮ ް
ގތުން ޫ
 oއެކިފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ޮ
ހދުން.
ބަލަހައްޓައި އެތަކެތި އަނބުރާ ޯ
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ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް
 oއެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން ސިޓީގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް
އސުން.
ކޯޑިނޭޓް ކޮށް ދިނުމާއި އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަފްދުތަކުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެ ް
 oކައުންސިލް އިދާރާގެ އުޅަނދުތަކުގެ ދަތުރު އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުވުމާއި އުޅަދުތަކުގެ މަރާމާތުތައް
ކމާއި ހުއްދަތައް އާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން.
ދން ފީދެއް ު
ބެލެހެއްޓުމާއި ޤަވާޢި ު
ޒމްކުރެވޭ
ނތިޒާމްކުރާ އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން އިންތި ާ
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އި ް
އ ސެމިނަރތަކާއި ވޯރކްޝޮޕްތަކާއި އެގްޒިބިޝަން ފަދަ އެންމެހައި
ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާ ި
ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސެވުމާއި ބެލެހެއްޓުން
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ދަތުރުތަކާއި ގުޅޭ އެއްމެހައި ކަންތައް
ހަމަޖައްސާ ދަތުރު ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.
އސުމާއި
ދތުރު ތަކުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެ ް
 oކައުންސިލްގެއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ކުރާ ަ
ތރުތަކުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި އެފަދަ ދަތުރު ތަކުގެ ރިކޯޑް
މުވައްޒަފުން ކުރާ އެފަދަ ދަ ު
ބެލެހެއްޓުން.
 oއެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގައި ފާހަގަކުރެވޭ ދުވަސްތަކާއި
ޒމް ހަމަޖެއްސެވުމާއި ބެލެހެއްޓުން.
މުނާސަބާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ އިންތި ާ
 oއެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކުރެވޭ އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކާއި
ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސެވުމާއި ބެލެހެއްޓުން.
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަޕޯޓްސަރވިސް ގައި ހިމެނޭ ޑްރައިވައިރުންނާއި އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންގެ
މަސަކަތް އިންތިޒާމްކުރުމާއި އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ހިންގެވުމާއި ސުޕަވައިޒު ކުރުވުން.
ދށުން
ނތަކުގެ ަ
ތންނާއި އެކިއެކި ގާނޫ ު
އރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮ ު
 oސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާ ި
ސިޓީ

ކައުންސިލާ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ކަންކަމާ

ގުޅޭގޮތުންނާއި

ސަރުކާރުގެ

އެކިއެކި

ވުޒާރާތަކުން

ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި ،އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި،
ލ ކުރުން.
ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠި ު
 oކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންނަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިސެކްޝަނަކާއި ޙަވާލުނުކޮށް ހުންނަ
ނ
މައްސަލަތައް ހިންގު ް
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 .2ފައިނޭންސް ސެކްޝަން


ސެކްޝަންގެ ޢާންމު މަސައްކަތްތައް
o

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފިނޭންސް ސެކްޝަން ހިންގުމާއި ބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް އިންތިޒާމް ކުރުން.

o

ސެކްޝަނުގެ އެންޓްރީ ބަލައިގަތުން

o

ސެކްޝަނުގެ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިންގުމާއި ސިޓީ މެސެޖެތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން

o

ސެކްޝަނުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ މެސެޖާއި ފޯރމްތަކާއި ޗިޓްތަކާއި ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި
އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން

o

ފިނޭންސް ސެކްޝަނުގެ އެންމެހައި ރިކޯރޑްތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރިޕޯރޓްތަކާއި ފައިސާ އާއި ގުޅޭ އެންމެހައި
މުއާމާލާތު ތަކެއްގެ އެންމެހައި ޑޮކިއުމެންޓްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން.

o

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުން.

o

ކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން.

o

ކައުންސިލްގެ ހަމަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ،އަހަރު ރިޕޯޓް ،ތަފާސް ހިސާބު ރިޕޯޓް ނެރުމަށް ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަނަށް
ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުން

o

ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަނަށް
ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުން.

 oކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރީ އަދި
ދނުން.
ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ި



އެކައުންޓްސް ރިސީވަބަލް ޔުނިޓް
o

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރެޖިސްޓަރ އެކުލަވާލުމާއި ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި
ބެލެހެއްޓުމާއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުމާއި އާމްދަނީގެ ރިޕޯރޓްތައް
އެކުލަވާލުމާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

o

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބެންކަށް ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން

o

ކައުންސިލަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާގެ އެހީގެ ރެކޯރޑްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ރިޕޯރޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި
މުއްދަތަށް ފޮނުވުން
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o

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގައި ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕޮލިސީ ޔުނިޓަށް އެހީތެރިވުމާއި

ކުރިއަށް

އޮތް އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގައި ފިނޭންސް ޔުނިޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ހިންގުން
o

އިޤުތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ،ހޯދޭ އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ،ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުއްޔަށްދޫކުރެވިގެން ނެގޭފީއާއި ކުލި ނެގުން.

o

ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތައް މެދުވެރިވެގެން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ
ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަނޑައެޅޭ ފީނެގުން.

o

އެކި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޯދާ ޚިދުމަތްކަށް ހަދަންޖެހޭ ފައިސާގެ ބިލްތައް ހެދުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ
ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ،އެފަދަ ބިލްތަކުގެ ފައިސާ އަވަހަށް ހޯދުމާއި ،ނުލިބި ލަސްވާ ފައިސާގެ ރިޕޯޓް
ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ،އެފަދަ ފައިސާތަކާއިބެހޭ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިސާ
ހޯދުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން

o

އެކި އިންތިޒާމްތަކާއި އެގްރީމެންޓްތަކާއި ރިޕޯރޓްތަކުން ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި
ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިސާ ހޯދުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން

o

އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާއާއިބެހޭ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި
ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެންކަށް ޖަމާކުރުމާ ބެންކަށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާ ލިޔެކިޔުންތައް
ފުރިހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ކޭޝްކަލެކްޝަން ރެޖިސްޓަރ އަޕްޑޭޓްކުރުމާއި ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ
ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން



އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް ޔުނިޓް
o

ކައުން ސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓްގެ ހިސާބު ކިތާބު ބަލަހައްޓައި ބަޖެޓް ބާކީކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އައިޓަމްތައް ބާކީކޮށް
ބެލެހެއްޓުމާއި ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ރިކޮންސައިލް ކުރުމާއި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ރެޖިސްޓަރ ،ބިލް ރެޖިސްޓަރ،
ޕޭމަންޓް

ވައުޗަރ

ރެޖިސްޓަރ،

ޗެކް

ރެޖިސްޓަރ،

ހަދައި

އަޕްޑޭޓް

ކުރަމުން

ދިޔުމާއި

ރިޕޯރޓްތައް

ތައްޔާރުކުރުމާއި މުއްދަތަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން.
o

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތްތަކާއި ގަންނަތަކެތީގެ ބިލާއި އިންވޮއިސްތައް ބަލައިގަތުމާއި އެފަދަ
ތަކެތީގެ ރެޖިސްޓަރ އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

o

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތްތަކާއި ގަންނަ ތަކެތީގެ ބިލާއި އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާދައްކައި
ނިންމުމާއި ޑޮކިއުމެންޓްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން.
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o

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މުސާރާ ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ހިސާބުތައް ޗެކްކޮށް
ބަލައި މުސާރައިގެ ވައުޗަރ ހެދުމާއި މުސާރަ ދިނުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ބަޔާން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް
ހިންގުން.

o

އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މެދުވެރިވެ މުސާރާ ދޭން ހަމަޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ހިސާބުތައް ޗެކްކޮށް ބަލައި
މުސާރައިގެ ވައުޗަރ ހެދުމާއި މުސާރަ ދިނުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ބަޔާން ދިނުން

o

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އޮފީސްތަކުން އައްޑޫސިޓީގައި ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް
އެއޮފީސްތަކުން ފޮނުވާ ފައިސާއާއި އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ފައިސާގެ ތަފްސީލާއި ބެލެންސް ބެލެހެއްޓުމާއި
އައިޓަމް ބަކީ ކުރުމާއި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ރިޕޯރޓް ފޮނުވުން

o

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އޮފީސްތަކުން ސިޓީގައި ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގުޅިގެން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތްތަކާއި ގަންނަ ތަކެތީގެ ބިލާއި އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާދައްކައި
ނިންމުމާއި ޑޮކިއުމެންޓްތައް ބެލެހެއްޓުން

o

ކައުންސިލްގެ

ނަމުގައި

އުފައްދާ

ފަންޑްތައް

ބެލެހެއްޓުމާއި

ރެކޯރޑްތައް

ބެލެހެއްޓުމާއި

ރިޕޯރޓްތައް

ތައްޔާރުކުރުމާއި މުއްދަތަށް ފޮނުވުން
o

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާ ލޯނު ތަކުގެ ރެކޯރޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ލޯނު އަދާކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރުން

o

ކައުންސިލުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ލޯނު ތަކުގެ ރެކޯރޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ލޯނު އަނބުރައި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރުން.

o

ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފީ އާއި ކުލީގެ ފައިސާ ފަދަ
އެންމެހައި ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި އާމްދަނީގެ ރެޖިސްޓަރއާއި ރިކޯރޑްތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ފީ އާއި
ކުލި ފަދަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ނުދައްކާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުމާއި
ރިޕޯރޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް މުއްދަތަށް ފޮނުވުން.

o

ކައުންސިލަށް ބަ ލައިގަންނަ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިސާ
މުއްދަތަށް ފޮނުވުމާއި ރިޕޯރޓްތައް މުއްދަތަށް ފޮނުވުން

o

ޚަރަދު ރިޕޯރޓް ،އާމްދަނީ ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ،އާމްދަނީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ރިޕޯރޓް ،ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ
ތެ ރެއިން ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާގެ ރިޕޯރޓް ،ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ރިޕޯރޓް ،ތިޖޫރީ ރިޕޯރޓް ،ލޯން ހިސާބުތަކުގެ
ތަފްސީލް ރިޕޯރޓް ފަދަ އެންމެހައި ފައިސާގެ ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް މުއްދަތަށް ފޮނުވުން
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o

ކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ހިސާބު ކިތާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ރިކޮންސައިލް ކުރުމާއި ރިޕޯރޓް ހެދުން

o

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ހެދުމާއި އެއާއި ގުޅޭ
ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި ރިކޯރޑްތައް ބެލެހެއްޓުން

o

އޮފީހުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ މަހު ފީ އާއި އަހަރީ ފީ އާއި ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ ފަދަ އޮފީހުން
އެކިފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ފީ ،އެ ފީއެއް ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތް ހަމަވުމުގެ ކުރިން
އިދާރީ ޔުނިޓާއި ގުޅިގެން ދެއްކުން



ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް
ހދޫދުގެ
ށ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ު
ނންވާ ފައިސާ ހޯދުމަ ް
މށް ބޭ ު
 oތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގު ަ
ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި
ށ
ރތްތަކަ ް
ލކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ފަ ާ
ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި މަސްލަޙަތު ތަކާއި މި ް
މށް ފަންޑް އުފެއްދުން.
ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަ ަ
 oތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުދޫދުގެ
އ
ތެރޭގައި މުނިސިޕަލް ބޮންޑާއި ބިލާއި މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީ ފަދަ އެކިއެކި މާލީ ސެކިއުރިޓީތަ ް
އެކަށައަޅައި،އެފަދަ ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން.
' oކައުންސިލް ޓްރަސްޓް ފަންޑް' ގެ އިދާރީ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން
' oކައުންސިލް ޓްރަސްޓް ފަންޑް' ހިންގުމާއި ދިރުވާ ދެމެހެއްޓުން.

 .3އެޗް.އާރު ސެކްޝަން


ސެކްޝަންގެ ޢާންމު މަސައްކަތްތައް
o

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ހިންގުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ

އެންމެހާ ކަންކަން

އިންތިޒާމް ކުރުން
o

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުން އެކިއެކި
މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެއްސުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތަކާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށް
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މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމާއި އެކު ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް
ސްޕަވައިޒުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
o

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްއާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި
ބެލެހެއްޓުމާއި ފޯރމްތަކާއި ރިޕޯރޓް މުއްދަތަށް ފުރިހަމަ ކުރުން

o

ސެކްޝަނުގެ އެންޓްރީ ބަލައިގަތުން

o

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިންގުމާއި ސިޓީ މެސެޖެތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން

o

ސެކްޝަނުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ މެސެޖާއި ފޯރމްތަކާއި ޗިޓްތަކާއި ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި
އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން

o

ސެކްޝަނުގެ ދުވަހުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން.

o

ސެކްޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާ ފައިލިންގ ސިސްޓަމާއި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ފަސޭހައިން މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތަށް
އެނިޒާމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

o

ކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރީ އަދި ޓެކްނިކަލް
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.



ފާރސަނަލް ޔުނިޓް
ދއިރާތައް
ގނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާ
 oދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސަރވިސް ގަވައިދާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
މތީން އަދި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަ
ނތައްތައް
އންމެހައި ކަ ް
އިދާރާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ެ
ނ
ޓ ް
ހިންގައި ބެލެހެއް ު
ރތަކާއި
އޓަންޖެހޭ އެންމެހައި ރަޖިސްޓް ީ
ލހަ ް
ގތުން ބަ ަ
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ޮ
ރެކޯޑްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިޕާޓްމެންޓްތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި
ޖއްސުމާއި
ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިންގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން މުވައްޒަފުން ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތަކަށް ހަމަ ެ
މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތަކާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަތް
ނ
ނގައި ބެލެހެއްޓު ް
ހަވާލު ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހި ް
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްއާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ޑިވިޜަން
ޖހޭ ރިޕޯރޓްތައް
ތަކަށް އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ވެރިން މެދުވެރިކޮށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ހޯދަން ެ
މުއްދަތަށް ހޯދުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް މުއްދަތަށް ފޮނުވުން.
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުސް މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި މީހުން ލެއްވުން
 oކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

މަޤާމްތަކަށް

ޝަރުޠު

ވ
ހަމަ ާ

މީހުން

ލބިއްޖެނަމަ
ނު ި

ގަވައިދާ

ކޓް އުޞޫލުންނާއި ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމެންޓް އުސޫލުން މީހުން ހޯދުން
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކޮންޓްރެ ް
ގެންގުޅުން
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ
ހފައިވާ
ލތައް ހަމަޖެ ި
ތކުން މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާތަކަށް ގެންނަ ބަދަ ު
ބަދަލުކުރުމާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތް ަ
ނ
އުސޫލުން އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް އެންގު ް
ދލުތަކާއި
ނނަ ބަ ަ
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމާއި މުސާރައާއި އިންޔާތްތަކަށް އަ ް
އލޫމާތު
އންމެހައި މަ ު
ނ ބަދަލުވުން ފަދަ ެ
ނ ބަދަލުތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާތަ ް
މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއަށް ގެން ަ
ތށް ފޮނުވުން
ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މުއްދަ ަ
ކ އިނާޔަތްތައް ހަމަޖެއްސުން
ބންޖެހޭ އެލަވެންސްތަ ާ
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލި ެ
ތތަކާއި
ރ ް
ރބާކާރުން ހޯދުމާއި އެފަދަ ފަ ާ
ޓނާއި ތަޖް ި
ނޖެހޭ ކޮންސަލްޓެން ު
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހޯދަ ް
ނ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި ބެހޭ ކަންކަން ހިންގު ް
އޔާރުކުރުމާއި
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލު ތަ ް
ބެލެހެއްޓުމާއި ވަޒީފާއިން

އޒަފަކު ވަކިވެއްޖެނަމަ
މުވަ ް

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި

ރތަށް
އެފަދަ މުވައްޒަފެއްގެ ފައިލް ކަމާބެހޭ ފަ ާ

ނ
ފޮނުވު ް
ސކުޅިކޮށް
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން  65އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މު ް
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން
ކށްދީ ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ
އެކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރު ޮ
ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  55އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން
ނ
ލބޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށު ް
ލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ި
މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނާއި ،ސިވި ް
އޓުމާއި،
ލހެ ް
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ބެ ެ
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ނ
ހިންގު ް
ކ ރޑްތައް
 oމުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީއާއި އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތު ހާޒިރީގެ ނިޒާމު ބެލެހެއްޓުމާއި ރެ ޯ
ނ
ބެލެހެއްޓު ް
ރޝާދުގެ
އ ހިންގަވާ ވެރިން ލަފާއާއި އި ު
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ޕްލޭން ޑިވިޜަންތަ ް
ނ
މަތިން އެކުލަވާލު ް
 oމުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޤުވާ އެކިއެކި ޗުއްޓީތައް ދިނުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމާއިޗުއްޓީގެ ރެކޯޑް
ނ
ބެލެހެއްޓު ް
 oމުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓާއި އިތުރުގަޑިގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓާއި ގަޑީ ލާރި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް
ނ
ތށް ފޮނުވު ް
ކށް މުއްދަ ަ
ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަ ަ
 oމުވައްޒަފުންގެ ކްރެޑިޓް ސްކީމްތަކުގެ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި އޭގެ މައުލޫމާތު ކަމާއި ފަރާތްތަކަށް
ނ
މުއްދަތަށް ފޮނުވު ް
ނ ހޯދަން
ގތުގެ ލިޔުން ދިނުމާއި އެކިއެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފު ް
 oމުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތްކުރި ޮ
ލޔުން ތައްޔާރު ކޮށް ދިނުން
ބޭނުންވާ ވަޒީފާގައި ހުރިކަމުގެ ި
 oމުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ގޮތުން ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިންގުމާއި ސިޓީ މެސެޖެތަކަށް ޖަވާބު
ނ
ދިނު ް
ތން
 oސެކްޝަނުގެ އެންޓްރީ ބަލައިގަ ު
 oސެކްޝަނުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ މެސެޖާއި ފޯރމްތަކާއި ޗިޓްތަކާއި ލިޔުންތަކާއި
ނ
ފނުވު ް
ތަކެތި އެފަރާތްތަކަށް ޮ
 oމުވައްޒަފުން އެކިއެކި ކަންކަމަށް ވީއްލުމާއި ދޫކުރުން
 oއެކިއެކި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ދާ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކޯސް ނިންމާ
މީހުން ވަޒީފާއަށް ނެރުމާއި ވަޒީފާ ދިނުން
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ލތާކާއި
ގތުން ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާ ތަކުން ނެރުއްވާ ސަރކިއު ާ
 oމުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ޮ
މވައްޒަފުންނަށް އެންގުން
ގންތައް ު
ދެންނެވުންތަކާއި އެން ު
ވ
ބނުން ާ
ށ ޭ
 oމުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތާއި އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމަ ް
ނވުން
ރިޕޯޓްތަކާއި ރިކޯޑްތައް މުއްދަތަށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ފޮ ު
ނ
ވރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވު ް
 oމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝް ަ
ށ ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުން
 oކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަ ް
ނ
ދނު ް
އރޯއަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ި
 oކައުންސިލުން ނެރެންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް ނެރުމަށް ކައުންސިލް ބި ު
މތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް މީޑިއާ އެންޑް
ހ ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫ ާ
 oކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެ ޭ
ނން.
ދ ު
ލީގަލް ޔުނިޓަށް އިދާރީ ސެކްޝަނުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ި



މޮޑަނައިޒޭޝަން ޔުނިޓް
އޓުން.
 oކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެ ް
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓްރީއާއި މަޤާމްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޮހޭ ރަޖިސްޓްރީ
ނ
ބެލެހެއްޓު ް
ޖ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ
ޓރެކްޓް މުވައްޒަފުންނާއި ވޭ ް
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮން ް
ނ
މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓު ް
ސއްކަތް
ވލަން ޖެހޭ މަޤާމުތަކުގެ މަ ަ
 oކައުންސިލް އިދާރާއަށް އުފައްދަން ޖެހޭ މަޤާމް ތަކާއި އު ާ
ޓން.
ބލެހެއް ު
ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިންގާ ެ
 oކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޤާމް ތަކަށް މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން.
 oޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިންގުމާއި ،ލިޔެ ކިޔުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން.
 oތައްޔާރު ކުރަން ޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން



ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ޔުނިޓް
ވލުމާއި
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމެންޓް އަދި ސްކިލްސް ޝޯޓޭޖް ލިސްޓް އެކުލަ ާ
ތމްރީނުކުރުމަށް ހުޅުވާލާ ފުރުސަތުތަކުގެ
ކ ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުން ަ
ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކާއި އެކިއެ ި
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ނ
ދ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނު ް
ނ ބަލައި އެފަ ަ
ބ ހުރި ކަންކަ ް
ށ މަންފާއާއި ލާ ަ
ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަ ް
ކުރުން
ވރުގައި
ރމާށައި ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ތަމްރީނު ކުރުމަށް އިދާރާ ފެން ަ
 oމުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރުކު ު
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގައި
ބައިވެރި ކުރުން
 oމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމަށާއި ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމް
ނ
އެކުލަވާލައި ހިންގު ް
 oމުވައްޒަފުންގެ

މެދުގައި

އުފެއްދުންތެރި

ގޮތުގައި

ވާދަވެރި

ރޫހު

އުފެއްދުމަށާއި

މުވައްޒަފުންގެ

މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
 oވަޒީފާ ބަދަލު ވުމާއި ވަކިވުމާއި ރިޓަޔަރ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް
ނ
ހިންގު ް
 oކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދާށް އަހްލުވެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ
ބެލެހެއްޓުން.
 oޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިންގުމާއި ،ލިޔެ ކިޔުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން.
 oތައްޔާރު ކުރަން ޖެހޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން.
 oއިންޓަރޝިޕް އަދި ވަޒީފާގެ ތަޖުރިބާއާ ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 oކައުންސިލް އިދާރާއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ އެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް
ބެލެހެއްޓުން.
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 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޝަން
މި ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ހިގާނީ  3ސެކްޝަނެވެ.

 .1ޕްރޮޖެކްޓްސް ސެކްޝަން


ސެކްޝަންގެ ޢާންމު މަސައްކަތްތައް
ނ
މހާ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރު ް
 oސެކްޝަން ހިންގުމާ ބެހޭ އެން ެ
 oސެކްޝަންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ހިއުމަން
އ
ރިސޯސް ސެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުވައި މުވައްޒަފުންނާ ި
ނ
މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުވުމާއި އެކު ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒުކޮށް ބެލެހެއްޓު ް
 oސެކްޝަންގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ޕާފޯމަންސް

އެޕްރައިޒަލްއާއި

ގުޅޭ

އެންމެހައި

ކަންކަން

ހިންގައި

ބެލެހެއްޓުމާއި ފޯރމްތަކާއި ރިޕޯރޓް މުއްދަތަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން
ތން
 oސެކްޝަންގެ އެންޓްރީ ބަލައިގަ ު
ނ
ތއް ހިންގުމާއި ސިޓީ މެސެޖެތަކަށް ޖަވާބު ދިނު ް
 oސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
އންމެހައި
ސޖާއި ފޯމްތަކާއި ރިޕޯޓްތަކާއި ެ
ޖހޭ ސިޓީ މެ ެ
ތކަށް ފޮނުވަން ެ
 oސެކްޝަނުން އެކިއެކި ފަރާތް ަ
ށ ފޮނުވުން.
ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި އެފަރާތްތަކަ ް
އލޫމާތު
 oސެކްޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާ ފައިލިންގ ސިސްޓަމާއި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ފަސޭހައިން މަ ު
ނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ލިބޭގޮތަށް އެނިޒާމުގެ އި ް
ށ ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުން
 oކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަ ް
 oކައުންސިލްގެ ހަމަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ،އަހަރު ރިޕޯޓް ،ތަފާސް ހިސާބު ރިޕޯޓް ނެރުމަށް ޕްލޭނިންގ
ނ
ކން ދިނު ް
ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރި ަ
ހތެރިކަން ދިނުން.
 oކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެ ީ
ހތެރިކަން ދިނުން.
 oކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެ ީ
މށް ޕްލޭނިންގ
ގ ބައްދަލުވުން ބޭއްވު ަ
ދނުމު ެ
އޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ި
 oކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ރަ ް
ކން ދިނުން.
ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރި ަ
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

 oކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރީ އަދި
ދނުން.
ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ި



ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގ ،ޓެންޑަރ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓް
 oއަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލްގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރު ކުރުން.
ގ
ތއް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ރައްޔިތުން ެ
 oތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢު ަ
ފަރާތުން ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުން 41( .ނ)



ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް
 oބިޑް

ކާމިޔާބު

ކުރާ

ފަރާތްތަކާއި

އެކު

އެގްރިމެންޓް

ކުރުމާއި

ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ތަންފީޒުކުރުމާއި

އޓުމާއެކު އެކުލަވާލަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް
ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޕްރޮގްރެސް މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ލޮގު ބެލެހެ ް
ނ
އެކުލަވާލުމާއި ފައިނަލް އިނިސްޕެކްޝަން ރިޕޯރޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅު ް
 oޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އިންވޮއިސް އާއި ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯރޓް ކައުންސިލުން އެޕްރޫވް ކުރުވުމާއި
ހޅައި ފައިސާ ދެއްކުވުން.
ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ހުށަ ަ
ތއްޔާރުކުރުމާއި އެގްރިމެންޓާއި އެއްގޮތަށް
މއްދަތު ގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓް ަ
 oޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ރިޓެންޝަން ު
ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތާއި ފައިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.
ބލުމުގައި
ެ
 oސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރީތަކުން ސިޓީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް
ވޢިދުން
ރތަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ޤަ ާ
ކށް ޖަވާބުދާރީވެ ،އެ މިނިސްޓް ީ
އެހީތެރިވެދީ ،އެ މިނިސްޓްރީތަ ަ
ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން 41( .ނ)
 oކައުންސިލް އިދާރާ އާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ ތެރެއިން  35000.00ރުފިޔާއަށް
ވުރެ އަގުބޮޑު މަސައްކަތް ހިންގުން.
 oކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ
ތެރެއިން  35000.00ރުފިޔާއަށް ވުރެ އަގު ބޮޑު މަރާމާތުކުރުން.
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ޕްރޮކިއުމެންޓް ޔުނިޓް
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަވަށުއޮފީހުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހޯދުމަށް އިދާރީ ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާ
ތަކެތި ހޯދައިދިނުން.
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަވަށުއޮފީހުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހޯދުމަށް އިދާރީ ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާ
ޚިދުމަތް ހޯދައިދިނުން.
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަވަށުއޮފީހުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކުރުވަން ބޭނުންވާ އެކިއެކި މަސައްކަތާއި
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދައިދިނުން.
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި

ނވާ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅިގެން
ނ ް
އަވަށުއޮފީސްތަކުން ހޯދަން ބޭ ު

ނން.
ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދައިދި ު
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަވަށުއޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ހޯދަން އިދާރީ ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާ
ނ
ކެޕިޓަލް ތަކެތި ހޯދައި ދިނު ް
 oހޯދޭ

ތަކެތި

އިދާރީ

ސެކްޝަނާއި

ހަވާލުކުރުމާއި

ސ
ފިނޭން ް

ސެކްޝަނަށް

ހުށަހަޅައި

އެފަދަ

އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ނވާ ޚިދުމަތް ސެކްޝަންތަކަށް ފަހިކޮށްދީ އެކަންކަމުގެ އިންވޮއިސްތައް
ނ ް
 oސެކްޝަންތަކުން ހޯދަން ބޭ ު
ޅއި އެފަދަ އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ފިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ހުށަހަ ަ
ނ މުއްދަތު ގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓް
ޝ ް
 oކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދޭ ކެޕިޓަލް ތަކެތީގެ ރިޓެން ަ
ތައްޔާރުކުރުމާއި އެގްރިމެންޓާއި އެއްގޮތަށް ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތާއި
ފައިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.
ލންކުރުމާއި އެކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ
 oއަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލްގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަށް އިޢު ާ
އިދާރީ އަދި ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް ކުރުން.
 oބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން.
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

 .2ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން
 ސެކްޝަންގެ ޢާންމު މަސައްކަތް
ނ
މހާ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރު ް
 oސެކްޝަން ހިންގުމާ ބެހޭ އެން ެ
 oސެކްޝަންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ހިއުމަން
އ
ރިސޯސް ސެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުވައި މުވައްޒަފުންނާ ި
ނ
މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުވުމާއި އެކު ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒުކޮށް ބެލެހެއްޓު ް
 oސެކްޝަންގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ޕާފޯމަންސް

އެޕްރައިޒަލްއާއި

ގުޅޭ

އެންމެހައި

ކަންކަން

ހިންގައި

ބެލެހެއްޓުމާއި ފޯރމްތަކާއި ރިޕޯރޓް މުއްދަތަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން
ތން
 oސެކްޝަންގެ އެންޓްރީ ބަލައިގަ ު
ނ
ތއް ހިންގުމާއި ސިޓީ މެސެޖެތަކަށް ޖަވާބު ދިނު ް
 oސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
އންމެހައި
ސޖާއި ފޯމްތަކާއި ރިޕޯޓްތަކާއި ެ
ޖހޭ ސިޓީ މެ ެ
ތކަށް ފޮނުވަން ެ
 oސެކްޝަނުން އެކިއެކި ފަރާތް ަ
ށ ފޮނުވުން.
ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި އެފަރާތްތަކަ ް
އލޫމާތު
 oސެކްޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާ ފައިލިންގ ސިސްޓަމާއި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ފަސޭހައިން މަ ު
ނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ލިބޭގޮތަށް އެނިޒާމުގެ އި ް
ށ ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުން
 oކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަ ް
 oކައުންސިލްގެ ހަމަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ،އަހަރު ރިޕޯޓް ،ތަފާސް ހިސާބު ރިޕޯޓް ނެރުމަށް ޕްލޭނިންގ
ނ
ކން ދިނު ް
ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރި ަ
ހތެރިކަން ދިނުން.
 oކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެ ީ
މށް ޕްލޭނިންގ
ގ ބައްދަލުވުން ބޭއްވު ަ
ދނުމު ެ
އޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ި
 oކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ރަ ް
ކން ދިނުން.
ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރި ަ
 oކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރީ އަދި
ދނުން.
ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ި
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

 ޕްލޭނިންގް ޔުނިޓް
 oއައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން އަދި ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  4މަސްކުރިން
ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ޕްލޭން އެކުލަވައި ނިންމުން.
ހންގާނެ
ށ އޮތް އަހަރަށް ކައުންސިލުން ި
ނގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަ ް
 oކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭ ް
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުން.
 oއައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ކުއަރޓަލީ ރިވިއުކުރުމާއި ރިވިއު ރިޕޯޓް ނެރުން.
ބރު ތަންފީޒު ކުރުމަށާއި ގާނޫނު ލާޒިމު ކުރާ ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި ގާނޫނާ
 oކައުންސިލަށް ގާނޫނުން ލިބިދޭ ާ
އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެ

މަތީން

ކައުންސިލުން

ހިންގަންޖެހޭ

ކަންކަން

ހިންގުމަށް

އޅަންޖެހޭ
އެކަށަ ަ

ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކަށައެޅުން
ނ
 oއައްޑޫ ސިޓީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލު ް
 oއައްޑޫ ސިޓީގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުން
 oކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލައި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މުއްދަތަށް
ހުށަހަޅައި ބަޖެޓް ފާސްކުރުވުން.
 oކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ކަނޑައެޅުން.
 oކައުންސިލުން ފީ ނަގަމުންދާ ކަންކަންބަލައި ދިރާސާކުރުމާއި ފީ ނަގާ ގޮތާއި އުސޫލުތައް ހަރުދަނާ
ނ
ކުރުމަށް ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅު ް
މށް ދިރާސާކުރުން.
ތތައް ހޯދު ަ
 oކައުންސިލަށް އިތުރު އާމްދަނީ ލިބޭނެ އަދި ހޯދޭނެ ގޮ ް
 oކައުންސިލަށް ހިލޭ އެހީ ލިބޭނެ އަދި ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް ދިރާސާކުރުމާއި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި
ނ
ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅު ް
ޕކްފަދަ
ލގެ އުޅަނދުފަހަރާއި މަގުތަކާއި ާ
ނތަނާއި ކައުންސި ް
ޚދުމަތްދެވޭ ތަ ް
ދށުން ި
 oކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަ
އ ނަން ބަދަލުކުރުން.
ނށް ނަން ދިނުމާ ި
ޢާއްމު ތަންތަ ަ
ނތައްތައް
ފސްތައް އެތަންތަނުން ހިންގާ ކަ ް
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތަކާއި އަވަށުއޮ ީ
ގތް ބަލައި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން.
ހިނގާނުހިނގާ ޮ
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

މންދަނީ
ދވިގެން ހިންގޭ ކަންކަން ހިގަ ު
 oއައްޑޫސިޓީގައި ފީ ދައްކައިގެން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ހުއްދަ ެ
ލން
އެކަންކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުންތޯ ބަލައި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާ ު
 oކައުންސިލްގެ އަހަރީ ތަފާސް ހިސާބު އާންމު ކުރުން.
 oކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ޖުލައި  20ގެ ކުރިން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން.
 oކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޖެނަވަރީ  20ގެ ކުރިން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން.
 oކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓް މެއި 31ގެ ކުރިން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން.
 oމާޗް މަހުގެ 10ގެ ކުރިން އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުން
ޓޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 oކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް އަޕް ޭ
ނ
އދަލުވުންތައް ބޭއްވު ް
މތު ދިނުމުގެ ބަ ް
 oކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫ ާ
ނނުގައި
ގ ޫ
ާ
ތކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމާއި
 oކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ ަ
ޕޓް ހުށަހެޅުން.
ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތީން ރި ޯ
 oޓްރަސްޓް ފަންޑާ ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތައް ކުރުން.
ނ.
އ ޑޭޓާބޭސް ބެލެހެއްޓު ް
ކށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާތައް އެއްކުރުމާ ި
 oކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަ ަ

 މީޑީއާ އެންޑް އައި.ޓީ ޔުނިޓް
ތގެ
ބނުންކުރަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮ ު
 oއޮފީހުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކޮމްޕިއުޓިންގ ވަޞީލަތްތައް ޭ
މަތިންތޯ ބަލައި އެ ގަވާއިދުތައް އިދާރާގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒުކުރުން.
އދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށްތޯ ބަލައި
 oއޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާ ި
ތަންފީޒުކުރުން.
ޓން.
ކށް ބެލެހެއް ު
ތތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު ޑޮކިއުމަންޓް ޮ
 oއޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓިންގ ވަޞީލަ ް
 oމީޑިއާ އެންޑް އައި.ޓީ ޔުނިޓްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ،އެ
ޔުނިޓްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ ،އެކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެކްޝަންގެ އިސްކޮށް
ހުންނަވާ މުވައްޒަފުންގެ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.
ނ
އޓު ް
 oކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ބެލެހެ ް
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 oކައުންސިލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވޯކް ބެލެހެއްޓުން.
ބލެހެއްޓުން.
 oކައުންސިލްގެ ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް އާއި ޓެލެފޯން ނެޓްވޯކް ެ
 oކައުންސިލްގެ ސަރވާ ބެލެހެއްޓުން.
އންމުކުރުމަށް ނޫސް ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމާއި މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު
 oކައުންސިލުން ހިންގާ ކަންކަން ާ
ނ
ދިނު ް
ދ ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި ގުޅުންހުރި
 oކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި ،ޓުވިޓަރ އެކައުންޓް ފަ ަ
ކަންކަން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ކއި ހަފްލާތައް ކަވަރޭޖްކުރުން.
 oކައުންސިލުން ހިންގާ އިވެންޓްތަ ާ
 oއިދާރާގެ އަރުޝީފް ބެލެހެއްޓުން.
 oކައުންސިލްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
ރންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން.
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އީ-ގަވަރމެންޓް ނެޓްވަރކާގުޅޭގޮތުން ކު ަ
 oކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ތައް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ހިންގުން
ތތަކަށް ވައިރަސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ އެއްވެސް ކަމެއް
 oއޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓިންގ ވަޞީލަ ް
ތން ފިޔަވަޅު އެޅުން
ދިމާވެއްޖެކަން އެނގުމުން ވަގު ު
ޓ-ވައިރސް ސޮފްޓްވެއަރ އާއި އެހެނިހެން
ތތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެން ި
 oއޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓިންގ ވަޞީލަ ް
ސޮފްޓްވެއަރގެ އަޕްޑޭޓްސް ގަވާއިދުން ހޯދައި އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓިނގ ވަޞީލަތްތައް ރައްކާތެރިކަން މަތީ
ބެލެހެއްޓުން.
ދނެ ކަމުގެ
 oއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނޭދެވޭ އަސަރެއް އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓިންގ ވަޞީލަތްތަކަށް ކުރިމަތިވެ ާ
އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން އެޅުން.
އވެސް ސެޓިންގއަކަށް ބަދަލެއް
 oއޮފީހުގައި އެއްވެސް ކޮމްޕިއުޓިންގ ވަޞީލަތެއް ބެހެއްޓުމާއި އެ ް
ނ
ލތެއްގައި އެ ބަދަލުގެނައު ް
ގެންނަންޖެހިއްޖެ ހާ ަ
 oކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކަށް ޕްރޮގްރާމްތައް އަޅާ ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް އަޕްގްރޭޑް
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން
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ޓވިޓަރ ތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތައް
 oކައުންސިލް އިދާރާގެ އީމެއިލް މެނޭޖްމަންޓް ،ފޭސްބުކް ު
ރައްކާތެރިކަންމަތީ ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ހިންގާ
ބެލެހެއްޓުން.
 oއިދާރާގެ ސިސްޓަމްތައް މޮނިޓަރކޮށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ނެޓްވާރކް ޓްރެފިކް މޮނިޓަރކުރމުގެ
މން ގެންދިއުން.
ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ކުރަ ު
 oޔުނިޓް މަސައްކަތަށް ހޯދޭ ތަކެތި ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހިންގުން.
ބސްތައް ރައްކާތެރި ކަމާއެކު
ކށް އެއްކުރެވިފައި ހުންނަ ޑޭޓާ ޭ
 oކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަ ަ
ބެލެހެއްޓުން.
އ
 oކައުންސިލް އިދާރާ އާއި ދިރާގާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް 'ޓީމް ޓޯކް' ގެ ކަންތަ ް
ބެލެހެއްޓުން.

 ލީގަލް ޔުނިޓް
ގން
މހައި ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް ހިން ު
 oކައުންސިލުން ހިންގަންޖެހޭ އެން ެ
ދތައް ހެދުން
 oކައުންސިލުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއި ު
 oކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި ދައުވާ ލިބިގަތުން
 oކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފު ކޮށްދިނުން
ނ
 oކައުންސިލުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލު ް
ނތަކާއި ،ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށާއި،
މ ް
 oކައުންސިލުން ނިންމަވާ ނިން ު
ނން
ޤނޫނީ ލަފާ ދި ު
އެމައްސަލައެއް ހިންގަވާ ޑިވިޜަނަކަށް ބޭނުންވާ ާ
 oކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ،ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައި
ނ
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކަމާއި ބެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް އެންގު ް
ށދިނުން
ގ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮ ް
 oމަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ލިބިގަތުމު ެ
()1/2014
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 .3ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން
 ސެކްޝަންގެ ޢާންމު މަސައްކަތްތައް
ނ
މހާ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރު ް
 oސެކްޝަން ހިންގުމާ ބެހޭ އެން ެ
 oސެކްޝަންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ހިއުމަން
ރިސޯސް ސެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުވައި މުވައްޒަފުންނާއި
ނ
މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުވުމާއި އެކު ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒުކޮށް ބެލެހެއްޓު ް
 oސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްއާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި
ބެލެހެއްޓުމާއި ފޯރމްތަކާއި ރިޕޯރޓް މުއްދަތަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން
ތން
 oސެކްޝަންގެ އެންޓްރީ ބަލައިގަ ު
ނ
ތއް ހިންގުމާއި ސިޓީ މެސެޖެތަކަށް ޖަވާބު ދިނު ް
 oސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
 oސެކްޝަނުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ މެސެޖާއި ފޯމްތަކާއި ރިޕޯޓްތަކާއި އެންމެހައި
ށ ފޮނުވުން.
ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި އެފަރާތްތަކަ ް
ށ ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުން
 oކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަ ް
 oކައުންސިލްގެ ހަމަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ،އަހަރު ރިޕޯޓް ،ތަފާސް ހިސާބު ރިޕޯޓް ނެރުމަށް ޕްލޭނިންގ
ނ
ކން ދިނު ް
ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރި ަ
ހތެރިކަން ދިނުން.
 oކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެ ީ
އދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ޕްލޭނިންގ
މތު ދިނުމުގެ ބަ ް
 oކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫ ާ
ކން ދިނުން.
ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރި ަ
ނ ދުވަހަށް އިދާރީ ސެކްޝަނަށް
މތު ދުވަހު ް
 oއިދާރާގެ ދުވަހުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫ ާ
ފޮނުވުމާއި ސެކްޝަނުގެ ދުވަހުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން.
 oސެކްޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާ ފައިލިންގ ސިސްޓަމާއި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ފަސޭހައިން މައުލޫމާތު
ނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ލިބޭގޮތަށް އެނިޒާމުގެ އި ް
ނ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރީ އަދި
 oކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަނު ް
ދނުން.
ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ި
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

 ސިޓިޒެންޝިޕް ސަރވިސް ޔުނިޓް
ވމީހުންގެ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.
 oއަލަށް އުފަންވާކުދިންނާއި މަރު ާ
o

ނ
އުފަންވާ އަދި މަރުވާމީހުންގެ ތަފާސް ހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓު ް

ރއުޅެމުންގެންދާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން.
 oރަށްވެހިންނާއި ރަށްވެހިނުވެ ދި ި
ދލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން.
 oއެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ބަދަލުވާ މީހުންގެ ރަށްވެހިކަން ބަ ަ
 oދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ހަދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން.
ހއްޓުން.
 oބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެ ެ
ހން.
 oރަށްވެހިންނަށް ބެހުމަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކުރާތަކެތި ބެ ު
ނ
ޖސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގައި ކޯޑިނޭޓްކޮށްދިނު ް
 oޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެ ި



ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސަރވިސް ޔުނިޓް
ވންހުރި
އ ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ކުރެ ެ
 oސިޓީގައި އަމާން އަދި ސުލްހަވެރި ވެށްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކަ ި
އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން 41( .ޓ)
ދކުރުމަށް
 oސިޓީގައި އަމާން އަދި ސުލްހަވެރި ވެށްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ކުށްމަ ު
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 41( .ޓ)
 oކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ޤާނޫނާއި ޚިލާފު
ހތެރިކަމާއެކު އެކަމެއް ތަޙުޤީގު ކުރުވުން41 ( .
މތުކުރެވޭނަމަ ފުލުހުންގެ އެ ީ
ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހު ަ
ޔ)
ޢ ކޯޓްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
މތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޝަރު ީ
 oޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުން ކުރާ ޙުކު ް
އެހީތެރިވެދިނުން 42( .ޗ)
 oކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ކުށްވެރިން އެއިދާރާއާއި ހަވާލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުން 42( .ޗ)
 oމޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގައި ކޯޑިނޭޓްކޮށްދިނުން
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ށ ކައުންސިލް
ހށް ފޮނުވުމަ ް
މ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އޮފީ ަ
އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދޭފޯ ް
އިދާރާއަށް ފޮނުވުން.

 oކައުންސިލް ޓްރަސްޓް ފަންޑާ ގުޅޭ އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަކާއި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ހިންގޭ
ނ
ހަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގު ް



ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓް
ނ
ޝން އެޖެންސީގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގައި ކޯޑިނޭޓްކޮށްދިނު ް
 oނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކް ަ


ނ
އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދޭފޯމް ބަލައިގަތުމާއި ފޮނުވު ް



އ ފޮނުވުން.
ނށް ދޭ އެހީގެ ފޯމް ބަލައިގަތުމާ ި
ހ ަ
ނިކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީ ު



ސަބްސިޑީ އަށް އެދޭފޯމް ބަލައިގަތުމާއި ފޮނުވުން.

ނ
 oއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގައި ކޯޑިނޭޓް ކޮށްދިނު ް


ނ
ކ އެއްފަހަރު ފޮނުވު ް
ލތައް ކޮންމެ ހަފްތާއަ ު
ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ އަށް އަންނަ ބަދަ ު



ނ
އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވު ް

ނ
 oމިނިސްޓްރީ ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގައި ކޯޑިނޭޓްކޮށްދިނު ް


މަސްދުވަހުގެ މަސްރިޕޯޓް ފޮނުވުން



ނ
ނވުމާއި ލައިސަންސް ލިބުމު ް
މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް އަށް އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަނެ ފޮ ު
ޙަވާލު ކުރުން

ނޓް ސެންޓާރގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގައި ކޯޑިނޭޓް ކޮށްދިނުން.
 oނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަ ް


ޤުދުރަތީ

ޙާދިޘާތަކާއި

ނ
ގުޅިގެ ް

ޟަރޫރީ

އެހީ

ވ
ބޭނުން ާ

ކަންކަމުގައި

އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުން.


ލންތަކުގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވުން.
ޤުދުރަތީ ޙާދިޘާތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއް ު

ނން.
 oމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގައި ކޯޑިނޭޓްކޮށްދި ު


ނ
ނ ކްލާސްތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ޢިމާރާތް ޗެކްކޮށްދިނު ް
ޓިއުޝަން ކްލާސްތަކާއި ޤްރުއާ ް

 oމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީގައި ކޯޑިނޭޓްކޮށް ދިނުން.
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ނން ތެލެސީމިއާ
ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރުންނާއި ސަރަހައްދުގައިވާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަ ު
ލބޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ފަރުވާ ހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާ ބެހޭ
ބަލީގެ މީހުންނަށް ި
ވއި ދިނުން)4/2012( .
މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރު ަ



ތެލެސީމިއާ

ކޮންޓްރޯލް

ކުރުމުގެ

ގޮތުން

ހިންގާ

ލންތެރިކަން
ހ ު
ޭ

އިތުރުކުރުމުގެ

ޓ
ރތްތަކަށް ސި ީ
އހެނިހެން ފަ ާ
ބހޭ ެ
މަސައްކަތްތަކުގައި މިނިސްޓްރީއަށާއި ސެންޓަރަށާއި ކަމާ ެ
ޖހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައި ދިނުން.
ފެންވަރުގައި އިދާރީގޮތުން ދޭން ެ


ވ
ނށް ،ތެލެސީމިއާއަށް ފަރު ާ
ހން ަ
ސިޓީގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ތެލެސީމިއާ ހުންނަ މީ ު
އ
ލހައްޓަމުން ގެންދާ ތެލެސީމިއާ ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރުގަ ި
ދިނުމަށްޓަކައި ސެންޓަރުން ބަ ަ
ޓން.
ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއް ު



ދނުން.
ހީމޮގްލޮބިނޯޕަތީސް ސެންޓަރަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ި



ބނުންވާ ލޭ ހޯދުމަށްޓަކައި ލޭ ހަދިޔާ ކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދައި
ތެލެސީމިއާ ހުންނަ މީހުންނަށް ޭ
ނން.
ދިނުމަށް އެހީތެރިވެދި ު

ޓ
މތްތަކާއި ގުޅިގެން އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީބި ީ
 oރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދު ަ
ބަދަލުކުރުން.
ށހަޅާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ
ނޑް ފެމެލީއިން ކައުންސިލަށް ހު ަ
 oމިނސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާރ އެ ް
އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.



ލައިބްރަރީ ސަރވިސް އެންޑް ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން ޔުނިޓް
ދ ޤައުމީ
ދނީ އަ ި
ހގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ީ
ގތުން ފާ ަ
 oދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީ ޮ
އިޙުތިފާލުތައް ބޭއްވުން 42( .ޏ)
 oރަށްވެހިކަމުގެ ރޫހު ދިރުވުމަށާއި ގައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
 oއަވަށްތަކުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުން ( 42ޔ)
އންތިޒާމް
 oޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީ އިން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ި
ޤާއިމްކުރުން.
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މުވައްޒަފުން
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި  08މޭ  2017ގެ ނިޔަލަށް  113މުވައްޒަފުންދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.
#

ރޭންކް މަޤާމް

ނަން

1

 EX1ޑިރެކްޓަރ

މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން

2

 EX1ޑިރެކްޓަރ

ޝިޒްލީނާ އަސްލަމް

ރ.ކ.ނ
5677
40978

ބިއުރޯ
3

 MS1ސ.އެޑްމިން އޮފިސަރ

ދ
ޢާއިޝަތު ރުޝް ީ

9337

4

 GS4އެޑްމިން އޮފިސަރ

ޤ
އާމިނަތު ޝަފީ ާ

33139

5

 GS3އެޑްމިން އޮފިސަރ

ފާޠިމަތު ޒާހިރާ

27677

އެޑްމިން
6

 MS3އ.ޑިރެކްޓަރ

ބ
ބ ު
އިބްރާހީމް ލަ ީ

18692

7

 MS1ސ.އެޑްމިން އޮފިސަރ

ޙަފްޞާ އިބްރާހީމް

17543

8

 GS4އ.މެއިންޓެނެންސް އޮފިސަރ

އަޙްމަދު ޢަލީ

9

 GS3ސްޓޯރ ކީޕަރ

މ
ފާޠިމަތު މަޢުޞޫ ާ

37056

10

 GS3އެޑްމިން އޮފިސަރ

ފާޠިމަތު މުޙައްމަދުދީދީ

25490

11

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

ނ
ޢާއިޝަތު ޒަރީ ާ

20263

12

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު ސާއިމާ މުޙައްމަދުދީދީ

35326

13

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

ސައިފާ ޢަބްދުﷲ

24320

14

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

ޒަރީނާ މުޙައްމަދު

11828

15

 SS2އ .ފޯމަން

އިބްރާހީމް ރަޝީދު

38110

16

 SS2އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ

31658

17

 SS2އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު

64009

18

 SS2އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

މަރްޔަމް އިބްރާހީމް

41749

ޞަފްޙާ 111 :ގެ 33

3547

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

19

 SS2ޑްރައިވަރު

މުޙައްމަދު ފާއިޒު ޢަލީ

66152

20

 SS2ޑްރައިވަރު

ޙަސަން ޒަރީރު

11713

21

 SS2ޑްރައިވަރު

ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު

36289

22

 SS1މަސައްކަތު

މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

56088

23

 SS1މަސައްކަތު

އާމިނަތު އަޙްމަދު

41508

24

 SS1މަސައްކަތު

ލ
އާމިނަތު ޢުޤައި ު

44256

25

 SS1މަސައްކަތު

މ
ފާޠިމަތު ސަލީ ާ

79975

26

 SS1މަސައްކަތު

ޙަސީނާ މުޙައްމަދު

74559

27

 SS1މަސައްކަތު

ޙުސައިން އަޙްމަދު

79123

28

 SS1މަސައްކަތު

މަރްޔަމް މުޙައްމަދު

74474

އެޗް.އާރު
9039

29

 MS3އ.ޑިރެކްޓަރ

އާމިނަތު އަމީޒާ ޚަލީލް

30

 MS1ސ.އެޑްމިން އޮފިސަރ

ޙަސީނާ ފަޟީލް

56544

31

 MS1ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ޒިޔާނާ އަނީސް

77857

32

 GS3އ .ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު މިޔުސަން މުޙައްމަދު

72508

33

 GS3އ .ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ދ
ފާޠިމަތު ސަޢީ ާ

34

 GS3އ .ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ރ
ޝުހުބަތު ނަޞީ ު

35

 GS2އ .ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ބ
ފާޠިމަތު ޝަކީ ު

4670
82359
4668

ފައިނޭންސް
36

 MS3އ.ޑިރެކްޓަރ

ޝައިބާ އަނީސް

34990

37

 GS4އ .އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

މަރްޔަމް ނުޞްރާ

34927

38

 GS3އ .އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

ނ
އާމިނަތު ޝާޒް ާ

52170

39

 GS3އ .އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

ސަމާޙަތު ފަހުމީ

72693
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9202

40

 GS3އ .އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

ޚަދީޖާ ރަޒީނާ

41

 GS3ކޭޝިއަރ

މުޙައްމަދު ނާޞިޙު

81856

42

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

އަޒުލިފާ މޫސާދީދީ

19127

43

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

ޙައްވާ ޒާހިރާ

12679

44

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

މ
ޒުލްފާ އިބްރާހީ ް

14718

ޕްރޮޖެކްޓް
45

 MS3އ.ޑިރެކްޓަރ

މުޙައްމަދު ލުޠުފީ

13701

46

 MS1ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ނ
ޝ ް
ފާޠިމަތު ނި ާ

80065

47

 MS1ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

އިބްރާހީމް ޝަހީދުﷲ

48

 MS1ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

މ
ޢަލީ ހާޝި ް

64709

49

 GS3އ .ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ޙަސަން ރުބީން ވަޙީދު

74877

8246

ޕްރޮކިއުމެންޓް
50

 GS3ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ

އާމިނަތު އުސްވާ

72731

51

 GS3ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ

ރ
ފާޠިމަތު އީމާން ޝާޠި ު

78649

ޕްލޭނިންގ
3548

52

 GS4އ .ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

ޤ
އިބްރާހީމް ޝަފީ ު

53

 GS4އ .ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

މަރްޔަމް ޖަމީލު

72534

54

 GS3އ .ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

ފ
މުންޞިރާ މުޞްޠަ ާ

63942

މީޑިއާ އެންޑް އައިޓީ
55

 MS2މީޑިއާ އޮފިސަރ

ޞާފީ މުޙައްމަދު ޙުސައިން

81711

56

 MS1ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

ޢަލީ ސަވާދު

72512

57

ނ
 MS1ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަ ް

މުޙައްމަދު ލަޠީފް

67055

58

 GS3އ .ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

ރ
ނިޝްފާން ނަޞީ ު

82926
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ލީގަލް
59

( CS9ގްރޭޑް )2

ލީގަލް އޮފިސަރ

ޙުސައިން ޙަބީބް

59333

60

( CS7ގްރޭޑް )1

ޓ
ލީގަލް އެސިސްޓެން ް

ޢަބްދުﷲ އިޙްސާން

81012

ސޯޝަލް ސަރވިސް
61

 GS4އ .ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

ދ
ފާޠިމަތު ރަޝީ ު

81505

62

 GS3އ .ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

ދ
ޢާއިޝަތު ޝަމްސުލްހު ާ

82286

63

 GS3އ .ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

މަރްޔަމް ޝައިފާ

82927

ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް
64

 MS3އ.ޑިރެކްޓަރ

މަރްޔަމް ޙަބީބާ

37052

65

 GS3އެޑްމިން އޮފިސަރ

ބ
ޝަރޫނާ ލަބީ ް

37238

66

 GS3އެޑްމިން އޮފިސަރ

މަރްޔަމް އިމާރަތު

79026

67

 GS3އެޑްމިން އޮފިސަރ

ރ
ނުވައިލާ ބާޤި ު

78957

68

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

ނ
ޢާއިޝަތު ނިސްރީ ް

20218

69

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

ފާޠިމަތު މޫސާ

22964

70

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

އާމިނަތު މުޙައްމަދުދީދީ

14187

71

 SS2އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

ލ
ޢަބްދުﷲ ޖަލީ ު

18311

މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް
72

 MS3އ.ޑިރެކްޓަރ

ޙަސަން ރަޝީދު މޫސާ

16834

73

 MS2ސ.އެޑްމިން އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

56220

74

 MS1ސ.އެޑްމިން އޮފިސަރ

ޢބްދުއްސައްތާރު
ފާޠިމަތު ނުޞްރާ ަ

16154

75

 GS4އެޑްމިން އޮފިސަރ

ފ
ޢާއިޝަތު ރައު ާ

72533

76

 GS3އެޑްމިން އޮފިސަރ

މ
ފަޟީލާ އިބްރާހީ ް

80145

77

 GS3އެޑްމިން އޮފިސަރ

ރ
ޒާހިދާ ޢަބްދުލްޤާދި ު
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78

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ ޝާކިރު

19546

79

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

ޝީނާ ޙުސައިން ޢަލީ

40191

80

 SS1މަސައްކަތު

ޙައްވާ އަޙްމަދު

35284

81

 SS1މަސައްކަތު

ޒުބައިދާ ޢަބްދުﷲ

44924

މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް
82

 MS3އ.ޑިރެކްޓަރ

މޫސާ ނަޞީރު

4598

83

 GS3އެޑްމިން އޮފިސަރ

ޒަހްރާ ޒިހްނީ

48392

84

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

ޝަކީބާ އަޙްމަދު

85

 GS1އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު

32566

86

 SS2މަސައްކަތު

ޙައްވާމަނިކެ

56111

87

 SS1މަސައްކަތު

ޙައްވާ ޝާދިޔާ

71634

4617

ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް
4604

88

 MS4ޑ.ޑިރެކްޓަރ

ޙަސަން ލަޠީފް ޢަލީ

89

 MS3އ.ޑިރެކްޓަރ

އަޙްމަދު ރަޝީދު

34194

90

 MS3އ.ޑިރެކްޓަރ

ނ
ފާޠިމަތު ދިޔާ ާ

33115

91

 GS4އ .ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

އާމިނަތު އަރުމީޝާ

74764

92

 GS3އެޑްމިން އޮފިސަރ

އާމިނަތު އަމީޒާ މުޙައްމަދު

93

 GS3އެޑްމިން އޮފިސަރ

ރ
ފާޠިމަތު ޝާކި ު

94

 GS3އެޑްމިން އޮފިސަރ

މަރްޔަމް ޒަރީރާ މުޙައްމަދު

95

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

މަރްޔަމް ޝީޒާ ރަޝީދު

19433

96

 SS1މަސައްކަތު

ޚަދީޖާ މޫސާ

80207

4609
64590
4671

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް
97
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98

 MS3އ.ޑިރެކްޓަރ

ޢަލީ އަންވަރު

24670

99

 GS3އެޑްމިން އޮފިސަރ

ފ
އާމިނަތު ނަޞީ ާ

64432

100

 GS3އެޑްމިން އޮފިސަރ

މަރްޔަމް ޒަހާ

80146

101

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

ސަޢާދާ ޙަސަން

18406

102

 SS1މަސައްކަތު

ޢަލީ އަޙްމަދުދީދީ

69434

103

 SS1މަސައްކަތު

ބަޝީރާ ޙުސައިން

69433

މީދޫ އަވަށު އޮފީސް
104

 MS3އ.ޑިރެކްޓަރ

ދ
ޢަބްދުﷲ ރަޝީ ު

29834

105

 MS3އ.ޑިރެކްޓަރ

އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމުޙްސިން

27097

106

 MS1ސ.އެޑްމިން އޮފިސަރ

ފ
ޝެޒްނީ ލަޠީ ް

72511

107

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

ޢަޒީމާ މުޙައްމަދު

19215

108

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

މ
ލީނާ ޢަބްދުލްޙަކީ ް

20946

109

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

މަރްޔަމް ނާޞިރު

11977

110

 GS2އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

ސުއްފާ ޝަފީޤް

16153

111

 SS2ޑްރައިވަރު

މުޙައްމަދު ވަޙީދު

30728

112

 SS1މަސައްކަތު

ސަޢުދިއްޔާ އަޙްމަދު

68233

113

 SS1މަސައްކަތު

ރ
ފާޠިމަތު ޞަފޫ ާ

68234
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މުވައްޒަފުން ފަންތިތަކަށް ބެހިފައިވާގޮތް
އަދަދު

މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި
ސީނިއަރ ސްޓާފް

0

ޓ
މިޑްލް މެނޭޖްމަން ް

16

އީ.އެކްސް 1

2

އެމް.އެސް 4

1

އެމް.އެސް 3

13
72

ސަޕޯޓް އޮފިސަރ
ސީ.އެސް 9

1

ސީ.އެސް 7

1

އެމް.އެސް 2

2

އެމް.އެސް 1

11

ޖީ.އެސް 4

8

ޖީ.އެސް 3

28

ޖީ.އެސް 2

20

ޖީ.އެސް 1

1
25

ސަޕޯޓް ސަރވިސް
އެސް.އެސް 2

11

އެސް.އެސް 1

14

ޖުމްލަ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް
މެދެއާރިމަގު
އައްޑޫ ސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ނަންބަރު6885003 :
ފެކްސް6885002 :
އީމެއިލްadmin@adducity.gov.mv:
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު
ލ
ދށުން ލޯކަ ް
ގ (ޅ) ގެ ަ
ގމުމުގެ ޤާނޫނުގެ  61މާއްދާ ެ
ހން ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
އއްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ،ކަނޑައަޅާފައިފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން ަ
ރކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
އދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް ސަ ު
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓްގައި ،އައްޑޫ އަތޮޅުކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ.
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ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް
ގ  3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޤނޫނު ެ
ކޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ާ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަކީދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާކައުންސިލެކެވެ .މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ނ އިސްލާހާއި
ށ ( )2015/15ގެނެވުނު  3ވަ ަ
ގމުގެ ޤާނޫނަ ް
ރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިން ު
(ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއި ާ
ޓ ކުރެވިފައި )
ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަކިކުރެވިފައިވާ ބާރުތައް ހައިލައި ް
(ހ)

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށްތައް ހިންގައި،
ތަރައްޤީކޮށް،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިދާރީ

ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ

އުޞޫލުން

ގ
ހިންގުމު ެ

ޤނޫނުގައި
ާ

ށވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.
ތން ރަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
(ށ)

ވމާއެކު
ވށު ބޯޑުން ،ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރި ު
ހމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ އަ ަ
ސިޓީގައި ނުވަތަ ސިޓީގައި ި
ތކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ސަރުކާރުގެ
ތައްޔާރުކޮށް ،ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ަ
ނ އެކަށައަޅައި މުޅި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ
ކއުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތި ް
ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސިޓީ ަ
ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަރައްޤީގެ
މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުން.

(ނ)

ގ
ތއް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ރައްޔިތުން ެ
ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢު ަ
ފަރާތުން ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުމާއި،
މަޝްރޫޢުތައް

ގ
ހިނގާނުހިނ ާ

ގޮތް

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ކައުންސިލްގައި ހިންގާ

ބެލުމުގައި

އެހީތެރިވެދީ،

އެމިނިސްޓްރީތަކަށް

ޖަވާބުދާރީވެ،

ޅން.
އެމިނިސްޓްރީތަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯޓު ހުށަހެ ު
(ރ)

ލން.
ގތް ބެ ު
އަވަށު އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެ އޮފީސްތައް ހިނގާނުހިނގާ ޮ

(ބ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް
ޅންޖެހޭ ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމާއި ސިޓީ
ލިބިދީފައިވާ ބާރައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެކަށައަ ަ
ހދައި އެ ގަވާއިދުތައް ހިންގުން.
ކައުންސިލްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ަ
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(ޅ)

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ސިޓީ
ކން ނިންމުން.
ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ ރަށްވެހިންގެ ނަމުގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަން ަ

(ކ)

ނސިލްގެ
ނތަކަށް ކައު ް
ތ އިޖްތިމާޢީ ބޭނު ް
ވ ަ
ޤތިޞާދީ ނު ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،އި ް
ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި ،މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި،
ނސިލްގެ
ނގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި އަދި މި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައު ް
ދިނުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަ ު
ނަމުގައި މިލްކުކުރުން.

(އ)

ބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ،އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި
އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޭ
ޤނޫނުގެ
މ ާ
ރތްތަކަށް ި
ތކެތި އެހެން ފަ ާ
ދ ަ
ނނަ މިފަ ަ
ލމުގެ ދަށުގައި ހު ް
މިލްކުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެ ު
ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން.

(ވ)

މށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ
ނންވާ ފައިސާ ހޯދު ަ
މށް ބޭ ު
ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގު ަ
ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި
ތތަކަށް
ކއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާ ް
ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި މަޞްލަޙަތުތަކާއި މިލް ި
މށް ފަންޑު އުފެއްދުން.
ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަ ަ

(މ)

މ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ
ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތަތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ި
އ
ތެރޭގައި މުނިސިޕަލް ބޮންޑާއި ބިލާއި މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީ ފަދަ އެކިއެކި މާލީ ސެކިއުރިޓީތަ ް
އެކަށައަޅައި ،އެފަދަ ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން.

(ފ)

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،
ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި ދޭންޖެހޭ ކަރަންޓާއި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް
ތތަކާއެކު އެގްރީމެންޓްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތުކުރުން.
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކި ފަރާ ް

(ދ)

ވ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރީގެ
ލވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްގެ ނަން ބަދަލު ާ
ބދަ ު
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ަ
ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ އުފުލުން.
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(ތ)

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ޤނޫނުގެ
ވރިވެގެން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މި ާ
ތތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތައް މެދު ެ
ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަ ް
ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފީ ކަނޑައެޅުމާއި ފީނެގުން.

(ލ)

ޤނޫނާ
ޖނަމަ ާ
ށޓަކައި ކޮންމެހެން ނަގަންޖެހިއް ެ
މީހުންގެ އަމިއްލަ ބުންތަކާއި މުދާ ޢާންމު ބޭނުމަ ް
ފހު ނެގުން.
ރ ބަދަލު ދިނުމަށް ަ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުވެ ި

(ގ)

ތނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަނދުފަހަރާއި މަގުތަކާއި ،ޕާކު
ޚދުމަތް ދެވޭ ތަން ަ
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ި
ދނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން.
ތނަށް ނަން ި
ފަދަ ޢާންމު ތަން ަ

(ޏ)

ނ
ތގޮތު ް
ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައިދާން ފަދަ ތަންތަން ވަގު ީ
ބންދުކުރުން.
ނުވަތަ ދާއިމީގޮތުން ހުޅުވުމާއި ަ

(ސ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓުތައް
ވން.
ކށް ފޮނު ު
ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަ ަ

(ޑ)

ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ ބިމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުތެރޭގައި ހިމެނޭ
ބހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ
ރަށްރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރުމާ ެ
މަޝްވަރާއާ އެއްގޮތަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން.

(ޒ)

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާލިބިގަތުން.

(ޓ)

ސިޓީގައި އަމާން އަދި ޞުލްޙަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި
އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

(ޔ)

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު
ރވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙްޤީގުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން.
ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކު ެ

(ޕ)

ކރުން.
ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ު

(ޖ)

ސިޓި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން.

(ޗ)

ވސް ކަންކަން ކުރުން.
ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫން ެ

ޞަފްޙާ 111 :ގެ 43

އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް
ތކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ތިރީގައިވާ
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރު ަ
ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 42
ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ.
(ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ( )2015/15ގެނެވުނު  3ވަނަ އިސްލާހާއި
ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަކިކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ހައިލައިޓް ކުރެވިފައި)
(ހ)

އޓުން.
މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެ ް

(ށ)

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން.

(ނ)

މއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގުން.
ލހެއްޓު ާ
ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެ ެ

(ރ)

އޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ
ރށް ގިރުން ހު ް
ވ ގޮތުގެމަތިން ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތް ާ
ޑ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
އެއްގަމުތޮށްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަނ ު

(ބ)

ނއި ،ފާޚާނާއާއި ،ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކަރަންޓާއި ،ފެ ާ
ނން.
ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދި ު

(ޅ)

ތ ކެއަރއާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ
ވ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިމަރީ ހެލް ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތް ާ
އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

(ކ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ
ތކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ނވަރުމަ ި
ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެ ް

(އ)

ޒމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު
ޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ަ
ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރުން.

(ވ)

ކޅިވަރުގެ
ު
ލހެއްޓުމާއި
އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި ،ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެ ެ
މބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވު ާ
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(މ)

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ރއްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު
ަ
ތވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮ ް
ގޅިގެން
ޅ އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ު
ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަ ު
ށ
މއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަ ް
ނ ފޯރުކޮށްދިނު ާ
ތތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަ ް
އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާ ް
ޒމެއް ޤާއިމްކުރުން.
ޓނެ ނި ާ
ދ އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއް ޭ
ނނަށް އެހީތެރިވެ ީ
ބޭނުންވާ މީހު ް

(ފ)

ރއިން
މބެހޭ ވުޒާ ާ
ތން ބި ާ
ޟނުވާ ގޮތުގެމަ ި
އ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަޢާރު ު
ހ ޤާނޫނާ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެ ޭ
ކަނޑައަޅާ

ގޮތަކަށް

ބިން

ދޫކުރުމާއި

ބިމާއި

އ
ޢިމާރާތްތަ ް

ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ
ނނުގައިވާ
އ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާ ޫ
ތކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަ ި
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާ ް
ރކޯޑުތައް
ގ އެންމެހައި މުޢާމަލާތުތަކުގެ ެ
ނބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިން ާ
ރތުން ބި ް
ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ފަރާތްފަ ާ
ބެލެހެއްޓުން.
(ދ)

މބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު
ދފްތަރު އެކުލަވައި އެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބި ާ
ސިޓީގައި ހިމެނޭ ބިންބިމުގެ ަ
ނން.
ކށްދި ު
ބނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ފޯރު ޮ
އެކުލަވާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ޭ

(ތ)

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން.

(ލ)

ށކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.
އޓުމާއި ކަ ު
ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެ ް

(ގ)

އޓުން.
އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެ ް

(ޏ)

ދ ޤައުމީ
ދނީ އަ ި
ހގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ީ
ގތުން ފާ ަ
ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީ ޮ
އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން.

(ސ)

މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި
ލހެއްޓުން.
ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެ ެ

(ޑ)

ފއިވާ ކާނުތައް ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
މަގުމަތީގައި ފެންހިންދުމަށް ހަދާ ަ

(ޒ)

ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން.
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(ޓ)
(ޔ)

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.
ޢާންމު

ދިމާވާ

ނށް
ފަރުދުން ަ

ނުރައްކަލުގެ

ކުއްލި

ކގައާއި
ޙާލަތްތަ ު

ހާދިސާތަކުގައި

ތރިކަން
އެހީ ެ

ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
(ޕ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި
ބލުން.
ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ ެ

(ޖ)

އޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި
މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައި ު
އޓުމާއި،
ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެ ް
ރކާރުގެ
އއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަ ު
ޢާންމުންގެއަތުން ފީނަގައިގެން ެ
އޓުން.
ތން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެ ް
ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަ ނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަ ި

(ޗ)

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
އެހީތެރިވެދިނުން.

(ހހ)

ދށުން
ނތަކުގެ ަ
ތންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫ ު
އރާގައި ހިނެމޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮ ު
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާ ި
ސިޓީ

ކައުންސިލާ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ކަންކަމާ

ގުޅޭގޮތުންނާއި

ސަރުކާރުގެ

އެކިއެކި

ވުޒާރާތަކުން

ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި ،އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލުކުރުމާއި،
ލކުރުން.
ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠި ު
(ހށ)

ޓމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
އ ު
މރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެ ް
ދންނާއި ަ
އަލަށް އުފަންވާ ކު ި
އަންގާ

ގޮތެއްގެމަތިން

ފސްހިސާބު
ތަ ާ

ނަގައި

ބެލެހެއްޓުމާއި،

އެސިޓީއެއްގެ

ރަޖިސްޓަރީގައި

ސޓީގައި
ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި ،ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި ،އަދި އެ ި
ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
(ހނ)

ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް
ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.
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ކައުންސިލަރުން
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ
މާއްދާއާއި

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

މަތިން

އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

ސިޓީ

ކައުންސިލުންނެވެ.

އައްޑޫސިޓީ

ކައުންސިލް

އައްޑޫސިޓީހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ.
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

.1

.2

.3

ޤ
ފުރިހަމަ ނަން :ޢަބްދުﷲ ޞާދި ު

.4

ފުރިހަމަ ނަން :މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ދާއިރާ :ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ދާއިރާ :ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

މަޤާމު :މޭޔަރ

މަޤާމު :ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް :ކައުސަރު/ސ.ހިތަދޫ

އެޑްރެސް :ހެވި ،ސ.ހިތަދޫ

ބ
ފުރިހަމަ ނަން :ޢަބްދުﷲ ޠައްޔި ު

.5

ފުރިހަމަ ނަން :ޢަލީ މުޙައްމަދު

ދާއިރާ :މަރަދޫ ދާއިރާ

ދާއިރާ :ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު :ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

މަޤާމު :ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް :ހަޒާރުމާގެ/ސ.މަރަދޫ

އެޑްރެސް :ޗަމްޕާޕޫލުމާގެ ،ސ.ހުޅިދޫ

ފުރިހަމަ ނަން :ޙުސައިން ޙިލްމީ

.6

ފުރިހަމަ ނަން :ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު

ދާއިރާ:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

ދާއިރާ :ފޭދޫ ދާއިރާ

މަޤާމު :ކައުންސިލަރ

މަޤާމު :ކައުންސިލަރ

އެޑްރެސް :ނާޒް/ސ.ހިތަދޫ

އެޑްރެސް :އާފަހި ،ސ.ފޭދޫ
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ފުރަތަމަ ބައި
 .1ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މާޙައުލު
 .1.1ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު
ހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  111ވަނަ މާއްދާގެ
ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ދިވެ ި
ށންނެވެ.
ނ އެކުލަވާލާފައިވާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ދަ ު
ލބިގެން ކައުންސިލު ް
ދަށުން ބާރު ި
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ވނީ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު  2011ފެބުރުވަރީ  27ގައި ފާސްކުރެވި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ަ
ށ 2
ނސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަ ް
ނސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި ކައު ް
ހުށަހަޅާފައެވެ .އައްޑޫސިޓީ ކައު ް

އިސްލާހު ގެނެވިފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  47ވަނަ މާއްދާ "ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވުން" މި މާއްދާއަށް
ނޖެހޭ އިދާރާތަކާއި ދުވަސްތައް ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލުން
އިސްލާހުގެނެވި ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާ ް
ތގެ އާދީއްތަ ދުވަހާއި އަންގާރަ ދުވަހަކީ ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ މައި އޮފީހަށް
ނިންމާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ހަފް ާ
ހާޒިރުވެ ސޮއިޖކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .އަދި އަދި ހަފްތާގެ އެހެން ދުވަސްތަކުގައި ކައުންސިލަގް
ފސްތަކަށް ހާޒިރުވެ ސޮއި
ކއުންސިލް އިދާރާގެ އަވަށު އޮ ީ
ޒމް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި ަ
މައި އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުން ލާ ި
ކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވެއެވެ.
އދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ
އަދި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  41ވަނަ ރަސްމީ ބަ ް
ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅާގޮތަށް އިސްލާހު ގެނެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ
ވއިދު އިސްލާހުކުރުމަށް ވަނީ
ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ވެސް ކައުންސިލަރުންނަށް ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅޭގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ޤަ ާ
ފާސްކުރެވިފައެވެ.
ތގެ މަތީންނެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ކައުންސިލް ހިންގާފައިވަނީ ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮ ު
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

 .1.2ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް
ފތާއަކު
ގ ދަށުން ކޮންމެ ހަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  115ވަނަ މާއްދާ ެ
އ ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމުކުރެއެވެ.
އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެ ް
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލްގެ ޢާންމު
ގ އަންގާރަ ދުވަހުގައެވެ .ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބު ތަކާއި
މޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ެ
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަ ަ
ފތާގެ އެހެން ދުވަސްތަކުގައިވެސް އެޖެންޑާކުރެވި ބޭއްވިފައިވެއެވެ .އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ
ނތައް ހަ ް
ހެދި ޢާންމު ބައްދަލުވު ް
އވަންޖެހޭއިރު ބޭއްވިފައިވަނީ  128ބައްދަލުވުމެވެ .އަދި
ޖމްލަ  143ބައްދަލުވުން ބާ ް
ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ު
މިބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.

2014

2015

2016

( 2017އެޕްރީލް
މަހުގެ ނިޔަލަށް)

ޖުމަލް

ބާއްވަންޖެހޭ ޖަލްސާގެ އަދަދު

30

47

49

17

143

ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ އަދަދު

30

41

40

17

128

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެވިފައިވާ ޖަލްސާގެ އަދަދު

30

47

49

17

143

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު އަދަދު

30

47

49

17

143
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

 .1.3ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް
ދށުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި
ވނަ މާއްދާގެ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 116
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި ޖުމްލަ  10ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ .އަދި މިބައްދަލުވުންތަކުގެ
ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.

2014

2015

2016

( 2017އެޕްރީލް
މަހުގެ ނިޔަލަށް)

ޖުމަލް

ބޭއްވުނު ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު

2

2

5

4

44

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެވިފައިވާ އަދަދު

2

2

5

4

44

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު އަދަދު

2

2

5

4

44

 .1.4ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  118ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން
ކރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ސައްޙަ
މކުރަންޖެހެއެވެ .މިގޮތަށް ހާމަނު ު
ށ ހާ ަ
ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ޢާންމުކޮ ް
ޢަމުރެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި ޖުމްލަ  651ނިންމުން ނިންމާފައިވެއެވެ .އަދި ޖުމްލަ  37ޤަރާރު
ނތައް ވަނީ ޢާންމުކުރެވިފައެވެ.
ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ .މި ނިންމު ް

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކުގެ އަދަދު
ކައުންސިލްގެ ޤަރާރުތަކުގެ އަދަދު

ޞަފްޙާ 111 :ގެ 50

2014

2015

2016

( 2017އެޕްރީލް
މަހުގެ ނިޔަލަށް)

ޖުމަލް

193

165

191

102

651

9

15

5

8

37
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

 .1.5ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީމުވައްޒަފުންގެ މުޢާމަލާތާއި ކޯޑިނޭޝަން
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް ބަހާލެވިފައިވާގޮތާއި ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވެފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން،
ދިމިޤްރާތީ ،އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލަކުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ އިޤުތިޞާދީ ގޮތުންނާއި،
އިޖުތިމާޢީގޮތުން އަދި ޡަޤާފީގޮތުން ،ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށްދީ ،ރައްޔިތުންބާރުވެރި ކުރުވައި،
ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ގާތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ ،ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރުމެވެ .އަދި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މެންޑޭޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު 2016 ،ވަނަ އަހަރުގެ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  06ވަނަ ޖަލްސާގައި

ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސައްކަތްވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

ބަހާލެވިފައެވެ.
 މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ވނަ މާއްދާ ގައިވާ
ނނު ނަންބަރު  7/2010ގެ ަ 49
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ،ޤާ ޫ
ގޮތުގެ މަތީން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގަވައި ބެލެހެއްޓެވުމެވެ.
 ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަންދުﷲ ޠައްޔިބު
ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ޠައްޔިބުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ޓ ކައުންސިލްގެ
ނބަރު  7/2010ގެ  50ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސި ީ
ނނު ނަ ް
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ،ޤާ ޫ
މއި ،މޭޔަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރެއްވިއްޖެ
ނ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރަށް އެހީތެރި ވެދެއްވު ާ
މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތު ް
ހން ކަންތައްތައް
ޙާލަތެއްގައި އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމާއި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނި ެ
ގ
ކުރެއްވުމެވެ .އެގޮތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އިދާރީ ހިންގުން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމު ެ
މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.
 ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިމް ޙިލްމީ
ނބަރު  7/2010ގެ 51
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ،ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ް
ކ ވެސް ޚާއްޞަ
މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވާތީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެމްބަރަ ާ
މަސައްކަތްތަކެއް މަތިކުރެވިފައިވެއެވެ.
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އިޤުތިސާދީ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ .މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް
ނބަރު  7/2010ގެ 51
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ،ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ް
ކ ވެސް ޚާއްޞަ
މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވާތީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެމްބަރަ ާ
އެގޮތުން ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ

މަސައްކަތްތަކެއް މަތިކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޓމުގެ މަސައްކަތެވެ .މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ
އ ު
ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެ ް
އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފަހުމީ އަހުމަދު
ނބަރު  7/2010ގެ 51
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ،ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ް
ކ ވެސް ޚާއްޞަ
މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވާތީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެމްބަރަ ާ
ވލުކުރެވިފައިވަނީ
އެގޮތުން ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދާއި ހަ ާ

މަސައްކަތްތަކެއް މަތިކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތާރީޚާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ .މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި
ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު
ނބަރު  7/2010ގެ 51
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ،ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ް
ކ ވެސް ޚާއްޞަ
މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވާތީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެމްބަރަ ާ
މަސައްކަތްތަކެއް މަތިކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ކައުންސިލަރ ޢަލީ މުޙައްމަދާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އިޖުތިމާޢީ

ޓމުގެ މަސައްކަތެވެ .މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއް ު
ހަވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.
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 .1.6މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމާއި ރިޕޯޓް ކުރުމާއި މޮނިޓަރ ކުރުން
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ އޮނިގަނޑުގައިވާ ޑިވިޝަންތަކާއި،
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ބަހާލެވިފައިވަނީ ،ކައު ް
ތން ކައުންސިލް އިދާރާގެ
ގންނެވެ .އެގޮ ު
ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތައް އަދި އަވަށު އޮފީސްތަކަށް މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވި ެ
މަސައްކަތްތައް ވަނީ  2ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ކައުންސިލުން
ހ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އައްޑޫސިޓީގެ  6އަވަށުގައި އަވަށު އޮފީސްތައް
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެ ޭ
ޤާއިމްކޮށް އެޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދެވެއެވެ.
އަދި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 129ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އައްޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި
ހއި އިދާރީ ކަންކަމުގައި
އައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން އެވެ .ކައުންސިލްގެ އެންމެ ަ
ކއުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ .އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑިވިޝަންތަކާއި ސެކްޝަންތައް
ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީ ވަނީ ަ
ހމެނިފައިވާނެއެވެ.
އަދި އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް ތިރީގައި ި
ބިއުރޯ
ކައުންސިލަރުންގެ ކަންތައްތަކާއި ކައުންސިލްގެ
ބިއުރޯއިންނެވެ.
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ބައްދަލުވުންތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގަނީ ކައުންސިލްގެ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޝަން
މި ޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތް ބަހާލެވިފައިވަނީ  3ސެކްޝަނަކަށެވެ .ޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޑިރެކްޓަރަކު
ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު މި ޑިވިޝަންގައި ހިމެނޭ

ކޮންމެ ސެކްޝަނަކަށް އ.ޑިރެކްޓަރަކު ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .އަދި

އލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ.
ބފުޅުންގެ ބެ ް
ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ އެ ޭ
ގ
ނތިޒާމް ކޮށް ބެލެހެއްޓުމު ެ
 .1އިދާރީ ސެކްޝަން :ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން އި ް
މަސައްކަތް ހިންގަނީ އިދާރީ ސެކްޝަނުންނެވެ.
ކއުންސިލް ފަންޑް
 .2ފައިނޭންސް ސެކްޝަން :ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އާމްދަނީ އަދި ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއިަ ،
މެނޭޖްކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން.

ގ
 .3އެޗް.އާރު ސެކްޝަން :ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމު ެ
އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން.
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޝަން
ށ ޑިރެކްޓަރަކު
ކށެވެ .މިޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަ ް
ހލެވިފައިވަނީ  3ސެކްޝަނަ ަ
ބ ާ
މި ޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތް ަ
ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު މި ޑިވިޝަންގައި ހިމެނޭ  3ސެކްޝަންގެ ތެރެއިން  2ސެކްޝަންގެ އ.ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް
ހވާލުކުރެވިފައިވަނީ އެއް
މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ  3ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ަ
އ.ޑިރެކްޓަރާއި އެވެ.
އޝަން ޔުނިޓް،
 .1ޕްރޮޖެކްޓްސް ސެކްޝަން :ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގ ،ޓެންޑަރ އެންޑް އިވެލު ޭ
ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް އަދި ޕްރޮކިއުމެންޓް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްކުރުން.
 .2ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން :ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓް ،މީޑިއާ އެންޑް އައި.ޓީ ޔުނިޓް އަދި ލީގަލް
ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްކުރުން.
 .3ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން  :ސިޓިޒެންޝިޕް ސަރވިސް ޔުނިޓް ،ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް
ކޯޑިނޭޝަން ސަރވިސް ޔުނިޓް އަދި ކޯޑިނޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް:

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ފސް އެކުލެވިގެންވަނީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނާއި ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ
މިއޮ ީ

ޕ
މައްޗަށެވެ .ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ،ސިޓިޒެންޝި ް
ސަރވިސް ،ކޯޑިނޭޝަން ސަރވިސް ،ލައިބްރަރީ ސަރ ވިސް އަދި ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.
ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުން އަވަށު އޮފީހުގެ  2ސެކްޝަންގެ
މަސައްކަތްވެސް ހިންގުމާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އ.ޑިރެކްޓަރާއި އެވެ.
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް:

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ފސް އެކުލެވިގެންވަނީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނާއި ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ
މިއޮ ީ

ޕ
މައްޗަށެވެ .ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ،ސިޓިޒެންޝި ް
ސަރވިސް ،ކޯޑިނޭ ޝަން ސަރވިސް ،ލައިބްރަރީ ސަރވިސް އަދި ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.
މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުން އަވަށު އޮފީހުގެ  2ސެކްޝަންގެ
މަސައްކަތްވެސް ހިންގުމާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އ.ޑިރެކްޓަރާއި އެވެ.
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް :މިއޮފީސް އެކުލެވިގެންވަނީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނާއި ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ
ޕ
މައްޗަށެވެ .ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ،ސިޓިޒެންޝި ް
ސަރވިސް ،ކޯޑިނޭ ޝަން ސަރވިސް ،ލައިބްރަރީ ސަރވިސް އަދި ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.
މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުން އަވަށު އޮފީހުގެ  2ސެކްޝަންގެ
މަސައްކަތްވެސް ހިންގުމާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އ.ޑިރެކްޓަރާއި އެވެ.
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް:

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

މިއޮފީސް އެކުލެވިގެންވަނީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނާއި ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ

ޕ
މައްޗަށެވެ .ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ،ސިޓިޒެންޝި ް
ސަރވިސް ،ކޯޑިނޭ ޝަން ސަރވިސް ،ލައިބްރަރީ ސަރވިސް އަދި ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.
މވައްޒަފުގެ މަޤާމަށް ޑެޕިއުޓި ޑިރެކްޓަރު ހަމަޖެހިފައިވާއިރު
ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އިސް ު
ހިންގުމަށް  2އ.ޑިރެކްޓަރުން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ޞަފްޙާ 111 :ގެ 59

 2ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތް

އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

މީދޫ އަވަށު އޮފީސް:

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

މިއޮފީސް އެކުލެވިގެންވަނީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނާއި ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ

ޕ
މައްޗަށެވެ .ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ،ސިޓިޒެންޝި ް
ސަރވިސް ،ކޯޑިނޭ ޝަން ސަރވިސް ،ލައިބްރަރީ ސަރވިސް އަދި ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.
މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ .ދެ ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ދެ
އ.ޑިރެކްޓަރުން ހަމަޖެހިފައިވއެވެ .އަދި އޭގެތެރެއިން އެއް ބޭފުޅަކު އިދާރީ އިސްމުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.
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ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް:

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

މިއޮފީސް އެކުލެވިގެންވަނީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނާއި ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ

ޕ
މައްޗަށެވެ .ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ،ސިޓިޒެންޝި ް
ސަރވިސް ،ކޯޑިނޭ ޝަން ސަރވިސް ،ލައިބްރަރީ ސަރވިސް އަދި ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.
ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ .ދެ ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ދެ
އ.ޑިރެކްޓަރުން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .އަދި އޭގެތެރެއިން އެއް ބޭފުޅަކު އިދާރީ އިސްމުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ދ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތަކާއި ރަށްވެހިކަމުގެ
ލން ދެމުންގެން ާ
ސ އާންމުގޮތެއްގައި ކައުންސި ު
ކޮންމެ އަވަށު އޮފީހަކުންވެ ް
ފރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް
އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޯ
ކުރިއަށް ގެންދަވައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތާއި އެއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ އެންމެހައި
މަސައްކަތްވެސް އަވަށު އޮފީސްތަކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ ޑިވިޝަންތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ މޭޔަރ ގެ
މަޝްވަރާގެ މަތީން ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ .އަދި ވަކިވަކި ޑިވިޝަންތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތް
ފސް ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ
ށ އޮ ީ
ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ އިރުޝާދުގެ މަތީން އެ ޑިވިޝަނެއް ނުވަތަ އަވަ ު
ހުންނަވާ އިސްވެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.
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 .1.7މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހުރި ތަތިތައް:
އގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ
ކގައެވެ .އެގޮތުން މުޙިއްމު ގޮތެ ް
ފއިވަނީ އެކިއެކި ދަތިތަކާއި އެ ު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ހިންގާ ަ
ތކަމާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އެހެންޤާނޫން ތަކުގައި ހުރި
ލބުމުގެ ދަ ި
އންސިލަށް ބަޖެޓް ި
މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި ،ކަ ު
ފުށުއެރުންތަކުގެ ދަތިކަމެވެ.
 މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން:
-

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު
ހަމަޖެހިފައި ނުވެއެވެ .މި މަޤާމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކޮށް މުވައްޒަފަކު އައްޔަންކުރަންޖެހޭ
މަޤާމެކެވެ .އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކި ފަހަރު މަތިން މިމަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް އެދިފައިވީ
ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

-

ރގެ ވަކިވަކި ސެކްޝަންތަކާއި އަވަށު އޮފީހުގެ
މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލް އިދާ ާ
މުވައްޒަފުން

މން
ހަމަޖެހިފައިނުވު ު

ސެކްޝަންތަކުގެ

މަސައްކަތްތައް

ށ
ލގެ މަޤާމްތަކަ ް
ސީނިއަރ ލެވެ ް

އެކަށީގެންވާ

ބާރުމިނުގައި

ކުރިޔަށް

ތވެފައިވެއެވެ.
ގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަ ި
-

އަދި އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހިފައި ނެތުމަކީވެސް
ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެކެވެ.

 ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން:
-

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  80ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ލިބިދީފައި ވީނަމަވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ އުސޫލު އެލް.ޖީ.އޭ އިން ފާސްކޮށްފައިނުވާތީ ،އާމްދަނީ
ކރެވެއެވެ.
ހޯދުމަށް ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމުގައި ދަތިތައް ހުރިކަން ފާހަގަ ު

-

އ ކައުންސިލެއްގެ
އވެރިނުވެ ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ެ
ލ ބަ ި
ވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސި ް
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ަ 81
ނސް މިނިސްޓްރީ
ނ ް
ދނީ އެއް ފި ޭ
ތކުން ލިބޭ އާމް ަ
އިދާރީ ދާއިރާގައި ނުވަތަ ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމްކުރާ ވަސީލަތް ަ
ތކުން އައްޑޫގައި
ލބެންޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް އެކި އިދާރާ ަ
ށން ކައުންސިލަށް ި
އިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަ ު
ގ ކުލިން ނެގޭ
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބެމުންދަނީ ބިމު ެ
ފައިސާގެ  90އިންސައްތައާއި އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފައިސާގެ  50އިންސައްތަ
އެވެ .އައްޑޫސިޓީގައި އެހެން އިދާރާތަކުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް
އާމްދަނީއެއް

ކައުންސިލަށް

ލިބެމުންނުދެއެވެ.

އެގޮތުން

އައްޑޫސިޓީގައި

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ

ރިސޯޓްތަކާއި،

ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ،ވިޔަފާރިތަކާއި ،އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން ޚިދުމަތުން ލިބޭ
ށ އެއްވެސް މިންވަރެއް ލިބެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ކައުންސިލަ ް
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ގ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  82ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި ތަރައްޤީ ެ
ނވާ ބަޖެޓް ކޮންމެ އަހަރަކު ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭނު ް
ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ކން ާ
ހގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން ނުދާ ަ
ދޫކުރަންޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ގްރާންޓް ހިލޭ އެ ީ
ޔތް ނުކުރެވޭކަން
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ރިއާ ަ
މޖެއްސުމުގައި މި މާއްދާގައި ަ
އަދި ސަރުކަރުން ބަޖެޓް ހަ ަ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

-

ށ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  72ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ކައުންސިލްތަކަ ް
ތށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީ
ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ އެހީ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ ަ
އެފަދަ

ކަންކަމުގައި

ރައްޔިތުންނަށް

ކން
އެހީތެރި ަ

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

ކައުންސިލަށް

އ
ގޮންޖެހުންތަކާ ި

ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.
ތކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ތަތިތައް:
ނ ަ
 ޤާނޫންތަކުގައި ހުރި ފުށުއެރު ް
-

އ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  153ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ މަޤުސަދުތަކާއި ތައާރަޟްވާ ޤާނޫނުތަ ް
ނޑާރަ ނައިބު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އަށް ހުށަހަޅައި މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އިސްލާޙޫ
އިސްލާހުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަ ް
ލން ޚިދުމަތްތައް
ވތީ ކައުންސި ު
ލހު ގެނެވިފައިނު ާ
ނނުތަކަށް އިސް ާ
ދ ފުށުއަރާ ޤާ ޫ
ކުރަންޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް މިފަ ަ
ދއެވެ.
ނނީ ފުށުއެރުންތައް ދިމާވަމުން ެ
ފޯދުކޮށްދިނުމުގައްޔާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ޤާ ޫ

-

ލާމަރުކަޒީ ޤާނުނަށް ގެނެވުނު  3ވަނަ އިސްލާހާއި ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި ސިޓީ
ދލާއި ގުޅިގެން އައްޑޫގައި ރައްޔިތުންންނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ
ތކަށް ގެނެވުނު ބަ ާ
ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ަ
ށ ބަދަލުވެގެން ގޮސްފައިވެއވެ .މި ޚިދުމަތްތައް
އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށަ ް
ނ
ރވުން އޮންނަ ް
ދނުމުގައި ކައުންސިލްގެ ބައިވެ ި
ށ ފޯރުކޮށް ި
އެ މިނިސްޓްރީތަކުން އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަ ް
ޖެހޭގޮތް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  71ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މަސައްކަތްކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ
އ
ކއުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކާ ި
އުސޫލުތަކާއި އެއްބަސްވުންތައް ހެދިފައި ނުވާތީ އެކަންކަން ަ
ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވެއެވެ.

-

އ
ނނާއި ކުންފުނިތަކާ ި
ވ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީތަކު ް
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  68ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ސލްގެ މަޝްވަރާ
އ ހިންގުމުގެ ކުރިން ކައުން ި
ޖަމްއިއްޔާތަކުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަ ް
ތ
އ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ހޯދަމުން ނުދާ ީ
ފދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގަ ި
ހޯދަންޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް މި ަ
އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައްޔާއި ކުރިމަގަށް ރޭވުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވެއެވެ.
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މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:
ށ
މ ް
އރު ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނު ަ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުރި ވަސީލަތްތަކަށް ބަލާ ި
ޖހޭ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން 2017
މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންކުރަން ެ
ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ އޮނިގަ ނޑުގައި ހިމެނޭ  202މަޤާމުގެ
ތެރެއިން  113މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މައި އޮފީހާއި އަވަށްތަކުގައި
ފސްތައް ހިންގުމަށް
ޤާއިމްކުރެވިފައިޥާ އަވަށު އޮ ީ

މޝިނަރީއާއި ވެހިކަލްތަކުގެ
ެ

އޮފީސް އިމާރާތާއި ،ފަރުނީޗަރާއި

ވަސީލަތްތައް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ.

 2016ގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުރި މުދަލުގެ ތަފްސީލް:

އަގު
ފަރުނީޗަރ އާއި ފިޓިންގްސް

2,113,904.50

މެޝިނަރީ އާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް

6,839,333.96

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ ތަކެތި

3,144,099.56

އ
ޢމާރާތްތަ ް

33,851,685.47

ޖުމްލަ

45,949,023.49

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތްތައް( :އަންދާޒާކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު  25އަހަރު)
ނ ކައުންސިލްތައް އުފެދުމާއި ގުޅިގެން އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާއި ރަށު އޮފީސްތަކުގެ މުދާތައް
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ދލުކުރެވުނު ބައެއް ޢިމާރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ
ދލުކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ބަ ަ
އައްޑޫސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަ ަ
ވނީ
ބނުންކުރުމުގައި ދަތިތައް ހުރިކަން ަ
ބބުން މިޢިމާރާތްތައް ޭ
ލކުރެވިފައި ނެތުމުގެ ސަ ަ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަ ު
ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ތަފްޞީލް

ޢަދަދު

ހޭދަވި މުއްދަތު
(އަހަރު)

ހަމަ އަގު

ހިތަދޫ
1

މރާތް
ނގި ޢި ާ
ފސް ކުރިން ހި ް
ހިތަދޫ އޮ ީ

13

1,746,850.00

1

ޓ
ލސް ޗެކްޕޯސް ް
ގައުކެޑި ޕޮ ި

9

150,000.00

1

ގވަރި ހޮޓާ
މަ ަ

12

958,333.00

1

ސ
ކްލަބް ހައު ް

9

748,750.00

1

ތ
މރާ ް
ނގި ޢި ާ
ނގެ ހި ް
އންޖީ ު
މެޓްރާނާ ި

29

366,275.00

1

މރާތް ( ތުއްބީގެ )
އެސްޓީ އޯ ސްޕަރމާޓް ހިންގި ޢި ާ

14

1,919,063.00
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1

ތ
ނގާ ޢިމާރާ ް
ފިޓް އެރޯ ހި ް

29

371,565.00

1

އދި ލޯކަލް މާރކެޓް
މާރުކޭޓް ަ

10

1,006,250.00

1

ތ
ޢމާރާ ް
ދރާ ހިންގާ ި
ކައުންސިލް އި ާ

14

9,204,600.00

1

ތ
މރާ ް
މީޑިއަރ ސެންޓަރ ގެ ޢި ާ

29

1,851,000.00

މަރަދޫ
1

ފސް 2907އަކަފޫޓް
ރދޫ އޮ ީ
މަ ަ

8

2,655,208.06

1
1

އޯޕަން ސްޓޭޖް 962އަކަފޫޓް

8

40,000.00

މރާތް 1551އފ
ނގި ޢި ާ
ރށު އޮފީސް ހި ް
ކުރީގެ ަ

16

150,000.00

1

ލޯކަލް މާރކެޓް  1050އފ

14

301,875.00

1

ދން (ކަރަމަތި) 1280އފ
ނގެ ގު ަ
ރައްޔިތު ް

14

184,000.00

1

ހގޭ ގުދަން 288އފ
ރަށްވެ ި

14

50,000.00

1

ބޮޑުގެ 4512އފ

29

1,250,000.00

1

ހގެ 2160
ރަށްވެ ި

21

1,166,100.00

ފޭދޫ
1

ރ
ނގެ ބޭސް ފިހާ ާ
ރައްޔަތު ް

8

292,291.00

1

ގދަން
ހގެ ު
ފޭދޫ އޮފީ ު

14

158,125.00

1

މރާތް
ނގި ބާ ޢި ާ
ކރިން ހި ް
ފޭދޫ އޮފީސް ު

29

250,000.00

1

މރާތް)
ނގާޢި ާ
ފސް ހި ް
ހރުއޮ ީ
ވނު  2ބުރި ޢިމާރާތް (މި ާ
ކރެ ު
ފޭދޫ އޮފީހަށް އިތުރު ު

3

1,173,150.41

މީދޫ
1

ގ
ކާޑު ެ

29

96,600.00

1

ސ
ފ ް
މީދޫ އޮ ީ

19

1,003,450.00

1

ގ
ހ ެ
ރށްވެ ި
މީދޫ ަ

19

455,700.00

1

ޒ
މރުކަ ު
ތމާޢީ ަ
އިޖް ި

21

690,000.00

1

މީދޫ ސްކޫލް

20

920,000.00

ހުޅުދޫ
1

ސ
ހުޅުދޫ އޮފީ ް

14

1,907,500.00

1

ޓ
ޕއިން ް
ސަދަން ޮ

9

287,500.00

1

ކ
ކޯނަރޕާރ ް

9

135,000.00

1

ޒ
ކ ު
ނގެ މަރު ަ
ވނު ް
ދޒު ާ
ހުޅު ޫ

14

690,000.00

1

ހގެ)
ރށްވެ ި
ސންޓަރ (ކުރީގެ ަ
ކސިފިކޭޝަން ެ
ހުޅުދޫ ޑިޓޮ ް

14

315,000.00

މަރަދޫފޭދޫ
1

ރދޫފޭދޫ އޮފީސް
މަ ަ

14

1,207,500.00

1

ގދަން
ރދޫފޭދޫ އޮފީސް ު
މަ ަ

14

150,000.00
33,851,685.47
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލްތައް( :އަންދާޒާކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު  8އަހަރު)
ތަފްޞީލް

ޢަދަދު

ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު

ތަކެތި ހުރިތަން

ހޭދަވި މުއްދަތު
(އަހަރު)

ހަމަ އަގު

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

ލ
މޮޓޯސައިކަ ް

AOB6612

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

12

45,000.00

1

ލ
މޮޓޯސައިކަ ް

A0A 6524

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

12

30,000.00

1

ނ
ވޭ ް

B1A5045

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

10

180,000.00

1

ނ
ވޭ ް

B1A1785

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

10

180,000.00

1

ނ
ވޭ ް

B1A2636

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

-

1

ކާރު

B1A4183

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

-

1

ޕ
ޖި ް

BIA 2634

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

-

1

ލ
މޮޓޯ ސައިކަ ް

AOH 6850

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

1

56,975.00

1

ލ
މޮޓޯސައިކަ ް

A0B1701

މީދޫ އަވަށު އޮފީސް

13

30,000.00

1

ނ
ވޭ ް

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

ނ
ވޭ ް

B1A5046

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

10

175,000.00

1

ލ
މޮޓޯސައިކަ ް

AOB1698

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

12

30,000.00

1

ޕ
ޕިކްއަ ް

CIA 3154

ސ
ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީ ް

1

216,981.14

1

ބައިސްކަލް "26

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

2

2,700.00

1

ބައިސްކަލް "24

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

2

2,900.00

1

ލ
މޮޓޯސައިކަ ް

A0A8751

ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

12

30,000.00

1

ލ
މޮޓޯސައިކަ ް

A0B2534

މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް

12

30,000.00

2

ބައިސްކަލް "24

މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް

2

5,800.00

1

ޕ
ޕިކްއަ ް

CIA 3156

ސ
އވަށު އޮފީ ް
ރދޫ ަ
މަ ަ

1

216,981.14

1

ލ
މޮޓޯސައިކަ ް

A0B 8750

މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް

12

30,000.00

1

ލ
މޮޓޯސައިކަ ް

A0B 8752

މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

12

30,000.00

1

ލ
މޮޓޯސައިކަ ް

A0B 1694

ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް

12

30,000.00

4

އސްކަލް
ބަ ި

4

7,800.00
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1

ޗ
ދގާ ލޯން ް
މެ ު

1

ނ
ވޭ ް

B1A 1291

1

ނ
ވޭ ް

B1A3897

ރ
މނިސްޓް ީ
ސންގ ި
ހައު ި

1

ޕ
ޕިކްއަ ް

CIA 3153

ރ
މނިސްޓް ީ
ސންގ ި
ހައު ި

1

1

ޕ
ޕިކްއަ ް

CIA 3155

ރ
މނިސްޓް ީ
ސންގ ި
ހައު ި

1

)G5897A-02 (02-S

ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން

12

45,000.00

ރ
މނިސްޓް ީ
ސންގ ި
ހައު ި

13

180,000.00

13

180,000.00
216,981.14
216,981.14

3,144,099.56

ޖުމްލަ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްސީލް
އެކައުންޓް ނަން

އެކައުންޓް ނަންބަރު

 2017އެޕްރީލް މަހުގެ
ނިޔަލަށް އެކައުންޓްގެ ބާކީ

 -1277ރެވެނިއު 1 -

18,309,756.40 7708-700341-001

 -1277ރެވެނިއު 2 -

1,471,039.92 7708-700341-002

 -1277ޚަރަދު 3 -

1,548,345.66 7708-700341-003

 -1277ޚަރަދު 4 -

6,679,677.45 7708-700341-004

ޖުމްލަ
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ދެވަނަ ބައި
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން
ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި
ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން
 .2.1ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން


ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ
އވެރިވުމާއެކު
އވަށު ބޯޑުން ،ރައްޔިތުންގެ ބަ ި
ޓގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ ަ
ދަށުން ސިޓީގައި ނުވަތަ ސި ީ
ތކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ތައްޔާރުކޮށް ،ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ަ
މިނިސްޓްރީން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މުޅި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލަންޖެހެއެވެ.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  92ވަނަ މާއްދާގައި
ގއި ހިމެނޭ އަވަށްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށާއި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ސިޓީ ަ
ފހެއް) އަހަރުގެ،ސިޓި ކައުންސިލްގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ
ބިނާކޮށް ،މަދުވެގެން ަ ( 5
ހއެވެ.
ބައިވެރިވުމާއެކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަން ޖެ ެ



ޔރުކުރަންވާނީ ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށްތަކުގެ
ސިޓީ ކައުންސިލުންކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައް ާ
ބލައިގެން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
ޝލް ޕްލޭނަށް ަ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭން ަ
ނނުގެ  93ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ



ގ
ދގެ (ނ) ެ
މގެ ޤާނޫނުގެ  109ވަނަ މާއް ާ
ހންގު ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
ދަށުންސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރެވޭނީތަރައްޤީގެ
ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށެވެ.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  109ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ
އޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ( 4ހަތަރެއް) މަސްދުވަސް ކުރިން،
ދަށުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރަ ް
ޤގެ ޕްލޭނެއް
ށ ތަރައް ީ
ފހެއް) އަހަރު ދުވަހަ ް
މޒުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ަ ( 5
ޤައުމީތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަ ާ
ސިޓީކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލްގެ "ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން  "2016-2012އެކުލަވާލައި

 2012ވަނަ އަހަރު މި ޕްލޭން ލޯކަލް

ގަވާރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ޙިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ .އެ ޕްލޭނާއެކު އައްޑޫސިޓީގެ ފައިނެންޝަލް ޕްލޭން ހެދިފައިނުވެއެވެ.
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އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ (  ) 2021 -2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނެންޝަން ޕްލޭން އަދި ވިޝަން އައްޑޫ
ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި ،ޕްލޭންގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ވަނީ ނިމިފައެވެ.
ސީ.ޑި.އޯ ކޮންސަލްޓިން ކޮމެޕެނީއާއި އެވެ .މިމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ

މި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ
އެކި ދާއިރާތަކުގެ ތަޖްރިބާހުރި ފަރާތްތަކާއި އެކު

ބައްދަލުކޮށް އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޝްވާރާހޯދުމަށްފަހުއެވެ.

 .2.2ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް


ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  93ވަނަ މާއްދާއިން ސިޓީގެ
ޝލް ޕްލޭނަށް ބަލައިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭން ަ
ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ.



އ
ދގެ (ނ) ގަ ި
ވނަ މާއް ާ
މގެ ޤާނޫނުގެ ަ 109
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ކށް ،ސިޓީ ކައުންސިލުން
ޤގެ ޕްލޭނަށް ބިނާ ޮ
ގސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައް ީ
ވާގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެއޯ ަ
ށ ފޮނުވަން
އ ް
ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ަ
ޖެހެއެވެ.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  96ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
އ ނަގާ ލޯނަށް ބަލައިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ
އ އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާ ި
ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ ި
އވެ .އެއްވެސް
ވހުގެ ކުރިން ފާސްކުރަންޖެހޭނެ ެ
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  15ވަނަ ދު ަ
ބޖެޓް ފާސް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ކައުންސިލުން
ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  15ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ަ
ތށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ
ޓގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮ ަ
ފާއިތުވިއަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެ ު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .އަދި ހިނގާ އަހަރުގެ
ނސިލްގައި އެނޫން މައްސަލައަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރެވެނޭނެއެވެ.
ބަޖެޓް ފާސްކުރެވެންދެން ކައު ް



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  98ވަނަ މާއްދާގައި
ނސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކައު ް
އމާޒުކުރުމަށް
ަ
ޖޓަކަށް
ތށް ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އަރަނި ބަ ެ
ގ ަ
ތލަފަތް ހަމަވާ ޮ
ި
ބަލައިގެން
ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  99ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިނގާ
ފދަ ޚަރަދެއް
ތކަށް ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭނަމަ އެ ަ
ގއި ނުހިމެނޭ ކަމަކަށް ކުއްލި ގޮ ަ
އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު ަ
ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ސަރުކާރުން ދޭ ގްރާންޓް ހިމަނައިގެން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2014
ޓ އެކުލަވާލަނީ އައްޑޫސިޓިގެ
އކުލަވާލާފައެވެ .އެގޮތުން ބަޖެ ް
ނ ެ
ޖޓް ވަ ީ
 2016 ، 2015އަދި  2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަ ެ
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ބޖެޓްގައި ހިމަނައިގެންނެވެ.
ށ ކައުންސިލުން އެއަހަރެއްގައި ކުރަން ނިންމާ އެކްޓިވިޓީތައް ަ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަށްކޮ ް
އ
ފސްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުން ބާއްވަ ި
އަދި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ  15ގެ ކުރިން ބަޖެޓް ާ
ދ  2017ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލް އެކުލަވާލައި
ބަޖެޓްވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ .މީގެ އިތުރުން  2016 ، 2015އަ ި
ވއެވެ.
މަސައްކަތުގެ ތާވަލްގައި ހުރި އެކްޓިވިޓީތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި ެ
ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް
އަހަރު

ޢަދަދު (ރުފިޔާ)

2014

79,260,279

2015

76,670,650

2016

50,277,109

2017

35,864,929

 .2.3ކައުންސިލްގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް


ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  109ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
ދަށުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ  20ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ،އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ( 06ހައެއް)
މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމަކީ
ރ ކަމެކެވެ.
ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކު ާ



ގ
ދގެ (ށ) ެ
މގެ ޤާނޫނުގެ  109ވަނަ މާއް ާ
ހންގު ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
އރީ މަހުގެ  20ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ،ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި
ދަށުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނު ަ
ކއުންސިލަށް
ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ަ
ލާޒިމްކުރާ ކަމެކެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ޓ އެކުލަވާލައި ޖުލައި 20
އހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯ ް
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  2015 ،2014އަދި  2016ވަނަ ަ
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެލް.ޖީ.އޭއަށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ .އަދި  2015 ،2014އަދި  2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު
ނިންމައި ޖެނުއަރީ  20ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެލް.ޖީ.އޭއަށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ .އަދި މި ރިޕޯޓްތައް ޢާންމުކުރުމުގެ އިތުރުން
ށހަޅާފައިވެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މި ރިޕޯޓްތައް ރައްޔިތުންނަށް ހު ަ
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

 .2.4ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
މ
ދށުން ކޮން ެ
ދގެ (ރ) ގެ ަ
މގެ ޤާނޫނުގެ  109ވަނަ މާއް ާ
ހންގު ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
އަހަރެއްގެ މާޗް މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ ލޯކަލް
ވންޖެހެއެވެ.
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނު ަ

ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:


ނ
އތޯރިޓީ އި ް
2014ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ  02އިން ނޮވެމްބަރ  06ގެ ނިޔަލަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮ
މިއިދާރާގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން މިކައުންސިލްގެ
އވެ.
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިވެ ެ


މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑި އާއި ބަންދުދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާގޮތާއި އިތުރުގަޑީގެ
ރގައި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތް
ށޓަކައި 2014 ،ވަނަ އަހަރުގެ ތެ ޭ
ފައިސާދެވިފައިވާގޮތް ބެލުމަ ް
ރވިފައިވެއެވެ .އަދި އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މޮނިޓަރރިން
ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ އޮޑިޓެއްކު ެ
ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ.



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



 2016ވަނަ އަހަރުގެ

ނ
ތެރޭގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ އޮޑިޓެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަ ީ

ފެށިފައެވެ 31 .މެއި  2016ގައި ފެށުނު މިއޮޑިޓަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ
ކައުންސިލްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާ އޮޑިޓެކެވެ .މިމަސައްކަތް
ގން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު  02ޑިސެންބަރު  2016ގައި އަލުން ފެށި ެ


މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ،2015 ، 2014އަދި  2016ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް
ފއިވެއެވެ.
މާރިޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާ ަ
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

ތިންވަނަ ބައި
 .3ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް
އ ވާގޮތުން އެކައުންސިލެއް
ވނަ މާއްދާގަ ި
މގެ ޤާނޫނުގެަ 42
އ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ ް
ތތައް ސިޓީ ކައުންސިލުން
ނިސްބަތްވާ ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަ ް
ދޭންޖެހެއެވެ.
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ބޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި
ދިވެހިރާޢްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ހފައިވާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
ޚިދުމަތްތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ހަމަޖެ ި
-1

އޓުމުގެ މަސައްކަތް މިސިޓީގައި
މރާމާތުކޮށް ބެލެހެ ް
 42ވަނަ މާޢްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވެލިމަގުތައް ަ
ނ އެފަރާތައް ލިޔެ
ޑވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް މިއިދާރާއި ް
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މޯލް ި
ނ
ތށެވެ .ނަމަވެސް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  42ވަ ަ
މަސައްކަތް ކޮށްނިމިގެން އެފަރާތުން މިއިދާރާއަށް ބިލް ކުރާގޮ ަ
އ
ހމެނޭ ޚިދުމަތެ ް
ގޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ި
މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ު
ނޫނެވެ.

-2

މސައްކަތް އެކަށޭނެ
ގތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ަ
 42ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ ޮ
ޔ
ގޮތުގައި މިސިޓީގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށްޓަކައި މިއިދާރާގެ ފަރާތުން ވޭތުވެދި ަ
ނ
އދާއަށް ގެނެވު ު
ތިން އަހަރު ތެރޭގައި އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާ ް
ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.
-

އައްޑޫސިޓީގެ ގޭގެއިން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ސަދަން މޯލްޑިވްސް ކޮންޓްރެކްޓިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ
ކޮމްޕެނީ ޕްރައިޓް ލިމިޓެޑާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހިންގުނު.

-

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލެވި ،އެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ފަރާތަކާއި
ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ނަމަވެސް އެކަން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ނުވޭ.
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ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި

ނައްތާލުމާއި

ކުނި

ގތުން
ބެހޭ ޮ

ހލުންތެރިކުރުމަށް
ޭ

އ
އަވަށްތަކުގަ ި

އެކި

ގން ކުނި
ދ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޙާއްސަކޮށް ެ
ރައްޔިތުންހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވޭ .އަ ި
ދ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވޭ.
މަދުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ީ
-

ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ކުނި މަދުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕޯސްޓަރ ހަރުކުރެވިފައިވޭ

-

ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކުނިއެޅުން މަނާކުރާ ބޯޑް ހަރުކުރެވިފައިވޭ.

-

އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުގައި

ދ ތަކުގައި
ބން ހޯދައި އެކި ސަރަހައް ު
މށް ޑަސް ި
ޑަސްބިން ބެހެއްޓު ަ

ބެހެއްޓިފައިވޭ.
-

-3

އައްޑޫ ސިޓީ ގްރީން ސްކޫލް އިނިޝިއޭޓިވް ޕްރޮގްރާމް ހިނގުން

އ ފެރީ ޓާމިނަލް
 42ވަނަ މާޢްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ފާލަމާ ި
ވއެވެ .ނަމަވެސް
ހަދައި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ތރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް މިސިޓީގައި ކޮށްފައި ެ
ގޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ު
މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.
-

-4

ގައުކެނޑި ބްރިޖްގެ ފެންސް ހަލާކުވެފައިވާތީ ފެންސް ހޯދައި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ.

ތގެ މަތީން ރަށް
ރއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮ ު
 42ވަނަ މާޢްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތައް ދިވެހި ާ
ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮށްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ
ގޮތުން ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް މިކައުންސިލުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ
އ
ހމެނޭ ޚިދުމަތެ ް
ގޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ި
މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ު
ނޫނެވެ.
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 42ވަނަ މާޢްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތައް ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ނިޒާމް ފަދަ އާއްމު ޚިދުމަތްތައް
މިސިޓީގައި

ދެމުން

ގެންދަނީ

ފެނަކަ

ކޯޕަރޭޝަން

މެދުވެރިކޮށެވެ.

އަދި

މިޚިދުމަތް

މެދުކެނޑުމެއްނެތި

ދލާއި ގުޅިގެން މި
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެމުން ދެއެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަ ަ
ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ލތު ކެއާރ އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ
 42ވަނަ މާޢްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރައިމަރީ ހެ ް
އަސާސީ ޙިދުމަތްތައް މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިންނެވެ.
ގޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ު
މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.

-7

 42ވަނަ މާޢްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރީ ސްކޫލު ޚިދުމަތްތަކާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ
މނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުންނެވެ .ލާމަރުކަޒީ
މަސައްކަތް މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަނީ ި
ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި
ކ ހަރަކާތްތަކަށާއި ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި
ވސް ސްކޫލްތަކުން ހިންގާ އެކިއެ ި
ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ .ނަމަ ެ
ނންވާ އެހީތެރިކަން
ހޯދުމާއި މުސައްރިސުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ސްކޫލްތަކުން ބޭ ު
ނިމިދިޔަ ތިން އަހަރުތެރޭގައިވެސް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

-8

ރރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކުގެ
އބް ަ
 42ވަނަ މާޢްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާއްމު ލަ ި
މކުރުމުމަށް އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައި
ބނެ އިންތިޒާމް ޤާއި ް
އެހީގައި ލައިބްރަރީޏް އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލި ޭ
ވެއެވެ.
އބަސްވުން
އބްރަރީ (ޝަރަފުއްދީން ބިލްޑިނގް) ހިންގުމަށް ފަރާތަކާއިއެކު އެ ް
ހިތަދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ލަ ި

-

ހަދައި އެފަރާތާއި ލައިބްރަރީ ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް
ވއެވެ.
ނވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވިފައިނު ެ
އާއްމު ރައޔިތުންނަށް އެކަށީގެ ް
-

އހަރުގެ ތެރޭގައި
އކަތްކުރުމަށް  2016ވަނަ ަ
ތކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސަ ް
މީދޫ ކާޑުގޭ ލައިބްރަރީ މަރާމާ ު
އޤުވެރިކަން
އެކި ފަހަރުމަތިން އިޢުލާންކުރެވި ފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މަރާމާތުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަ ު
ފާޅުކޮށްފައިނުވާތީ އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވެއެވެ.

-9

ޑތަކާއި ބިންތައް
ޖތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި ،ޢާންމު ދަނ ު
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢި ު
 42ވަނަ މާޢްދާގެ (ވ) ގަ ި
ށން ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އާއްމު ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަ ު
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ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މިސިޓީގައި އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދވިފައިވެއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

އެގޮތުން ކުޅިވަރުކުޅޭ

އާއްމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޢާޢްމުޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މަރާމާތުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކައުންސިލުން
ޓ ފީގެ ޚަރަދާއި
ދ ކުޅިވަރު ދަނޑުތަކާއި ޕާކުތަކުގެ ކަރަން ު
މންނެވެ .އެގޮތުން އެފަ ަ
ދަނީ ކުރިއަށް ގެންދަވަ ު
އކަތް  2014ވަނަ އަހަރާއި  2015ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް
ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސަ ް
ދލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ
ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަ ަ
މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ .ނިމިދިޔަ  3އަހަރުތެރޭގައި ކުރިޔަށް
ގެންގޮސްފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
މސައްކަތް (ދަނޑު ބޮޑުކުރުމާއި ،ދަނޑުގެ ޓްރެކް އެޅުމާއި ލައިޓްޕޯސްޓް
މީދޫ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ަ

-

ޖެހުމާއި ،ދަނޑުގެ ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް)
-

ހުޅުދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން (ލައިޓް ޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓް ގުޚައިދިއްލުން)

-

ހރުކޮށް
އ ގޭޓްލުން ،ލައިޓް ޕޯސްޓް ަ
ފޭދޫ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ( ފެންސް ޖެހުމާ ި
ކަރަންޓްގުޅައި ދިނުން،

-

މަރަދޫފޭދޫ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް (ވަށާފާރު ރާނައި ފެންސް ޖެހުމާއި ލައިޓް ހަރުކުރުން)

-

މަރަދޫ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް (ލައިޓްޕޯސް ހަރުކޮށް ކަރަންޓުގުޅައި ދިއްލުން)

-

ލއިޓް ޕޯސްޓް ހޯދުން
ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް ދިއްލުމަށް ަ

-

މަނިކު ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް (ލައިޓް ޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ގަރަންޓްގުޅުން،

-

އީދިގަލި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް (ވަށާފާރު ރާނައި ،ބިން ލެވެލްކޮށް ،ފެންސް
ނތިޒާމް
އ ް
ލބޭނެ ި
ޖެހުމާއި ،ގޭޓްލުމާއި ،ލައިޓް ޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ގަރަންޓްގުޅުމާއި ދަނޑަށް ފެން ި
ހަމަޖެއްސުން)
-

މރާމާތުކުރުމާއި ،ކަރަންޓުލައި ދަނޑު
ކަސަބާ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް (ލައިޓްޕޯސްޓް ަ
ޒމް ހަމަޖެއްސުން)
ދިއްލުމާއި ،ދަނޑު ލެވެލްކުރުމާއި ،ދަނޑަށް ފެން ޖެހޭނެ އިންތި ާ

-

ނ
މަރަދޫފޭދޫގައި ބަށިކޯޓް އެޅު ް

-

ޓ އެޅުން
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގައި ބަށިކޯ ް

-

ލން
ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ދާޖަހާ ގޭޓް ު
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އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށް އައުޓްޑޯ ޖިމްސެޓް އަދި ބެންޗް ހޯދައި އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި
ނ
ބެހެއްޓު ް

-

ވ
ބނުން ާ
އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި  08ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން (ޕާކްގެ ވަށާފާރުރާނައި ކުލަލުން ،ޕާކަށް ޭ
ނ
ށ ފަސްއަޅައި ބި ް
އލުން ،ޕާކްތަކަ ް
ސާމާނު ހޯދުމާއި ހަރުކުރުން ،ޕާކްތަކުގައި ލައިޓް ޖަހައި ދި ް
ލެވެލްކުރުން)

-

މަރަދޫ ގަރާމުލި ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން

-

މަރަދޫ މަސްވެރިންގެ މައިޒާން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

-

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގައި ފިނި މައިޒާނެއް ހެދުން

-

ހިތަދޫ އާއި މަރަދޫގައި ސްވިމިންގެ ޓްރެކް އެޅުން

މކުރެވިފައި ނެތް
ޢ ރައްކާތެރިކަންދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއި ް
 42 -10ވަނަ މާޢްދާގެ (މ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުތިމާ ީ
ނަމަވެސް އެޚިދުމަތްތައް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
ށ
އ ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ރައްޔިތުންނަ ް
އވެ .އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގަ ި
މަތިން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެ ެ
މން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 42
ވރަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެ ު
ކައުންސިލުން ދެވެންއޮތް މިން ަ
ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ
ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.

ރމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި
 42 -11ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިންދޫކު ު
އ ޤަވާއިދުތަކާއި
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް  2015ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ޤާނޫނާ ި
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު
ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ .މިހާރު
ރކޮށް ހައުސިންގ
ދނީ ލޭންޑް ހައުސިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް ޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވި ި
ނ ަ
މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެ ް
މިނިސްޓްރީ އިންނެވެ.
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މގެ މަސައްކަތް
 42 -12ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި ބެލެހެއްޓު ު
ކުރުމަށްޓަކައި ޖިއޮގްރަފިކް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް މި ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރެވިފައި
ނުވެއެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.

ގ
ބލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް  2015ވަނަ އަހަރު ެ
 42 -13ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިސްކިތްތައް ެ
ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ.
ގޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ު
ރ ކުރަމުންދަނީ އައްޑުސިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ާޥ
އ ނޫނެވެ .މިމަސައްކަތް މިހާ ު
މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެ ް
ބދަލު ގެނައުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޔުނިޓުންނެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ަ
މަސައްކަތްތަކަކީ:
-

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން

ކށް އާބާތުރަ
ޑސިޓީގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ޮ
މހަށް އައް ޫ
ރަމަޟާން ަ

ފިލުވައި ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
-

އޓުން
މިސްކިތްތަކަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެ ް

-

ބނާ ޑިޒައިންކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑުސިޓިގައި އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ވަޤުފު ި

އ
ބލެހެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަ ް
 42 -14ވަނަ މާއްދާގެ (ލ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަބުރުސްތާން ެ
ނ
ތވާގޮތުގެ މަތި ް
އ ޤަވާއިދާއި އެގޮ ް
ލން ޤާނޫނާ ި
ށ ކައުންސި ު
އ މަހުގެ ނިޔަލަ ް
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލަ ި
ކޮށްފައިވެއެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ .ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންޑޭޓަށް ބަދަލު ގެނުވުމުގެ ކުރިން
ގ ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ:
ށކަމާކެމީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމު ެ
އޓުމާއި ކަ ު
ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެ ް
-

ކށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފުން ނަގައި ޤަބުރުސްތާނު ސާފު ޮ

-

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށްދީފައިވޭ

-

ހިތަދޫ ސަހަރާ ބޮޑުކޮށް ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައިވޭ

-

ފޭދޫ ގަބުރުސްތާނުގެ އިންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައިވޭ
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-

ވ
ސަހަރާތަކުގެ ބޭނުން ކުރުމަށް  6ޓެންޓް ހޯދިފައި ޭ

-

މަރަދޫ ކުރީގެ ޤަބުރުސްތާކުގެ އިންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައިވޭ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

 42 -15ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ސަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި
ދެމެހެއްޓުމަށް ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއަށް
ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.
-

މަރަދޫ ބޮނޑަގެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް

-

ބޮނޑަގެ އާސާރީ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެރިޓޭޖް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

-

އައްޑޫސިޓީގެ ވަނަވަރުފޮތް ލިޔުން

-

ނ
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ ސެކިއުރިޓި ބެލެހެއްޓު ް

ބތައް މިއިދާރާގެ
 42 -16ވަނަ މާއްދާގެ (ޏ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދީނީ އަދި ޤައުމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ މުނާސަ ާ
ށފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ދުވަސްތައް
ދވަހުގެ ތެރޭގައު ވަނީ ފާހަގަކޮ ް
ފަރާތުން މިދިޔަ ތިން އަހަރު ު
ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ވެސް ފާހަގަކުރުރެވިފައި ވެއެވެ.

 42 -17ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމައި ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް
ސލުން މިއިދާރާގެ
ގ ނިޔަލަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އު ޫ
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް  2015ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ެ
އަވަށު އޮފީސްތަކުން މުނިސިޕަލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ކުރެވިފައިވެއެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 42
ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ
ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ .މިހާރު މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަނީ ލޭންޑް ހައުސިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް ޑިޕާޓްމަންޓް
މެދުވިރިކޮށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އިންނެވެ.

ނދުމަށް ހަދާފައިވާ ކާނުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސަކަތް
 42 -18ވަނަ މާއްދާގެ (ޑ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަގުމަތި ފެންހި ް
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް މިސިޓީގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ މެދުވެރިކޮށް
ކައުންސިލުން ކުރެވިފައިވެއެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި
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ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ .މިހާރު މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން
ގެންދަނީ ލޭންޑް ހައުސިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް ޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވިރިކޮށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އިންނެވެ.
ބދަލު ގެނައުމުގެ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓަށް ަ
-

ހއްޓިފައިވޭ
ނބޮޑުވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ސިންކް ޕިޓްތައް ބެ ެ
ހިތަދޫ އަވަށުގެ ފެ ް

-

ފއިވޭ
ފޭދޫ އޯކިޑް މަގާއި ލަތީފީ ހިނގުމުގައި ސިންކް ޕިޓްތައް ބެހެއްޓި ަ

 42 -19ވަނަ މާއްދާގެ (ޒ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތް  2015ވަނަ އަހަރުގެ
ގ
ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ސިޓީގެ އަވަށްތަކު ެ
މަގުބައްތި

އޓާ
ބަލަހަ ް

މަރާމާތުކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ކޮންޓްރެކްޓް

އުސޫލުން

ފަރާތްތަކާއި

ހަވާލުކުރެވި

ލއި ގުޅިގެން މި
އެމަސައްކަތްވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަ ާ
ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ .މިހާރު މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން
ނޑް މުނިސިޕަލް ޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވިރިކޮށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އިންނެވެ.
ގެންދަނީ ލޭންޑް ހައުސިންގ އެ ް
-

ނކްރޯޑުގައި ރިފްލެކްޓިވް ޕޯސްޓް ހަރުކުރުން
ހިތަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް އިން ފެށިގެން މަރަދޫ އާއި ހަމައަށް ލި ް

-

ނ
ތ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓު ް
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަގުބައް ި

-

ނ
އައްޑޫސިޓީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ބައްތި ޖެހު ް

-

ނ
ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖެހު ް

-

ހުޅުދޫ މަގުބައްތި ބުޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް

ޓރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި
 42 -20ވަނަ މާއްދާގެ (ޓ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕެސްޓް ކޮން ް
އ
ވ މެޝިނަރީއާ ި
ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އަދި ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުން ާ
ތއް ހޯދައި އެކަން
އދި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާ ެ
ހން ސާމާނުތައް ގެނެވިފައިވެއެވެަ .
ނންވާ އެހެނި ެ
އެކަމަށް ބޭ ު
ބދަލާއި
ގނެވުނު ަ
ށ ެ
ވނަ މާއްދާއަ ް
އެވޯޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ަ 42
ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތް ދިނުން ކައުންސިލުން އުނިކުރެވިފައިވާތީ އެމަސައްކަތް ވަނީ މަޑުޖެހިފައެވެ.
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ނނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައި
 42 -21ވަނަ މާއްދާގެ (ޔ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު ފަރުދު ް
ނޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވި ނަމަވެސް މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މިއިދާރާގެ ބަޖެޓްގެ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ި
ހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ .އަދި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާދިސާތަކުގައި ދިވެހި
ތެރެއިން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެ ީ
ލޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި ގުޅިގެން މިއިދާރާއިން އެހީތެރިކަން
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި މޯ ް
ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.
-

ވ
އައްޑޫސިޓީ އަށް ކުރި މޫސުމީ ވިއްސާރައިގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި ޭ

-

ތރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ
ގއި ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހީ ެ
ލތްތަކު ަ
ބން ދަތިވާ ހާ ަ
ބޯފެން ލި ު

-

ރކޮށްދިނުމުގެ
ހތެރިކަން ފޯ ު
ގުދުރަތީ ހާދިސާތަކާއި ކުއްލި ހާދިސާތަކުގައި ގެއްލުންވާ ފަރުދުންނަށް އެ ީ
މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ

ދއި އެއްގޮތަށްތޯ
ނނާއި ޤަވާއި ާ
 42 -22ވަނަ މާއްދާގެ (ޕ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން ހިންގަނީ ޤާ ޫ
ބެލުމުގެ މަސައްކަތް  2016ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް މިއިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.
ގޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ު
މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ .މިހާރު މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިން
މިސިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިފާ ޔުނިޓުންނެވެ.

 42 -23ވަނަ މާއްދާގެ (ޖ) ގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާ ޓްރާންސްޕޯޓާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން  2016ވަނަ އަހަރުގެ
އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް މިއިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު
ބަދަލާއި ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ .މިހާރު
ނނެވެ.
ދނީ ޓްރާންޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން މިސިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިފާ ޔުނިޓު ް
މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެން ަ

ރމުގައި ޝަރުޢީ
ކން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކު ު
ޓތަ ު
 42 -24ވަނަ މާއްދާގެ (ޗ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ ކޯ ު
ދފައެވެ .އެގޮތުން
ކން މިއިދާރާއިން ވަނީ ފޯރުކޮށް ީ
ކޯޓްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދޭންވާ އެންމެހާ އެހީތެރި ަ
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްއާއި ގުޅިގެން ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓްތަކުން ޙުކުމްކުރާ ކުށްވެރިން
މާލެފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިއިދާރާއިން ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައެވެ.
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ޖހޭ ހުއްދަތަކާއި
ވޒާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ެ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކިއެކި ު
 42 -25ވަނަ މާއްދާގެ (ހހ) ަ
ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބާޠިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިއިދާރާއިން ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓް
އ
ޢންމު ޚިދުމަތްތައް ޤާނޫނާ ި
ކއި ،އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ދެމުންގެންދާ ާ
އޮތޯރިޓީގެ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތަ ާ
ނ  2016ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޤާވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތި ް

 42 -26ވަނަ މާއްދާގެ (ހށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް މިއިދާރާގެ އަވަށު އޮފީސްތައް
ތކާއި ލިޔުންތައް
ދ ކަމާއިގުޅޭ މިފަދަ ތަފާސްހިސާބު ަ
ދނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ .އަ ި
މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ަ
އެއޮފީސްތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ނ ދޭންޖެހޭކަމަށް
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކިއެކި ޤާނުންތަކުން ،ސިޓީކައުންސިލު ް
 42 -27ވަނަ މާއްދާގެ (ހނ) ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ވެސް މިސިޓީގައި ދެވެމުން ގެންދެއެވެ.
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ހަތަރުވަނަ ބައި
 .4ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން
 .4.1ކައުންސިލްތަކާއި ފުލުހުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 70ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތަކާއި
ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެނަމަ
ވ .އަދި ކައުންސިލްތަކުގެ
ދންޖެހެއެ ެ
ވރަކުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިވެ ޭ
ކައުންސިލްތަކަށް ވެވުނު މިން ަ
ނ
ވ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލު ް
ހންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެނަމަ ،ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުން ާ
ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ފުލު ު
ފުލުހުން ދޭންޖެހެއެވެ.
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ފުލުހުން ކައުންސިލުގެ އެހީތެރިކަން އެދިއްޖެ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ކައުންސިލުން ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން
ނ
ދެވިފައިވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ މިއިދާރާއިން އެދޭ ކަންކަމުގައިވެސް އެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންލިބިފައިވެއެވެ .އެގޮތު ް
ސޓީގައި އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ގާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން
ޅގެން ސިޓީ ފެންވަރުގައި މި ި
ކައުންސިލާއި ފުލުހުންނާއި ގު ި
ކރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް
ހލުންތެރި ު
ނށް އަމާޒުކޮށްގެން ޭ
އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިފައިވެއެވެ .އަދި ރައްޔިތުން ަ
ހިންގައިފައިވެއެވެ.
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 .4.2ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 71ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ
ށން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދާ
މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މިތަންތަނުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަ ު
މ
ނ އިންތިޒާ ް
ރއަކުން ލިބޭ ެ
ވން މުއައްސަސާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއި ާ
ޢލަތުގެ މިނި ަ
ހިންގަމުންދާ ދަ ު
ރކަން ސިޓީ ކައުންސިލުން
ހތެ ި
ބނުންވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެ ީ
ހަމަޖެއްސުމާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޭ
އވެ.
އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެ ެ
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:


މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދެމުންގެންދާ އާންމު ޚިދުމަތްތައް  2016ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުގެ
ނ
ށދީފައެވެ .އަދި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެނެވު ު
ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮ ް
ނޓެއް ޤާއިމްކޮށް
ނދަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޔު ި
ތތައް މިހާރު ފޯރުކޮށްދެމުންގެ ް
ބަދަލާއި ގުޅިގެން އެ ޚިދުމަ ް
އެޔުނިޓުންނެވެ.



ށ ކައުންސިލްގެ
ނ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުގެ ނިޔަލަ ް
މހައި ޚިދުމަތްތައް  2016ވަ ަ
ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ އެން ެ
އ ގުޅިގެން އެ
ދލާ ި
ވނު ބަ ަ
ކޒީ ޤާނޫނަށް ގެނެ ު
އިދާރާއިންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ .އަދި ލާމަރު ަ
ޚިދުމަތްތައް މިހާރު ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދަނީ އެ އޮތޯރިޓީގެ ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކޮށް އެޔުނިޓުންނެވެ.



ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ބަދަލުވުމާއި ހަމަޔަށް އެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަނީ ކޮށްފައެވެ .އަދި
މިބަދަލާއި

ގުޅިގެން

ޓރީގެ
މިނިސް ް

ޔުނިޓެއް

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގައި

ޤާއިމްކޮށް

މިހާރު

އެޚިދުމަތްތައް

ޓންނެވެ.
ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދަނީ އެ ޔުނި ު


ވށު
ރން ހިތަދޫ އަ ަ
ޝންގެ ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކު ި
އމިގުރޭޝަން އެންޑު އެމިގުރޭ ަ
މިސިޓީގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ި
އހަރުން ފެށިގެން
ވފައިވެއެވެ .އަދި 2012ވަނަ ަ
ށ ދެ ި
އއް އެ ޔުނިޓް ހިންގުމަ ް
އޮފީސް ހިންގި އިމާރާތުން ބަ ެ
މިއަދާއި ހަމަޔަށް އެއިދާރާއިން ދެމުންގެންދާ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް
ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

މިއިދާރާގައި ސޮސައިޓީ ފޯރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޔުނިޓެއް

2012ވަނަ އަހަރު ޤާއިމްކުރެވި ޢާންމު

ސިއްހަތާއިގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް މިސިޓީގައި ހިންގާފައިވެއެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރުގެ
ދޔަ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުމާއި ގުޅިގެން އެ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްވަނީ ހުއްޓިފައެވެ.
ތެރޭގައި މިޔުނިޓުން ހިންގަމުން ި


ށ  2015ވަނަ
ތތައް އައްޑޫގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަ ް
އ އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ޚިދުމަ ް
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނި ު
އމްކޮށްފައެވެ .އަދި
އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ވަނީ އެއޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ޔުނިޓެއް ޤާ ި
މި ޔުނިޓުން މީރާގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ.



ނ އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޯށްދިނުމަށާއި
އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަ ް

ގ ޕްރޮޖެކްޓްތައް
މިސިޓީގައި ހިން ާ

އ އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްއް މިސިޓީއަށް
މށްޓަކާ ި
ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
ކަނޑައަޅައި،

2013ވަނަ

އަހަރު

އެއިދާރާގެ

ޔުނިޓެއް

މިއިދާރާގައި

ޤާއިމްކުރެވި

އެޚިދުމަތްތައް

ދަނީ

ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.


ޓޓިސްޓިކްސްގެ ޚިދުމަތްތައް މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޮނިމަށްޓަކައި،
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސް ެ
ނނަނީ މިއިދާރާގައި
ގން އަ ް
ށން އެއިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް  2013ވަނަ އަހަރުން ފެށި ެ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެދަ ު
މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.



ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި އެކު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް
ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.



މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އާއިއެކު  2016ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި
ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތަށް އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދެފަރާތް ގުޅިގެނެ
މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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 .4.3ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުމާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
އެހީތެރިވެދިނުން
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  74ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން
ދއުރު ފުޅާކޮށް
ކއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ަ
ނތަ ާ
ހންގުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފު ި
ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައްރާވައި ި
ނ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.
އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދަ ް
ގ
 ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރީދާއިރާތައްލާމަރުކަޒީއުޞޫލުންހިންގުމުގެޤާނޫނު ެ
ތަރައްޤީގެ

ޕްލޭންގައި

ނ
ހިމެ ޭ

މަޝްރޫޢޫތައް

76

ކއި
ހިންގުމަށްޓަ ަ

ވަނަ

ކައުންސިލުން

ވާގޮތުން

މާއްދާގައި
އަމިއްލަ

ގ
ރަށު ެ

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި

ލ
ނ ވާނީ އަމިއް ަ
ދވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން އެހީ ދޭ ް
ޖަމާޢަތްތަކަށް ފައިސާ އާއި ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން އެހީ ެ
ށ
ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި މިންގަނޑުތަކާ ތައާރުޟުނުވާގޮތަ ް
ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ.
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް ބައިވެރިކޮށް ތަފާތު
އކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައިވެސް
އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައްވަނީ ހިންގާފައެވެ .އަދި އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ހިންގި އެކި ެ
ކައުންސިލުންވަނީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ .ތިރީގައިމިވަނީ ަ 2015 ،2014އ ިދ  2016ވަނަ އަހަރު
ކައުންސިލުން ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ސްކޫލުތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ބައެއް މިފަދަ ފަރާތްތަކުން މިސިޓީގެ ތަރައްޤީ އާއި
ހތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ.
ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ހިންގި ތަފާތު މަޝްރޫޢުތަކަށް ދެއްވާފައިވާ އެ ީ

ރ
ނަންބަ ު

އެހީގެ ޢަދަދު

ތަފުސީލު

(ރުފިޔާ)

 2014ވަނަ އަހަރު ދެވުނު އެހީ
 2014ވަނަ އަހަރު ދެވުނު އެހީގެ ޖުމުލަ 408,661.00
 2015ވަނަ އަހަރު ދެވުނު އެހީ
1

ހިތަދޫ ސްކޫލު ޕްރައިޒްޑޭ އަށްވެވުނު އެހީ

5000.00

2

ގޯދިއްޔާ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތައް ދެވުނު އެހީ

10000.00
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3

 8ވަ އެޓޯލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ހޮރައިޒަން އެކަޑަމީ އިން ބައިވެރިވުމަށް ދެވުނު އެހީ

5000.00

4

ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އައްޑޫސިޓީގެ ޓީމަށް ވެވުނު އެހީ

10000.00

5

ސައީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ވެވުނު އެހީ

5000.00

6

ޖުނާ ޗެލެންޛުކަޕްގައި ބައިވެރިވި އައްޑޫސިޓީގެ 5ޓީމަށް ދެވުނު އެހީ

15000.00

7

މަކިޓާ 8ވަނަ ޖުނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝަރަފުއްދީން

6000.00

ސްކޫލަށް ވެވުނު އެހީ
8

މަކިޓާ 8ވަނަ ޖުނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހިތަދޫ ސްކޫލަށް

6000.00

ވެވުނު އެހީ
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

23

ވޮލީ މުބާރާތައް ހުޅުދޫ ޔޫތު ފައުންޑޭޝަނަށް ވެވުނު އެހީ

10000.00

24

ފޭދޫ ކުދިމާ ޕްރީސްކޫލަށް ވެލި ހަދިޔާކުރުމަށް ވެވުނު އެހީ

7500.00

25

ހުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދަޑުގެ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ވެލި ހޯދައިދިނުމަށް ވެވުނު އެހީ

5000.00

 2015ވަނަ އަހަރު ދެވުނު އެހީގެ ޖުމްލަ 672538.72
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 2016ވަނަ އަހަރު ދެވުނު އެހީ
1

ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އެކި އަވަށްތަކުން ބައިވެރިވި ޓީމްތަކަށް ދެވުނު އެހީ

236,750.00

2

ކްލަބް ޒެފެޔަރ އަދި ކްލަބް ރިވަރިން ގުޅިގެންބޭއްވި އެސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތައް ދެވުނުއެހީ

30,000.00

3

ޔޫތު ފެސްޓިވަލްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ޒެފަޔަރ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ދެވުނު އެހީ

14,300.00

4

ޒިކްރާ ފައުންޑޭޝަން (ހިތަދޫ މަސްޖިދުލް ޒިކްރާގެ މަރާމާތަށް ކައުންސިލުން ދެވުނު އެހީ)

10,041.00

5

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

5,000.00

6

ޔަޝީ ޖަމްޢިއްޔާ (ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެވުނު އެހީ)

2,000.00

7

ހިޔައު ޖަމްޢިއްޔާ (ރަމަޝާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭއްވުނު މާހެފުމަށް ދެވުނު އެހީ )

5,000.00

8

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތާއި ބެހޭ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހިންގި ކެންސަރ އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމަށް

9,290.00

ދެވުނު އެހީ
9

ކަނބައިދި އެވޯޑްގެ ޙަފްލާ ބޭއްވުމަށް ދެވުނު އެހީ

73,128.00

10

ޝެފްސް ގިލްޑް މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ހިންގުނު ކަލިނަރީ އިވެންޓް ބޭއްވުމަށް ދެވުނު އެހީ

35,600.00

11

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ބިލްބޯޑް ހެދުމާއި ތަފާތު

16,869.00

ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ދެވުނު އެހީ
12

ފެބްރިކް އެންޑް ރިބަން ކޯސް ހިންގުމަށް ދެވުނު އެހީ

31,050.00

13

އެވްރީވަންސް ލާރނިންގް ސެންޓަރ ( 2014އަދި  2015ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ

2,000.00

ޔިއަރ އަށް ދެވޭ އެހީ)
14

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބަރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކެންގަރޫ ސްކޫލް 15

3,750.00

ބައިވެރިންގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވުނު އެހީ
15

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބަރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހިތަދޫ ސްކޫލް ބައިވެރިންގެ

12,500.00

އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވުނު އެހީ
16

ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މެލޭޝިޔާ އަށް ދިޔުމަށް ދެވުނު އެހީ

69,795.00

17

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބަރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޭދޫ ސްކޫލް ބައިވެރިންގެ

10,500.00

އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވުނު އެހީ
18

ފޭދޫ ސްކޫލުގެ ގޯގްރީން ޕްރޮޖެކްޓަށް ދެވުނު އެހީ

30,000.00

19

ހިތަދޫ ސްކޫލް ޕްރައިޒްޑޭ އަށް ދިން  11ޝީލްޑް

11,210.00
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20

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ޕްރައިޒްޑޭ އަށް ދެވުނު  18ޝީލްޑް

19,398.00

21

ފޭދޫ ސްކޫލް ޕްރައިޒްޑޭއަށް ދެވުނު  1ޕްލާކް

1,378.00

22

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް ޕްރައިޒްޑޭ އަށް ދެވުނު  3ވުޑެން ޝީލްޑް

5,528.00

23

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

1,150.00

24

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގައި ޕްރީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޕާކެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދެވުނު

50,000.00

އެހީ
25

ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީ ޑިޖިޓަލް ކުރުމަށް ދެވުނު އެހީ

50,000.00

26

މީދޫ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީ ޑިޖިޓަލް ކުރުމަށް ދެވުނު އެހީ

50,000.00

27

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

74,898.00

ވަގުތީގޮތުން އާއިލާއަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު
28

ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދެވުނު

2,500.00

29

އަޟުހާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް މީދޫ މުލިމަތި ޔުނައިޓެޑް އަށް ދެވުނު

10,000.00

30

ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ދެވުނު އެހީ

208,889.00

31

ރަމަޝާން މަހަށް މަސްޖިދުލް ބާބުލް ޚައިރު މަރާމާތުކުރުމަށް ކައުންސިލްއިން ދެވުނު އެހީ

9,201.00

32

ސ.ހިތަދޫ ދަހަރާގެއަށް ދާއިމީ ކަރަންޓްލުމަށް ކައުންސިލުން ވެފައިވާއެހީ

17,150.00

33

ސ.ހިތަދޫ ނާޒްނީމަންޒިލްގޭ އާއިލާއަށް ކައުންސިލްއިން ދެވޭ އެހީ

5,000.00

34

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި ޕްރޮގްރާމުގެ  5ވަނަ ލިބުނު އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައިވެރިޔާއަށް ދެވޭ އެހީ

15,000.00

35

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި ރެޑީ ކޭމްޕް އަށް ދެވުނު އެހީ

7,225.00

36

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

23,309.00

ގަން މާލެ ޓިކެޓް
37

އައްޑޫ ސިޓީގެ އެތްލެޓިކްސް ޓީމު ޤައުމީ އެތްލެޓިކްސް މީޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެވުނު އެހީ

15,000.00

38

އަތޮޅު ލީގުގައި ބައިވެރިވާ އައްޑޫ ސިޓީގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު މާލެއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ޓިކެޓް

30,000.00

ނެގުމަށް ދެވުނު އެހީ
39

ފުވައްމުލަކު ގައި ބޭވި ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި މީދޫ ޓީމަށް ދިން އެހީ

5,000.00

40

މިނިވަން ފަންސާސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކަށް ދެވުނު އެހީ

214,776.00

 2016ވަނަ އަހަރު ދެވުނު އެހީގެ ޖުމުލަ 1424187.00
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ފަސްވަނަ ބައި
 .5ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
 .5.1ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
ނ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެޤާނޫނުގެ  03ވަނަމާއްދާގެ (ބ) ގައިވާގޮތުން ކައުންސިލު ް
ޖހެއެވެ.
އެކައުންސިލްހިމެނޭ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވާން ެ
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނނެވެ .އެއީ ލިޔެކިޔުމުން
ހޅުމުގައި ޢާއްމުގޮތެއްގައި އަމަލު ކުރެވެމުންދަނީ ދެއުޞޫލަކު ް
ކައުންސިލަށް މައްސަލަ ހުށަ ެ
ކައުންސިލަށް އާއްމުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ތަކާއި ސީދާ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ނުވަތަ ކަންސިލަރުން ނުވަތަ އިދާރާގެ
އސަލަތަކަށް އެޓެންޑުކޮށް
ހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެވެ .އެގޮތުން ލިޔުމުން ހުށަހެޅޭ މަ ް
އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް އަނގަބަހުން ު
ހޅުއްވި ފަރާތައް ލިޔުމުން
ގތް ބައްލަވައި މައްސަލަ ހުށަ ެ
އެމައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ސެކްޝަނަކުން އެކަމެއް ހިނގާފައިވާ ޮ
ވ
ހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށްވެސް ރިއާޔަތްކޮށް ލިޔެކިޔުން ބޭނުން ާ
ނވެ .އަދި އަނގަބަހުން ު
ނ ެ
އަންނަނީ ޖަވާބުދާރީ ވެވެމު ް
އގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް
ޔން ހޯދައި އެފަރާތައް އެކަމެ ް
ނނަވައި ލި ު
ހޅި ފަރާތަކަށް ދަ ް
ހށަ ެ
ހާލަތްތަކުގައި އެމައްސަލަ ު
ކިޔައިދެވި އެފަދަ މައްސަލަތައްވެސް އަންނަނީ ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅަމުންނެވެ.
ތރޭގައި ކައުންސިލުންވަނީ
ޅމަށް  2015ވަނަ އަހަރުގެ ެ
އސަލަތަކާއި ޝަކުވާތައް ހުށަހެ ު
މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަ ް
ހޮޓްލައިނެއް

ޤާއިމްކޮށްފައެވެ.

އަދި

މި

ލައިން

މެދުވެރިކޮށް

ހުށަހެޅޭ

މައްސަލަތައް

ބަލައި

ށ
ކ ް
އެފަރާތްތަ ަ

ޖަވާބުދާރީވެފައިވެއެވެ.

 .5.2ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން
ގ  92ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ސިޓީގައި ހިމެނޭ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރީދާއިރާތައްލާމަރުކަޒީއުޞޫލުންހިންގުމުގެޤާނޫނު ެ
ފއިނޭންޝަލް ޕްލޭން
ަ
ކށް ،އެސިޓީގެ
ނށާއި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާ ޮ
އަވަށްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭ ަ
ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެންނެވެ.
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

ށ
ދށުން ރައްޔިތުންނަ ް
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  110ވަނަ މާއްދާގެ ަ
ދލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބްރުއަރީއާއި ޖުލައިމަހު ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހެއެވެ.
ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައް ަ
މިގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ނސިލްގެ ކުރިއަށްއޮތް
ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ .އަދި ޖުލައި މަހުގައި ބާއްވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ކައު ް
ގތުން ރައްޔިތުންނާއި
ށހަޅައި ޚިޔާލު ހޯދަންޖެހެއެވެ .މި ޮ
ނށް ހު ަ
އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ރައްޔިތުން ަ
ބައްދަލުކުރުމުގެ

7

(ހަތެއް)

ދުވަސް

ކުރިން

އެ

ރިޕޯޓުތަކާއި

ޕްލޭނާއި

ބަޖެޓުގެ

މަޢުލޫމާތު

ށ
ޢާންމުކޮ ް

ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން ދެމަހުން
ށ ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ.
އެއްމަހު ކައުންސިލުން ޢާންމުކޮ ް
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
މޝްވަރާހޯދައި އެކަމަކާއިގުޅޭ
ވނީ ރައްޔިތުންގެ ލަފައާއި ަ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގާ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގާފައި ަ
މުއައްސަސާތަކާއި ވުޒާރާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ހިންގޭ
ދ
މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުން ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކޮށް ދެއްވާ ހިޔާލުތައް ކައުންސިލުން ބަލައިގަނެ އެފަ ަ
ކަންކަމަކަށްވެސް ވާނީ ރިއާޔަތްކުރެވިފައެވެ .ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތުގެ މަތީނެނެވެ.
ކައުންސިލްގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާހޯދުމަށް

،2014

ށ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން
އހަރު ވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ރައްޔިތުންނަ ް
 ،2015އަދި  2016ވަނަ ަ
ބރުވަރީ މަހު ބާއްވާފައިވާ
އައްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .އަދި ފެ ް
ށ
ނ ް
ހރުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުން ަ
ލގެ ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ،ހިނގަމުންދާ އަ ަ
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކައުންސި ް
ހުށަހަޅައި،

ކައުންސިލްގެ

ޙަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ޖުލައި މަހުގައި ބާއްވާފައިވާ

ޓ
ދ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ބަޖެ ް
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހިނގަމުން ާ
ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚިޔާލާއި މަޝްވާރާ ހޯދިފައިވެއެވެ.
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

 .5.3ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ލިބޭ މައްސަލަތަކާއި އައްޑޫސިޓީ
 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެ ް
ކައުންސިލުން ދައުވާ ކުރާ މައްސަލަތައް
ކައުންސިލުން ދައުވާ ކުރާ މައްސަލަތައް
މައްސަލައިގެ ބާވަތް

ރިމާކްސް

ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް

#
1

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވަޖުދީ

އަވަށު ބޯޑު އުފެއްދި މައްސަލަ

ނިމިފައި

2

އަޙްމަދު ނަސީމް،އިވްނިންގް ރޯޒް/ސ.ހިތަދޫ

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

3

ޚަދީޖާ ޒާހިރު،ލިލީމާގެ/ސ.މަރަދޫފޭދޫ

ބިމާއިގުޅޭ

ނިމިފައި

ފައިސާއާއިގުޅޭ މައްސަލަ

ކުރިއަށްދަނީ

ބިމުގެ މައްސަލަ

ކުރިއަށްދަނީ

ޑިލިޖެންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،އޮރެންޖް
4

ފްލާވަރ/ސ.ހިތަދޫ

5

އެމް.ބީ.ސީ (ޕީ.އެސް.އެމް)

6

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު .އަބްހަރީވާދީ ސ.މީދޫ

ލ
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު މައްސަ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އށް
އޮފީހުން ހައި ކޯޓު ދެކުނު ފޮފި ަ
ހުށަހެޅިފައި (އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން

ކުރިއަށްދަނީ

މިމައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ނުކުރުމަށް
ނިންމަވާފައިވޭ)
ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ލިބޭ މައްސަލަތައް
ނަންބަރު
7

ދައުވާ ކުރާ ފަރާތް
ދ
ޙުސައިން މުޙައްމަދު ،އާޝިފާ/ސ.ހިތަ ޫ
ވލާ،
ޢަބްދުﷲ މަންސޫރު ،ވައިލެޓް ި

8

ސ.މަރަދޫފޭދޫ
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މައްސަލައިގެ ބާވަތް

ރިމާކްސް

ގޯއްޗާބެހޭ

ނިމިފައި

ށ
ގތުމަ ް
ބަދަލުލިބި ަ

ނިމިފައި
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9

މުޙައްމަދު ނަސްރުﷲ ،ޗަބޭލީގެ/ސ.މަރަދޫ

10

ދިލާސާ ފާއިޒް ،ނޫރަންފެހި ސ.މީދޫ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ނ
ގތު ް
ގޯތި އަނބުރާ ލިބި ަ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރެޖިސްޓަރީ
ވން އެދި
ބާޠިލްކޮށްދެއް ު

ނިމިފައި
ނިމިފައި

11

ނުޢުމާން ޢަލީ ،އަކޢޝިޔާ ،ސ.މީދޫ

އުމުރު ސާބިތުކުރުން

ނިމިފައި

12

އަޙްމަދު ދީދީ

ވަޒީފާއާއިބެހޭ

ނިމިފައި

13

ދ
ޒައީމާ އިބްރާޙީމް،ނޫމުގުމާގެ/ސ.ހިތަ ޫ

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

14

ޙަސަން އިބްރާޙީމް

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

15

ޙުސެއިން ޒާދީ ،ޝިފް ،ސ.ހިތަދޫ

ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން

ނިމިފައި

16

ނޫރުސަޢާދާ މުޙައްމަދު ،ގެދަރު ،ސ.ހިތަދޫ

ހ
ބިމާ ބެ ޭ

ނިމިފައި

17

އިބްރާޙީމް ތާހިރު،ސެވެން ސްޓާރ/ސ.ހިތަދޫ

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

18

ދ
މުޙައްމަދު އިބްރާޙީމް،ތާބިޝް/ސ.ހިތަ ޫ

ހ
އެއްބަސްވުމާއިބެ ޭ

ނިމިފައި

19

ދ
ޙައްވާ ދީދީ ،ބޯޅަކިންކިރިމާގެ/ސ.ހިތަ ޫ

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

20

ޢަލީ މޫސާ،ހަޑިކެޔޮ/ސ.ހިތަދޫ

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

21

މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު،ރޯޒަރީ ވިލާ/ސ.ހިތަދޫ

ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން

ނިމިފައި

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

23

ޢާޒިމް އާދަމް

ނ
ބަދަލު ހޯދު ް

ނިމިފައި

24

ޢަބްދުﷲ އާމިރު

ނ
ގތު ް
ބިން ލިބި ަ

ނިމިފައި

25

ޙައްވާ މޫސާ،ވިންޑް ސީ/ސ.ހިތަދޫ

ގޯއްޗާބެހޭ

ނިމިފައި

އައިޝަތު ޝަމްސިއްޔާ،ދަފްތަރު ނަންބަރު
22

/ 3561ކ.މާލެ

ބރު 9064
އަޙްމަދު ސަބާޙު ،ދަފްތަރު ނަން ަ

ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރުން

ނިމިފައި

27

އޓްޒަރާފު/ސ.ހުޅުދޫ
އާމިނަތު މަނިކުފާނު،ވަ ި

ޢުމުރު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަ

ނިމިފައި

28

ދ
ޢަލީދީދީ ،ސޭބުމާގެ ،ސ.މަރަ ޫ

ށ ދޫކުރުން
ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ބިން ކުއްޔަ ް

ނިމިފައި

29

ދ
ރަޙްމަތު ،ބަރާބަރުގެ ،ސ.ހިތަ ޫ

26

/ކ.މާލެ
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ހ
މިލްކުވެރިކަމާބެ ޭ

ނިމިފައި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް
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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

ދ
އާމިނަތު އާތިފާ،ޒޭވަރު/ސ.ހިތަ ޫ

ގޯއްޗާއިބެހޭ މައްސަލަ

ނިމިފައި

34

ދ
ޝލްޓަން/ސ.ހިތަ ޫ
ޢާއިޝަތު ޝިރާނީެ ،

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

35

ދ
މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު،ހަމަލާ/ސ.ހިތަ ޫ

36

ފާޠިމަތު އާމިރާ

37
38

މޯލްޑިވްސް ބްރޮޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން
އާމިނަތު ޝަފީޤާ،ތުނޑި/ސ.ހިތަދޫ
އިބްރާޙީމް ނަފީސް

ޙަމަލާ ގޯއްޗަށް ވަނުމަށް އެދޭ މަގެއް
ށ
ހޯދުމަ ް

ނިމިފައި

ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރުން

ނިމިފައި

ހ
ބިމާބެ ޭ

ނިމިފައި

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

ޙައްޤު ހޯދުން

ނިމިފައި

40

ޙުސައިން އާމިރު،މއ.ވިންޑްސްޓާރ/ކ.މާލެ

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

41

ދ
ޙުސައިން މުޙައްމަދު،އާޝިފާ/ސ.ހިތަ ޫ

ގޯއްޗާބެހޭ

ނިމިފައި

42

ސޮފިއްޔާ ޢަލީ،ނޫމުގުމާގެ/ސ.ހިތަދޫ

ހ
ބަދަލާބެ ޭ

ނިމިފައި

43

އަބްދުލް ރަޝީދު އަޙްމަދު

ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން

ނިމިފައި

44

މަރިޔަމް މަނިކުފާނު ،ވައިޖެހޭގެ ،ސ.މަރަދޫ

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

45

އާމިނަތު ޙުސައިން،ޝީނާޒް/ސ.ހިތަދޫ

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

46

އަޙްމަދު ވާފިރު،ވެނީލާގެ/ސ.މަރަދޫ

ނ
އ ދިނު ް
ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ގޯތިން ބައެ ް

ނިމިފައި

47

މުޙައްމަދު ދީދީ،އޯޝަނީމާގެ/ސ.ހިތަދޫ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާބެހޭ

ނިމިފައި

48

ދ
އިބްރާޙީމް ސަބްރީ،ބިންބިމާގެ/ސ.ހިތަ ޫ

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ

ނިމިފައި

49

އަބްދުލްޙަކީމް އަޙްމަދި ދީދީ،ޑޭއިލައިޓް/ސ.މީދޫ

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

50

އިބްރާޙީމް މަންސޫރު،މއ.އަމީލީހިޔާ/ކ.މާލެ

ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން

ނިމިފައި

51

ޝަކީބް އަބްދުﷲ،ވައްތިޔަރުގެ/ގދ.ގައްދޫ

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

39

ރ ް
ނ ްގ ެ
ކ ް
ޙުސައިންޮ ،
ސ/ސ.ހިތަދޫ
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް
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52

ހަސަން ރިޔާޒް،ސަބާ/ސ.ހިތަދޫ

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

53

ތދޫ
ފާޠިމަތު ނަޖުމާ،ދަނބުގެ/ސ.ހި ަ

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

54

ދިލާސާ ފާއިޒް ،ނޫރަންފެހި ސ.މީދޫ

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

55

ޢާއިޝަތު ދީދީ،ރެޑް ހައުސް/ސ.މީދޫ

ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން

ނިމިފައި

56

ތދޫ
އަބްދުﷲ ދީދީ،އަޖައިބުގެ/ސ.ހި ަ

ށ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ލިބިގަތުމަ ް

ނިމިފައި

57

ޢާއިޝަތު އިބްރާޙީމް ،ރަންކޮކާގެ ސ.ހިތަދޫ

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

58

ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު ދީދީ،ގ.ރޯޒް ވުޑް/ކ.މާލެ

ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން

ނިމިފައި

ނައިސްވޭ ހޯލްޑިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

ށ
ފައިސާ ލިބިގަތުމަ ް

ނިމިފައި

60

ދ
ލބެލިގެ/ސ.ހިތަ ޫ
ފާޠިމަތު ނިސްރީން،ހެ ެ

ހ
ގޯތިގެދޮރާއިބެ ޭ

ނިމިފައި

61

ދ
އަބްދުﷲ ނަސީމް،ޓޯކިޔޯ ވިލާ/ސ.ހިތަ ޫ

ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން

ނިމިފައި

62

ދ
އަޙްމަދު ޢަލީ ،ހިލްމަން/ސ.ހިތަ ޫ

ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން

ނިމިފައި

63

އިބްރާޙީމް ނާޒިލް،ނާއިލީ މަންޒިލް/ސ.ހިތަދޫ

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

64

މޫސާ ފަތުޚީ ،ކުދިހިތިގެ ސ.ފޭދޫ

ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން

ނިމިފައި

65

ޙައްވާ މޫސާ ،ސ.ހިތަދޫ ވިންދްސީ

ގޯއްޗާބެހޭ

ނިމިފައި

66

ދ
ރަޙުމަތު،ބަރާބަރުގެ/ސ.ހިތަ ޫ

ގޯއްޗާއިބެހޭ

ނިމިފައި

67

ޙުސައިން ޞާލިޙް،އަލި/ސ.ހިތަދޫ

ހ
ބިމާއިބެ ޭ

ނިމިފައި

68

މުޙައްމަދު ޒާހިރު،ގްރީންގްރާސް/ސ.ހިތަދޫ

ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން

ނިމިފައި

69

ޙުސައިން އިބްރާޙީމް،ޖަނބުރޯލުގެ/ސ.މީދޫ

59

ދ
ލިމިޓެޑް ،ސ.ހިތަ ޫ

ނގުމުގެ
ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން ކުލި ެ
މައްސަލަ

ނިމިފައި

70

ޢަލި ދީދީ ،ސޭބުމާގެ/ސ.މަރަދޫ

މަރަދޫ ސްލިޕްވޭގެ މައްސަލަ

ނިމިފައި

71

ދ
ޙުސައިން މޫސާ،ސަރިންދާގެ/ސ.ހިތަ ޫ

ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން

ނިމިފައި

72

ޓހައުސް/ސ.ފޭދޫ
ފާޠިމަތު ދިޔެ،ވިން ާ

ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން

ނިމިފައި

73

ދ
އާމިނަތު އާތިފާ،ޒޭވާރު/ސ.ހިތަ ޫ

ގޯތިގެދޮރުގެ މައްސަލަ

ނިމިފައި
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ބރު 8912
ނ ަ
ފތަރު ނަ ް
އަބްދުﷲ ނިހާދު،ދަ ް
74

ނިމިފައި

،ކ.މާލެ

75

މަރިޔަމް މަނިކުފާނު،ވައިޖެހޭގެ/ސ.މަރަދޫ

ބިމާއިގުޅޭ

ނިމިފައި

76

ރަޒީނާ އިބްރާޙީމް،ސޯސަންމާގެ/ސ.ހުޅުދޫ

ނ
ގޯތިގެދޮރާއި މުދާ ވަކިކޮށްދިނު ް

ނިމިފައި

77

އާމިނަތު ޙުސައިން،ނިވައިދޮށުގެ/ސ.މީދޫ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްކުރުމާއިގުޅޭ

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

ހ
ބިމާއިބެ ޭ

ނިމިފައި

81

ތދޫ
އިބްރާޙީމް ދީދީ،ތޫނުފިލިގެ/ސ.ހި ަ

ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން

ނިމިފައި

82

ޙަސަން ދީދީ،ހިތައްފިނިވާގެ/ސ.ހިތަދޫ

ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން

ނިމިފައި

83

ކާކީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެއްބަސްވުމާއިގުޅޭ

ނިމިފައި

84

ނާހީދު ތޯހިރު (އަލްމަސް)

އސަލަ
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ މަ ް

ނިމިފައި

85

އަބްދުﷲ ސައީދު ،އަބްހަރީވާދީ ،ސ.މީދޫ

ކޯގަންގަބުރުސްތާނު މައްސަލަ

ނިމިފައި

86

ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު،ރަބީއު/ސ.ހިތަދޫ

ޢުމުރު ސާބިތުކުރުން

ކުރިއަށްދަނީ
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ހަވަނަ ބައި
 .6ކައުންސިލުން ވިޔަފާރިކުރުން
 .6.1ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކާ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަސީލަތްތައް
ޤާއިމުކުރުމާއި އިންވެސްޓްކުރުން
ކން ވިޔަފާރިކުރުމާއި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަ ު
ރތްތަކާ
އހެނިހެން ފަ ާ
ޅކުރުމާއި ،ކައުންސިލްތަކުން ެ
މއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު ފު ާ
ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަ ި
ވިޔަފާރީގެ

އ
މުޢާމަލާތްތަކުގަ ި

ބައިވެރިވުމާއި،

ލތަކުން
ކައުންސި ް

އަމިއްލަ

ށ
ކ ް
ފަރާތްތަ ަ

އެހީތެރިވެދިނުމާއި،

އ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.
ކައުންސިލްތަކުން ތަކެތި ގަތުމާ ި
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ހނިހެން
އ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި އެ ެ
ރ ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން މިދިޔަ ތިން އަހަ ު
ފަރާތަކުން ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައިވެސް ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ.
އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ގެ ހިއްސާ ގަތުމަށް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމާއި
ގުޅިގެން އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ  51%ހިއްސާ ގަތުމަށް  14ޑިސެންބަރ  2016ގައި ބޭއްވުނު އައްޑޫ ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  124ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ( .ކައުންސިލް ގެ ނިންމުން ނަންބަރު426-:
 )AA(N)/2016/180މި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަކީ އައްޑޫ ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު އައްޑޫ ސިޓީ
ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން "އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ" ގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި 25
އޮކްޓޯބަރ  2016ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް އެކެވެ .މި ކޯޕަރޭޓިވްގެ މަޤުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އައްޑޫ
ރައްޔިތުންނަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމާއި ،އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމާއި ،ރައްޔިތުންނަށް
ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމާއި ،އައްޑޫގެ ތަރައްޤީގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމާއި ،އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ
އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި އައްޑޫގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމެވެ.
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

 .6.2ކައުންސިލުން ފީއާއި ކުލިނެގުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  78ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލްތަކުން ދޭ
ނ
ތ ް
ށ ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮ ު
ދމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަނޑައަޅާ ފީނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަ ް
ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯ ު
ނ
ނ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތި ް
ނ ާ
ނއްގެ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ ޫ
ނަގާ ފީ ކަނޑައަޅަންވާނީ އެތަ ެ
ކަމުގައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ .މިގޮތުން ނެގޭ ފީތަކަކީ؛
(ހ)

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ

(ށ)

ފ
ގންޖެހޭ މަހު ީ
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް ނަ ަ

(ނ)

ފ
ރަށު ފެންވަރުގައި ދެވޭ މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތަށް ނެގޭ މަހު ީ

(ރ)

ފ
ކުނި ޖަމާކޮށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް ނަގާ މަހު ީ

(ބ)

ރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަ ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީ

(ޅ)

އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ

(ކ)

ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްޗެތި އުފައްދައިވިއްކުމާއި ވިޔަފާރިއާއި ފިހާރައާއި މާރުކޭޓް ގޮޅީގެ
އަހަރީފީ

(އ)

ޑައިވްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީ

(ވ)

ނތަކަށް
ނ ް
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކުލި( .ޤައުމީ ،އިޖްތިމާޢީ ބޭ ު
ނ ކައުންސިލަށް ކުއްޔެއް ނެގުމުގެ ބާރު ލިބިގެންނުވެއެވެ).
ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ބިންތަކު ް

(މ)

ވ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ ކުލި.
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ާ

(ފ)

ތންތަނުގެ ކުލި.
ގޮއިފާލައްބަ އާއި ހިންނަ ފަދަ ަ

(ދ)

ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި.

(ތ)

ކަނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓުފަހަރަށް ކަނދައެޅިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށާއި ސަރަޙައްދަށް ނެގޭ ކުލި.

(ލ)

ލން)
ކލި( .ފައްތިއާ ،މުދާ އަރުވައި ބޭ ު
ނންކުރުމަށް ނަގާ ު
ބަނދަރު ބޭ ު

ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ފތަކުގެ
އވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ީ
ވނަ މާއްދާގަ ި
ގ ޤާނޫނުގެ ަ 78
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު ެ
ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ނަގަމުން އަންނަނީ ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި އެކަންޏެވެ .މީގެ
އިތުރުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ފީ ނެގޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ:
-

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން
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-

މގެ ފީ
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދު ު

-

ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލް ކުރުމުގެ ފީ

-

އައި.ޑީ ކާޑް ހަދައިދިނުމަށް ނެގޭ ފީ

-

ނމުގެ ފީ
ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓްކޮށްދި ު

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

 .6.3ރައްޔިތުންގެ މުދާ ވިއްކުމާއި ބަދަލުކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  79ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްގެ
ދ
މގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މު ާ
ކއުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެި .
ހންނަ ރައްޔިތުންގެ މުދާ ވިއްކުމުގެ ބާރު ަ
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ު
ވނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ.
ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ބެލެ ޭ
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ވިއްކާފައި ނުވިނަމަވެސް
އންސިލަށް އެޢިމާރާތްތަކާއި
ބންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވި ،ކަ ު
ތތަކާއި ި
ކައުންސިލްގެ ނަމުގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ބައެއް ޢިމާރާ ް
އތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ
އ އިކުއިޒިޝަންގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީ ލިބެމުންދެއެވެ .މީގެ ި
ގ ގޮތުގައި އާ ި
ބިންތަކުން ކުލީ ެ
އވާ ބައެއް ތަކެތި ނީލަމުގައި
ގންނުވާ ވަރަށް ހަލާކުވެ ބާވެފަ ި
ތަކެއްޗާއި މުދަލުގެ ތެރެއިން އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީ ެ
މިއިދާރާއިން ވަނީ ވިއްކާފައެވެ.
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 .6.4ކައުންސިލުން ހުޅުވާފައިވާ ފަންޑުތައް
ގ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރީދާއިރާތައްލާމަރުކަޒީއުޞޫލުންހިންގުމުގެޤާނޫނު ެ
ގ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި
ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ތަރައްޤީ ެ
ދޭންޖެހޭ

ކަރަންޓާއި

އ
ފނާ ި
ބޯ ެ

ނަރުދަމާ

ފަދަ

އަސާސީ

ޚިދުމަތްތައް

ކއި
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަ ަ

އެކި

ފަރާތްތަކާއެކު

އެގްރީމެންޓްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތުކުރުމުގެބާރު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 05މެއި  2016ގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު  )3/2006ގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގެ ނަމުގައި ޓްރަސްޓް
އެކައުންޓެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކަކީ:
-

އައްޑޫ ސިޓީގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުން

-

އައްޑޫ ސިޓީގެ އިޖްތިމާޢީ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

-

އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުން

-

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ދިރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ވިޔަފާރިތަކާއި
އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރުމަށާއި އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުން

ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް
ތަފްސީލް

ޢަދަދު (ރުފިޔާ)

ގއިހުރި
ގ ގޮތު ަ
ސ ެ
ހގެ ނިޔަލަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ބެލެން ް
ޕރީލް މަ ު
ރގެ އެ ް
 2017ވަނަ އަހަ ު

11,657,594.62

ދ
ދ ު
އަ ަ

12,451,325.00

ދނީ
އމް ަ
ސޓް ފަންޑަށް ލިބޭނެކަމަށް ލާފާކުރާ ާ
ރގެ ނިޔަލަށް ޓްރަ ް
 2017ވަނަ އަހަ ު
ކތްތަކަށް
އވާ ހަރަ ާ
ރވާފަ ި
އމަށް ާ
ދ ު
ނ ކުރިޔަށް ގެން ި
ރސްޓް ފަންޑު ް
 2017ވަނަ އަހަރު ޓް ަ

7,465,000.00

ޓ
ބޖެ ް
ފއިވާ ަ
އޅާ ަ
ކަނޑަ ަ
ނ
ރ ް
މސައްކަތް ކު ު
މށް އެކިއެކި ަ
ރވު ަ
ރއެ ު
ޞދު ކު ި
އޤްތި ާ
 -އައްޑޫ ސިޓީގެ ި

1,000,000.00

ނ
ކރު ް
ށ މަސައްކަތް ު
ވމަ ް
އރު ު
ކރި ެ
އޖްތިމާޢީ ު
 -އައްޑޫ ސިޓީގެ ި

365,000.00

ނ
ސއްކަތް ކުރު ް
ރވުމަށް އެކިއެކި މަ ަ
ވރިކު ު
ރ ެ
ނން ބާ ު
 -އަންހެ ު

100,000.00

ނ
ވސްޓް ކުރު ް
ނ ެ
ވމަށް އި ް
ދރު ު
ރސްޓް ފަންޑް ި
ތންގެ ޓް ަ
 -އައްޑޫ ރައްޔި ު

6,000,000.00

ދދު)
ރގެ ނިޔަލަށް ބާކީ (ލަފާކުރާ އަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު
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 .6.5ކައުންސިލުން ލޯނު ނެގުން
އ
ގ  83ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރީދާއިރާތައްލާމަރުކަޒީއުޞޫލުންހިންގުމުގެޤާނޫނު ެ
ތކުންނާއި އެހެނިހެން މާލީ
ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކު ަ
ކށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
ނތަ ަ
އވެ .ކައުންސިލުން ނަގާ ލޯ ު
ގ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެ ެ
އިދާރާތަކުން ލޯނު ނެގުމު ެ
ނންޖެހެއެވެ.
ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފަކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަ ަ
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ތރޭގައި އެއްވެސް ލޯނެއް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ނަގާފައި
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ެ
ނުވެއެވެ.

 .6.6ކައުންސިލުން އެހެން ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ދިނުން
ށ
ގ  85ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް އެއަހަރަކަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރީދާއިރާތައްލާމަރުކަޒީއުޞޫލުންހިންގުމުގެޤާނޫނު ެ
ހން ކައުންސިލަކަށް ލޯނުގެ
ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ކަނޑައި ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ ެ
އށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ .އަދި
ތ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ަ
ގޮތުގައި ދޫކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރައި ނުދައްކާނަމަ އެފަރާތަށް ސަރުކާރުން ލިބޭ
ފައިސާއިން އުނިކޮށް އަނެއް ކައުންސިލަކަށް އެފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އެހެން ކައުންސިލަކަށް ލޯނުގެ
ގޮތުގައި އެއްވެސް އެހީއެއް ދީފައި ނުވެއެވެ.
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 .6.7އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި އުސޫލުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ތަންތަން
ހެދުން
ނ
ގ  86ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރީދާއިރާތައްލާމަރުކަޒީއުޞޫލުންހިންގުމުގެޤާނޫނު ެ
އެފަރާތްތަކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި ،ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުންއެވަސީލަތެއް
ގސްޓް ހައުސް ،ފާލަން،
ހިންގުމަށްފަހު އަނބުރާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައވާ ހޮޓާެ ،
ލމުގެ އުޞޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އެގްރީމެންޓްކޮށް
މަގު ނުވަތަ ބަނދަރު ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބީ ަ
ތން ކައުންސިލްތަކާއި އަމިއްލަ
ނސިލްގެ ތަންތަނެވެ .މިގޮ ު
ނތަނަކީ ކައު ް
ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން ހަދާ ތަ ް
އ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް
ލތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާ ި
ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަ ާ
ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި އުސޫލުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްވެސް
ދވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދާފައިނުވެއެވެ.
ތަނެއް ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ު

 .6.8ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވުނު ޖުމުލަ ފައިސާ
ގ
ގ  94ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް ހިނ ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރީދާއިރާތައްލާމަރުކަޒީއުޞޫލުންހިންގުމުގެޤާނޫނު ެ
އަހަރު ލިބޭ ،އާމްދަނީގެ (ފަހެއް) އިންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރަންޖެހެއެވެ .އަދި
ތއޮތް އަހަރުތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށެވެ.
މިފައިސާ ބެނުންކުރެވޭނީ ކުރިއަ ް
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ށ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ަ 2015 ، 2014އ ިދ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލިއިރު ކައުންސިލަށް ލިބޭނެކަމަ ް
ވނަ އަހަރު
ގތުން ަ 2014
ގއި ވަނީ ރައްކާކުރެވިފައެވެ .އެ ޮ
އ އިންސައްތަ) ރިޒަރވްގެ ގޮތު ަ
ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ( 5%ފަހެ ް
689,386.00

ށޑިހަނުވަ ހާސްތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަ ރުފިޔާ) އާއި  2015ވަނަ އަހަރު 918,645.38
(ހަލައްކަ އަ ް

ޓފައެވެ.
ތގައި ވަނީ ބެހެއް ި
ރުފިޔާ (ނުވަލައްކަ އަށާރަހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް ރުފިޔާ ތިރީސް އަށް ލާރި) ރިޒާވްގެ ގޮ ު
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އަދި  2016ވަނަ އަހަރު  628,379.80ރުފިޔާ (ހަލައްކަ އަށާވީސް ހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ
ލާރި) ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ބެހެއްޓިފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން  2012އިން ފެށިގެން  2016ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  3,808,749.40ރުފިޔާ (ތިން މިލިއަން އަށްލައްކަ
ޓފައެވެ .އަދި
އަށްހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަ ރުފިޔާ ސާޅީސް ލާރި) ކައުންސިލްގެ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ބެހެއް ި
ވނީ
ވ ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ަ
އ ބެހެއްޓިފައި ާ
ކއުންސިލްގެ ރިޒާވްގެ ގޮތުގަ ި
ށ ަ
 2012އިން  2016އަ ް
ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.
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ހަތްވަނަ ބައި
 .7ކުރިމަގަށް ރޭވުމާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުން
 .7.1ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން  2016 – 2012ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައިވީ ނަމަވެސް ފާއިތުވެދިޔަ ތިން
ފއި ނުވެއެވެ .އަދި ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރުގެ (– 2017
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ފައިންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލެވި ަ
)2021

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

ނދެވިފައިވެއެވެ .އަދި މިމަސައްކަތުގެ ފައިނަލް ޑްރާފްޓް ނިމިފައި ނުވި ނަމަވެސް ތަރައްޤީގެ
ތެރޭގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް ގެ ް
ޕްލޭނާއި ،ފައިނެންޝަލް ޕްލޭން އަދި ވިޝަން އައްޑޫގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.

 .7.2ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ

ނިމިދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ( ) 2016 – 2012އެކުލަވާލާފައިވަނީ ތިރީގައިވާ

ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
ނ ހަރުދަނާކުރުން :މި ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު
 .1ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގު ް
ފސް ހިސާބުތައް
ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރިވުމާއި ،މިއިދާރާއިން ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަ ާ
އ ދިނުމަށްޓަކައި
އ އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފެންވަރު ރަގަޅު ޚިދުމަތްތަ ް
އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާ ި
ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސިޔާސަތުތައް ވަނީ އެކަށައަޅާފައެވެ.
ޓނިވި ތަރައްޤީ ގެނައުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމާއި،
 .2އިޤްތިސާދީ ތަރައްޤީ :އިޤްތިސާދީގޮތުން އައްޑޫސިޓީއަށް ދެމެހެއް ެ
ދަނޑުވެރިކަމާއި ،ފަތުރުވެރިކަމާއި ،ވިޔާފާރި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ތަފާތު މަޤްސަދުތަކާއި އެކިއެކި ސިޔާސަތުތައް
ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.
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ނ
ފތު ދާއިރާތަކު ް
ށޓަކައި ތަ ާ
ވ ތަރައްޤީ ގެނައުމަ ް
ނން ާ
ތން ގެން ަ
 .3އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ :އައްޑޫސިޓީއަށް އިޖުތިމާޢީގޮ ު
މަޤުސަދުތަކާއި ސިޔާސަތުތައްވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ .އެގޮތުން ހިމެނެނީ ތަޢުލީމާއި ސިއްޙަތާއި ކުޅިވަރާއި
ދއިރާއެވެ.
އކާތެރިކަމާއި ދީނާއި ޘަޤާފަތުގެ ާ
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި އިޖުތިމާޢީ ރަ ް
 .4ސްޕެޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް :އައްޑޫސިޓީގައި ސްޕެޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި،
ތ
ދއިރާއިން ތަފާ ު
ާ
ފތުރުގެ
ނންކުރުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި ދަތުރު ަ
ޔގޮތުގައި ބޭ ު
އިމާރާތް ކުރުމާއި ބިން ހެ ޮ
ސިޔާސަތުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ.
 .5ތިމާވެށި :މިދާއިރާއިން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެކިއެކި މަޤުސަދުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް
ވަނީ އެކަށައަޅާފައެވެ.
ރކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
ގތެއްގައި ފޯ ު
 .6އަސާސީ ކަންކަމާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް :މިޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް އެކަށޭނެ ޮ
ސޔާސަތުތައް ވަނީ
ި
ޔުޓިލިޓީސްގެ ދާއިރާއިންނާއި ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން ތަފާތު މަޤްސަދުތަކާއި
އެކަށައަޅާފައެވެ.

ޓ
މިޕްލޭންގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ އެކަށޭނެމިންވަރަށް ބަޖެ ު
ނނީ ލަފާ ހޯދުމާއި ކަމުގެ ފަންނީ މާހިރުންގެ
ނުލިބުމުގެ މައްސަލައެވެ .އޭގެ އިތުރުން މިމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ފަ ް
މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވުމާއި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފަންނީ މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ

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

އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ  8ދާއިރާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަށެވެ.
ނދާ ވަޒަންހެޔޮވަރު އިޤުތިސާދެއް
ނމެންނަށް ލިއްބައިދޭ ކުރިއަރަމު ް
 .1ފާގަތިކަމާއި ،ތަނަވަސްކަން އެ ް
 .1.1ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ފަސްހާހަށްވުރެ ގިނަ އެނދު އިތުރުކުރުން
އރާއިން  1000އަށްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެއްދުން
 .1.2މަތީ ތަޢުލީމާއި އޭވިއޭޝަން ދާ ި
 .1.3ވިޔަފާރި ދެގުނައަށް އިތުރުކުރުން
ނ
 .1.4އައްޑުއަށް ޚާއްސަ  4އުފެއްދުން ދިވެހި ބާޒާރަށް ނެރު ް
ނ
 .1.5އައްޑުގެ ދަނޑުވެރިކަން  100%އޯގަނިކް ޕްރޮޑަކްޓްސް އަށް ބަދަލުކޮށް ނަފާ އިތުރުކުރު ް
 .1.6މަސްވެރިން އަހަރަކު ބާނާ މަހުގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމާއި ގެއްލުންދެނިވި މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުން
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

މނީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް
 21 .2ވަނަ ޤަރުނަށް އެކަށޭނެ ޒަ ާ
އތުރުކޮށް ނަރުހުންގެ އަދަދު  120އަށް
 .2.1އައްޑުސިޓީގައި ޚިދުމަތްދޭ ޑޮކްޓަރުންގެ އަދަދު  44އަށް ި
ރސްޓްރަކްޗަރ އިތުރުކުރުން
އިތުރުކުރުމާއި ބޭނުންވާ އިންފް ާ
ނ
ހން ރައްކާތެރިކޮށްދިނު ް
 .2.2ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުން މީ ު
ހން ރައްކާތެރިކުރުން
 .2.3ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުން މީ ު

މ
 .3ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އެންމެ މޮޅު ތަޢުލީ ު
 200 .3.1މުދައްރިސުން ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން
ނ
 .3.2ހުރިހާ ކުދިންނަކީ  14އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރާ ކުދިންނަށް ހެދު ް
ކރޭ ހީވާގި
ހނަރުހުރި ެ
ބނުންވާ ު
ކ މަސައްކަތަށް ޭ
ސލްކުރާ ހުރިހާ ކުދިންނަ ީ
 .3.3އައްޑޫސިޓީ އިން ތަޢުލީމު ހާ ި
ނ
ކުރިންނަށް ހެދު ް
ނ
 .3.4އައްޑުސިޓީ އިން ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރާ ހުރިހާ ކުދިންނަކީ އައި.ސީ.ޓީ ހުނަރު މޮޅު ކުދިންނަށް ހެދު ް
ނ
 .3.5ހުރިހާ ކްލާސްރޫމްތަކަކީ  21ވަނަ ޤަރުނުގެ ތަޢުލީމު އުނގެނެން އެކަށިގެންވާ ކްލާސްރޫމަށް ހެދު ް
 .3.6ސްކޫލުން ދަސްވެނިވާ ހުރިހާ ކުދިންނަކީ ފަތަން ދަންނަ ކުޅިވަރަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކުޅިވަރުގެ ހުނަރުހުރި
ނ
ކުދިންނަށް ހެދު ް
 .3.7އައްޑޫސިޓީގައި ކިޔަވައިދެވޭ ފެންވަރު ކުރިއަރާފައިވާ އެހެން ޤައުމުތަކާއި އަޅާމިނާ ނަތީޖާ ހަމަކުރުން
ށ
 .3.8ސްކޫލުން ދަސްވެނިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަކީ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި ޤާނޫނާއި ސަޤާފަތާއި އާދަކާދަތަކަ ް
ނ
އަހުލުވެރި ދުނިޔެއަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ ކުދިންނަށް ހެދު ް

 .4ދިރިއުޅެން ހިތްގައިމު އަރާމު ގެދޮރު
ނ
ފއިވާ އާއިލާތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނު ް
ނންވެ ަ
 .4.1ބޯހިޔާވަހިކަން އެންމެ ބޭ ު
އޅުމަކަށް ފުރިހަމަ ގެދޮރު ތަރައްޤީކުރުން
 .4.2ހިތްފަސޭހަ ،ރީތި ،އާއިލީ ދިރި ު
ނ
ބނުންކުރު ް
ތށް ހަކަތަ ޭ
މވެށްޓާއި ރަށްޓެހިގޮ ަ
 .4.3ކަރަންޓް އިސްރާފުނުވާގޮތަށް ތި ާ
ނ
ވން ދާނެ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރު ް
 .4.4ޒުވާނުން މުނިފޫހިފިލު ަ
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ކޗަރ
 .5އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އާއި ތިމާވެށްޓާއި ރަށްޓެހި އިންފްރާސްޓްރަ ް
ނ
ނންކުރާ ހަކަތައިގެ ސައްތައިން ސައްތައަކީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަކަމުގައި ހެދު ް
 .5.1ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ބޭ ު
ނ
ދނު ް
 .5.2ސައްތައިން ސައްތަ އާބާދީއަށް ރައްކާތެރި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށް ި
ނ
 .5.3އައްޑޫސިޓީގެ ސައްތައިން ސައްތަ ގޭބިސީތަކަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު ް

 .6ހަލުވިކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު ދުނިޔެއާއި ގުޅުވައިދޭ ދަތުރުފަތުރާއި ޒަމާނީ ވިއުގަތައް
ށ ފުރިހަމަ
އ ގަން އެއަރޕޯޓުގައި ތަރައްޤީކޮ ް
އޕޯޓެއްގައި ހުންނަޖެހޭ ޚިދުމަތްތަ ް
ފންވަރުގެ އެ ާ
 .6.1ބައިނަލްއަޤުވާމީ ެ
ކުރުން
ނ
ދނު ް
ކށް ި
 .6.2ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހި ޮ
ނ
 .6.3މަގުތަކަކީ ދުއްވާ މީހުންނަށާއި ހިނގައިބިނގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިތަނަކަށް ހެދު ް

 .7ދިރުންތަކުން މުއްސަނދި ،ރީތި ،ސާފު ،ރައްކާތެރި އެއްގަމާއި ކަނޑު ފަޅުތައް
ނ
 .7.1އައްޑޫއަކީ ޒީރޯ ވޭސްޓް ސިޓީއަކަށް ހެދު ް
ނ
 .7.2އައްޑޫގެ  100%އަކީ ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ބެލެހެއްޓު ް
ނ
 .7.3ރަށްގިރުން ހުއްޓުވު ް
ނ
 .7.4ފެންބޮޑުވުމުން ރައްކާތެރިވު ް

އ
 .8އުފާވެރި ،އެކުވެރި ،ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ސަޤާފަތް އެކުލެވޭ ،ހިޔާލާތު މިނިވަން މުޖުތަމަޢެ ް
ގ
ށ އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަ ު
ތކޮށް ރައްޔިތުންނަ ް
ތން ހިމާޔަ ް
 .8.1އައްޑޫސިޓީގައި ހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަން ަ
ތަނަވަސްކުރުން
ނ
ތތެރި ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނު ް
 .8.2ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހަރަކާ ް
ދންގެ ނިސްބަތް ސައްތައަކުން  75އަށްވުރެ
 .8.3މަންމައާއި ބައްޕައާއި އެކު ދިރިއުޅޭ  15އަހަރުން ދަށުގެ ކު ި
މަތިކުރުން
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 .7.3ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ހިންގާ ހަރަކާތް

ހަރަކާތް ހިންގާ ސެކްޝަން

(ޖެނުއަރީގައި
ފާސްކުރި އަދަދު)

ކުރިޔަށްދާ ހަރަކާތްތައް
ސއްކަތުގެ ރިޓެންޝަން
މގެ މަ ަ
ދ ު
ގއި ފެންސް ހޯ ު
ޖ ަ
ބރި ް
ގައުކެނޑި ް

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

20.824.00

ނޝަން
ތގެ ރިޓެ ް
ގ މަސައްކަ ު
މ ެ
ހއްޓު ު
ދއި ބެ ެ
ޖމްސެޓް ހޯ ަ
އައުޓް ޑޯ ި

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

19.938.00

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

38.968.00

ނ
ޝ ް
ތގެ ރިޓެން ަ
މސައްކަ ު
ޖހައި ގޭޓްލުމުގެ ަ
ގއި ދާ ަ
ފޭދޫ ވޮލީކޯޓް ަ

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

9.302.00

ނޝަން)
ތއި ރިޓެ ް
މސައްކަ ާ
ޖހުން (އިތުރު ަ
ނސް ެ
ގއި ފެ ް
ބޅަ ދަނޑު ަ
ރދޫފޭދޫ ފުޓް ޯ
މަ ަ

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

44.870.00

ނ
ނޝަން ފައިސާ ދެއްކު ް
ތގެ ރިޓެ ް
ސއްކަ ު
މގެ މަ ަ
ހ ު
ބއްތި ޖެ ު
ނެރު ަ

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

13.475.00

ނ
ދނު ް
ޅއި ި
ޓގު ަ
ލއިޓްޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަން ު
ޑގައި ަ
ބޅަދަނ ު
އވަށު ފުޓް ޯ
މީދޫ ަ

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

332.000.00

ތ
ސއްކަ ް
މ ަ
ލމުގެ ަ
ހއި ގޭޓް ު
ނސްޖަ ަ
އގައި ފެ ް
ވބަ ި
ޖހި ާ
ނސްނު ެ
ޑގައި ފެ ް
ޅދަ ު
ފޭދޫ ފުޓްބޯ ަ

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

220.000.00

ކތް
ސއް ަ
ހރި މަ ަ
ނނިމި ު
ޑގައި ު
ކަސަބާ ދަނ ު

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

398.750.00

ދއްލުން
ޓ ގުޅާ ި
ޖހާ ކަރަން ު
ގއި ލައިޓް ަ
ދގަލި ދަނޑު ަ
އީ ި

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

295.000.00

ސއްކަތް
ދމުގެ މަ ަ
ނއް ހެ ު
ޒ ެ
މއި ާ
ގއި ފިނި ަ
ދއް ަ
ހއް ެ
ސރަ ަ
ހިތަދޫ ދެ ަ

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

300.000.00

ބހެއްޓުން
ޖމްސެޓް ެ
އައުޓްޑޯ ި

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

162.000.00

ގއި ލައިޓް ޖަހާ ކަރަންޓު ގުޅާ ދިއްލުން
ޑ ަ
ބޅަދަނ ު
ހުޅުދޫ ފުޓް ޯ

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

350.000.00

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

150.000.00

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

150.000.00

މގެ
ގޅައި ދިނު ު
ހރުކޮށް ކަރަންޓު ު
ގއި ލައިޓްޕޯސްޓް ަ
ޅދަނޑު ަ
ފޭދޫ ފުޓްބޯ ަ
ނ
ސއްކަތުގެ ރިޓެންޝަ ް
މަ ަ

މގެ
ދ ު
ރމް ހެ ު
ނޖިންގ ޫ
ދގައި ޗޭ ް
ހއް ު
ތ ސަރަ ަ
ހޅުދޫ އަވަށު ފަ ާ
މރަދޫ އަދި ު
ހިތަދޫަ ،
ތ
ސއްކަ ް
މަ ަ
ތ
ކ ް
މސައް ަ
ދމުގެ ަ
ނއް ހެ ު
މއިޒާ ެ
ނގެ ަ
ވރި ް
މސް ެ
ގއި ަ
އވަށު ަ
ރދޫ ަ
މަ ަ
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ނ
ހމާއި ޕްލެޓްފޯމް ހެދު ް
ގއި ފެންސް ޖެ ު
ޖ ަ
ބރި ް
ގައުކެނޑި ް

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

500.000.00

ށ
ވމަ ް
މބާރަތް  2017ބޭއް ު
ރއާން ު
ޤު ު

ނ
ވސް ސެކްޝަ ް
ސޯޝަލް ސަރ ި

200.000.00

ތރަ ފިލުވުން
މތުކޮށް އާބާ ު
ރ ާ
ނގާ ޢިމާރާތް މަ ާ
ރރީ ހި ް
އބް ަ
މީދޫ ލަ ި

ނ
ވސް ސެކްޝަ ް
ސޯޝަލް ސަރ ި

75.000.00

ނ
ކރު ް
މރާމާތު ު
މސްކިތް ަ
ހިތަދޫ ހުކުރު ި

ވސް ސެކްޝަން
ސޯޝަލް ސަރ ި
(ޓްރަސްޓް ފަންޑް)

50.000.00

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތައް (ނުފެށޭ)
ށ
ނމުމަ ް
މސައްކަތް ނި ް
ނގެ ޕާކްތަކުގެ ަ
ކުޑަކުދި ް

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

150.000.00

ނ
ކގައި ބައްތި ޖެހު ް
ބައްތި ނެތް މަގުތަ ު

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

200.000.00

ނ
ގގައި  29ސްޓްރީޓް ލައިޓް ޖެހު ް
މ ު
މދޫ ގެ ބޮޑު ަ
ހުޅުދޫ އަދި ީ

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

282.660.00

ނ
މތުކުރު ް
މރާ ާ
ހމާއި ަ
ބއްތި ޖެ ު
ވއިދޭ ަ
ނ ަ
ދރަށް އަލިފޮ ު
ތއާއި ު
ބއް ި
ނެރު ަ

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

250.000.00

ނ
ހއްދު ވަކިކޮށް ލައިޓުޖެހު ް
ސރަ ަ
ޖމްސެޓް ަ
އައުޓްޑޯ ި

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

300.000.00

ނ
ކރު ް
މރާމާތު ު
އމަރާތް ަ
ނގި ި
ނގެ ހި ް
އންޖީ ު
މެޓްރާނާ ި

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

350.000.00

ނ
މތުކުރު ް
މރާ ާ
މރާތް ަ
ކްލަބް ހައުސް ޢި ާ

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

150.000.00

ރމާތު (ފޭސް )2
ލގެ މަ ާ
ނގިފި ާ
ދރާގެ  3ވަނަ ފަ ް
އ ާ
ކައުންސިލް ި

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

100.000.00

އ
ތ ް
ސއްކަތް ަ
ގޅުންހުރި މަ ަ
އއި ު
އ ާ
ރމާއި ެ
ބދަލުކު ު
ދރާގެ  2ގޭޓް ަ
އ ާ
ކައުންސިލް ި

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

75.000.00

ތ
ސއްކަ ް
ރމާތު މަ ަ
ރންޖެހޭ މަ ާ
ހގައި ކު ަ
ރދޫ އޮފީ ު
މަ ަ

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

45.000.00

ތ
މސައްކަ ް
ތމާތު ަ
ނޖެހޭ މަ ާ
ގއި ކުރަ ް
ހ ަ
މީދޫ އޮފީ ު

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

55.000.00

މށް
އޅު ަ
ގއު ެ
ގއި ަ
ރ ަ
ހގެ ގޯތި ތެ ޭ
ފޭދޫ އޮފީ ު

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

50.000.00

ނ
ރމާތުކުރު ް
ގއި ކުރަންޖެހޭ މަ ާ
ނ ަ
ގދަ ު
ހގެ ު
ހުޅުދޫ އޮފީހާއި އެއޮފީ ު

ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް

45.000.00

ނ
ތންގީ ހޯދާ ބެހެއްޓު ް
ދރާއަށް  3ވާރޭ ފެން ާ
އ ާ
ކައުންސިލް ި

އެޑްމިން ސެކްޝަން

150.000.00
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ރމް
ރގް ާ
މގެ ޕް ޮ
ދނު ު
ސޙަތް ި
ދނީ ނަ ޭ
ރމާއި ީ
ރގް ާ
މގެ ޕް ޮ
ކރު ު
ޝން މަސް އިޙްޔާ ު
ރަމަ ާ
ނ
ހިންގު ް
ނ
މދު ކުރު ް
ދމު ނަ ާ
ޝން މަހު ަ
ރަމަ ާ
ނ
ނގު ް
މއް ހި ް
ގރާ ެ
ހެކަތޯން ޕްރޮ ް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ނ
ވސް ސެކްޝަ ް
ސޯޝަލް ސަރ ި

60.000.00

ނ
ވސް ސެކްޝަ ް
ސޯޝަލް ސަރ ި

60.000.00

ވސް ސެކްޝަން
ސޯޝަލް ސަރ ި
(ޓްރަސްޓް ފަންޑް)

65.000.00

ނ
ކރު ް
ނވަރުފޮތް ޗާޕް ު
ޑސިޓީގެ ވަ ަ
އައް ޫ

ނ
ވސް ސެކްޝަ ް
ސޯޝަލް ސަރ ި

ޅވުން
ޕާކްތައް ހު ު

ނ
ވސް ސެކްޝަ ް
ސޯޝަލް ސަރ ި

ރސާކޮށް ފޮތް ލިޔުން (ކޮންޓްރެކްޓް)
ތރީޚް ދި ާ
ޑސިޓީގެ ާ
އައް ޫ

ނ
ވސް ސެކްޝަ ް
ސޯޝަލް ސަރ ި

250.000.00

ނ
ގސް ހޯދު ް
ރއި ފިޓިން ް
ޗ ާ
ނވާ ފަރުނީ ަ
ރރީއަށް ބޭނު ް
އބް ަ
މީދޫ ލަ ި

ނ
ވސް ސެކްޝަ ް
ސޯޝަލް ސަރ ި

41.800.00

ނ
ހދު ް
ޕމެންޓްސް ޯ
ނރީ އާއި އިކުއި ް
ނވާ ޕްލާންޓް މެޝި ަ
ރރީއަށް ބޭނު ް
އބް ަ
މީދޫ ލަ ި

ނ
ވސް ސެކްޝަ ް
ސޯޝަލް ސަރ ި

7.000.00

ނ
ހދު ް
ޑވެޔަރ ޯ
ތން ހޯދާ ހާ ް
ގޅޭގޮ ު
އއި ު
އއި.ޓީާ .
ނވާ ަ
ރރީއަށް ބޭނު ް
އބް ަ
މީދޫ ލަ ި

ނ
ވސް ސެކްޝަ ް
ސޯޝަލް ސަރ ި

38.100.00

ދން
ނވާ ފޮތް ހޯ ު
ރރީއަށް ބޭނު ް
އބް ަ
މީދޫ ލަ ި

ނ
ވސް ސެކްޝަ ް
ސޯޝަލް ސަރ ި

100.000.00

ނ
ތ ތަކެތި ހޯދު ް
މވާސަލާ ީ
ނވާ ު
ރރީއަށް ބޭނު ް
އބް ަ
މީދޫ ލަ ި

ނ
ވސް ސެކްޝަ ް
ސޯޝަލް ސަރ ި

700.00

ރއްކާތެރިކަން
ތގެ ަ
ގމަ ީ
މއި މަ ު
ކރު ާ
ނތެރި ު
ރގަޅު އާދަތަކަށް ހޭލު ް
އޙީ ނު ަ
ސި ް

ވސް ސެކްޝަން
ސޯޝަލް ސަރ ި

ނ
ކރު ް
އިތުރު ު

(ޓްރަސްޓް ފަންޑް)

ނ
ހންގު ް
ރމްތައް ި
ރގް ާ
މގެ ޕް ޮ
ކރު ު
ނތެރިކަން އިތުރު ު
ޓއިބެހޭ ހޭލު ް
ތިމާވެށް ާ
ހވުން
ރމްތަކަށް އެ ީ
ރގެ ާ
ނގޭ ޕް ޮ
ރމަށް ހި ް
ތރުކު ު
ނރު އި ު
ނންގެ ހު ަ
އަންހެ ު

ވސް ސެކްޝަން
ސޯޝަލް ސަރ ި
(ޓްރަސްޓް ފަންޑް)
ވސް ސެކްޝަން
ސޯޝަލް ސަރ ި
(ޓްރަސްޓް ފަންޑް)

ލވުން 2017
ބއްދަ ު
ހރީ ަ
ނގެ އަ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ނ
ޝ ް
އރް.ސެކް ަ
އެޗްާ .

ނ
ނގު ް
ތއް ހި ް
ގރާމް ަ
ނގެ ޕްރޮ ް
ނނި ް
ރއި ް
ނނަށް ހިންގާ ޓް ެ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ނ
ޝ ް
އރް.ސެކް ަ
އެޗްާ .

ކމަށް
މއި ލޯން ދޫކުރުން ފަދަ ކަން ަ
ކރު ާ
ނވެސްޓް ު
މއި އި ް
ކރު ާ
ވިޔަފާރި ު
ނ
ޔރުކުރު ް
ފތް ކަލަންޑަރު ފަދަ ތަކެތި ތައް ާ
ކރުމަށް ލުއި ޮ
ތހާރު ު
ޑސިޓީ އިޝް ި
އައް ޫ
ނ
ތއް ހެދު ް
މންޓްރީ ަ
ކއު ެ
އއި ބެހޭ ޑޮ ި
ޑސިޓީ ާ
އައް ޫ
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ކޝަން (ޓްރަސްޓް
ޕްލޭނިންގ ސެ ް
ފަންޑް)
ކޝަން (ޓްރަސްޓް
ޕްލޭނިންގ ސެ ް
ފަންޑް)
ކޝަން (ޓްރަސްޓް
ޕްލޭނިންގ ސެ ް
ފަންޑް)

324.350.00

100.000.00
150.000.00
100.000.00
120.000.00

6.000.000.00
220.000.00
200.000.00
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ނ
ރވު ް
އވެ ި
ކގައި ބަ ި
ފެއަރތަ ު
ނ
ނގު ް
ގރާމް ހި ް
ރ ް
މގެ ޕް ޮ
ކރު ު
ތމްރީނު ު
ގއިޑުން ަ
ޓުއަރ ަ
ނ
އވު ް
ބ ް
ފރަމް ޭ
ނވެސްޓަރ ޯ
އައްޑޫ އި ް
ނ
ގ ް
ތއް ހިން ު
ޝނަލް އެކްޓިވިޓީ ަ
ޕްރޮމޯ ަ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ކޝަން (ޓްރަސްޓް
ޕްލޭނިންގ ސެ ް
ފަންޑް)
ކޝަން (ޓްރަސްޓް
ޕްލޭނިންގ ސެ ް
ފަންޑް)
ކޝަން (ޓްރަސްޓް
ޕްލޭނިންގ ސެ ް
ފަންޑް)
ކޝަން (ޓްރަސްޓް
ޕްލޭނިންގ ސެ ް
ފަންޑް)

100.000.00
80.000.00
300.000.00
100.000.00

ލވުން (ޖުލައި)
ބއްދަ ު
ނޖެހޭ ަ
އވަ ް
ތންނާއެކު ބާ ް
ކައުންސިލުން ރައްޔި ު

ޓ
ޕްލޭނިންގ ޔުނި ް

12.500.00

ނ
ގރޭޑް ކުރު ް
ޕ ް
ބސައިޓް އަ ް
ވެ ް

އައި.ޓީ ޔުނިޓް

-

ނ
ވއަރ ހޯދު ް
ޖމަންޓް ސޮފްޓް ެ
މނޭ ް
ނވެންޓްރީ ެ
އި ް

އައި.ޓީ ޔުނިޓް

90.000.00

ދން
ހ ު
ވއަރ ޯ
ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ސޮފްޓް ެ

އައި.ޓީ ޔުނިޓް

40.000.00

ޓވެއަރ
އައްޑޫ އިންފޯ ސޮފް ް

އައި.ޓީ ޔުނިޓް

-

ހދުން
ކއިވް ެ
ލގެ އާ ަ
ކައުންސި ް

އައި.ޓީ ޔުނިޓް

-
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އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 2017 -

ނިންމުން
އައްޑޫސިޓީގެ ދެވަނަ ސިޓީކައުންސިލްގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަން ތަންޛީމުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު
ފޤު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި މާތްﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް
ޔ ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުމުގެ ތަޢު ީ
އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ލި ެ
ނނާއި އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހައި
ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ .އެއަށްފަހު މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ފަންނީގޮތު ް
ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިސިޓީއަކީ އެއްބައިވަންތަ ރައްޔިތެއް
ދިރިއުޅޭ ،އަމާން ،ޞުލްޙަވެރި ތަނެއްކަމުގައި ލައްވައި މިސިޓީއަށް ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަން މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ .އާމީން !
 23މޭ 2017

ޤ
ޢަބްދުﷲ ޞާދި ު
ކޮމިޓީގެ ރައީސް
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