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 މަޤްޞަދު  ފާއިތަޢާރަ
 ،އިން( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 6 ގެ( 4101/1) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަީނ ާޤނޫނު އަސާސީއާއި މިޤާނޫނާއި ެއހެނިހެން ާޤނޫނުތަކާ އެއްޮގތަށްޯތ 
 . ލިއްޔަތެކެވެއޫސްގެ މައަތޮޅު ކައުންސިލްފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުމަކީ  އަތޮޅުއެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް  ،ބަލައި

 

ނިލަންދެ މިގޮތުން، މިމޮިނޓަރިންގ އަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް 
އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކައުންސިުލން ތައްޔާރުކޮށް އެކި މުއައްސަސާތަކަށް  ކައުންސިލުން ބިލެއްދޫ  އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތަކާއި ލިޔުްނތައް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމަށާިއ، ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތް
ދަލާއި ވަސީލަތްތައް ބޭުނންކުެރވެމުންދާގޮތާއި، ރައްޔިތުންގެ ބަިއވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މު، ދެމުންގެންދާގޮތާއި

ޘަޤާފީ އަިދ އިޤްތިޞާދީ، ، ށް ނިންމުަމށް މަގުފަހިޮކށް، އިްޖތިމާޢީރައްޔިތުންގެ ކަންކަން އަމިއްލައަ ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރާިއ، 
އެކަންކަން އެމަގުންކުރުމުގައި ، ތެއް ބިނާކުރުމަށް އެކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއިތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ރައްޔި

 4102މި މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓްގައި ހިމަނާފައިވާނީ . ކައުންސިލަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވޭ މޮނިޓަރިްނގ އެކެވެ
ނަމަވެސް ކުރިން ނިމުުނ . މައްޗަށެވެ މަސައްކަތްތަކުގެއުންސިލްގެ ގެނިޔަލަށް ކަ 42ފެބްރުއަރީ  4102ން  48ފެބްރުއަރީ 

 ކަންކަންކައުންސިލްގެ  ވަނަ އަހަރު 4101ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހުރިގޮތާއި، އަންނަމުންދާ ބަދަލުަތއް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 
މަސައްކަތް ކުރެވުނީ  މުގެ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރު ލެއްދޫބިނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ . ހުރިގޮތުގެ މައްޗަށްވެސް ބަލާފައިވާނެއެވެ

ނޑައެޅުއްވި، ިމމަސައްކަތް ކުރެވުނީ. ގެ ނިޔަލަށެވެ 4102 އޭޕްރީލް 10އިން  4102މާރިޗް  41 ނިލަންެދ  އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަ
 . މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކުންނެވެ 12 ގެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނުން

 

 ައްއސަސާމޮނިޓަރ ުކރެުވނު މު

ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤޫނނު ިބލެއްދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ 
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަިމއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް  44ގެ ( 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު )

ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫީނ  ގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކިދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިިބފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމު
 . ޝަޚްޞެކެވެ

 

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

 .ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނެވެ ބިލެްއދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނޑައަޅާ އެމަޤާމުތަކަށް ުމވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުަރނީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު  ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޤާމުތަްއ ކަ
ފުންގެ މައްޗަށް ހިނގަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ އަދި މިމުވައްޒަ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ

 . ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަދާ ޤަވާޢިުދތަކެވެ
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 ސަޕޯރޓް ސަރވިސް  ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ   މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސީނިއަރ ސްޓާފް

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

ނޑު  ިބލެއްދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް  00 މެއި 4100ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަ
ވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލަށް ފާސްކޮށްދީފައި . ނުވެއެވެ ހުން އިުތރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއްފާސްކުރިފަ ކޮމިޝަނުން

ނޑުގައި ޖުމްލަ  ނޑުގައިވާ . މުއޮވެއެވެމަޤާ( ވީސް ތޭ)  41އިދާރީ އޮނިގަ މަޤާމަކަށް  1މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން އޮނިގަ
  . ނުވެއެވެ ލައްވާފައެއްމީހުން

 މުވައްޒަފުން 

. މުވައްޒަފުްނނެވެ( ވިހި) 41ގެ ނިޔަލަށްިތބީ އިާދރީ  4102މާރިޗް  41ކައުންސިލްގައި  ބިެލއްދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ 
 . ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައިވާ ފަންތިތަުކގައި މަސައްކަތޮކޮށްފައިވެއެވެ

 މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް 

 ޢަދަދު  

 11 ސީނިއަރ ސްޓާފް

 14 މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް 

 00                             ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ

 11  ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

 41  ޖުމުލަ 

 

މަޤާމުތަކުގައި ތިބި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުގެ ނިސްބަްތ  ކައުންސިލްގެ ބިލެއްދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތިރީގައި އެވަނީ 
 .ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެކެވެ

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 
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 ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓް މަތީ ޘާނަވީ ޘާނަވީ މެދުމަދަރުސީ އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް

ގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފުންގެ ަތޢުލީމީ  4102މާރިޗް  41ގައި  ކައުންސިލް  ބިލެއްދޫ ނިލަްނދެ އަތޮުޅ އުތުރުބުރީ ގައި އެވަނީ ތިރީ
 .ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ތާވަލެކެވެ

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު 

 ޢަދަދު  ލެވެލް  #

 11 އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް 0

 01 މެދުމަދުރަސީ 4

 4 ޘާނަވީ  1

 1 މަތީ ޘާނަވީ  2

 2 ސެޓްފިކެޓް 2

 0 ޑިޕްލޮމާ 2

 

ބަލާއިރު އެިކފަންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުްނ ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތާއި ހުނަރަށް ބަަލއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންަވރު މަތީގައިވާ ތާވަލަްށ 
 .އެނގޭނެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 

 

 
 

 ންސިލްގެ އިދާރާ ކައު 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބިލެްއދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
  ބިލެއްދޫ . ފ

 ،ދިވެހިރާއްޖެ
 އަމީނީމަގު

 bilehdhdhoo@hotmail.com :އީމެއިލް     812 1212 :ފެކްސް  812 1101 :ފޯން ނަންބަރު
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 ތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ކައުންސިލްގެ އިޚް 

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ބިލެއްދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް، ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ނިލަންދެ އަތޮޅު 

ނޑައަޅާފައިވާ ސަ ބިލެއްދޫއުތުރުބުރީ   . ރަޙައްދެވެސަރަޙައްދުކަމަށް ކަ

 އޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ސް ކައުންސިލުގެ މަ 

 40ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ކީ ކައުންސިލަބިެލއްދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ 
މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ތިރީގައި . ކައުންސިލެކެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

 .އެވަނީއެވެ

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށް ހިންގައި، ރަށް ތަރައްޤީކޮށް، މިޤާނޫނުގައި  ( ހ)
 . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަރށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

ގެ ޕްލޭން އެކުލަާވލާއި، މިގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ަރށުގެ ތަރައްޤީގެ ވެރިވުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީރައްޔިތުންގެ ބައި ( ށ)
 .ޕްލޭން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން

ރަށު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ސަރުކާރުން  ( ނ)
ރޫޢުތަކުގެ ތެެރއިން ރަށު ކައުންސިލުން ތަްނފީޒްކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިާލ ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ މަޝް

 . ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތަންފީޒް ކުރުން

ށާއި އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުިހނގާގޮތް ެބލުުމގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަ ( ރ)
ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެދީ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒްކުރުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވެ، 
ނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅުކަުއންސިލަށް ޖަވާބްދާރީވެ، މިނިްސޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންިސލުން ކަ

 .ންގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯރޓް ހުަށހެޅު

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު ފެންވަރުގައި  ( ބ)
 .އަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދާ ހިންގުންއެކަށަ

މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު ރައްޔިތުންގެ ، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި ( ޅ)
 . ނަމުގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުން

 . ރަށުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެްއޓުން ( ކ)

ިތޞާދީ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫާނއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޤް ( އ)
އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަަކށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި އަދި މިފަދަ 
ތަންތަން ެއހެން ފަރާްތތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންަތނުގައި އިންވެސްޓްުކރުމާއި މިފަދަ 

 . މުގައި މިލްކު ކުރުންއިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިްލގެ ނަ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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އި ރަުށގެ ލޭންޑްޔޫސް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ  މަތިން އަިދ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާޤނޫނާ ( ވ)
ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ ބިމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ފަޅާއި 

 . މަށް ކުއްޔަށް ދޫުކރުމާއި ދިނުންބިން އެކި ބޭނު

އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާީޢ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި  ( މ)
މިލްކުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާއިދުގައިވާ 

   . އެހެން ފަާރތް ަފރާތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ދޫކުރުން، ގޮތުގެ މަތިން

ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާީލ  ( ފ) ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަްށ ބޭނުންާވ ފައިސާ ހޯދުމަްށ ޤާޫނނުގައި ކަ
އުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

ށަހެޅުމާއި ތަފާތު ެއކި ކަންކަމަށް ފަރާތްތަކަށް ހުޙައްޤުތަކާއި މަސްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ
 . ފަންޑު ދިނުން

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބަަދލުވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންިސލްގެ ނަން ބަދަލުާވ ޙާލަތްަތކުގައި ކުރީގެ  ( ދ)
 . އުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާވުންކަ

ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެންދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މިޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހެދޭ ޤަވާއިދާ  (ތ)
ނޑައެޅުމާއި ފީ ނެގުން  . އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ފީ ކަ

ނުމަްށޓަކާ ކޮންމެހެން ނަގަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ޤާނޫނާއެްއގޮތްވާ ގޮތުެގ މީހުންގެ އަމިއްލަ ިބންތަކާއި މުާދ އާއްމު ބޭ ( ލ)
 . މަތިން ޢަދުލުވެރި ބަދަލު ިދނުމަްށފަހު އެފަދަ ތަންަތން ނެގުން

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަންތަނާއި ކައުންިސލްގެ އުޅަދުފަހަރާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި، ޕާކުފަދަ  ( ގ)
 . އާއްމު ތަންތަނަށް ަނންދިނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން

 . ވުމާއި ބަންދުކުރުންކާއި މައިދާން ފަދަ ތަންަތން ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތުން ހުޅުރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަ ( ޏ)

ިއ އެއްބާރުލުން ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާ ( ސ)
 . ދިނުން

 . މިޤާނޫނުގައި ބުެނފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް ޮފނުވުން ( ޑ)

 . ރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުްނ ކުރުންކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަ ( ޒ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ ފާރާއި، ފަޅުފަދަ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮ  (ޓ)
 . ގޮތުގައި ހިފުން

މަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި އެއްމެހައި ރަށުގައި އަމާން އަދި ސުލްހަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރު (ޔ)
 ކަންކަން ކުރުން
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ކައުންސިލްގެ އިހުތިޞާޞްގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެްނ ނުވަތަ ކައުންސިލްެގ ދާއިރާގައި އެއްވެސް  (ޕ)
ރުމަށް ފުލުހުންގެ މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙްޤީގު ކު

 . އެހީތެރިކަމަށް އެދުން

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން (ޖ)

ނޑައަޅާ މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުން (ޗ)  . ޤާނޫނަކުން ކަ

 މަތްތައް ޚިދު ކައުންސިލުން ދޭ 

ކައުންސިލުްނ ބިލެއްޫދ ނިަލންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަާކއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނ، 
ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނގެ އުޞޫލުތިރީގައިވާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

 .ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ 42

 މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުން ރަށުގެ މަގުހެދުމާއި މަގުތައް  ( ހ)

ފެންވަރުގައި ކުނި  އުނދަގޫ ނުފޯރާނެ ގޮތުގެ މަތިން ރަށު އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ( ށ)
 .ނައްތާލުން

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

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުްނ ހުްށޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ( ރ)
ނޑުތޮށިގަ  .ޑު މަރާާމތުކޮށް ބެލެހެްއޓުންނތޮށްޓާއި ކަ

 ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްފަދަ އާއްމު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަރަންޓާ، ފެނާ، ފާޚާނާއާއި ( ބ)
 .ޚިދުމަތް ހިންގާ ބެލެހެއްުޓން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރައިމެރީ ހެލްތް ކެއަރއާއި ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ  ( ޅ)
 . އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

ޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ބޮ ( ކ)
 . އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތި ކުރުުމގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ ލިއުންތައް ައރްޝީފްކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ  ( އ)
ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްަތކުގެ އެހީގައި  ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ލައިބްރަރީގައި ެބލެހެއްޓުމާއި 

 .މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރުންއެކިއެކި ލައިބްރަރީން 

ނޑުތަކާއި ބިްނތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި  (ވ) އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ
 . ޢާއްމު ޕާރކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރުަކޒު ހިންގުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އިޖުތިމާޢީ ރަްއކާތެރިކަމު (މ)
ގޭތެރޭގަ ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުށްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަަކްށ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންަނށް އެހީތެރިވެދީ 
 .ދަ މީހުން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާެމއް ޤާއިމު ކުރުންއެފަ

ޟްނުވާ ގޮތުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެޭހ ޤާނޫާނ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތން އަދި ރަުށގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާރު  (ފ)
 ދޫކުރުމާއި ބިމާ ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަތިން، ރަށުން ބިން 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގައި  ވާއިދުތަކާއިރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެާހޤައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްގަވާއިދުތަކާ
އި އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުްނ ރަށުގެ ބިމާ ގުޅޭ ޮގތުން ިހންގާ ބިާމބެހޭ އިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަަލަހއްޓަ

ވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެޭހ ޤާނޫނާއި މިނޫންވެސް ާޤނޫނުަތކުގައިވާ ގޮތުގެ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެޯކރޑްތައް ދި
 . މަތިން ބެލެހެްއޓުން

ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަްފތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުާމއި ބިމާއި ބެހޭ ޤައުމީ ދަފްަތރު އެކުލަވައި  (ދ)
 .ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ޭބނުންވާ ަމޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

 .މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން (ތ)

ޤަބުރުސްތާން ބެލެހެއްޓުމާއި ކަުށކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން  (ލ)
 . ހަމަޖެއްސުން

 . އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓުން (ގ)

އުމީ ޮގތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ާފހަގަކޮށް، ދީީނ އަދި ޤައުީމ ދީނީ ގޮތުްނނާއި ޤަ (ޏ)
 . އިޙްތިފާލްތައް  ބޭއްވުން

މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް  (ސ)
 . ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެެލހެއްޓުން

 . ޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުންނރޭގަ (ޑ)

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން (ޒ)

 . އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުންދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި  (ޓ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަިތން، ިފހާރަތަާކއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންްޓތަކާއި ކެފޭތަކާއި  (ޔ)
 . ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން، ހުރޭތޯ ބަލައި، އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން

ނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗިހި ދުއްވުމުގެ މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީ (ޕ)
ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނާިއ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިން ިއްނތިޒާމްކޮށް ބެެލހެއްޓުމާއި، ޢާންުމންގެ އަތުން 

ނުޑގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ޭދ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ ވުޒާ ރާއިން ފީނަގައިގެން، އެއްގަމާއި ކަ
ނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެެލހެއްޓުން  . ކަ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛްކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް  (ޖ)
 . އެހީތެރިވެދިނުން

މާ ގުޅޭގޮުތންނާއި އެކިއެކި ޤާޫނނުތަކުގެ ދަށުން ރަުށ ރަށުކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ ކަންކަ (ޗ)
ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް 

ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި، ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދި ނުމާއި ބާޠިްލ ދޫކުރަން ކަ
 . ކުރުން

ނަގައި  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބުއަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެ (ހހ)
އެރަށެއްގެ ރެޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހި ނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި، 

 . ގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްުޓންއަދި އެރަށެއް

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން (ށހ)  . ރަށުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަަމށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަ

 

 ކައުންސިލަރުން 

ޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަހިންގަީނ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކައުންސިލް ިބލެއްދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ 
 .ކައުންސިލުންނެވެ ރަށުވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުޮކށްފައިވާ  40ޤާނޫނުގެ 

 . ތެވެހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާބިލެއްދޫ ކައުންސިލަކީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެްއދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 .މެންބަރުންގެ ަނމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެކައުންސިލްގެ ބިލެްއދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ރައީސް     ޢަލީ ސަލީމް .0

 ނާއިބު ރައީސް   އަޙްމަދު ފަވާޒު .4

 މެމްބަރު  ރަމްޒީނާ އަފީފު  .1

 މެމްބަރު  މޫނު އުޙަސަން މަ .2

 މެމްބަރު   ޢުމަރު ޒާހިރު  .2

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ފުރަތަަމ ބައި 

ަކއުންސިްލގެ ކައުންސިލް ހިްނގުާމއި ކައުންސިލާއި އިދާީރ މުވައްަޒފުންާނއި އޮންަނ ގުޅުމާއި  0
 މަސައްކަތު މާޙައުލު 

 ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ަޤާވޢިދު  .0.0
ވަނަ މާއްދާެގ  000ކައުންސިލް  ހިނގަމުންދަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނުގެ 

 . ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުްނނެވެ ބިލެއްދޫދަށުން ބާރުިލބިގެން ކައުންސިލުްނ އެކުލަވާލާފައިވާ ނިލަންދެ އަތޮުޅ އުތުރުބުރީ 

 :ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް 

ވަނަ  12ގަިއ ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ފުރަަތމަ ދައުރުގެ  4100ފެބްރުވަރީ  48ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިުދ،  .0
 . ބައްދަލްވުމުން ފާސްކޮށްފައި ވާަކން

އިސްލާޙެއް  4 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީިއން ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ުހށަަހޅާފައިވާ އިސްލާޙްތަކުގެ ތެރެއިން .4
 4104އޮކްޓޫބަރު  01ވަނަ ޖަލްސާއިން  20ފުރަތަމަ އިސްލާޙް ގެނެސްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ . ގެނެވިފައިވާކަން

  .ގައިކަން 4102މާރިޗް  41ވަނަ ޖަލްސާއިން  2ގައި އަދި ދެވަނަ އިސްލާޙް ގެނެސްފައިވަނީ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 އް ކައުންސިލްގެ ޢާންުމ ބަްއދަލުވުންތަ .0.4
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ހަފްތާައކު  002ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 . އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެްއ ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމް ކުރެއެވެ

 :ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

ބިލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ، ވަނަ މާއްދާއާއި 002ގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު .0
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުންގައިވާ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  02ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 

ކޮންމެ ބޭއްވުމަށް ަކނޑައެޅިފައިވަނީ ާޢންުމކޮށް ބައްދަލުވުން  .ޖެހެއެވެއިވާ ޢާންމު ބައްަދލުވުމެއް ބާއްވަންތާވަލުކުރެވިފަ
އަދި އެއްެވސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިްއޖެނަމަ ޖެހިގެން އަންަނ . ބުދަދުވަހެއްގައެވެ

ބައްދަލުވުންވެސް  ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިވާ ހުރިހާއްވަންވާނެ ކަމަށް އޮތްނަމަެވސް މަސައްކަތު ދުވަހު އެބައްދަލުވުން ބާ
ުމބަްއދަލުވުންތަކަކީ ކޮބައިކަްނ ކުއްލިބައްދަލުވުްނތަކާއި، ޢާން، ަބއްދަލުވުމުގެ ގޮތުގައިކަމާ ގެލްބާއްވާފައިވަނީ ކައުންސި

 ރަގަޅަށް ސާފުވާންނެތްކަން  ޔައުމިއްޔާތަކުން
ދުވަސް ކުރިން  4ވުންތައް ބޭއްުވމުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ، ލުބައްދަލުވުމުގެ ގޮތުގައި ބާއްވާ ބައްދަކައުންސިލް  .4

 .މެންބަރުންަނށް ލިޔުމުން ޖަލްސާތަކަށް ދަންނަވާފައިވާކަން
ކައުންސިލް  ނަމަވެސް .އާންމު ބައްދަލްވުމެއް ބާއްވަން ޖެހޭކަން 22ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ  4102ފެބުރުވަރީ  25 .1

 . ބަްއދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާކަން 41ބައްދަލުވުމުގެ ގޮތުގައި 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 .ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ޤަވާއިދުން ފައިލް ކުރެވިފައިވާކަން 44ބައްދަލްވުމުގެ ތެރެއިން  41 .2
ޢަމަލުނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް   ޖަލްސާތަކުން ނިންމޭ މައްސަލަތަކުގެތެރެއިންބޭއްވިފައިނުވަނީ،  ތައް ޤަޥާޢިދުންޖަލްސާ .2

އުންސިލަރުންނަށް ކުރިއަށްގެންދަން ކަ ރެވޭ ވަރަށް ބަލާފައި ޖަލްސާތައްޢަމަލު ކު ނަވަމުންދާތީ ނިންމާ ކަންތަްއތަކަށްގި
 ފެންނާތީކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރަީއސް ވިދާޅުވާކަން 

 .ދެ ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފައިވާކަން .8

 ަބްއދަލުވުންތައް ކައުންސިލްގެ ުކއްލި  .0.1
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި  008ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ވަނަ  008ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  4102ފެބުރުވަރީ  42
  އެގެންނެތްކަން ރަގަޅަށް ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާަކން ލިޔެކިއުމުންމާއްދާގެ ދަށުން 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު 

ަވނަ މާއްދާގައިާވ ގޮތުގެ މަިތން ކޮންމެ  002ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނުގެ 
އަދި ކައުންސިލްގެ . ނަަވމެވެހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިްލގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ޢާންުމ ަބއްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ަދން

ސަަބބު  އްވައި އެހަފްތާގައި ބައްދަލުުވން ނުބޭއްވުނުނުވެއްޖެނަމަ ސަބަބު ރަގަޅަށް ލިޔުމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވެވޭޮގްތ ޢާން
ޢާންުމ ބައްދަުލވުންތައް ބޭއްވުމުގައާއި،  .ގެންދެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ ކުރަމުން ލިއުމުން އެގޭގޮތަށް ފުރިހަމަ 

އި ކައުންސިލަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ހުރަސްއެޅި ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުމުގަ
ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅި ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް 

ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީ ކައުންސިލުން އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ
ނޑައަޅާފައިވާ މަދު ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެކެވެ އަދި ހަމަ އެއާއެކު ކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އަސާސީ . ޤާނޫނުގައި ކަ

ކަންކަްނ  ކުރާ ފަރާތްތައް ރައްޔިތުންނަށްބުޚާތުން ކަންކަްނ ނިންުމމަށް އިންތިރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ފަރާ. އެއްސިފައެވެ
ނިންމައިދޭ، ރައްޔިތުންގެ އެދޭގޮތަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ކަންކަންކުރެވޭ އިންތިޒާމުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް 

ވީހިނދު، މިއަސާސީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ފަރުވާ ކުޑަކުރަމުންދާނަމަ، އެކަމަކީ . އެކުލަވާލާ ފޯރަމެވެ
 .ކަމެކެވެ މިކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ
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 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ރެކޯޑަށްބަލާއިރު ގިނަ ކައުންސިލަރުން ގަޑިޖެހިގެން އިދާރާއަށް ޙާޟިރު ވެލައްވާފައިވާކަންކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ  .0
 . މަދުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަންމަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރައްވާ ވަގުތު  ރަސްމީކައުންސިލަރުން ރަސްމީގަޑީގައި  .4

 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޒިންމާތަކާއި  ކައުންސިލްގެ ރަށު  ތުން،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާގޮ
ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް  2ކުރައްވާފައިވާ  އިސްފަރާތަކީ، ރައްޔިތުން އެކަމަށް އިންތިޚާބު ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ އެންމެ

އެންމެހައި މެންބަރުންނަކީ، ޤާޫނނުން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހައި  ކައުންސިލްގެ، ކައުންސިލްކަމަށްވީ ހިނދު އެކުލެވިގެންވާ ރަށު
ގަާއއި، ކައުންސިލުން ނިންމަވާ ދިނުުމގައި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ޚިދުމަތްތަކާއި،

ކުރިމަތީގައި ރީތި ނަމޫނާއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެ ރަން ތިއްބަވާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ޢަމަލީގޮތުްނ ތަންފީޒުކު އެންމެހައި
ބޭފުޅުންކަމަށް ވާންޖެހޭެނތީ، ކައުންސިލަރުން އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވުމުގައާއި، މަސައްކަތުގައި ނަމޫނާ ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި 

ފެްނނާނެގޮތެއްެގ  ފުރިހަމަގޮތުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ލެއްގެ ބޭުނން އެންމެވެވަޑައިގެން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ކައުންސި
   . ެގންދެވުން ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭކަމުގަިއ ދަންނަވަމެވެ މަތީން ކަންކަން ކުރައްވަމުން
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 ކައުންސިލަރުްނގެ މެުދަގއި މަސްލަޙަތު ފުުށއަރާ ޙާލަތްތައް .0.2
ަވނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއްެވސް  048ން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

 މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާ ނުަވތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެމެންަބރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ 
މިފަދަ މެންބަރަކު އެބައްދަލުވުެމއްގައި ބައިވެރިވެގެންނުވާނެކަމަްށ  ދައުރެއްއޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ

 .ބުނެފައިވެއެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތު މެދުވެރިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެކައުންސިލަރަކު ތަނާޒުލް ވަމުން  .0
 . ގޮސްފައިވާކަން

ވަަނ  20ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ހާލަތެއް ދިމާވެްއޖެނަމަ ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް ހިްނގާ ޤަވާއިދުގެ  .4
 .މާއްދާގައި ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން

 .މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތެއް އަދި ދިމާވެފައިނުވާކަން .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު 

ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަހަތުފުުށއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ޤަޥާޢިދު ހަމަޖެފައިވާގޮތަށް ަކންކަން ހިންގެވުމަށް ސަމާލުކަްނ 
 .ދަންނަވަމެވެ ދެއްވުމަށް

 ކައުންސިލްގެ ނިންުމންތައް  .0.2
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ފާސްުކރާ  006ން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

މިގޮތަށް ހާމަނުކުރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ޞައްޙަ އަމުރެއް ކަމުގައި . ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ
 .ވޭނެއެވެނުބެލެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ވާކަންފައިްލ ކޮށްފައިއް ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަ .0
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ނިންުމންތަްއ  006ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .4

 .ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޢާންމު ކުރަމުން ގެންދާކަން
 21ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލްވުްނތަކުން ނިންމާ ނިންމުްނތައް ޢާްނމު ކުރުމަށް  .1

 ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާކަން ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  

އެޅުން މިހާރަށްވުރެ ަހރުދަނާކޮށް ކައުންސިލުން ިނންާމ ނިންމުންތަކުެގތެރެއިން ކައުންސިލުން ނިންމާިނންމުންތަަކށް ފިޔަވަޅު .0
ަމްށ އެގޭގޮތަށް ާފހަގަކޮށް ބެހެއްޓެވު ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވިސަބަބުތައް

 . ދަންނަވަމެވެ
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ކަންތައްަތއް ޢާއްމުކޮށް ހާމަނުކުރެވޭނަަމ އެއަމުރަކީ ޞައްޙަ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި  .4
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާތީ  006އަމުރެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ޤަރާރުތައް  ،ކުރާ ޢަމުރުތަކާއިއަދި ކައުންސިލުން ފާސް. އެގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 . ހަމަޖެްއސުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ ޢާއްމުކުރާނެ އުޞޫލެއް ފާސްކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރާގޮތަށް

ންމުމާިއ ކައުންސިަލުރންނާިއ އިާދރީ ުމވައްޒަުފންގެ ުމޢާމަލާތާިއ ަކންކަން ނި ކައުންސިލުން .0.8
 ކޯޑިނޭޝަން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 4ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ސަރުކާރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން ފޮނުވާ މައްސަލަ އަދި ރައްޔިތުންނާގުޅޭ މައްސަލަތައް  .0
 ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން އެޖެންޑާ ދުވަސްކުރިން 

ޖުލަިއ  11އެގޮތުން . ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ިނންމާފައިވާކަން 18މެމްބަރުންނާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ  .4
ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ / ގައި ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު ފަވާޒު ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތްތަކާއި 4102

މޫން އަސާސީ ކަންކަމާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް، ކައުންސިލަރ އުރުކުރުން، ކައުންސިލަރ ޙަސަން މަރިޕޯޓްތައް ތައްޔާ
ރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތައް ައދި ކައުންސިލަރ ޢުމަރު ޒާހިުރ އަސާސީ ކަންކަމާއި ރަމްޒީނާ އަފީފް ސަރުކާ

 .ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާކަން ކައުންސިލަރުންނާއިއެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް 
ގުޅުން އެންމެ ރަގަޅުނޫންކަން  ދިމާވާ ބައެއްކަންކަމުގެ ސަބަބުްނ ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާއި ރައީސްއާއި އޮންނަންޖެހޭ .1

 .ފާހަގަކުރެވޭކަން
 .ރަނގަޅުކަން އެދެވޭގޮތެއްގައި ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން .2
ށް ގަމުންދަނީ ބިއުރޯ މެދުވެރިކޮބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންތަްއތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރެވި މަސައްކަތް ހިން .2

 .ޒިންމާދާރުވެރިޔާކަން
ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންަތއްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރުމަށް ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ޢަމަލު  .8

އެއްގޮތަކީ ކައުންސިލްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހެއްޓުން . ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 1.2ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލްގެ 
ތަ ކައުންސިލުން ނިންާމ ނިންމުންތައް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ސެކްޝަންތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އެދޭ ނުވަ

 .ފޯމުންކަން
 .ރަނގަޅު ނޫންކަންއެދެވޭގޮތެއްގައި ރައީސްއާއި މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން  .1
 .ރަނގަޅުކަން ގޮތެއްަގއި ޖުމްލަޒިއްމާދާރުވެރިޔާ އާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުން  .6

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

މަށާއި، ނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެއްވުކައުންސިލަށް ކަންކަން ހުަށހެޅުމުގައި، ލިޔުމުން ކަންކަން ުހށަހެޅޭ .0
މުބައްދަލުވުމަށް ހުަށހެޅުއްވުމަށާ، ކައުންސިލަރުން ތައް ޤަޥާއިދުން އެޖެންޑާކޮށް ޢާންކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ

ބައްަދުލވުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން  މުާޢން ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ މައްސަލައަީކ ޤަވާޢިދު ހަމަޖެިހފައިވާގޮތުްނ ުހށަހެޅޭ ތަރުތީުބން
 . ނިންމަވަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއްކަަމށް ދަންނަވަމެވެ

އް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ޝެކްޝަންތަކަށް މަޢުލޫމާތު ިހއްޞާ ކުރުމަށް ފޯމެއް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނތަ .4
  . ން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރާ ކަމެކެވެތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތުމަކީ ނިލަންެދ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަ
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 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

ތައް ޤަވާއިދުން ބޭއްވެުމށާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަކީ ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަުލވުން .1
ކައުންސިލުން ނިންމަވާ ކަްނކަން ޢަމަލީގޮތުން ހިންގަވަްނޖެހޭ މުވައްޒަފުންކަމުން ކަުއންސިލަރުންނާއި އިދާރީ 

ކުރައްވައި ދެކޭދެކުން ކުޑަގޮތުގައިމުވައްޒަފުންގެ ދެބައެއްެގ ގޮތުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަންޖެހޭ ތަފާތު މުވައްޒަފުންނަކީ 
ކައުންސިލެއްގެ ރަށު ރެއްވުމާއެކު،އެއްޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އެކުެވރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކު

 .ފުރިހަމަބޭނުން ރައްޔިތުންނާ ރަަށށް ފެންނާނެޮގތަކަށް މަސައްކަތްަތއް ގެންދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ
 

ތިރީގައި އެވަނީ ކައުންސިލަރުްނގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންާވ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި، 
ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި، ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި އެހެން 

ބެހޭގޮތުން ތިރީގައިއެވާ ސުވާލުތައް ކުރުމުން ކައުންސިލަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ މައްޗަށް  ކައުންސިލަރުންނާއި އޮންނަގުޅުމާއި
މިސުވާލު ކަރުދާހަށް ޖަވާބު ދީފައިވަނީ މޮނިޓަރ ކުރިއިރު ކައުންސިލްގައި ތިއްބެވި ބައެްއ . އެކުލަވާލާފައިވާ އެނަލިސިސް އެކެވެ

 . މެމްބަރުންނެވެ
 

 މެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އޮވޭތޯ؟ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި، ޓީ .0
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާ އޮންނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟ .4
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 ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ އޮްނނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟ .1
 
 
 

 

 

 
 

 ސެކްޝަންތަކުންނާއި ޔުނިޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟އެކިއެކި  .2

 

 

 

 

 

 

ތިރީގައި އެވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި، 
މެދު އޮންނަ ގުޅުމާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންނާ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލަރުންނާ ދެ 

އެކުލަވާލާފައިާވ  ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ މައްޗަށްއް ކުރުމުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންރާވާފައިވާގޮތާއި ބެހޭގޮުތން ތިީރގައި އެވާ ސުވާލުތަ
 . އެނަލިސިސްއެކެވެ

 

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދޭތެރެ ދެކެީނ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި، ޓީމެްއގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް  .0
 ކިހިނެތް؟
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 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ާފސްކުރާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފަށް އެނގޭ މިންވަރާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ .4
 

 

 

 
 

 

 ކިހިނެތް؟ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ  .1

  

 

 

 

 
 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ .2
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނަތއް މުވައްޒަފަށް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟ .2
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 މުވައްޒަފަށް ބޭނުންާވ އެހީތެރިކަން ލިބެނީ ކިހާ މިންަވރަކަށް؟މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސުޕަވައިޒަރުގެ ކިބައިން  .8

 

 

 

 

 

 

 އެހެން ސެކްޝަންތަކުންނާއި ޔުިނޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟ .1

 

 

 

 
 

 

 ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ އުޞޫުލތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް މުވައްޒަފަށް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟ .6
 
 
 
 
 

 

 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ރުން އަދި މުވައްޒަފުންގެ ސަރވޭ ފޯމްތަކުގެމައްޗަށް ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންދީަފއިވާ ޖަވާބުތަކާއި، ބައެއްކައުްނސިލަ
މުޅިން ރަގަޅުނޫންކަްނ ލިބުނު މަުޢލޫމާތުތަކަްށ ބަލާއިުރ ސަރވޭ ފޯމްތަކުން ދައްކާ ަނތީޖާ ، ފަރާތުން ހޯދުުނ މަޢުލޫމާތާއި

 .ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކުރެވެމުންދާ މޮނިޓަރިންގެ މަސައްކަތްތަކީ، ވަރަށްފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރަށްރަށުގެ 
ކުރުމާއެކު އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ރަށްރަށުގެ ކަންތައްތައް ރަގަޅުކޮށް ރަގަޅު  އްކަންތައްތައްބަލައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެ

މުޖްތަމަޢަކަށް ހެޭދތޯ ެބލުމަށްކުެރވޭ މަސައްކަތަކަށްވާތީ، ކައުންިސލްތައް މޮނިޓަރކުރުމަްށ ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް 
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ޓީމަށް އެއްބާރުލުންދެއްވައި ތެދު މަޢުލޫާމތު ދެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ  ހިންގޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށްަޓކައި މޮނިޓަރިންގ
އަިދ މިގޮތަށް ހޯދޭ ަމޢުލޫމާތުތަކަކީ ސިއްރެއްގެގޮތުގައި ބަލަންޖެޭހ . މުވައްޒަފުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެެނސްދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

މަތަކަށް ނުާވނެތީ އެަކންވެސް ކައުންސިލަރުންނާއި ކަމުން މުވައްޒަފަކު ދެއްވާ މައުލޫމާތަކީ ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމެއްކަ
 .   މުވައްޒަފުންނަށް ހަނާދންކޮށް ެދއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ރިޕޯްޓ ކުރުމާއި މޮިނޓަރ ުކުރންމަސައްކަތް ހިނގާ ނުިހނާގގޮތް ބެލުމާިއ  .0.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނޑައަޅާ ލިޔެފައިވާކަންސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް  .0  .ކަ
 . ކަންލިޔެކިޔުމުން ފެންނަންެނތްދުވަހުން ދުވަހަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާޮގތް ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް  .4
އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޖަވާބުތަކާއި، މަޢުލޫމާތާިއ،ފޮނުވަްނޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް މުއްދަތަށް ނުފޮނުވި ވަރަށްބޮޑަްށ  .1

 ލަސްވަމުންގޮސްފައިވާކަން
އެންޓްރީ އަށްލިބޭ ލިއުންތަްއ ދުވަހުންދުވަހަށް ޤަވާޢިދުްނ އެލިއުމެއްލިބެންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބުމުަގިއ  .2

 ލަސްވަމުންގޮސްފައިވާކަން 
 .ންސެކްޝަންތަކާއި، ޔުނިޓްގެ ހިްނގުން ޙަވާލުވެފައި ތިބޭފަރާތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަ .2
 .މުވައްޒަފުންނަށް ސުޕަވައިޒަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެީހތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އެކަށީގެންވާ ގޮެތއްގައި ލިބޭކަން .8
ޔުނިޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް / ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެހެން ސެކްޝަން .1

 .އެނގޭކަން
 .ށް ސުޕްވައިޒަރެއް ހަމަޖައްސާ އެ ސުޕްވައިޒަރުންގެ މައުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަންކޮންމެ މުވައްޒަފަކަ .6
 .މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ހުއްދައާއި އެއްގޮތަށްކަން .1

ފައިލްނުކުރެވި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފައިލިން ސިސްޓަމް ރަނގަޅު ކަމުގައި ވިޔަސް އަތްމަތީގައި ނުނިމި ފިޔަވަޅުނާޅާ އަދި  .01
 .ހުރިކަން

 .ދުވަހު ޔައުމިއްޔާތައް ޤަޥާއިދުން ނިންމައި ފައިލްކޮށްފައިވާކަން .00
މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑިޖައްސާ ފޮތް ޤަޥާއިދުން ފުިރހަމަކޮށްަފއިވީނަމަވެސް ބައެއް މުވައްޒަފުން ސޮއި ކޮށްފައިވާއިރު  .04

 .ސްޕަވައިޒަރ ސޮއިނުކޮށް ހުންނަކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިންޓަނަލް އޮޑިިޓންގ އަކީ ަކއުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން ިއތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލްެގ މާލިއްޔަތު ބަލަހަްއޓާ  .0
އުމާއި ހިސާބު ކިތާބު ފަރާތްތަކާއި އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބަަލހައްޓާ ފަރާްތތައް ިއތުރަށް ޒިންމާދާރު ކުރެވި ލިެޔކި

ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަންކަން ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އިތުރަށް 
ކަމަކަށްާވތީއާއި އެފަދަ ކަންކަން ހަމަަމގުން ކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން  ގެންދާނެބާރުވެރިކުރުވި

ވަޅު އެޅޭނެ ކަމަކަށްވާތީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި އިސްލާޙްކޮށް ދުރާލާ ފިޔަ
 .  ކައުންސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ބަލަހައްޓަވަުމްނ ގެންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެްއ ޤާއިމްކޮށް ލިޔެކިއުމުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުންދުވަހަށް  .4
ންނާނެޮގތަކަށް ހަަމޖެއްސެވުމަށާ، މުއްދަތަށް ޖަވާުބދޭންޖެހޭ މައްސަލަތައް މުއްދަތުަގއި ނިންމެވުމަށް ޚާއްޞަ އެކަންކަން ފެ

 .ދަންނަވަމެވެސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް 
ެޖހޭ މައްސަލަތަކާއި ފައިލްކޮށް ެބލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ނުނިމި އަތްމަތީގައި ެގންގުޅެން .1

 .ދަންނަވަމެވެ
މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑި ޖަްއސާ ފޮތް ޤަވާއިދުން މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަ ކުރޭތޯ ސްޕަވައިޒަރު ބެލުމަށް ޚާއްޞަ  .2

މަށް  ކަމާއެކު ހިގާނެގޮެތއް ހަމަޖެއްސެވުވޭމަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށާއި، ރަސްމީގަޑީގައި ކުރެ
 .ދަންނަވަމެވެ

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިޭބ ިލޔުންތައް ދުވަހުންދުވަަހށް އެްނޓްރީކޮށް ނިންމެވުަމށްފަހު ވީެއންމެ އަވަހަށް ކަމާިއބެޭހ  .2
 . މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ޚާއްޞަ   ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަަތށް ޮފނުއްވުމަށް ރިޕޯރޓްަތއް  ކާއި، މަޢުލޫމާތާއިދޭންޖެހޭ ޖަާވުބތައެކިފަރާތްތަކަށް  .8
 . ދަންނަވަމެވެ ސަމާލުކަމެއްދެއްވުމަށް

 ތައް އުޞޫލުމަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެްސތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި  .0.6
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ޕީ ހަދާފައި ނުވާ ކަން.އޯ.ޚިދުމަތްތަކަށް އެސްކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތާއި  .0
 :ކައުންސިލުން ދެ އުސޫލެއް ހަދާފައިވާކަން .4

 ކުނި އުކާލުމާއި ކުނިނައްތާލުމާއިެބހޭ އުސޫލް
 ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ުއޞޫލްސެންޓަރ  -އީ

 .ކައުންސިލުން ސާވިސް ޗާޓަރއެއް ހަދާފައިނުވާ ކަން .1

 ސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުން 

ޤަވާއިދު ހެދުމާއި، ކައުންސިލުން ، ޤާނޫނުން ކައުންސިލުން ދިނުމަްށ ލާޒިމްކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 
. ޕީތައް އެކުލަވާލުން މުހިންމުކަމަްށ ދެކެމެވެ.އޯ.ބޭނުންވާ އިތުރު އެސް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްނިންމާ އެހެނިެހން ިނންމުންތަްއ 

އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކައުންސިލަްށ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޢަަމުލކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލުތަކާއި 
ސިލުން ހިންގުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ސަރވިސް ޗާރޓަރ އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާ ކުރުމަށާއި، ކައުން

 .އަވަސްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ ވެސްޤާވާޢިދުތަކާގުޅޭގޮތުން ހަދަންެޖހޭ އުޞޫލްތައް ހެދުން
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 މަސައްކަތުގެ މާަޙއުލު  .0.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 :މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަްނކަންމަސައްކަތްކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކަމުގައި ކައުންސިލަރުންނާއި * 

 . އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވަސީލަްތތައް ނެތުން .0
 ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން  .4
ކުރިމަތިވާކަމަށް ގޮތުން ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިތަކާއި ބައެއް ކައުންސިލަރުން ކަންކުރައްވާ .1

 މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން 
 .އަރިހަށް ސޮއިކުރުމަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަ އަނބުރާ ލިުބން ލަސްވާކަން ގިނަ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން ވެރިންގެ .2
 .ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތްތަކާއި ޙަވާލުވާއިރު ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ުނލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ުކރުމަށް ދަތިވާކަން .2
 .މުންގެންދަނީ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްގެންކަންކައުންސިލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަ .8

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  

ބާއްވަވައި މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަުލވުންތައް ޤަވާއިދުން  .0
 . ދަންނަަވމެވެ ދިމާވާ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެއްވުމަށް 

ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ބައްަޓންކޮށް ިހންގަވަްނވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި ަމންފާ ކުރުވަނިވިގޮތަކަްށ  .4
ކިފަރާތަކަށްނުޖެހި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މަސްލަޙަތަށްވުރެ މުޅި ރަށުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލައިގެންކަމަށް ވީއިރު، އެގޮތުގެމަތީން ވަ

 . ދަންނަވަމެވެ ދެއްވުމަށްކައުންސިލްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ސަމާލުކަން 
ނިންމަވައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ އްސަލަތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ވެރިންގެ އަރިހަށް ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ގެންދެވޭ މަ .1

ވުމަށާ، ވަުގތީގޮތުްނ ިއްނތިޒާމަކަށް ކަންކަން ކުރިއަްށގެންދެ ޙަވާލުކުރައްވައިގެން މައްސަލަތައް އަވަހަށް ިނންމޭނެ
ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ މުވައްޒަފަކަށް އެހެންމުވައްޒަފަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެއްވުމުގައި ނުނިމިހުންނަ މަސައްކަތްތައް 

 ރަގަޅަށް ސާފުކޮށްދެއްވައި މަސައްކަތްތައް ލަސްނުވެ ހިގާނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއްގެތެރެއިން ކަންކަން ހިންގެވޭތޯ ބެއްލެވުަމށް
  .ދަންނަވަމެވެ

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުިރ ވަސީލަތްތައް  .0.01
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 އިންސާނީ ވަސީލަތާއި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

  .މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާކަން (ނުވައެއް) 11މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ގެ އިދާރީ ކައުންސިލް .0
އެދެވޭގޮތެއްގައި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބައެއްކަންކަމުގެ ފަންނީ ޤާބިލް މުވައްޒަފުންތިބިނަމަވެސް އޭގެަފއިދާ  .4

 ފެންނަމުންުނދާކަން 
ނޑުގައި އޮންނަ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް  .1 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު އެންމެއިސްވެރިއަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އޮނިގަ

މީހަކުނުލެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެްއވަމުންދާކަން އަދި އިދާރާގައި އެންމެއިސްއިދާރީ މަޤާމެއްގައި މުވައްޒަފަކުހުރީ ޑެޕިއުޓީ 
ވެފައި، ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެހެންދެން ޒިންމާދާރުެވރިއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމްގައިކަމަށް
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އަދާކުރަންޖެހޭނީ އެމަޤާމްގައިހުންނަ މީހަކު ކަމަށްވިޔަސް ދިމާވި ބައެއްސަބަބުތަކާހުރެ ެއމަޤާމްގައިހުންނަ ފަރާްތ 
 އެކަމުންދުރުކޮށްފައިވާކަން 

ނިންމުމުގައި މުވައްޒަފުންެގ ދަތިކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު އިދާރީ އޮނިގަޑުގެ ބައެއް  އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބަރާބަރަށް .2
  މަޤާމްތައް މީހަކު ހަމަނުޖައްސާ ލަސްވަމުންދާކަން 

 :ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް 

 .ކައުންސިލަރުންކަން( ަފހެއް) 2ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ  .0
 .އެއްކޮޓަރިއެއްގައި ކަންކުރައްވަނީ ފިޔަވާ އެހެން ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް  އީސާއި ނާއިބު ރައީސްކައުންސިލްގެ ރަ .4
 . ކަންއަދި މޭޒު ހުރިކައުންސިލަރުން ތިއްބަވާއިރު ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށް ގޮޑި  12 .1
 .ކޮމްޕިއުޓަރު ހުންނަކަން 0ފޯނާއި  12ކައުންސިލަރުން ބޭނުން ކުރެއްވުަމށްޓަކައި  .2
ނަމަވެސް  ތަކާއި އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަްށ އެކަށީގެންވާ ކޮންފަރެންސް ހޯލެއްނެތްކަންކައުންސިލް ބައްދަލުވުން .2

 ކޮޓަރީގައި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭޮގތަށް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާކަން  10އިދާރާގެ 

 :ސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަ 

ނޑި އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ލިބިފައިވާކަން އިދާރީ ކޮންމެ  .0  މުވައްޒަފަކަށް މޭޒު، ގޮ
ފެކްސް ( އެކެއް) 0ޕްރިންޓަރު އަދި ( އްދޭއެ) 10ޯފނާއި ( އްއަށެ) 16ކައުންސިލް އިދާރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ  .4

 .މެޝިން ހުންނަކަން
 .މުވައްޒަފުންނަށް ިތބެވޭ ގޮތަށް ވޯކްސްޓޭޝަނެއް ުހންނަކަން( ހަތަރެއް) 2 .1
 .ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރިކަން .2
ނޑާލުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވާކަން ރަންޓްގެ މައްސަލަ ދިމާވާކަންބައެއްފަހަރު ކަ .2  .އަދި ފޯންބިލް ނުދެްއކިގެން ފޯން ކަ

 :ޓް ކައުންސިލްގެ ބަޖެ 

 .ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލަފާކުރި ބަޖެޓް އެނގޭނޭފަދަ އެއްވެސް ިލޔުމެއް ނެތްކަންވަނަ އަހަރަށް  4102ކައުންސިލުން  .0
ނޑައަޅާ ދީފައިވަނީ  4102ކައުންސިލަށް  .4 ތިްނ މިލިޔަން ފަސްލައްކަ ) 3,575,871.00ވަނަ އަަހރު ސަރުކާރުން ކަ

 .ގެ ބަޖެޓެއްކަން( ރުފިޔާހަތްދިހަ ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއް
 

  :ލަފާކުރި ބަޖެޓް 
 
 
 
 

 ލިބުނު ބަޖެޓް 
 

 ޕީ .އައި.އެސް.ޕީ ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
4102 3,328,666.00 45,340.00  -

2015 3,575,871.00 112,860.00  

 ޕީ .އައި.އެސް.ޕީ ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
   ފެންނަން ެނތް  4102

4102 5,563,979.00 6,833,153.00  -



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީން އަދި ހުނަރު ދެނެގަނެ އެކަަމްށ  .0

 ކުރެއްވުމަށްމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނާއި ތަުއލީމުދީ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރު
  .ދަންނަވަމެވެ

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް، އިދާރީ ޮއނިގަޑުގައި ހުސްކޮށްހުރި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމުގައި މިހާރު ދިމާވަމުންދާ  .4
ީމހުްނ އަވަހަށް ހަމަކުރެވޭތޯ ެބއްލެވުމަށާއި،ޚާއްސަކޮށް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިއަކަށް ޤާބިލް މަޤާމްތަކަށް 

މަސައްކަތްކުރުމަށް އޮނިގަޑުގައިއޮންނަ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ޚާއްސަގޮތެއްގައި 
 . މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

އިދާރީ އެންމެ އިސްމަޤާމެއްގައިހުންނަފަރާތް ޒިމްދާރުވެރިެއއްގެ މަސައްކަތުން  މިހާރު އިދާރާގައި .1
ދުރުކޮށްގިނަދުވަސްތަކެއްވަމުންދިުއމާ، އިދާރީވެރިއަކުނެތިދާ ގިަނ ދުވަސްތަކެއްގައި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އޮފީހަށް 

 މުވައްޒަފުންނާގެގޮތުން ދަށް ތަޖްރިބާ މަދު އިދާރާގައި މަޤާމް، ވެސް ނުކުންނަވައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ދުވަސްތަކުގައި
ޙަވާލުކުރައްވަމުން ގެންދަވަންޖެހޭގޮތަށްޮއތުމަކީ، އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ނިޒާމެއްގެތެރެއިން ހިންގުމުގައި އެމަސައްކަތް 

ކު ނިޒާމީ ގޮތެއްގަިއ ތަފާތު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަުމންދާނެކަމަކަށްވާނެީތ،މިކަމާމެދު ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުގެ ަމޝްވަރާއާއެ
 . މަސައްކަތް ހިންގޭނެމަގެއް ތަނަަވސްކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަަވމެވެ

މިހާރު އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުން، ހެޔޮގޮތުގަިއ  .2
މަސައްކަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ހިްނގައި ބެލެހެއްޓޭނެ ޮގތެއް ތަނަށްިލބޭނެ މަގެއް ތަަނވަސްކޮށް އިދާރާގެ 

 .ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ
  



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ދެަވނަ ަބއި 

ން ހިްނގުުމގެ ޤާނޫނުން ަކއުންސިލަށް އުޞޫލުދިވެހިާރއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ  4
ދިނުމާއި ކައުްނސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތަްއ  ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި މަޢުޫލމާތު

  ބެލެހެއްުޓން

 ކައުންސިލްގެ ަތރައްީޤގެ ޕްލޭނާއި ަފއިޭނންޝަލް ޕްލޭން .4.0
ގެ ަދށުން ރައްޔިތުންެގ ( ށ)ވަނަ މާއްދާެގ  41ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .0

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި  ތައްޔާރުކުރުމާ، ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ށުގެބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަ
 .މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެކެވެ

ރަުށ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ވަނަ މާއްދާގައި  14ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .4
 ރަށު އަހަރުގެ، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ( ފަހެއް) 2ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، މަދުވެގެން 

 .ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި ޢާންުމކުރަން ޖެހެއެވެ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަްށ ރަށު ޔާރުކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައް ރަށު .1

ވަނަ މާއްދާގައި  11ބަލައިގެން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
 .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

 ރަށުގެ ދަށުން ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  016ގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު  .2
 .ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށެވެ ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ަތއްޔާރުކުރެވޭނީ

ެގ ދަށުްނ ( ބ)ަވަނ މާއްދާގެ  016ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިްނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2
ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ، މަސްދުވަސް ކުރިން( ތިނެއް) 1ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

 .ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ ރަށުއަހަރު ދުވަހަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް ( ފަހެއް) 2އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ންޝަލް ޕްލޭން ުމރާޖަޢާކޮށްފައިވާކަންފައިނޭ ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލައިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި 4100ކައުންސިލުން 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ބަޖެޓް ތަްއޔާރުކުރެއްވުމުގައި ތަރައްޤީގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް 
ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭްނގެ މައްޗަށް ބައްލަވައިގެން ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓް 

 . ދަންަނވަމެވެ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލްގެ މަަސއްކަތު ތާވަލާއި ބަެޖޓް  .4.4
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ރަށު ވަނަ މާއްދާއިން  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .0

 .ކައުންސިލުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތަްއޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ ރަށުފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަށް ބަލައިގެްނ 
ގައި ވާގޮތުން ކޮންމެ ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  016ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .4

ކައުންސިލުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި  ަރށު ،މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިއަހަރެއްގެ 
 .ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށްބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކައުންސިަލށް ިލބޭ  18ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .1
ތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާއި ނަގާ ލޯނަށް ބަލައިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އާމްދަނީއާއި އެކި ގޮ

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަްށ  02އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ . ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްކުރަންޖެހެއެވެ 02މަހުގެ 
ން ފާއިތުވި އަހަަރށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް ަޚރަދުތަކަށްވުރެ އިތުރު ނުާވނެ ބަޖެޓް ފާސް ނުކުރެވިއްޖެނަަމ، ކައުންސިލު

އަދި ހިނގާ . ގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ިރކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެން ވެއެވެ
 . މައްސަލައަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާއެްއ ނުކުރެވޭނެއެވެ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވެންދެްނ ކައުންސިލްގައި އެނޫން

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުްނ  16ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .2
ގެން ިތލަފަތް ހަމަވާގޮތަށް ޚަރަދުތައް ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބަލައި

 . ހިފެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އަރަނި ބަެޖޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހިނގާ އަހަަރށް  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .2

އިވާ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ ކަމަކަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭނަމަ އެފަދަ ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބު ފާސްކޮށްފަ
 . ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެެޓއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 . ވާކަންސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާފައިށް މަވަނަ އަހަރަ 4102ކައުންސިލުން  .0
ވަނަ އަހަރުގެ ލަފާކުރި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ަފއިވާކަން ޔައުމިއްޔާއިން  4102ވަނަ ައހަރާއި  4101ކައުންސިލްގެ  .4

 އެނގެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް އެއްވެސް ލިޔުމެއް ފެންނަން ނެތްކަން
ލަފާކުރިބަޖެޓް ފާސްކޮށްފަިއވާކަން ނަމަވެސް ފިނޭންސް މިިނސްޓްރީއިން އަންގާފައިވާ ވަނަ އަަހރުގެ  4102ކައުންސިލްގެ  .1

 ކަން ތާރީޚަށް ފޮނުވާފައިވާކަން އެނޭގނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ފެންނަން ނެތް
އޭ އިން .ޖީ.ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެލް 4102އަދި  4101ކައުންސިލްގެ  .2

 ަކން އެކުލަވާލާފައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން އެނގޭނޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ފެންނަންނެތް
 02ވަނައަހަރުގެ ުފރަތަމަ ޖަލްސާއިން  4102ވަނަ އަަހރަށް ލަފާކުރި ބަޖެްޓ  ކައުްނސިލްގެ  4102ކައުންސިލްގެ  .2

ަކންކަމަށް ކައުންސިލުން  ނަމަވެސް ބަެޖްޓ ފާސްނުކޮށް އެހެން . ފާސްކޮށްަފއިވާކަން 4102ޖަނަވަރީ 
 .މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން

 .ވަނަ އަހަރު ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަން 4101 .8
 
 
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

 11ގެ  86: ޞަފްޙާ 

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv         ްއީމެއިލ: Tel: 6740017 Fax: 6740019                  :ފޯން   :ފެކްސް

 

 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

 ބާއްވާ ފެށުމަށްފަހުޮކންމެ އަހަރެއް  ،ދަށުންޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނުގެ ލާމަރުކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  .0
ރިން އެހެން ކަންކަމަށް ކު  އްދަލުމުގައި ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވުމަށާ، ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވުމުގެއާއްމު ބަ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ

 . ވެނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެ ޢާއްމުބައްދަލުވުން ބާއްވަވައިެގން ކަންކަން ނުނިންމެވުަމށާއި، މަްޝވަރާ
 ސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވާ ލަފާ ކުރި ބަޖެޓާިއ އަހަރީ ބަެޖޓް ސްޓޭޓްމަްނޓާއި އަދި ލަފާުކރި ބަޖެޓްފާސްކޮށް ިފނޭން .4

ލިޔުންތަކަކީ މުހިއްމު ލިޔުންތަެކއް ކަމަށްވާއިރު ކުރިއަށް އޮތްަތނުގައި އެފަދަ މުހިއްމު ލިޔުްނތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު 
 . ޒާމެއް ާޤއިމު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެބެހެލެއްޓޭނޭ ހަރުަދނާ ނި

 ކައުންސިލްގެ ހަމަުހގެ ިރޕޯޓާއި ައހަރީ ރިޕޯޓް  .4.1
ގެ ދަށުން ކޮންެމ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  016ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .0

މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންިގ ( ހައެއް) 18ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  01އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 
 . ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެކެވެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށްޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް 

ގެ ދަށުން ކޮންެމ ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  016ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ .4
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުިވ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯްޓ  01އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

 .ށް ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުާރ ކަމެކެވެއަތޮޅު ކައުންސިލަ

 :ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ 

އޭގެ ޓެމްޕްލޭޓް އާއި .ޖީ.ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެލް 4102އަދި  4101ކައުންސިލްގެ  .0
ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓް  4102އަދި  4101. ވަަނ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފައިލްކޮށްފައިވާކަން 4102އަދި . އެއްގޮތަށްކަން

  .ލަށް ފޮނުވާފައިާވކަންއަތޮޅު ކައުންސި
އޭގެ ޓެންޕްލޭޓް އާއި .ޖީ .ވަނަ އަހަރުގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެލް 4102އަދި  4101ކައުންސިލްގެ  .4

 .އެއްގޮތަށްކަމަށާއި އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން
 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

އިން ތިޔަ ( ށ)އަދި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  011ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދަރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
 އަތޮޅުއަހަރު ކައުންސިލުން ހިނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަްފސީލް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި 

 . ވާކަން ުއފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައި

 ކައުންސިލްގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް .4.2
ގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ( ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  016ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ަވނަ ުދވަހުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ާފއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ  46މަހުގެ  ފެބްރުއަރީ
 .ފޮނުވަންޖެހެއެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަންކައުންސިލްގެ  .0
 .ރިޕޯޓްއެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރެފައިވާކަންވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  4104ގައި،  4102ޖުލައި  02 .4

 .ކަމަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ  2މި ރިޕޯރޓްގައި 
 

 ްމިމައްސަލާގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް . ކައުންސިލް އިދާރާގެ މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިނުވުނ
 ބަޔާންތައް މިހާރު ހުށަހަޅަމުންެގންދާކަން  ލަފާދެއްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މާލީ 

  ެފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙަނީފު .ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފަށް އ ގައިގަވާއިދުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގ
 ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ބިލެއްދޫ 4100ރުފިޔާ ބަހައްޓާފައިހުއްޓާ    61111.11ގެއޮފީހުގެ މޭޒުވަތްގަޑުގައި 

މި މައްސަލާގައި، ފައިސާ ގެއްލިފައިވަނީ ކޮންފަރާތެއްގެ . ކައުންސިލްއިދާރާ ފަލާލައި އެފައިސާ ގެއްލިފައިވުން
ވަނަ  21އިހްމާލުންތޯެބލުމަށް ދައުލަތުގެ ަތޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށާއި އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ަވނަ މާއްާދގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު  26ން އަމަލެއް ކުރިކަމަށްެބލެވޭީތ އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ހުއްަދނޫ
އެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ިމނިސްޓަރ އޮފް ފިޭނންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ހުށަހެޅުމަްށ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

ލިސް ސަރވިސްއަށް ސީ އިން ބައްލަވައި، އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮ.ސީ.މި މައްސަލަ އޭ. ލަފާދެއްވާފައިވެއެވެ
އިތުަރްށ  ވުުމން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ ޝަރީއަުތން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލައަކަށް
 ރަށުކައުންސިލުން ފިޔައަޅުއްވާފައިނުވާކަމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަން 

 ައުންސިލްގެ ހިސާބަށް ނުވައްދައި ކައުންސިލްެގ ރައީސްގެ އަތުގައި އެކިފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަށް ދައްކާފައިސާ ކ
 މިމައްސަލާގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން . ންބެހެއްޓު

  ެމަސައްކަތުގެ އަގުގެ ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަ 4އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގ
އަށްވުރެ ބޮޑުވާގޮތަށް ަފއިސާ ދީފައިވުމާއި، ކޮންޓްރެކްަޓރާއި ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނުިނންާމ  %01

ޓަރ ޖެނެރަލް މި މައްސަލާގައި އޮޑި.  ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަ އަގުދީފައިވުން
 :ލަފާދެއްވާފައިވަނީ
އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާފަދަ ހުއްދަނޫން ޢަމަލެއްކުރުންކަމަށް ބެލެވޭީތ މައްސަލައަކީ ދަ

 .ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް 26މިކަމުގައި އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނގެ 
މައުލޫމާތުދެއްވާފައިވަީނ އެމަސައްކަތަކީ މުޅި މަސައްކަތުގެ ބަޖެޓްިލބިގެްނ މި މައްސަލާގައި ކައުންސިލް އިދާރާއިން 

ކުރަންފެއްޓުނު މަސައްކަތަކަށްނުެވފައި މަސައްކަތްފަށައި ބައެއްކަންކަން އިތުރަށްކުރަންޖެހުމުން އެމަސައްކަތް ފަސްކޮށް 
ގެ އިތުރުން ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން މަސަްއކަތްކުރާނަމަ އިތުރަށް ލަސްވެގެން ދިއުމު

އެމަސައްކަތް އެވަގުތު ކުރަމުންދިޔަފަރާތްނޫން އެހެންފަާރތަކަްށ ޙަވާލުކޮށްގެން އެއަގުގައި ުނކުރެވެނެކަމަށްބެލެވެީތ 
އިސާ ޙަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނުކުރެވިހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ފަ. އެގޮތަށް އެމަސައްކުރުވިފައިވާކަމަށް

 ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެކަން
  ެމިމައްސަލާގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް . އެއްގޮތަށް ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން ގަވާއިދާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގ

 ލަފާދެއްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ަދުތރު ރިޕޯޓް މިހާރު ހުށަހަޅަމުން ގެންދާކަން   
 
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

އިންޓަނަލް އޮޑިޓިންގ އަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާއި  .0
އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަަހއްޓާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޒިްނމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު ބެެލހެއްޓުމުގަިއ 

ށް ހެދިފައިާވ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިުދތަކަށް ޢަަމލު ކުރުމަށް އިތުރަށް ބާރުވެރިކުރުވި ކަމަކަށްވާތީއާއި އެފަަދ އެކަންކަން ކުރުމަ
ކަންކަން ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން އިސްލާޙްކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަކަށްވާތީ ކޮންމެ 

ޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި ކައުްނސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ަކމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިން
 46ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދިއުމާއެކު، ކުރީއަހަރުގެ އިންޓާނަލް އޯޑިޓް ރިޕޯޓްވެސް ކޮންމެއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ 

 . މެވެގެކުރިން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އަންގަވާގޮެތއްގެމަތީން ފާއިތުވިއަހަރުގެ ަފއިސާގެ ސްޓޭޓްމަންޓްސްތައް  .4

 .ގެކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުމަށް ދަނަނަވަމެވެ 46ކޮންމެއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ 
 އަންގަވާ އެންމެހައި  ކުރުމަށާ،ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ސްލާޙްއި ރިޕޯޓްގައި  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރުއްވާފައިވާ .1

ފިޔަވަޅުއަޅުއްވައި ނިންމެވުމަށާއި، އޮޑިޓަރ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަންގަވާއެންގެވުމާއެއްގޮތަށް ،ކަންކަން
އަޅަން ދަތިވާނަމަ އެކަމެއް އެފަރާތަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެްނ ޖެނެރަލް އަންގަވާ އެންގެވުމަކަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ފިޔަވަޅު

  .އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެންގެވިގޮތެއްގެ މަތީން ކަންކަން ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަެމވެ

  ޚަރަދުކުުރންކައުންސިލުން  .4.2
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް  61ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

 .ފައިސާއެއް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ

  :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންަކން .0
 .ރގެ ނިޒާމުންކަންކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދަކުރަނީ ވައުޗަ .4
 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަކިން ެބލެެހއްޓިފައިވާކަން  .1
 ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވާކަންއަހަރީ  ކައުންސިލްގެލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން  .2
 ގެ ކުރިންކަން 02ގޮތަށް ޖަނަވަރީ މަހުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ  18ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .2
އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި  2%ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް  12ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .8

 . ރައްކާކޮށްފައިނުވާކަން

ރަޑރ ުކރުމުގެ    .4.8 ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަްށ އެދުާމއި މުާދ ަގތުމާއި ލިިބގަތުމާިއ އޯ
 ހެްއުޓން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެ

ަވނަ މާއްާދގައިވަނީ ކައުންސިލަށް ިލޭބ  66ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 
ފައިސާއާއި މުދާ ބަލަހައްޓަްނވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ަފއިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާިއ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ 

 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ
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  :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .0

 ނަމަވެސް ސްޓޮކްާބކީ ބަރާބަރަށްދިމާނުވާކަން . ކައުންސިލްގައި ލިޔެކިޔުމުގެ ސްޓޮކާއި މުދަލުގެ ސްޓޮކެއް ބަލަހަްއޓަމުންދާކަން  .0.0
 ވާކަންސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަތަެކިތ ހުންނަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙާވާލުކުރެވިފައި  .0.4
 .ސްޓޮކްގައި ހުންނަ ތަކެތި ނަަގނީ މުދާލިބިގަތުަމށްއެދޭ ފޯމް ބޭުނން ކޮށްގެންކަން  .0.1
 .މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު ތަްއޔާރުކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްކަން  .0.2
 .ބަލަހައްޓަުމން ގޮސްފައި ވާކަންދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު ސްޮޓކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްޮކށް މު  .0.2
 .ކައުންސިލްގެ ސްޓޮކް ފޮތް އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި ނުވާކަން  .0.8

 
 ތަކެއްޗަށް އޯޑަރ ކުރުން   .4

 .މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ކަން  .4.0
 .ަކންތަށްނޫންމުދަލަށް އޯޑަރ ކުރާ ފޯމް އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއް ގޮ  .4.4
 .މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް އޮވެގެންކަން  .4.1
 .މުދާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށްނޫންކަން  .4.2
ދޭއިރު އެފޯމު ިޚދުމަތަށް އެ. ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދޭފޯމު އެއްވެސްވަރަކަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން  .4.2

 .ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން
ފައިސާ ހުރިކަން ޔަޤީންކުރަނީ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ . ފައިސާހުރިކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ވަކިފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން  .4.8

 .ފޯމުގައި ވަކި ގޮޅިއެއް ހަދައިގެންކަން
 .ވަކިން ބަލަހައްޓާފަިއނުވާކަންސެކްޝަނުން އެކައުންޓްސް  މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުްނނާއި .4.1
ބައެއް ފޯމުތައް . ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ޫނންކަން .4.6

އްގޮތަށް ނޫންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަ ނަމަެވސް ފޯމުތައް ތައްރާރުކޮށްފައި ހުންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަާވިޢދާ އެ
 ފާހަގަކުރެވޭކަން

 
 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް  .1

 .ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކާ ނުލާ ހޯާދފައިނުވާކަން 1ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަގުގެ މުދާ  42111ރުފިޔާއާއި  0111  .1.0
 1ކަންކަން ބައިބައިކޮށްެގން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާ  42111ބައެއްކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ   .1.4

 .ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ުކރަމުންދާކަމަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫާމތުން އެގޭކަން
މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގުގެ މުދާ އިޢުލާނުކޮށް ބިޑަށް ހުޅުވާލުމަކާ ނުލާއި    0.2ރުފިޔާ އާއި  42111  .1.1

  ނުވާކަންހޯދާފައި
 .ވުރެމަތީ އަގުގެ މުދާ ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ހޯދާފައިނުވާކަން މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 0.2  .1.2
ބިޑުކޮށްގެން ހޯދަންޖެހޭ މުދާތައް ހޯދުމުގައި އިޢުލާން، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބިޑުކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އަދި   .1.2

 .ބިޑު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ާޙޟިރީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން
 
 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

 12ގެ  86: ޞަފްޙާ 

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv         ްއީމެއިލ: Tel: 6740017 Fax: 6740019                  :ފޯން   :ފެކްސް

 

 

 : ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ  .2
 އެކަށީގެންވާ ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން   .2.0
 ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެއް ހަދައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން   .2.4
 ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން  .2.1
 ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބިލްތަކާއި ފައިސާ ނުދައްކާ ބިލްތައް ވަކިްނ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްާޓފައިވާކަން   .2.2
 .ޕްޑޭޓް ކުރާކަންކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރާކަމާއި ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ބަލަހަްއޓައި އަ .2.2

 
 ވައުޗަރ ރެޖިސްޓްރީ  .2

ނަމަވެސް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު . ކައުންސިލްގައި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓަރީއެއް ގެންގުޅޭކަން .2.0
 .ނުކުރާކަންއޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ފުރިހަމަ  4102ޤަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން އަދި 

ޚަރަދު ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީން ވައުޗަރުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބާއި ވައުޗަރުގެ ކޯޑުތަކާއި ސަބް ކޯޑްތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ  .2.4
ބައިތަކާ، ފައިސާ ލިބެންވީ ފަރާތްތަކާއި، ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ތާރީޚާއި، އަދި ޗެކް ނަންބަރު އެނގޭ ގޮތަށް 

 .ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން
 .ބިލްހިމަނައިގެންކަން/ އިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މުދާގަންނަން އެދޭ ފޯމާއި މުދާ އޯޑަރު ކުރާ ފޯމާއި އަދި އިންވޮއިސް ވައުޗަރ .2.1

 .ނަމަވެސް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެުލންތައް ބަލާ ޯފމް އެއްވެސްވަރަކަށް ހިމަނާފައިނުވާކަން
 .ގެންކަންވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބި .2.2

 
 ޗެކު ރެޖިސްޓްރީ  .8

 ޗެކް ހަދަންނުޖެހޭތީ ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަން  .8.0
 

 : ގެ ހިސާބު ( ޕެޓީ ކޭޝް )އަތްމަތީ ފައިސާ  .1
 .އަތްމަތީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ގެންގުޅެމުން ނުދާކަން  .1.0

 
 :ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު  .6

 .ކައުންސިލްގައި ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާ ފައިސާ ތިޖޫރީގައި ބަހަްއޓާފައި ވާކަން  .6.0
 .ގައި ފައިސާބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިެގންކަންތީޖޫރީ  .6.4
 ތިޖޫރީ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފައިުނވާކަން  .6.1
 .ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުދާކަންކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުްނ   .6.2
ނޑާފައި ހުންނަކަން އަދި ވަރަށް ގިނައިން ލިޔުންތައް   .6.2 ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުގައި ޢަދަދުތައް ވަރަށް ގިނައިން ކަ

ނޑާފައިހުރުމާއި ފޮތުގެ ސާފުތާހިރުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކަން  .ކަ
 

 އާމްދަނީ ފައިސާ  .1
 . ވާކަންއް ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލައިފައިއާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީއެ  .1.0
 .މްދަނީ ގެ ފައިސާ ފޮތްތަކަށް އަރުވައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ެގންދާކަން ކައުންސިލް އާ  .1.4
 .      މްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންަދނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާާއއި އެއްގޮތަށްކަންއާ  .1.1
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މްދަނީ ފައިސާގެ މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓާއި، އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް އާ .1.2
 .ބަލަހައްޓާފައިވާކަން

އިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފާއި، ފައިސާ ޖަމާކުރެވެންދެން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި، ޖަމާ ކުރާ މުވައްޒަފަކީ ފަ  .1.2
 .އެއްމުވައްޒަފެއްކަން

 
 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް  .01

 ބޭންކް އެކައުންޓެއް ބޭުނންކުރަމުން ނުދާތީ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ުނވާކަން .01.0
 

 ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްޓްރީ  .00
 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓާފައި ވާކަން .00.0
 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޯރމެޓް ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން  .00.4
 ވާކަން ނުހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަކޮށްފައި  .00.1

 
 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާ  .04

 . ފުރިހަމައަށް އަދާ ކުރެވިފައިނުވާކަންއެންމެސްގެ ޒިންމާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީ

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

 .ދަންނަވަމެވެ އިން ބަލަހައްޓަުމން ގެންދެވުމަށްލިޔެކިއުމުގެ ސްޓޮކާއި މުދަލުގެ ސްޓޮކް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެކައުންސިލްގައި  .0
ފައިސާ "ަވއުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ، ވައުޗަރ އިން ޚަރަދުކުރާއިރު  ،މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަްށ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމް .4

އްވަމުންެގންދެވުމަާށއި، މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާިއ، ޢިުދްނ ބޭނުން ކުރަޤަޥާ" ންތައް ަބލާ ފޯމްޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ެބލު
ނޑައެޅިގެން ވަކިގޮތަކަށް ކުރަންުބނެފައިވާ ކަންަކމާއި، ނަމޫނާ ފޯްމތަކާ،ލިއުްނަތއް ތަފާތު އެއްވެސްބަދަލެްއ  ޤަޥާޢިދުގައި ކަ

 .ދަންނަވަމެވެ ގޮތެއްގެމަތީން ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެންދަންވާެނ ކަމުގައި ގެންނެވުމެއްނެތި ާޤނޫނާއި،ޤަޥާިއދުގައި ބުނެފައިވާ
 .މަށް ދަންނަވަމެވެތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެއްވުކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފް .1
 .މަށް ދަންނަވަމެވެސެވުށް އެނގޭނޭގޮތަށް ޢަަދދުތައް ޖެއްފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސާފުކޮ .2
 . މަށް ދަންަނވަމެވެސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުހަރުމުދަލުގެ ރަޖި .2
މުދަލަްށ އޯޑަރކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ޔާރު ކުރެއްވުމަށާއި، މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަްށ ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ތައް .8

 . ކިން ބަލަހައްަޓވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެވަ ސެކްޝަނުންބަލަހައްޓާ ފަރާތާއި އެކައުންޓްްސ 
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ދައުަލުތގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުމަށް ، ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގަިއ ލިބޭ ފައިސާއާއި .1

ބަލަހައްޓަުމންދާގޮތް ކަށަވަރުކުރެއްވުމަކީ، ަކއުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް  ފޮނުއްވަންޖެހޭ ފައިސާއާއި،
 ޤަޥާޢިދުްނ ޗެކްކުރައްވައި ގެ ވަރަށްބޮޑު ޒިންމާއެއްކަމަށްވާތީ އެކަންަކން ( ރައީސް)ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުެވރިޔާ 

ން ދުވަހަށް ފައިސާގެ އެންމެހައިކަންކަން ހިގަމުންދަނީ ޤާނޫނާއި، ޤަޥާިޢދާ އެއްގޮތަށްތޯ ކައުންސިލްގެރައީސް ދުވަހު
  . ބައްލަވަމުންގެންދެވުަމށް ދަންނަަވމެވެ
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 މުވައްަޒފުްނގެ ރެޯކޑްތަްއ ބެލެހެްއޓުން  .4.1
    :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  .0
ޤަވާއިދުން ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް  އަދި މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ބަލަަހއްޓަނީ ފޮތުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރާ ގޮތަށްކަން .0

 .ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން
 ނަމަވެސް އޭގެ ބޭނުން ކުރައްވަމުންނުގެންދާކަން . އެޓެންޑެންސް ފިންގަރޕްރިންޓް މެޝިނެއް ބަހައްޓާފައިހުރިކަން .4

 
 ވަޒީފާގެ ބަޔާން އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  .4

 މުވައްޒަފެއްގެ ރެކޯޑް ފައިލްގައި ހިމަނާފައިވާކަންވަޒީފާ ބަޔާންތަކާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް ކޮންމެ   .4.0
 ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވާކަން އަދި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ރެކޯޑް ފައިލްގައި ހިމަނާފައިވާކަން .4.4

 
 ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން  .1

 .ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރސަނަލް ފައިލެއް އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓަމުންދާކަން  .1.0
 .ކޯޑް ކާޑު ނަންބަރު ދީފައިވާކަންކޮންމެ ފައިލަކަށް ރި .1.4
އަދި ފައިލްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް . ފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޒިއްމާކޮށްފައިވާކަން  .1.1

 .އިވާކަންޤާއިމުކޮށްފަ
 

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓަރީ  .2
އޮފީހުގެ މަޤާމުތަކުގައި ިތބި މުވައްޒަފުންނާއި އޮފީހުގައި ުކރިން އުޅެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިެމނޭގޮތަްށ 

 .ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓަމުންގެންދާކަން
 

 މުސާރަ ޝީޓް  .2
ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  4102. އެއްގޮތަށް މުސާރަ ޝީޓް ތައްާޔރުކޮށް ބަލަހައްޓަުމންދާކަން މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު ގެ ނަމޫނާއާއި 

ޓް މަސް ފިޔަވައި އެހެންމަސްމަހު، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެކަަމށް ބުނެފައިވާ އަދި އޮގަސް
 މުއްދަތުގައި ޤަޥާޢިދުން ޙަވާލުކުރެއްވުފައިނުވާކަން 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

އަދި ރެކޯޑްތައް . ާފަހގަކުރަމެވެ އުފަލާއެކު މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެެހއްޓުމުގައި ޤަވާޢިދުން ކުރިއަށްެގންދަވާފައިވާކަން .0
 .ވެބެލެހެއްޓެވުމުގައި އަބަދުވެސް އެަކމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެ

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ދޫކުރައްވައި ނިންމެވޭތޯ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .4  . މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަ
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 ކުގެ ރެޯކޑް ބެލެެހއްޓުން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީތަ .4.6
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ބިޑް ކޮމިޓީ 

ބިޑްކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވިފައިނުވަނީ ހުށަހެޅޭ އެސްޓިމޭޓް . ކައުންސިލްގައި ދާއިމީ ބިޑު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން
ޖެޭހތީ، ެއސްޓިމޭޓް ތައް ހުށަހެޅުމުން ުހށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ބެލުމަށްަފހު ބަދަލުގެްނނަންތަކުގެގޮތުން ގިނަިގނައިން ކޮމެީޓއަށް 

  ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ިލބިފަިއވާކަންރަގަޅުކަމަށްެބލެވޭތީ  ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން
 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ 

ނަމަވެސް ބައެއް މުވައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ ަސބަބުްނ . ހިޔުމަން ރިސޯރސް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން
 .ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިނުވާކަންވަނަ އަހަރު ހިޔުމަން ރިސޯރސް ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް  4102

 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިންގޭނެގޮތަކަށް އިންިތޒާމް ކުރުމަށާއި، ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި  .0
ަލއި އެފަދަކަންކަން ިނންމައި ޤާޫނނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްާވ ޤަޥާޢިދުތަކާ އުޞޫްލތައް އަވަހަްށ ނިންމުމަށް ކޮެމޓީއެއް އެކުލަވާ

 .މަށް ދަންނަވަމެވެވޭނެ ގޮތެއް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެއްވުގޮތުގެމަތީންއެއަށް ޢަމަލުކުރެ
 . ހިއުމަން ރިސޯސްކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަަވންޖެހޭ ގޮތުެގމަތީން ބަލަހަްއޓަވަމުން ގެންދެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ .4
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 ތިންވަަނ ބައި 

 ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަްތތައް 1
 ރަށު ފެންވަރުގައި ާވގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާގައި 42ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކައުންސިލުްނ  ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް  ރަށުދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން 
 .ކުރަންޖެހެއެވެ

 މަގުތައް ހެދުާމއި ަމގުަތއް މަރާމާތުކޮށް ބެލެެހްއޓުން  .1.0
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

މަގުތަކުގައި އުނގަދޫވާގޮތަްށ ހުރި ރުއްގަސް ކޮށުމުގައި ަބޖެޓްގެ ދަތިތައް ހުރުމުން ެއކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް  .0
މިގޮތަށް މަގުތަްއުހރުމުން އެންބިއުލެންސް . އުދަގޫވެފައިވާކަމަށް ބިލެއްދޫ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ީދަފއިވާކަން

 ން ދަތުރުކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވަުމންދާކަ
ހުކުރު މިސްކިތް މެދު ޕާރކާއި ދިމާލު ފެންހެދުުމންދާތީ ބައެއް ފަހަރު ވެލިއަޅައިގެން މައްސަލަ ހައްލު ކުރަމުންދާކަމަށް  .4

 .ބިލެއްދޫ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާުތ ދީފައިވާކަން
އްޓިފައިނެތުުމން ރަށުކޯޓްގެ އުތުރުން، ޞިއްޙީ މަރުކަޒާ ދިމާއަށް ދަތުރުކުރެވޭގޮތަށް އޮންނަ މަގު ރަގަޅަށް ބެލެހެ .1

 ޢާއްމުންނަށް ބައެއްަދތިތައް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށް އެގިފައިވާކަން 
ބައެއްމަގުތަކުގައި މައްޗަށް އުފުިލފައިހުންނަ ގަސްގަހުގެ މުލުގެަސބަބުން އެއްގަމުގައި ދުއްާވތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާްތތަކަށް  .2

 ދަ ކަންތައްތަްއ މެދުވެރިވާކަންދަތިތަކެއްދިމާވުމުގެ އިތުރުން އެްކސިޑެންޓް ހިގުންފަ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ    

ހިގާމީހުންނަށާއި ދުއްވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގައި ދަތިތައްކުރިމަިތވާގޮތަށް ހުންނަމަގުތައް ރަގަޅުކުރެއްވުމަށާއި، ޚާއްޞަކޮށް 
 . ބަލިމީހުން އުފުލުމުގައި އެްނބިއުެލންސްގެ ދަތުރުތަކަށް ދަތިވާގޮަތްށ ހުންނަ މަގުތައް ރަގަޅުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ތެިރޮގތެއްަގއި ކުނި ަނއްތާލުން އެކަށީގެްނވާ ރައްކާ .1.4
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކުނި އުކާލުމާއި ކުނިނައްތާލުމާއިެބހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން .0
ޙައްލު ކުރެއްވުމަށް ކައުންސިލުން  ކައުންސިލް އައުމުގެ ކުރިން ބައެއް ދިމަދިމާލަށް ކުނިައޅަމުންދާތީ އެކަން .4

 .މަސައްކަތްކުރައްވައި މިހާރު އެމައްސަލައަށް ވަރަށްބޮޑު ޙައްލެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަުޢލޫމާތު ދީފައިވާކަން
މުންދާަކްނ ކުނިއެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު ކައުންސިލުން މުވައްޒަފުން ލައްވައިގެން ވަރަށްރަގަޅަށް ބަލަހައްޓަ .1

  ފާހަގަކުރެވޭކަން
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އަށް ގެންދެވޭ ރަށުން ނައްތާލެވެްނނެތް ދަޅާއި، ދަގަޑާއި، ( ކުނިކޮށި ) ކުނިއަޅަން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު  .2
 ފުޅިފަދަތަކެތި ގިނަޢަދަދަކަށް ޖަާމވެފައިވާކަން

  އެމެޝިންގެ ބޭނުން އަިދކުރަންފަށާފައިނުވާކަން ަނމަވެސް . ދަޅުފިއްތާ މެޝިނެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާކަން .2
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކުނިކޮްށ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ބަލަހައްޓަވަމުންދާތީ، އެކަްނ ކުނި އުކާލުމާއި ކުނިނައްތާލުމާއިބެހޭ އުޞޫލުގެ ދަށުން  .0
 . ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ ކައުންސިލުން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ

ކުނިކޮއްޓަށް ޖަމާކޮށް ރަށުން ަނއްތާނުލެވި ބެހެްއޓިފައިވާ ކުނީެގ މައްސަލަ ޙައްލުވާނެގޮތެއް އޮތްތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  .4
ރާތްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި، ކުނިކޮށީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ދަޅު ފިއްތާ މެޝިންގެ ފަ

 ބޭނުން އަވަހަށް ކުރެވޭނެޮގތެއް ަހމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ، 

 ބަނދަރު ަމރާމާތުކޮށް ެބލެހެއްޓުާމއި ފާލަާމއި ެފރީ ޓާރިމނަލް ިހންުގން  .1.1
 :ގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަ 

ފެށިފައި ނުަވނީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަްތ އެމަސައްކަތް . ވާކަންބަްއތިޖެހުމުގެ ަމސައްކަތް ފެށިފައިނުބަނދަރުގައި  .0
 . ށް ކައުންސިލްެގ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަންވާތީކަމަކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮށްފައިނު މިމުޅިންނުނި

ތެރޭގައި ަބނދަރު ޤަވާއިދު ފާސްކޮށް ގެޒެޓްކުރެިވފައިވީ ނަމަވެސް މުޅިން ތަކުގެ ޤަވާއިދު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ  .4
 ބަނދަރާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަފައިނުވާކަން އަދި  .އެ ޤަވާއިދަށް އަދި ޢަމަލު ކުރަމުންނުދާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ރަގަޅަށް ބަނދަރުގެ ޤަޥާޢިދު ރަގަޅަށް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، ބަނދަރުތެރެއާއި ބަނަދރު ސަރަޙައްދު  .0

  .ބެލެހެއްޓޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 . އަވަހަށް ކުރެވޭނޭގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ ަމސައްކަތްބަނދަރުގައި ބައްތި ޖެހުމުގެ  .4

ނޑުތޮށި ަމާރމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  .1.2  ރަށްގިުރން ުހއްުޓވުމާއި އެްއގަމު ކަ
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ރަށުގެ ބައެއްދިމަދިމާލުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިރަމުންދާކަން  .0
ސަރުކާރުގެ  މިކަަމށް ޙައްލެއް ހޯދޭތޯ.  ރަްށގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދިފައިނުވާކަންބަޖެޓްގެ ދަތިަކން ހުރުމާއެކު  .4

 .ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދަންނަަވއިގެން މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވާކަން
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރަށުގެ ރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރެވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އިތުރަްށ ވާހަަކ ދެއްކެވުމަށާއި، 
ރަށުގެ ގޮޑުދޮށް  ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުމާއެކު،އޭގެ މައްޗަށް .އައި.ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް އީ

ވޭ މަސައްކަތް ރަށުގެ ގޮޑުދޮށުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ނުގެއްލޭގޮތަކަށް ކުރަްއވަމުން ގެންދެވުމަށް ޚާއްސަ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެ
 .ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކަރަންާޓއި، ފެާނއި، ފާާޚނާާއއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ބެލެެހއްުޓން  .1.2
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ނަރުދަމާ ސަރުކާރުން ފައްޓަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮްތނަމަެވސް އަދި އެކަމާބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ހިގާފައިނުވާކަންފެނާއި  .0
 .ފެން ގޯސްވަމުން އަދި ބައެއް ސަރަޙައްދުން ފެން ލޮނުވަމުންދާކަަމށް ރައީސް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން .4
 ގުޅޭ އެންމެހައިތަކެތި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާކަންރައްޔިތުންގެގޮތުން ދެމުންދިޔަ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތާ .1

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އަވަހަށް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިތުރަްށ ހުށަހަޅުއްވައިގެން  .0

 . ސަމާލުކަންގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
މަކީ ރަށުގެ ފެން ނަޖިސް ޖަންކްޝަނާގުޅޭ ފެންހިންދާ ރަށުގެ ފެންފަށަަލއަށް ސީދާގުޅޭގޮތަށް ދޫކޮށްލުފާޚާނާ  .4

ތަޣައްޔަރުވެ ފެނުގެސަބަބުން ަތފާތުބަިލތައް ފެތުރިދާނެކަމަކަށްެވދާނެތީ، ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ެފށެންދެންވެސް ރަށުެގ 
 .ގޭގޭގައި ކުރަމުންދާ އެފަދަކަންކަން ހުއްޓުވައި ރައްޔިތުން އެކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ދަންނަވަެމވެ

ޓްގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ތަކެތި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކުރެއްވިއިރު، އެ އިންވެސްޓްމެންޓްެގ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކަރަން .1
ފުރިހަމައަގެއް ބައްލަވާފައިނުވާީތ، އެ ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކުރެއްތަކެތީގެ ތަފްޞީލާިއ އަގުރަގަޅަށް ބައްލަވަިއ 

 . ވައިދެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަެމވެނިންމެވުމަށާއި، އެކަން ނިމުުމން ތަފްޞީލް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޮފނުއް

 ކެއަރއާއި ިސއްޙީ ަރއްކާތެރިަކން ޯފރުކޮށް ދިނުން  ޕްރައިމެރީ ހެލްތު .1.8
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ފަހުން ކައުންސިލުްނ  ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ބަދަލުރެއްވިބި ބައެއް މުވައްޒަފުްނ ރަށު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި ތި .0
 . އެމަސައްކަތް މާރަނގަޅަށް ނުގެންދެވޭ ކަން

މަށް ކައުންސިލުްނ ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެމުންގެންދޭތޯ ބަލަމުންގެންެދވޭކަ .4
 މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަން 

 .ތަްއ ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަންކުރުމުގެ ކަންތައް( ފޮގް)މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް .1
 .ގީތައް ޤަާޥޢިދުން ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާކަންޢާއްމު ފެންތާން .2

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ޞިއްޙީދާއިރާއާއި، އެހެންދާއިރާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯއްދަވައިގެން މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .0

 . ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެމިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް 
ގައި ( ބ)ވަނަ މާއްދާގެ  42ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .4

މު ފެންތާނގީތައް ޤަޥާޢިދުން ބެލެހެއްޓޭނެޮގތެއް ހަމަޖައްސަވައި، ޢާއްބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 
  . ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން ލިޭބނެ ގޮތެއްގެމަތީްނ ކަންކަން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ޞިއްޙީދާއިރާއާއި،އެހެނިހެްނދާއިރާތައް ގުޅިގެން ޞިއްޙީދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުުރމަށް، .1
 . ހޭލުންތެިރކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް 
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 ންަނއިދިުނންޮބޑޮތި މީހުްނނަށް ތަޢުލީމް ުއނގަ  ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިްނގުާމއި .1.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

އަދި މިހާރު . ސްކޫލްތައް ހިންގުމުގެގޮތުން ސްކޫލް ކްލާސް ރޫމެއްގައި އެމަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާކަންޕްރީ  .0
އެމަސައްކަތް ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމެއްގައި ގެންދިއުމަށްދަތިތަކެއްހުރުމުން އެމަަސއްކަތް އަންހެނުންެގ 

 މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާކަން  ށުކައުންިސލުންރަ މިސްކިތްމަރާމާތުކުރުމަށްފަހު އެތަނަށް ބަދަލުކުރުމަށް
 .އޭ އަލަށް އުފައްދައި ބޯޑުވެސް މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާކަން.ޓީ.ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޕީ .4
ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަުޢލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރު ަމތިކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި ަތފާތު އެކިމައުލޫމާތުތައް  .1

 .ޤާއިމްކޮށް ސީދާ ރަށުކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަވާޮގތަށް ަހމަޖެހިފައިވާކަންންޓަރ ސެ . އީވަސްކުރުމަށް ހޯދޭނެމަގުތަނަމަ
އޮކްޓޫބަރު ގައި ހުޅުވައި ޚިދުމަތްދޭންޖެހޭގޮތަށް އޮތްނަމަވެސް އަދި  4102ސެންޓަރގެ މަސައްކަތްނިންމައި -އީ .2

 އެމަސައްކަތް ފެށިފައިނުވާކަން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުމަކީ، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮުޅތައް ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގެދަށުްނ ރަށުކައުންސިލުން  .0
ކުރަންޖެހޭކަމަކަށްވާތީ، ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ަރށުކައުންސިލުން ރަގަޅަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެގޮތެއް 

 . އްސެވުމަށް ދަންަނވަމެވެއަވަހަށް ހަމަޖެ
އީ ސެންޓަރ ގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާތީ، އެތަން ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދެއްވުމުގެ މަސައްކަތަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް  .4

 . ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 

ލައިބްަރރީ ިހންގުާމިއ ޒަމާނީ އެިކއެކި ވަސީލަތްތައް ޭބނުންޮކށްގެން ަމޢުލޫމާތު  .1.6
 ުނން ފޯރުކޮށްދި

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
ބަޖެޓްނުިލބުމުގެ ސަބަުބން އެަކމަށް ޢަމަލީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަދި ކުރެވިފައިނުވާކަމަްށ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު 

 .ދެއްވާފައިވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް މަޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްިދނުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެގޮތެއް 
 . ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ނޑުތަކާއި ބިންަތއް ބެލެހެްއޓުމާިއ  .1.1 އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާިއ، ކުޅިވަރު ކުޅޭ އާްއމު ދަ
 ތްތަކާިއ އާއްމު ާޕރކްތައް ާޤއިްމކުރުން ކުޅިވަުރގެ ވަސީލަ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 .ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން .0
ނޑު ލެވަލް ކުރުމުެގ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަްށ އަދި ލައިޓްތައް ޖެހުމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  .4 ބޯޅަ ދަ

އިގެން އެކަން ހުއްޓިަފއިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނަމަވެސް އޭސީސީއިން މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގަފައިވީގެންދާގޮތަށްެފށި
 .މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން
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ނޑުގައި ޢިމާރާތްކުރަންފަށާފައިވާ ބޯޅަގޭގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ގިނަދުވަސްވަމުންދާކަން  .1  ބޯޅަ ދަ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެްނ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ަތާފތު ޕްރޮގްރާމްތައް ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮުތން  .2

 .އެކަމަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން ދީފައިވާކަން
 .ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއެކު ޕާކްފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ުނކުރެވޭކަން .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނި

ނޑުތަކާއި ިބންތައް ބެެލހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް މިހާރުވެސް  .0 އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަ
ވޭނެ ކްފަދަ ތަންތަނުެގ މަސައްކަތް ކުރެޕާ އަދި. ބަލަހައްޓަވަމުންެގންދާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 . އެކަންވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެންތިޒާމްތަކެއް ހޯއްދަވައި އި
 . ރިހަމަކުރެވޭތޯ ބެއްލެުވމަށް ދަންނަވަމެވެބޯޅަގޭގެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެގޮެތއް ހޯއްދަވައިގެން އެމަސައްކަތް އަވަހަށް ފު .4

 
ައނިޔާތައް ހުްށޓުވުމަށާިއ އިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްޭދނެ މަރުކަޒްތައް ހިްނގުމާއި ގޭތެޭރގެ  .1.01

އަނިޔާ ލިޭބ ަފރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެިރކަން ޯފރުކޮށްދިނުމަށާިއ، އުމުުރން ުދވަސްީވ 
މީހުންާނއި ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުްނނަ މީހުްނަނށް އެހީތެރިވުާމއި، އެަފދަ މީހުން ބެލެެހއްޓޭެނ 

 ނިޒާމެއް ާޤއިމްކުރުން 
 :ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 .ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއެކު ެއއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭކަން .0
ގެވެށި އަނިޔާއެއްފަދަ ކަމެއް ހިގާނަމަ އެކަމަށް ސަމާލްކަންދީ އަދި އެހީތެރިކަން ބޭުނންވާ ަފރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަްނ  .4

 .ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދެ 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، މަރުކަޒު 
ޤާއިމްކުރެވެންދެންވެސް އިޖްމާޢީ ޚިދުމަތާއި ގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދީ 

 .  ދަްނނަވަމެވެ ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިއުމަށް
 

ބިން ދޫކުރުުމގެ މަސަްއކަތްތަކާއި ބިމާ އިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުާމއި އިމާރާްތ  .1.00
ކުރުމުގެ ކަންަކން ބެެލހެއްޓުާމއި ބިްނބިމާ ުގޅޭ ގޮތުން ހިްނގާ ުމޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯްޑ 

 ބެލެހެއްުޓން 
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ވާފައިނުވާކަންއްފޮނު ޤައުމީ އިދާރާއަށްބިމާބެހޭ މަޢުލޫާމތުތައް ޤަވާޢިދުްނ  .0
ނަމަެވސް އެމަސައްކަތް އަދި . ބިމާބެހޭ މަުޢލޫމާތުތައް ހިމެނޭގޮަތށް ރަގަޅު ޑޭޓާ ބޭސް އެއްގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަން .4

 . ފުރިހަމަކޮށް ނިންމިފައިނުވާަކން



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު  ދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަން 

އްވާފައިވާ ބިމާބެހޭ މަުޢލޫމާތުތައް ހިެމނޭގޮަތށް ތައްޔާރު ކުރަޤައުމީ އިދާރާއަށް ފޮނުއްވުމާއި ބިމާބެހޭ މަުޢލޫމާތުތައް ޤަާވޢިދުްނ  .0
 . ނިންމެވުަމށް ދަންނަވަމެވެ ޑާޓާބޭސް ފުރިހަމަކޮށް

ބިނާވެށި ޕްލޭނަީކ، ވަރަށްފުޅާާދއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ދިގުމުއްދަތަކަށް ފޯކަސްކުރެވިގެްނ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާއެކު  .4
ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާތީ، ޕްލޭނަށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެކުރިން އެކަމަކާމެދު ވަރަށްފުންކޮށްވިސްނައި، 

 . ވަރާކުރުމަށްފަހުގައިނޫނީ ޕްޭލނަށް ބަދަލުެގނައުމަށް ހުށަނޭޅުއްުވމަށް ދަންނަވަމެވެމަޝްވަރާކުރަންޖެހޭފަރާތްތަކާ ަމޝް
 

ބިންބިުމގެ ަދފްތަރު އެުކލަވާލާ، ަދފްތަރު ބެލެެހއްޓުާމއި ބިމާެބހޭ ަޤއުީމ ދަފްތަރު  .1.04
 އެކުލަވާލާ ބަަލހަްއޓާ ޤަުއމީ އިދާާރއަށް މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށް ދިުނން 

 :ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 
 .ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާފައިވާަކން .0
 ޤަވާޢިުދން އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައިނުވާކަން ( އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ ) ބިމުގެ ދަފްތަރު  .4

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މަްށ ބަލަހައްޓަމުން ެގންދެވުބިމުގެ ދަފްތަރު ޤަޥާއިދުން ބެލެެހއްޓުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ އެދަފްތަރު ޤަޥާޢިުދްނ 
 .ދަންނަވަމެވެ
 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްުޓން  .1.01
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

އަންހެނުންގެ މިސްކިތް މިސްކިތުގެތެރެއިްނ  10އަންެހނުންގެ  އިމިސްކިތާ 1ިރހެނުންގެ ރަށުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ  ފި .0
 އުވާލައި އެމިސްކިތް ، ޕްރީސްކޫލެއް ހިންގުމަށް ބޭުނންކުރައްވާގޮތަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާަކން

ގެ މައްސަލަ ބޭނުންވާ ތަކެތީ، މަރާމާތުގެ މަސައްކަތާއި،  މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމާމުވައްޒަފުން މެދިވެރިކޮށްގެން   .4
 .ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަމުންގެންދާ ކަން އަދި މިސްކިތްތަކާއި، މިސްކިތުގޯތި ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަުމން ގެންގޮސްފައިވާކަން

 .ހުކުރު މިސްކިތުގެ ޝީޓުން ފެްނލީކްވާ މައްސަލަ ޙައްލު ނުކުރެވިވާކަން .1

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

 އަދި . މިސްކިތްތަކުގެ ކަންތައްތައް މިހާރު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާގޮަތށް ޤަޥާއިދުން ބަލަހައްޓަުމން ގެންެދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
މަސައްކަތް  ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ހުކުރު މިސްކިތުގެ ޝީޓުން ެފންލީކްވާ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރެވޭތޯ

 . ނަވަމެވެކުރެއްވުމަށްވެސް ދަން

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ން ބެެލހެްއުޓމާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ ަމސައްކަތްކުރުން ޤަބުރުސްތާ .1.02
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ވަނަ އަހަރުގައި ަގބުރުސްތާން ސާފުކޮށް ެބލެހެއްޓުމަްށ ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިއޮތް ނަަމވެސް އެކަން ނުހިނާގތީ  4102 .0
 . އެކަން މިހާރު ބާތިލް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަން

 . ޤަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު ރާނައި ކުލައާއި ދަވާދު ލާފައިވާކަން .4

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

މުްނ ގެންދެވުމަްށ ވަބަލަހައްޓަ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުންކަްނަތއްތަކާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްަތއް  ޤަބުރުސްތާނުބެެލހެއްޓުމުގެ
 . ދަންނަވަމެވެ

 

 ާޤފީ ކަންކަން ިދުރވުން އާޘާރިތަންތަްނ ބެލެްއޓުާމއި ޘަ .1.02
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

އާޘާރީ މިސްކިތް ބެލެހެއްޓުމަށް ވަރަށް ރަގަޅަށް މަސައްކަތްކުރެވުނުނަމަވެސް ތަނުގައިހުރި މަރާމާތުތައް ބަޖެޓް ުނލިޭބީތ   .1
 . ޤަޥާއިދުން ކުރެވެމުންނުދާކަމަށް ަކއުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާަކން

 .މަސައްކަތް ނުކުރިނަމަވެސް ޢީދާ ގުޅިގެން ބައެއް ކަންކަން ހިންގިފަިއވާކަންޘަޤާފީ ކުޅިވަރު އާލާ ކުރުމުގެ  .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނުދާނެގޮތްތަކެއް ހޯޭދޯތ އުވެކާބަފައިން ހިފަހަްއޓަމުންދިޔަ ރަގަޅު ހެޔޮއާދަކާދަތައް ދިރުވައި ޘަޤާފީ ކަންތައްތައް މުޅިްނ 
 .ރި މަސައްކަތްތައް އެކިފަރާތްތަކާގުޅިގެން ކުރިއަށްގެްނދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެކުރެއްވެންހު

 

 ދީނީގޮތުްނނާއި ޤައުމީ ޮގތުން ފާަހގަ ކުަރންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާަހގަ ކުރުން  .1.08
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ފާހަގަކުރެވެމުން ނުދާކަން  ދުންގަވާއިއެފަދަ ދުވަސްތައް 
 

 އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  ކައުންސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ 

ން ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ާފަހގަކުރަންޖެހޭދުވަސްތައް މިހާރަށްުވރެ ރަގަޅަށްގެންދިއުމަށްޓާކައި ރަުށގެ އެކިދާއިރާތާކާއި ގުޅިގެ
 . މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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އި ރަށުެގ ާސފުތާހިރުކަްނ ިއންތިޒާމް ަހމަޖެއްސުމާރެވޭެނ މަގުމަތި ކުނިކަާހ ސާުފކު .1.01
 ދެމެހެއްުޓން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
ރަށުތެރެއާއި، ގެތަކާގުޅިފައިހުރިމަގުތައް  ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޯތިތަކުގެ ވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން  .0

 .ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ކުރިއަށް ގެންދާކަން
އިޖުޠިާމއީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެްޓ ނުލިބުމުގެ ސަަބބުން  4102 .4

 .ނަމަވެސް ޖަނަވަރީ މަހު ބަޔަކަށް ގޮވައިގެން ހެޔޮއެދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސާފުކޮށްދީފައި ވާކަން. ޙަވާލުނުކުރެވިވާކަން

 ސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ކައުން 

ރަށުގެ އެކިތަންަތނަށް ދަޅާއިފުޅި އުކުމާ، ކުނިފަދަތަކެިތ އެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މީުހން ގިނައިން އެއްވެއުޅޭ  .0
ތަންތަނުގައި ޑަސްބިން ބަހަްއޓައި ކުންޏަށް ހިމެނޭ ތަކެިތ ޑަސްބިނަށް އެޅުމުގެ އާދަަތއް މީހުންގެ ކިބާގައި 

އްކަތްތައް ކުރުމަށާ، ރަށުގެ އެކިތަންތަަނށް އެފަދަތަކެތި އުކުމުްނ ރަށުގެ ރީތިކަންގެއްލި އަށަގެންނެވުމަށް ކުރެވެންހުރި ަމސަ
ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރުވެިރންނަށް ރަށާމެދު ނުރަނގަޅުގޮަތކަށް ދެކުމުގެ ފުރުޞަތު 

ގެ ގޮތުގައި ހަދައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ކުޑަކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށް ރަށަކީ ރީތި ސާފު ރަށެއް
 . މީހުންނަށް ިހތްގައިމު މާހައުލަކަްށ ހެދުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަްނނަވަމެވެ

ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކެހޭނެ ގޮތްތަކެއް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހޯދައިގެން ރަށްސާފުކޮށް ބޭއްވޭނެ  .4
 . ހަރުދަނާގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 

 ޑު ަމގުމަތި ދިއްާލ ބެލެއްެހއްުޓން ނރޭގަ .1.06
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންާދކަންމަގުތައް ދިއްލުމުގެ  .0
ނޑާލާފައިވާތީ  .4 ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާން  4އެފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް ( ވަކިމީހެއް ނޭގޭ ) ބައެއް ފޮށިތަކުގެ ކޭބަލް ކަ

 .ކޮށްފައިވާކަން

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ކުގައި ބައްތިޖަހައި މިހާރު ރޭގަޑުއަިލމަޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަންަތކުގައި އިތުރަށް ބައްތިަޖހައި ރަށުގެ އެކިސަރަޙައްދުތަ
 . ޤަޥާޢިދުން ބަަލހައްޓަވަމުން ގެންެދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ުކުރން .1.01
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ޙައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާކަންހުވަނީގެ އުނދަގޫ ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން 
 
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޕެސްޓްގެ ސަބަބުން މީހުންނަްށ ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކާއި ގެއްލުންތައް އެންމެކުޑަވާނެގޮތަކަށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަމުން 
 .  ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 

ނުރައްކަުލެގ ޙާލަތްތަކުގައާއި ާހދިސާތަކުގައި ާޢއްުމ ފަރުދުްނނަށް ކުއްލި  .1.41
 އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށް ިދނުން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 ވަނަ އަހަރު އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެފައިނުވާ ކަން 4102

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

 . ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެތިބުމާ، އެކަމަްށ ޕްލޭނެއް ހެއްދެވުމަށް ދަންނަވަެމވެ
 

ދި ގެސްޓް ަހއުސް ަފދަ އަ  ކެފޭ  ފިހާަރ ތަކާިއ، ހޮޓާތަކާިއ ރެްސޓޯރަްނޓް ބިލެއްޫދގެ .1.40
 ން ބެލު ތަންތަން ހުްނނަނީ ިދވެިހރާއްޭޖގެ ޤާޫނނުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތންތޯ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
ގެ ފިހާރަތަކާއި ހޮާޓތަާކއި، ރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭ ފަދަ ތަންތަން ަފށާއިރު ޤަވާއިދުން ހުއްދައާއި ސާފުތާހިރުކަމުގެ ބިލެއްދޫ

 .ސެޓްފިކެޓް ހަދާފައިވޭތޯ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ބަލަމުންދާކަން

 އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  ކައުންސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ 

އެފަދަ ތަންތަން ޤާނޫނާއި ޤަވާިޢދާ ޚިލާފަށް ހުންނަނަމަ ކައުްނސިލުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމަްށ 
 . ދަންނަވަމެވެ

 

ީޖނު މަގުމަތީަގއި މީހުން ހިނގާ އުޅުމާއި ަމގުމަތީަގިއ އިންީގނުލީ އެއްެޗއްާސއި އިން .1.44
ނުލާ ެއއްޗެިހ ދުްއުވމުގެ ަކންކަން ޤާނޫާނއި އެްއގޮތްާވގޮތުެގ ަމތީން ިއންތިޒާމްކޮށް 
ނުޑގަިއ ދުްއވާ  ބެލެހެއްޓުމަާށއި، ާއްނމުންެގ އަތުްނ ީފަނގަިއގެްނ ެއްއގަމާިއ ކަ
ނޑައަާޅ  އުޅަނުދފަހަުރން ޭދ ޚިދުމަތްތަްއ ސަުރކާރުެގ ކަމާ ބެޭހ ވުޒަރާިއން ކަ

ނޑުތަކައި އެ  ްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން އިންިތޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން މިންގަ
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ހިނގާ މީހުްނނަށް އުނދަގޫވާޮގަތށް ހުންނަ ތަކެތީގެ މައްސަލަ ަޙއްލުކުރުމަށް ބަޖެޓް ަދތިކަން ހުުރމާއިއެކު މުޅިން ރަނގަޅު  .0
 . ނުކުރެވޭ ކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ގެ ފުިރހަމަ ދައުރެއް ނެތުމުން މަގުމަތީ ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދުއްވަމުންގެންދާކަން، އަދި ފުލުހުން .4
 .ދަތިވަމުންދާކަން

މަގުތަކުގައި ގަސްތައްހުންނަގޮުތްނނާއި، ބައެއްމަގުތަކުގަިއ ތަކެތި ބަހައްޓާފައިުހންނަގޮތުްނ ބަލިީމުހން އުފުލުމުގައި ދަިތތައް  .1
 .ތި ދަތިތަކެްއ ކުރިމަތިވަމުންދާކަންދިމާވަމުންދިއުމާއި، ޚާއްސަކޮށް އިމަޖެންސީ ބަލިމީހަކު އުފުލަންޖެޭހ ވަގުތުތަކުގައި ބޮޑެ

ރަށުކޯޓްގެ އެއްގަމުން ހުޅަގުން އިރަށް އޮންނަ ގޯޅި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިްނތިޒާމެއްހަމަޖެިހފައިނެތުމުން ގިަނބަޔަކަށް  .2
 .އުދަގޫތަކެއްވަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫާމތުލިބިފައިވާކަން

 ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުަވހަށް ދުއްވާތަކެތި އިތުރުވަުމންދާީތ، ޤަޥާޢިދާ އެއްގޮތަްށ ކަންކަން ބެހެއްޓުމަށް މިހާަރށްވުރެ  .0
  .އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ

އިވާކަމަށް ބެލެވޭއިރު މިކަމުގެތެރޭގައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ޢާއްމުވެފަޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް  .4
ހިމެނޭކަްނ ރަށުގެ އެންމެއިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާބޭފުޅުންވެސް ޑަބަލްޝީޓްކޮށްގެން ސައިކަލްދުްއވުންފަދަ ކަނތައްތައް

ހިންެގވުމުގައި ރަށުކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ރަށުގަިއ ޢާއްމުންގެފަރާތުން އެގިފައިވާީތ، ޤާނޫނާ ޤަޥާއިުދތައް 
މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްބޭފުޅުން ރަގަޅުނަމޫނާއެއްދައްކަވައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ރަގަޅަށްހިންގެވޭޯތ 

އްކަތްކުރައްވައިގެން މަސައްކަތްކުރައްވުމަށާ، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ޤާނޫނާއި،ޤަވާޢިުދތަކަށް ބޯަލބާ ބަޔަކަށް ހެއްދެވޭޯތ މަސަ
 . ރަށުގައި އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމް ކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ 

  

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ހުކުމް ތަންފީުޒކުރުމުަގއާއި ޝަުރީޢ ކޯޓުތަކަށާއި  .1.41
 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދުނން

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 .ރަށުގައި އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ރަށުކޯޓްގެ އިތުރުން، ބިެލއްދޫ ސްކޫލް، ބިލެއްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހިގަމުންދާކަން .0
 .ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިނުވާކަން .4
އް ވަރަށްބޮޑަށް ލަސްވަމުންާދތީ ކޯޓުން ިނންމަވަންޖެހޭ ންެޖހޭ ބައެއް މައްަސލަތަދޭލަތަކުގައި ރަށުކޯަޓށް ޖަވާބުމަދަނީ މައްސަ .1

 2މިގޮތުން ރަށުކޯޓުން ކައުންސިލް އިދާާރއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ . މައްސަލަތައް ނިންމެވުމަށް ަލސްވަމުންދާކަން 
 .މައްސަލައެއްގެ ޖަވާބު ވަރަށްބޮޑަށް ލަސްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން

ޑީ ކޮމެޓީގެ .އެމް.އާރ.ޒަފުން ހިމެނިގެން ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަވަންޖެހޭ ެއޗްއެކިދާއިރާތަކުން މުވައް .2
 . ބައްދަލުވުންތައް ޤަާޥޢިދުން ބޭއްެވމުން ނުދާކަން

ރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތައް ޚާއްސަކޮށް ރަށުގެ މުޅިރައްޔިތުންނާގުޅުންހުރި ތަޢުީލމީ، ސިއްޙީ ދާއިރާއާއި  .2
ށުކައުންސިލް އާއިދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އެންމެރަގަޅަށް ނެތުމާ، މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އެހީެތރިކަން ރަށުކައުންސިލުްނ ރަ

 .އެދާއިރާތަކަށް ދޭންޖެހޭކަން

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ރަށުގައިހުރި އެހެިނހެން ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ  ސަމާުލކަންދެއްވައިރިކަން ދިނުމުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންާވ އެހީތެ
ކުރައްވައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދެއްވުމަށް އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމާއެކު މިހާރަށްވުރެ އިދާރާތަކުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ފޯރުކޮށްދެވޭނެފަަދ ގޮތެއްގެމަތީން ގުޅިގެން  ޤާއިމްކުރައްވާފައިވާ ތަންތަުނން ރައްޔިތުންއެދޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް
 . ދަންނަވަމެވެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބައެއްގެގޮތުގައިވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް

 

ރަށުގެ ބާުރގެ ދަށުަގިއ ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ުގޅޭގޮތުންާނއި އެިކއެކި ގާޫނނުތަކުެގ  .1.42
މާއި ގުޅޭ ގޮތުންާނއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ދަށުން ރަށު ކައުންސިާލއި ހަވާލުކޮްށފަިއވާ ކަްނކަ

ނަޑއަޅާ ުހއްދަތަްއ ދޫކުރުމާިއ އެފަަދ  ވުޒާރާތަކުން ަކއުންސިްލ މެދުެވރިކޮށް ދޫކުަރްނ ކަ
 ހުއްދަތައް ބާތިލް ކުރުަމށް ކައުންސިލުން ކޮށްަފިއވާ މަސައްކަތްތައް 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
ނޑުގައި ދުއްވާ  .0 އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމާ، މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސްގެ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ ކަ

 .ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގަާވފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކުރިއަށް ގެންދަާވކަން
 .އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްުދން .4
 .ސާފުތާހިރު ކަމަށް އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ދިނުން .1
 .ހޮޓާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ދިނުން/ ވިޔަފާރި .2

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ލުއިަފސޭހަވާނެގޮތަކަށް ހުއްދަދޫކުރެްއވުމާ، ހުއްދަދެއްވުމުގައި ހަަމޖެހިފައިވާ ޤަޥާޢިދުތަކާއި، 
 . އުޞޫލްތަކާއެއްގޮތައް ކަންކަން ެގންދިއުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 

ބެލެެހއްޓުާމިއ ސަރުކާރުެގ އަލަށް އުަފންވާ ކުިދްނނާއި މަުރވާ މީުހންެގ ރެކޯޑު  .1.48
ކަމާއި ބެހޭ އިދާާރއިން އަްނގާ ގޮެތއްެގ މަތިން ތަފާސްހިސާބު ަނގާ ބެެލހެއްޓުާމއި ެއރަށެްއެގ 
ރަޖިސްޓަީރގައި ރަށްެވިހވެަފއިވާ މީސްީމހުންާނިއ ރަށްވެހި ނުވެ ިދރިއުެޅމުންދާ މީހުްނނާއި އަދި 

 ހެއްުޓން އެރަށުަގއި ިދރިއުޅޭ ބިޭދސީންގެ ަދފްތަރު ލިޔެ ެބލެ
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުންދާކަމާއި އެމަޢުލޫމާތު ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޤަޥާޢިދުްނ  .0
 .ދަށްވެފައިވާކަން އަދި ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަމުންާދ ފޮތްތަކުގެ ޙާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް . ފޮނުވަމުންގެންގޮސްފައިނުވާކަން

ރަށުގައި ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާިއ، އަދި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުަމްށ  .4
 ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާ ކަން އަދި އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ބަލަހައްޓަމުން ެގންގޮސްފައިނުވާަކން

 

 އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު 
އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީުހންގެ ރެކޯޑްތައް ޤަވާއިދުން ނިަލންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަްށ  .0

 . މަށް ދަންަނވަމެވެދަށްވެފައިާވީތ އެފޮތްތައް އާކުރެއްވުއަދި ފޮތްތަކުގެ ޙާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް . ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ބެެލހެއްޓުމާ، ރަށުގައި އުޅެމުންދާ ބޭރުރަށްރަށުެގ މީހުންގެ މައުލޫމާުތތަްއ  ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ .4
 ލިޔެބެލެހެއްޓުމަކީ، ލާމަރުކަޒީ ާޤނޫނުން ރަށުކައުންސިލްގެ މައްަޗށް ކުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަަމކަށްވާތީ އެމަޢުލޫމާުތތައް

 . މަށް ަދންނަވަމެވެޓެވުލެހެއް ބެ ލިޔެޤަޥާޢިދުން

 
ނަޑއަޅާ މިނޫންވެްސ ކައުންސިލުން ޭދންޖެހޭެނކަމަށް އެކިއެކި ާގނޫނުަތކުގެ ދަށުން ކަ .1.41

 ދުމަތް ދިުނންއެހެިނހެން ޚި 
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް  އެހެނިހެން ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާކަން ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫންތަކުގެ ދަށުން ކަ
 .ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވާކަން

 
 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން  ޚިދުމަތްތައް ޤާޫނނާއި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަަމށް އެކިއެކި ޤާނޫންތަކުގެ ދަުށން ކަ
 . ވުމަށް ދަންނަވަެމވެގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށް ގެންދެގަވާއިދާއިއެއްގޮތްވާ 
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 ވަަނ ބައި ހަތަރު 

 ކައުންސިލާއި ަސރުކާރާިއ އަދި އަިމއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޮއންނަ ގުޅުން  2

 ކައުންސިލްތަކާއި ފުލުުހންނާއި އޮްނނަ ގުޅުން  .2.0
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ުފލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު ައދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެނަަމ 
 .ކައުންސިލްތަކަށް ވެވުނު މިންވަަރކުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ފުލުހުްނނަށް އެހީތެރިވެދޭންވާނެއެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ފުލުހުން އެުދނު ހުރިހާ ކަެމއް ކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށް ައދި އެގޮތުން ބައެއް ފަރާތްަތކުގެ ބަޔާން ނެގުުމެގ  .0
 .މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން

ދަތުރުފަތުރުގެ ތެރެއިން  މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލައާއި ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކުގައި އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދާކަމަށް އަދި .4
 .ބައެއް ފަހަރު ދަތިތަކެއް ދިމާވެަފއިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާަކން

 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
ބޭއްވެވޭޯތ  ރަށުގެ މުޖްތަމަޢު ކުށުގެވެށިން ސަލާމަތުންހޯދޭނެމަގެއް ތަނަވަސްކޮށް މިހާރަށްުވރެ ރަގަޅަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން 

 . ދަންނަވަމެވެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމަށް

 ޤައުމީ ިއދާރާތަކުން ދެުމންެގންދާ ޚިދުމަތް  .2.4
ދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ ވަނަ މާއް 10ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މިތަންތަނުގެ ސީދާ ެބލުމުެގ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކާިއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުަފއްދާ 
ޖެއްސުމާއި ހިންގަމުންދާ ދަޢުަލތުގެ މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ލިބޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަ

ކައުންސިލުން އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން  ރަށުއަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެއްބާުރލުމާއި އެހީތެރިކަން 
 .ޖެހެއެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ެގްނދަނީ މިދަންނަވާ ތަްނތަންކަން ރަށުގައި ދައުލަތާއި، ސަރުކާރުގެ އެކިފަރާތްތަކުން ހިންގަމުން 
 ބިލެއްދޫ ސްކޫލް .0
 ބިލެއްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު  .4
 ބިލެއްދޫ ކޯޓް  .1
 ބިލެއްދޫ އިންޖީނުގެ / ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން .2
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 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
ގޮތެއްގައި ޤާއިމްކުރެއްވޭތޯ ތަކުން ދެއްވަުމންގެންދަވާ ޚިދުމަތްތައް ރަްއޔިތުންނަށް އެންެމފައިދާހުރި ޤައުމީ އިދާރާ

ރަށުކައުންސިލުން ދެއްވަންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަން އެންެމފުރިހަމަގޮތުގައި ދެއްވޭތޯ ބެއްެލވުމަށާއި، އެފަދަ ޚިދުމަތްތަްއ 
ރާތައް ހިންގެވުމަްށ ތިއްަބވާ އިސްބޭފުޅުންނާ ވީހާވެްސ ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވެވުމަްށ ދެއްވުމަށް ޤާއިމްކުރެވުފައިވާ ދާއި

 . މަސައްކަތްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ަޙރަކާތްތަކުަގއި އަިމއްލަ ަފރާތްތަކުގެ ދައުރު ތަރައްީޤގެ  .2.1
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ  12ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .0

 ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން
 .ން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެހޯދަން ކައުންސިލު

ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާގެ  18ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .4
ކަށް ފައިސާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކަުއންސިލުން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާޢަތްތަ

މިޮގތުން އެީހ ދޭން ވާނީ އަމިއްަލ ޖަމާޢަތްތަަކށް އެހީ ދިނުަމށް ސަރުކާރުން . އާއި ފަންނީ އަިދ އެހެނިެހން ެއހީ ދެވިދާނެއެވެ
ނޑުތަކާ ތައާރުޟުނުވާގޮތަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި މިންގަ ކަ

 .ދަށުންނެވެ

 :މަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީ 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މާބޮޑު ދަުއރެއްނެތް ކަމަށް، ނަމަވެސް ޖަިމއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ  .0
 .ކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި އެހެނިހެން ެއފަދަ ފަރާތަކަށް އެހީއެއް ހަމަަޖއްސާނަމަ ސީދާ ރަށުކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަކުން  .4
 . މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ނިންމަމުްނ ގެންދާކަމަށް ކައުންސިލުން މަުޢލޫމާތު ދީފައިވާކަން

 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުްނ  އި، އެފަދަ ވަދައްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރުުލމާ އެހީތެރިކަންހޯ

އިޖްތިމާޢީރޫޙް  އްދަވައިރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްގެ ބައިވެރިވުްނ ހޯ ދެއްވުމާއެކު،ޖެހޭ އެހީތެރިކަމާ އެއްާބރުލުން ދެއްވަން
 .ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަންނަވަެމވެވަރުގަދަ

 އެހީ  ޢާންމުދޭ ަކއުންސިލަްށ ސަރުކާރުން  .2.2
ކައުންސިލްތަކުެގ  ރަށުވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  64ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

އޮފީސްތައް ހިންގުމަށާއި، ކައުްނސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ކައުންސިލްތަކުން ަތރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަަކށް 
ބަޖެޓު ، ޚަރަދުކުރުމަށް، ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައިގެން، ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކުމެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަނައި

 .ފާސްވުމުން ފާސްވި ބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް އެފައިސާ ހިލޭ އެހީގެ ގޮުތގައި ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ

 އާބާދީ  (ހ)



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު  (ށ)

 އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދު ( ނ)

 ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ބަަލހަްއޓާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ތަަރއްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރަންޖެޭހ ޚަރަދު  ( ރ)

އިދާރީ ދާއިރާގެ މަރުކަޒީ ރަށްރަށާއި މުޅި ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކޮށްފަިއވާ ރަށްރަށަށް،  ( ބ)
 ދުރުމިން ދާއިރާގެ އެހެން ރަށްރަށުން ހުރި

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ   (ޅ)

ވަނަ މާއްދާގައި  41ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއްކަމަްށ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ( ކ)
ނޑައަޅާފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ދައުލަތުން  ކަ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަާވ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނާ ހަަމއަށް ތަރައްޤީ  މަސައްކަތްކުރުމުގައި،
ގެނެސްދިނުމުގެ އުޞޫލުން، ެއރަށަކަށް، އެސިޓީއަކަށް އަދި އެއިދާރީ ދައިރާއަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ތަރައްޤީގެ 

 ފުރުޞަތު ލިބިދިުނން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ރަށު ކައުންސިްލ  64ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި
ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ކައުްނސިލް ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް، 

ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނައި، ބަޖެޓް ފާސްވުމުން ފާސްވި ބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް އެފައިސާ ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދައުލަތުގެ 
  އްވަމުން ނުާދކަންހިލޭގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަ

 
 
 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޤާނޫނުގެަދށުްނ ކައުންސިލުން ކުރަންލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަންކަން ލާމަރުކަޒީއުޞޫލުން އަތޮޅުަތއްހިންގުމުގެ 
ހިންގައިބެލެހެްއޓުމަށްޭބނުންވާ ަފއިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ެތރެއިން ހޯއްދެވުމަށް އިތުރަްށ މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި، 

ބަޖެޓް ަކއުންސިލަށް ހޯދާދެއްވުމުގައި  ކުރައްވަންޖެހޭ ކަްނކަމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ކައުންސިލުންދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި
ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވުމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް 

 . މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ކުއްލި ޙާލަތުަގއި ކަުއްނސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ  .2.2
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްތަކަްށ  14ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ އެހީގެ އިތުރުން ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް ނުަވތަ  ސަރުކާރުން ދޭން ކަ
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މާލީ، ފަންނީ ނުވަތަ އެހެނިހެން އެހީ ކައުންސިލްތަކަށް  ބަލިމަޑުކަމެއް

 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިނުވާކަން 4102

 ންސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައު 

 . ކުއްލި ޙާލަތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރާނެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލަށް ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ށް ދޭ މިންވަރު ޭބ ވަސީލަތްތަކުން ކައުްނސިލަލަތަށް އާމްދަނީ ލި އުދަ .2.8
ަވނަ މާއްދާގައި ާވގޮތުން ކައުންސިލް ބައިވެިރނުވެ  60ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެަފދަ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް އިާދރީ ދާއިރާއެއްގައި ޤާއިމްކުރާ ވަސީލަތްތަކުން ިލބޭ އާމްދަނީ ހުރިހާ
 .ރާއަކަށްވެސް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން އެދާއިރާއެއް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދޭންޖެހެއެވެދާއި

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

  .އިނުވާކަންއެފަދަ ގޮތަކަށް ފައިސާ ހަމަޖެހިފަ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

 22ގެ  86: ޞަފްޙާ 

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv         ްއީމެއިލ: Tel: 6740017 Fax: 6740019                  :ފޯން   :ފެކްސް

 

 

 ަވނަ ަބއި ފަސް

 ން ރައްޔިތުްނގެ ަބއިެވރިުވްނ ހޯދުމާއި ަޖވާބުާދރީވު  2

 ބަލަިއގަތުމާއި ަޖވާބުާދރީުވން ޝަކުވާ  .2.0
 ރަށު ގައި ވާގޮތުން ( ބ)ވަނަ މާއްދާގެ  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 .ޖަާވބުދާރީވާންޖެހެއެވެ އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށްކައުންސިލުން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

އިދާރާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ހުށަހަޅާ މައްސަލައަށް ޖަވާބު ދާރީވުން ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގުމުގައި  ކައުންސިލްގެ .0
 .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 48ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުގެ 

ނޑަައޅާފައިވަނީ  .4 މީގެ . ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާކަން ދުވަސްކަން އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެއް  1ޝަކުވާ ޖަވާބު ދިނުަމށް ކަ
 .އިތުރުން އަންގަބަހުން ުހށަހަޅާ ަމއްސަލަތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވަމުންެގންދާކަން

 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
ރެއްވުަމށާއި،ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް އި ޤަާޥޢިދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުވަދައްޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ،ޖަާވބުދާރީ ުވމާބެހޭ އުޞޫލެއް ހަ

 .ދަންނަވަެމވެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަާވބުދާރީ ވެވަޑައިގަތުމަށްއަޑު އައްސަވައި، އެފަދަކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް 

މާއި ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާލާއި މަޝްަވރާ ކަާމބެހޭ ަފރާތްތަކަށް ރައްޔިތުްނގެ ަބއިެވރިުވްނ ހޯދު .2.4
 ދިނުން 

ތަރައްޤީެގ  ިބލެއްދޫާވގޮތުން ަވނަ މާއްދާގައި  14ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .0
ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެޕްލޭނަށް ބިނާކޮްށ، 

  .ހޯދައިގެންނެވެ
ގެ ަދށުން ރައްޔިތުންެގ ( ށ)ވަނަ މާއްދާެގ  41ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .4

ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ 
 .ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެކެވެ

 :ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ޓީމަށް ފާހަގަ 

ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް 
  . ކުރިމަތިވެފައިވާކަން

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޮގންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވީ ކަމުަގއިވިޔަސް ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ކައުންސިލުްނ ކައުންސިލަށް އެކިގޮތްގޮތުން  .0
 . މަށް ދަންނަވަެމވެމަޝްވަރާ ވީހާވެސްބޮޑަކަށް ހޯދެވު ކުރިން ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ނިންމެވުމުގެ

އްޖޭގެ އެކިރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަީކ، ދިވެހިރާ .4
ކަންކަން، ދިމިޤްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާޢީ 

ދިރިއުޅުމުގެފެންވަރު ގޮތުންނާއި، އިޤްިތޞާދީ ގޮތުންާނއި، ޘަޤާފީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ 
މަތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނާ އެންމެގާުތން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްީދ، 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަާމންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުންކަމަށްވާީތ، އެގޮތުގެމަތީްނ ކަންކަން ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކަިއ 

  . ސިލުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެަހއިކަންކަން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެކައުން
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 ަވނަ ަބއި ހަ

 އަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  8

 .އަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީަތއް އެކުަލވާލުން .8.0
ގެ ދަުށން ކޮންމެ ރަުށ ( ހ)ވަނަ މާއްދާެގ  12ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 

. ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ އެރަށެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެުނންގެ ކޮމިޓީއެއް އޮންަނންވާނެއެވެ 
ނޑައަޅާނީ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ މި ކޮމިޓީގައި    . ހިމެނޭ މެމްބަރުންެގ އަދަދު ކަ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

މެމްބަރުން  12ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް  ގައި ނޮވެމްބަރު 4104 .0
 އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާކަން

 .އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަން .4
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަން  .1
 .ޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަްށ ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަންއަންހެނުންގެ ތަރައް .2

 ލިއްޔަތު އޫްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިީޓެގ މަސްއަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަ .8.4
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިކުރާކަންރަށާއިގުޅޭ ބައެއް ދާއިރާތަކުން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއިއެކު ބާއްވާ  .0
ޢާއްމު ޚިދުމަތަށާއި ކޮމެޓީއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގަުމންދިޔަ ބޭސްފިހާރަ ހުއްޓާލައި ބޭސްިފހާރަ ހިންގި ޢިމާރާްތ  .4

ހާރަ ޖެހިގެްނ އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަަކއި ބޭސްފި އޯ އަށް ދީފައިާވކަން އަދި .ޓީ.އެސް އަހަރުދުވަހަށް 4އެއްވެސް ކުއްޔެއްނެތި 
ވިއްކުަމށް ތައްޔާރު ކުރެވެމުންދާ ( ކޮސްމެޓިކްސް ފަދަ ތަކެތި) ށުމަށްހުރި އިމާރާތް ފުރިހަމަކޮށްނިންަމއި ވިޔަފާރީއެއް ފެ

 .ކަން
 .މިހާތަނަށް ކޮމިޓީއިން ދައުވާޮކށްަފއިނުވާ ކަމަށާއި އަދި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިނުވާކަން .1
 .ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތެއްކޮށްފައިނުވާކަންއަންހެނުންގެ  .2
 .އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެީޓއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން .2
 .ކޮށްފައިުނވާކަންސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް  .8
 .މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ އަންެހނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން .1
އެއިޑްސް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޞިއްޙީ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން އަދި މީގެ އިތުރުން ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ރާވާ  .6

 .މުންދާކަންޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވަ
 .އަންހެނުންނާ ބެހޭ މުހިއްމު މަޢުޫލމާތު އެއްކުރެވިފައިނުވާކަން .1

 .  އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަުތގައިވާ މުދަލާ ފައިސާއާއި މެދު މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރެވެމުން ނުދާކަން .01
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ހިންގަންޖެހޭ ތަނަކަށްވާއިރު، ައންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ ކޮެމޓީއަކީ ރަށުަކއުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަުށން .00
އަދި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގައި އަންހެނުންގެ . މަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީގެ މެންބަރުްނނާ، ރަށުކައުންސިލާމެދު ގުޅުްނ ކުޑަކަން

 .ކޮމެޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެްއސިފައިނުވާކަން
 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

އޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލް ސްއަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މަ .0
ރަގަޅަށް ހިންގޭތޯ ަތއް އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްދެއްވުމަށާއި،  އިދާރާގައި ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި

 .މަށް ދަންނަވަމެވެމަސައްކަތްކުރެއްވު
އަްށ މަތިން ކުރިގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެއަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ މުދަލާ ފައިސާ މާލިއްޔަތު .4

  . ވެދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެގެންދެވުމުގައި އެކޮމެޓީއަށް އެހީެތރި
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 ހަތްަވަނ ބައި 

 ކައުންސިލުން ވިޔަާފރިުކރުން  1

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ިއދާީރ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ިހންގުުމެގ ޤާނޫނު ފާސްވުުމގެ   .1.0
 ކުރިން ުހރި ަރއްޔިތުންެގ ވިޔަާފރިާއއި މުދަލާިއ ފައިސާ 

މާއްދާއިން މިޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ވަނަ  011ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ހަމައަށް  ނޫަނށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ ތާރީޚާއިކުރިން ހިންގަމުންއައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި، މިޤާ

ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި  ހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާއި ަތކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި
ތަބުތަކާއި ކްލާސްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި ދަރުސާތަކާއި މަކުރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުންގެ ހިންގަމުން އައި މަ

ފެއްދުމާއެކު، އިންޖީނުގެތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލް އު
މިގޮުތން ައތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްާވ ތަކެތި ބަދަލުވާނީ ައތޮޅު . ރަށު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަދށަށް ބަދަލުވީއެވެ

 . ރަށު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ތަކެތި ަބދަލުވާޏީ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދަށަށެވެ. ކައުންސިލްގެ ދަށަށެވެ

 :ންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަ

 : ރަށު އޮފީސްތަކުން ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ ަތންތަން

 ހިޔާވަހި ގޯތީގެ އިމާރާތް  .0
 ކުރިމަގު އިމާރާތް .4
 ރަށްވެހިގެ  .1
 އިންޖީނުގެ  .2
 ތެޔޮފިހާރަ .2
 އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު  .8
ނޑު .1  ބޯޅަދަ
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 : ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ 

 304329.65 ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްހުރި ފައިސާ 
 711644.31- ކަރަންޓްފީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ

 105151.86 ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮ ފިހާރައިން ލިބޭ ފައިސާ
 433919.07 ފައިސާ ކުރިމަގު އިމާރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 

 - ރަށްވެހިގެއަށް ލިބޭ ފައިސާ
 161508.00 ހިޔާވަހިގޭ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ

 1670.00 އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒަށް ލިބޭ ފައިސާ 
 1436.00 މ ރުއްގަސް ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ . ރ

 27779.00 އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ 
 12900.39 ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ  މ ގެ ރުށް ގަސް ނީލަން. ރ

 8161.24 ގޮއި މާލިއްޔާއަށް ލިބޭ ފައިސާ 
 21660.42 ނަގުދު ފައިސާ :ޖުމްލަ 

 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުމާއެކު، 
ތަންތަުނން ރައްޔިތުްނނަށް މަންފާއެއް ލިބޭނެޮގތަކަްށ ބޭނުންކުރަްނ ފެއްޓެވުމަްށ މަންފާއެއްލިބޭނެޮގތަކަށް ބޭނުންުކރެވެންހުރި

 . ދަންނަވަމެވެ

ކައުންސިލުން ކުރަުމްނދާ ވިޔަފާރިތަކާ ކަުއްނސިލަށް އާމްދަނީ ހޯުދމަށް ވަސީލަތްތައް  .1.4
 ކުރުން ގާއިމުުކރުމާއި އިްނވެްސޓް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިްލތަކުްނ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ތަރައްޤީގެ
ތަކުގައި ހަރަކާތްތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްަތކުގެ ދައުރު ފުޅާ ކުރުމާއި، ކައުންސިލްތަކުން އެހެނިހެން ފަާރތްަތކާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް

ބައިވެރިވުމާއި، ކައުންސިލްތަކުްނ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިެވ ދިނުމާއި، ކައުންސިލްތަކުން ަތކެތި ގަތުމާއި ކޮންޓްރެކްޓް 
 . ކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ

    :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ލިބޭކަންގެކުލި ( ކުރިމަގު ) ޢިމާރާްތ  ބެނުންކުރާ ރައްޔިތުންގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް .0
 .ކަންމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭއިން އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް މިހާރު އެތަން މަރާމާތު ކުރު( ހިޔާވަހި) ހެޑްމާސްޓަރ ގެ .4
ކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ވާސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަމަމިހާރު ހުއްޓިފައިވާ ތެލުގެ ވިޔަފާރި އަލުންފެށުމަށް   .1

  .ދީފައިވާކަން
 .ރައްޔިތުންގެ ރައްވެހިގެ ޢިމާރާތްކުރަންފަށައި ނުނިމި ގިނަދުވަސް ަތކެއްވެފައިވާކަން .2
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 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ދަށުން ކައުންސިުލން ކުރެވެންހުރި ވިޔަފާރީތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ވަސީލަތްތައް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ޤާއިމުކޮށް ިއންވެސްްޓ ކުރެވެން ހުރިދާއިރާތައް  ހުރިކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުަމށް 
 . ދަންނަވަމެވެ ުކރެއްވުމަށްޤާނޫނާއި ޤަޥާއިދު ތަންދޭޮގތެއްގެމަތީން ކުރެވެން ހުރިކަންކަން  ،ރަގަޅަށްބަލާ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު

 ފީާއއި ކުިލ ނެުގން ކައުންސިލުން  .1.1
ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތަށް  16ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާ ފީނެުގމުގެ ބާރު ކައުންސި މިގޮުތން ނަގާ ފީ . ލްތަކަްށ ިލބިގެންވެއެވެބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ީފ ނުވަތަ ކުލި ކަ
ނޑައަޅަންވާނީ އެތަނެއްގެ ަރއްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްަފހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫާނ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެަމތިން ކަމުގައި  ކަ

 މިގޮތުން ނެގޭ ފީތަކަކީ؛. އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ

 ފީ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ނަގަންޖެހޭ މަހު ( ހ)

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް ނަަގންޖެހޭ މަހު ފީ  ( ށ)

 ރަށު ފެންވަރުގައި ދެވޭ މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތަށް ނެގޭ މަހު ފީ  ( ނ)

 ކުނި ޖަމާކޮށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް ނަގާ މަހު ފީ  ( ރ)

ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަ ( ބ)  ހަރީ ފީރަށުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަ

 އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ ( ޅ)

 ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްޗެތި އުފައްދައި ވިއްކުމާއި ވިޔަފާރިއާއި ފިހާރައާއި މާރުކޭޓް ގޮޅީގެ އަހަރީފީ ( ކ)

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީ ( އ)  ޑައިވްކުރުމަށް ކަ

ޤައުމީ، އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަްށ . )ރެވިފައިވާ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކުލިކުއްޔަށް ދޫކު ( ވ)
 .(ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ބިންތަކުްނ ކައުންސިލަށް ކުއްޔެއް ނެގުމުގެ ބާރު ލިބިގެންނުވެއެވެ

 .ލިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިާވ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ ކު ( މ)

 .ގޮއިފާލައްބަ އާއި ހިންނަ ފަދަ ަތންތަނުގެ ކުލި ( ފ)

 .ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި ( ދ)

ނޑައެޅިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށާއި ސަރަޙައްދަށް ނެގޭ ކުލި ( ތ) ނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓުފަހަރަށް ކަ  .ކަ

 (ބޭުލންފައްތިއާ، މުދާ އަރުވައި . )ބަނދަރު ބޭުނންކުރުމަށް ނަގާ ުކލި ( ލ)
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 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ކަންކަން  ތައް،  ކައުންސިލުން ފީއާއި، ކުލި .0
 . ފެށިފައިނުވާކަން ހަމަޖައްސަވައިގެން އަދި ނަގަން

ބަލަަގންނަ ބައެއް ީފ ތައް ކައުންސިލަށް ިލބޭ އާމްަދނީގެ ގޮތުގައި ެބލިގެން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ަކއުންސިލަށް  .4
 .ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވާކަން

 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
ނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނެގުމުގައ ކައުންސިލުން  .0 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލަށް ނެިގދާނެފީތައްކަމަށް ކަ

 . މަށް ދަންނަވަމެވެވު ހުރިކަންކަން ނިންމެ ގަިއ ކުރެވެންކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ފީނެގުމު
ކުލި އަދި އެހެނިހެން އެފަދަ ފައިާސ   ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންަނ، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފީއާއި، .4

ވުމަށް ފޮނުއްވުމަށާއި، އެފަދަ އެއްވެސް ފައިސާއަކުން ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުން ޕަބްލިކް އެކައުންަޓށް ޖަމާކުރެއް
 .ޚަރަދުތައް ހަމަނުޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ރައްޔިތުްނގެ މުދާ ވިއްުކމާއި ބަދަލުކުުރން  .1.2
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

މިގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ . ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ ުމދާ ވިއްކުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެދަށުގައި 
 . ފައިސާ ބެލެވޭނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ގައި  4102މާރިޗް  01އްޔިތުންގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޤާިއމްކުރެވިފައިވާ ރަ
މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭކަމަށް އެގްރީމެންޓްގައި  6އަދި ޙަވާލުކުރެވުނު ތަކެތީގެ ފުރިހަމަ އަގުކޮށް . ދީފައިވާކަން

 . ންއޮތްނަމަވެސް މުއްދަތު ހަމަވެގެްނދިޔައިރުވެސް  އެކަން ނިންމާފައިނުވާކަ

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
ރައްޔިތުންގެ އަގުހުރި ތަކެއްޗެއްވިއްކައި ބަދަލުކުރާނަމަ ޤާނޫނީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރައްވައި 

އަދި ެފނަކަ . އެފަދަކަންކަން ނުކުރެއްވުމަްށ ދަންނަވަމެވެ ހުގައިޫނނީ އިންވެސްޓްމަންޓްސްތަކުގެ ފުރިަހމައަގެއް ބެއްލެވުމަށްފަ
ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ކަރަންޓާގުޅޭ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ފުރިހަމައަގުބަލައި ނިންމެވުމަށް 

ކުރައްވައި  ޓްމެްނޓްގެ ފުރިހަމައަގުއެއްބަސްވުމުގައިބުނާ މުއްދަތުހަަމވެގެންދިޔައިރުވެސް އެކަން ނިންމިފައިނުވާތީ، އެ އިންވެސް
  .  ދެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ އޭގެ ތަފްޞީލްތައް އަތޮޅު ކައުްނސިލަށް ފޮނުއްވައި

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލުން ހުުޅާވފަިއވާ ަފންޑުަތއް  .1.2
ގޮތުން ތަރައްޤީގެ ގައި ވާ( ފ)ވަނަ މާއްދާގެ  41ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް 
 އެފަދަ ދަަރނިތަކުގެ ހިމާޔަތެއްގެ ޮގތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާީލ ހައްޤުތަކާއި މަސްލަހަުތތަކާއި ،ފައިސާ ނެގުމާއި

މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު އުފެއްދުމުގެ ބާރު ރަށު ކައުންސިލަށް 
 .ލިބިގެންވެއެވެ

    :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ފަންޑެއް ޤާއިމްކޮށްފައިނުވާކަން ބިލެއްދޫ

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިއާއި އެފަދަ އެކި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އުފައްދަންޖެޭހ 
 . ފަންޑްސްތައް އުފައްދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ސަމާލުކަން ެދއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ކައުންސިލުން ޯލނު ެނުގން .1.8
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި  61ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގަިއ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޭބންކުތަކުްނާނއި އެހެނިހެން  ާމލީ އިދާރާތަކުްނ ކަ
ކައުންސިލުން ނަގާ ލޯނުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކުރިއަށް އޮންނަ . ލޯނު ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 .އަހަރަށް ލަފަކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންެޖހެއެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ލޯނެއްނަގާފައިނުވާކަން އެއްެވސް  ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް
 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
ކައުންސިލުން ލޯނެއް ނަންގަވާަނމަ އެލޯނެއް ަނންގަވާ ކަމެއްގެ ދިރާސާތައް ރަގަޅަށްހައްދަވައި ަފއިދާއެއް ނުވަތަ ކުރިއެރުމެއް 

 . ލިބެންއޮތްކަމެއްކަން ރަގަޅަށް ކަަށވަރުކޮށްފައިނޫނީ ލޯން ުނނެންގެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ކައުންސިލުން އެހެްނ ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ިދުނން .1.1
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް  62ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދި

ނޑައި ބާކީ ހުްނނަ ފައިސާ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަިތން އެހެން ކައުންސިލަކަްށ ލޯނުގެ  އެއަހަރަކަށް ލިބޭ އާމްދަީނން ަޚރަދުތައް ކަ
އަދި . މިގޮތުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަުޢލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންެޖހެއެވެ. އެވެގޮތުގައި ދޫކުރެވިދާނެ

އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ަކއުންސިލަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރައި ނުދައްކާނަމަ އެފަރާތަްށ ސަރުކާރުން ލިބޭ ފައިސާއިން 
 .އިސާ ދޫކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެއުނިކޮށް އަނެއް ކައުންސިލަކަށް އެފަ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ލޯނެއްދީފައިނުވާކަން  ކައުންސިލުން އެހެން ަކއުންސިލަކަށް އެއްވެސް ބިލެއްދޫ

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ބިލެއްދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފައިސާހުރެފައި އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުލިބޭގޮތަކަްށ 
ގިނަޢަދަދެއްގެފައިސާ ބަހަްއޓަްނޖެހޭނަމަ، އެކަމުްނ ރައްޔިތުންނަށް ަމންފާއެއްކުރާނެގޮތަކަްށ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި 

ވިދާނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ނިންމަވައި ޤާނޫނީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ އެހެންކައުންސިލްތަކަށް ލޯންދޫުކރެ
 .  ފުރިހަމަކޮށްނިންމެވުމަށް ަދންނަަވމެވެ

ން އަނބުރާ ދައްާކގޮތަށް އުޞޫލުއަމިއްލަ ަފރާތްތަކުގެ ަފއިސާ ބޭނުންކޮްށގެން ިވޔަފާރު  .1.6
 ތަންތަން ހެދުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  68ކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު
ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އެވަސީލަތެއް ހިންގުމަްށފަހު ، އެފަރާތްތަކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި ކަ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިެމނިފައވާ ހޮޓާ، ގެސްޓް ހައުސް، ފާލަން، މަގު ނުަވތަ ަބނދަރު އަނބުރާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް، 
މިގޮތުގެ މަިތން ހަާދ . ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުަމށް ީބލަމުގެ އުޞޫލުން އަމިއްލަ ފަާރްތތަކާއި އެގްރީމެންޓްކޮށް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ

ކައުންސިްލތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫާމތު ލޯަކްލ  މިގޮތުން. ތަންތަނަކީ ކައުންސިލްގެ ތަންަތނެވެ
 .ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ

 
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .އްވެސް ތަނެއް ހަދާފައި ނުވާކަންައނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އެ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން

 ރިޒަރްވގެ ގޮތުަގއި ަރްއކާކުރެވުނު ޖުމުލަ ަފއިސާ .1.1
ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް ހިނގާ  12ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 

އަދި މިފައިސާ . ރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރަންޖެހެއެވެއިންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒަ( ފަހެއް)އަހަރު ލިބޭ، އާމްދަނީގެ 
 .ބެނުންކުރެވޭނީ ކުރިއަތްއޮތް އަަހރުތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ވް ގެގޮތުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓިފައިނުވާކަން ރރިޒަ
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދެ 
ފަހަށްފައިސާ ރައްކާކޮށް މުހިއްމުކަންކަމަށް އިންވެސްްޓ  ުވމާއެކުލިބެމުންދާ ރަށެއްކަމަށް ބިލެއްދޫއަކީ، އެކަށީގެންވާ އާމްަދނީއެއް

    .ދެުވމަށް ދަންނަވަމެވެޤަވާޢިދުން ޖަމާކުރަމުން ގެން 2%އަހަރެއްގެ އާމްދަނީއިން   މަށްޓަކައިހަމަޖެއްސުކުރެވޭނެގޮތް 
  



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ވަަނ ބައި އަށް 

 ކުރުން ޙާޞިލުރިމަގަށް ޭރވުމާިއ ނަީތޖާ ކު 6

 ޕްލޭން އެކުލަވާުލން  .6.0
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝަލް  12ކައުންސިލްގެ 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ކުރިމަގަށްރޭވުމުގައި ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަުލތަކާމެދު ފުްނކޮށްވިސްނައި، އެކަމެއްގެ ނަތީޖާ އާއިމެދު ދުރާލާވިސްނައި 
ރާއްޖެއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަުލތަކުގެތެރޭގައި . ން ަވރަށްމުހިއްމެވެނަތީޖާ ނެރެވެން ހުރިކަންކަމަްށ ރޭވުންތެރިކަން ބެހެއްޓު

ކުރިން ވިސްނިފައިނެތް އެތައްކަމެއްއިތުރުވެ ރަގަޅުނަތީޖާތައް ފެންނަމުންދާއިރު، ނުބައި އެތައްކަމެއްވެސް އަންނަނީ 
ަބދަލުވަމުންދާިއރު، ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ  ކުރިން ތަރައްީޤއަށްކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތައް އެހެންގޮތްގޮތަށް. ފެންނަމުންނެވެ

ުވމާއެކު، ކަންކަން ރޭވުމުގެ . ހޯދުމަށް ކުރަމުންއައި ކަންތަްއތައްވެސް މިއަދުމިވަނީ ބަދަލުަތއްގެންނަން މަޖުބޫރުވެފައެވެ
ރާސާތަކާއި،މައުލޫމާތުތައް ޒިންމާތައް ޙަވާލުވެލައްވައިގެންިތއްބަވާ ފަރާތްތަކުން މިކަންކަަމށް ރިޔާއަތްކޮށް، އެކަމަކާގުޅޭ ދި

އެއްކޮށް ބަލައި،ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމާއެކު އެކަމަކާގުޅޭގޮތުން ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއެކު ދުރަށް 
 .ވިސްނުމަށްފަހުގައިނޫނީ ޕްލޭންތަްއ އެކަށަނޭޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން  .6.4
 :ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 .ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއެކު ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ދަތިތަކާިއ ދިމާވާކަން

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ށް ތަރައްޤީ ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގައި ރަގަޅު ނަތީޖާއަކާހަމައަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބަޖެޓަ 
 .  ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރައްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުީރ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ          4102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ދާ މިންަވރު ދެެނގަތުން ޕްލޭނުގަިއ ހިމެިނފަިއވާ ހަރަކާތްތައް ކުިރއަށް .6.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބެލިގެން އޭެގމައްޗަށް ކަންކަން ހިގަމުންނުދާަކން

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ތައްޔާރުކޮށް އެޕްލޭން ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކީ، ލާަމރުކަޒީ ޤާނޫނުން އަތޮޅުތައް ިހންގުމުގެ ޤާނޫނު 
ރިވިއުކޮށް އޭގެމައްޗަށް ބަލައިގެްނ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާ، އެޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަްށޓަކައި ބޭނުްނވާފައިސާ، ޤައުމީ ބަޖެޓާއި، 

ޗަކަށްވާތީ، ޕްލޭން ރަގަޅަށް ޑޯނަރ އެޖެންސީ ތަކުންނާއި، އެކިއެކި ފަންޑްސް ތަކުން ހޯދުމުގައި އަސްލަކަށް ބަލަންޖެހޭ އެއް
 ތްަތއް ހިންގެވުމުގައި ޕްލޭނަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަށާއި، ޕްލޭން އެއަހަރަކަށް ރިވިއުކޮށް ބޭނުްނވާ ބަދަލުތައްގެނެސް ޙަރަކާ

  . ަދންނަވަމެވެ ހަމަޖެއްސެވުމަށް ންދަވާގޮތަށްކުރިއަށްގެ  ކަންކަން ބައްލަވައިގެން
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 ނިންުމން 
ކައުންސިލް ހިންގަމުންެގންަދނީ ޖުމްަލ ގޮތެއްަގއި  ،ކަންތައްތަްއ ުހރިގޮތަށްބަލާއިރުބެލި،  ކުރުމުގަިއ ޓީމުންކައުންސިލް މޮނިޓަރ 

މިގޮތުން ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ . ފާހަގަކުރަމެވެ ގޮތެއްގައިނޫންކަންއެންމެ އެދެވާ 
އްކަތު މާޙައުލާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫުނން ގުޅުމާއި، ކައުންސިލްގެ މަސަ

ންމެ ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ިދނުމާއި ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުންދަނީވެސް އެ
އަދި މީގެއިތުރުން  ކައުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ކައުންސިލާއި . ރަމެވެއެދެވޭގޮތެއްގައި ނޫންކަން ފާހަގަކު

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި، އި ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުމާއި، ސަރުކާރާ
 . މެރަގަޅުކަމަކަށް ފާހަގައެއްނުކުރެވެއެވެޖަވާބުދާރީވުން އިންތިޒާމްކުރެވިަފއިވާ ގޮތްތައް އެން

ފެބްރުއަރީމަސް  4108ވުމާއެކު، އެކިކަންކަން ފާހަގަކޮްށ މިރިޕޯޓްގައި ރަގަޅުކުރުމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުކުރައްވައި 
އަދި އަޅުގަޑުމެްނގެ ބޭނުމަކަށްާވންވާނީ، ރަށުކަުއންސިލާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގުޅިގެން . ހުސްވުމުގެކުރިން ނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 . ރެވޭ މަސައްކަތުގައި ހެޔޮ ނަތީޖާއެއްފެނި ރައްޔިތުންނަށް އެަކމުގެ ހެޔޮ އަސަރުތައްކުރުމެވެމިކު

އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި  ންކަން މޮނިޓަރކޮށް ބެިލބެލުމުަގއި މޮނިޓަރިންގ ޓީމަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާމިފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ ކަ 
ދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށާއި، އިދާރީ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ބިލެއް

 . ދަންނަވަމެވެ

ކައުންސިްލގެ މަސައްކަތްތަްއ އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮްށ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ތިރީގަިއއެވާ ކަްނކަން އިްސލާޙް 
އެކަންކަން ރަގަޅުކުަރްއވައި އެްއދުވަހުން އަނެއްުދވަހަށް ކަުއންސިލްގެ މަސަްއކަތްތައް ަރގަޅަްށ ކުރަންޖެހޭކަމަށްފެންނާތީ 

 .   ހިގާނެގޮތް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއުވމަށް ދަންނަވަމެވެ
އްޫދ ބިލެވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން  40ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .0

 .ންރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވު އެއްސިއްކަކައުންސިލްގެ ނަމުގައި 
ވަނަ  008ވަނަ މާއްދާއާއި  002ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ކުރެއް .4

 . މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަލްސާތައް ބޭއްވެވުން
ނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމަށްނޫނީ ކުއްލިބައްދަލުުވން ުނބޭއްވެވުންކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުްނ  .1  .ބޭއްވުމަށް ކަ
ކައުންސިލުން ނިންމާނިންމުްނތަަކށް ފިޔަވަޅުއެޅުން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ކައުންސިލުން ނިންާމ ނިންމުންތަކުގެތެރެއިން  .2

 .ސަބަބުތައް އެގޭގޮތަށް ފާހަގަޮކށް ބެހެއްޓެވުންދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ލަސްވަމުްނދާ މައްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވި
 .  ކައުންސިލަށް ކަންކަން ހުށަހެޅުުމގައި، ލިޔުމުން ކަންކަން ހުށަހެޭޅނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެއްވުން .2
 . ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުުވންތައް ޤަވާއިދުން ބޭއްވެވުން .8
ފަހަރު ކުރެއްވުމަށާއި، އޮޑިޓުން ރަގަޅުކުރުމަށް ފާހަގަކުރެއްވޭ ކަންކަން  10ކޮންމެއަހަރަކު މަދުވެގެން  އޮޑިޓެއް އިންޓަނަލް .1

 .ރަގަޅުކުރައްވަމުން ގެންދެވުން
 . މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުންދުވަހަށް ަބލަހައްޓަވަމުން ެގންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާިއމު ކުރެއްވުން .6
އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމުގައި މިހާރު ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް، އިދާރީ އޮނިގަޑުގައި ހުސްކޮށްހުރި  .1

މަޤާމްތަކަށް ޤާބިލް މީުހން އަވަހަށް ހަމަކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށާއި،ޚާއްސަކޮށް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިއަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް 
  .ންންނަ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ޚާއްސަގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރެއްވު އޮނިގަޑުގައިއޮ
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ނުނިމި އަތްމަތީގައި ގެންގުޅެްނޖެހޭ މައްސަލަތަކާއި ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހަުރދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމު  .01
 .ކުރެއްވުން

މަށް ޚާއްޞަ އްލެވުޤަވާއިދުން މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަ ކުރޭތޯ ސްޕަވައިޒަރު ބެމުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑި ޖައްސާ ފޮތް  .00
 .ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށާއި، ރަސްމީގަޑީގައި ކުރެވޭމަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިގާނެގޮތެއް ހަަމޖެއްސެވުން

އަދި  .ވަންޖެހޭ މުްއދަތަށް ފޮނުއްުވންއްފޮނުރިޕޯރޓްތައް  މަުޢލޫމާތާއިފޮނުއްވަންޖެހޭއެކިފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޖަާވބުަތކާއި،  .04
  .އިދާރީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެއްވުން މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބަލައިޗެކްކޮށް ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ކަންއެކަން
 .ޕީ އާއި ސަރވިސް ޗާޓަރ ހެއްދެވުން.އޯ.ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް .01
 .ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ނިންމެވުން ވެރިންގެ އަރިހަށް .02
ލަފާ ކުރި ބަޖެޓާއި އަހަރީ ބަޖެްޓ ސްޓޭޓްމަންޓާއި އަދި ލަފާކުރި ބަޖެޓްފާސްކޮށް ފިޭނންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވާފައިާވ  .02

އި އެފަދަ މުހިއްމު ލިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެލެއްޓޭނޭ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ  ހިއްމު ލިޔުންތަކެއް ކަމަށްވާތީ،ލިޔުންތަކަކީ މު
 .ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރެއްވުން

ކުރުމަށް ދަންނަވާފައިވާ ކަންަކން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް  ޙް ރުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓްގައި އިސްލާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެ  .08
 .އިސްލާޙް ކުރެއްވުން

 .ލިޔެކިއުމުގެ ސްޓޮކާއި މުދަލުގެ ސްޓޮކް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބަލަހައްޓަުމން ގެންދެވުންކައުންސިލްގައި  .01
 . ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެއްވުން އެއް ޤަވާޢިދާއި މާލިއްޔަތު ފޯމް ކުރާ އޯޑަރ މުދަލަށް .06
 .މުދާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެއްވުން .01
 .ހޯދުމުގައި ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދޭފޯމު މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެންދެވުން ތަކެތި .41
ތަކެތިގަތުމާއި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެކުރިން ފައިސާހުރިކަން ޔަޤީންކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ފޯމެއް  .40

 . ދެވުންތައްޔާރުކޮށް ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެން
ޔުނިޓުްނ ވަކިން ބަލަހަްއޓަވަމުން މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ ޮކޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުްނނާއި އެކައުންޓްސް  .44

 . ގެންދެވުން
 . ަޢމަލުކުރައްވަމުންގެންދެވުން އެއްގޮތަށް ޤަވާޢިދާއި މާލިއްޔަތު ހޯދުމުގައި ޚިދުމަތް ތަކެއްޗާއި .41
 .ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރެއްވުންކޮންމެ ހަފްތާއަކު  .42
 .ފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސާފުކޮށް އެނގޭނޭގޮތަށް ޢަަދދުތައް ޖެއްސެވުން .42
 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން .48
 . ޖިސްޓްރީ ތައްޔާރު ކުރެއްވުންމާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ވައުޗަރ ރަ .41
 .ވަކިން ަބލެހެއްޓެވުން ސެކްޝަނުންމުދަލަށް އޯޑަރކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތާއި އެކައުންޓްސް  .46
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަްށ ، ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި .41

ށް ފޮނުއްވަންޖެޭހ ފައިސާއާއި، ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް ޖަމާކުރުމަ
ގެ ވަރަށްބޮޑު ޒިންމާއެއްކަމަށްވާތީ އެކަންކަން ޤަޥާޢިދުން ( ރައީސް)ކަށަވަރުކުރެއްވުމަކީ، ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 

ކަން ހިގަމުންދަނީ ާޤނޫނާިއ، ޤަޥާޢިދާ އެއްގޮތަްށތޯ ކައުންިސލްގެރައީސް ދުވަހުން ދުވަހަށް ޗެކްކުރައްވައި ފައިސާގެ އެންމެހައިކަން
 .ންބައްލަވަމުންގެންދެވު 

ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިންގޭނެގޮތަކަށް އިންިތޒާމް ކުރުމަށާއި، ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި  .11
ނިންމުމަށް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައި އެފަދަކަންކަން ނިންމައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްާވ ޤަޥާޢިދުތަކާ އުޞޫލްތައް އަވަހަްށ 

 .ގޮތުގެމަތީންއެއަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެއްވުން
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ސަރަޙައްދު މަށާއި، ބަނދަރުތެރެއާއި ބަނދަރު ންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުބަނދަރުގެ ޤަޥާޢިދު ރަގަޅަށް ތަ .10
 .ބެލެހެއްޓޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖެއްސެވުން

އީ ސެންޓަރ ގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާތީ، އެތަްނ ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދެއްވުމުގެ މަސައްކަތަށް ވީ އެންމެ އަވަހަަކްށ  .14
 ހަމަޖެއްސެވުން

 .ޤަޥާޢިދުން ބަަލހައްޓަމުން ގެންދެވުން ވުމަށާ، ބިމުގެ ދަފްތަރުބިމާބެހޭ މަޢުލޫާމތުތައް ޤަވާޢިދުްނ ޤައުމީ އިދާރާއަށް ފޮނުއް .11
 .ހުކުރު މިސްކިތުގެ ޝީޓުން ފެްނލީކްވާ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއްވުން .12
ޕެސްޓްގެ ސަބަބުން މީހުްނނަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކާއި ގެްއލުްނތައް އެންމެކުޑަވާނެގޮތަކަށް ދުާރލާ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަމުން  .12

 . ގެންދެވުން
 .މާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެތިބުމާ، އެކަމަްށ ޕްލޭނެއް ހެއްދެވުންދި .18
އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީުހންގެ ރެކޯޑްތައް ޤަވާއިދުން ނިަލންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުަމްށ  .11

ިއވާތީ އެފޮތްތައް އާކުރެއްވައި އެ ރަޖިސްޓްރީތައް ޤަޥާޢިދުްނ ވެފައަދި ފޮްތތަކުގެ ޙާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށް. ދަންނަވަމެވެ
 .ފުރިހަމަކުރައްވަމުންގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 .ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ޤަޥާޢިދުން ބެލެހެްއޓެވުން  .16
 .ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވުންރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްގެ ބަިއވެރިވުން ހޯދައި އިޖްތިމާޢީރޫޙް ވަރުގަދަ .11
ކައުންސިލަށް އެކިގޮތްގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވީ ކަމުގައިވިޔަސް ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ކައުންސިލުްނ  .21

 .ނިންމެވުމުގެކުރިން ރަށުރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ވީހާވެސްބޮޑަކަށް ހޯއްދެވުން
ކޮމެޓީގެ މައްސްޫއލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެމަތީން ކައުންސިްލ  އަންހެނުންގެ .20

އިދާރާގައި ހިންގޭނެ އިންތިާޒމެއް ހަމަޖައްސަވައިދިނުމަށާ، އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްތައް ރަގަޅަށް ހިންގޭތޯ 
 . މަސައްކަތްކުރެއްވުން

މާލިްއޔަތުގައިވާ މުދަލާ ފައިސާ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތްނ އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓގެ  .24
 ބެލެހެއްޓެވުމަްށޓަކައި އަންހެނުްނގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން އެހީތެރިކަން ދެއްވުން 

މަ ޤާޫނނީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަކންކަން ފުރިހަމަކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ އަގުހުރި ތަކެއްޗެއްވިއްކައި ބަދަލުކުރާނަ .21
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ތަފްޞީލާއި، މުޅި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްަފއިވާ ރައްޔިތުންގެ ކަރަންޓް ވިއުގައާއިގުޅޭ އެންމެހައި ތަކެތީގެ  .22
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ސާ  ޤަވާޢިދުން ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންަނ، ދަުއލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބެލެޭވ ފީއާއި،ކުލި އަދި އެހެނިހެން ެއފަދަ ފައި .22

ޕަބްލިކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެްއވުމަށް ފޮނުއްވުމަށާއި، އެފަދަ އެއްވެސް ފައިސާއަކުން ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް 
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