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 މަޤްޞަދު  ފާއިތަޢާރަ

 ،އިން( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 8 ގެ( 2010/7) ޤާނޫނު ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަީނ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި މިޤާނޫނާއި އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަާކ 

ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުމަކީ  އަތޮޅުއެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް  ،އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި
 ލިއްޔަތެކެވެ. އޫސްމަ
 

ލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އޫމަސް  ރަށު ކައުންސިލްގެ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޤާނޫނުގައި ލާމަރުކަޒީ އަކީ މިމޮނިޓަރިންގ މިގޮތުން،

އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކައުްނސިލުން ތައްޔާރުކޮށް އެކި  ކައުންސިލުން  ދަރަނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ޖެޭހ ރިޕޯޓުތަކާއި ލިޔުންތައް ުހަށހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުަމށާއި، ކައުްނސިލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅަން

ވަސީލަތްތައް  ތަންތަނާއި، ،މުދަލާއި ޔިތުންގެރައް، މަތްތައް ދެމުންގެންދާގޮތާއިޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޚިދު
ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންކުރެވެމުންދާޮގތާއި، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރާއި، 

އިޤްިތޞާދީ، ޘަޤާފީ އަދި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތެއް ، ށް ނިންމުަމްށ މަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާޢީއަކަންކަން އަމިއްލަ
ދަތިތަްއ  އެކަންކަން އެމަގުންކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ދިމާވާ، ނާކުރުމަށް އެކައުންސިލުން ުކރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއިބި

 2015ން  26ފެބްރުއަރީ  2014މި މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓްގައި ހިމަނާފައިވާނީ  މޮނިޓަރިންގ އެކެވެ. ދެނެގަތުމަށް ކުރެވޭ

ކުރިން ނިމުނު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ލްގެ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް ގެނިޔަލަށް ކައުންސި 25ފެބްރުއަރީ 
ކައުންސިލްެގ މަސައްކަތް ހުރިގޮތުގެ  ވަނަ އަހަރު 2013ހުރިގޮތާއި، އަންނަުމންދާ ބަަދލުތައް ދެނެގަތުަމށްޓަކައި 

ކައުންސިލް މޮިނޓަރ ކުރެުވމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނީ  ދޫދަރަނބޫިނލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ މައްޗަށްވެސް ބަލާފައިވާނެއެވެ. 
އުންސިލްގެ އަތޮޅު ކަގެ ނިޔަލަށެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  15އިން  13 އޭޕްރީލް 2015

 މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކުންނެވެ.  05އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނުން ކަނޑައެޅި 

 އައްސަސާމު  ވުނުރެމޮނިޓަރ ކު
ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  ދަަރނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްޮކށްފައިާވ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ  22( ގެ 7/2010ޤާނޫނު )ާޤނޫނު ަނންބަރު 

 ގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކިކުރުމާއި، ދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމު

 ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ. 
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 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ދަރަނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 މުވައްޒަފުންނެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޤާމުތައް ކަނޑައަޅާ އެމަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރަނީ ކައުންސިލްގެ 
ސަރވިސް މަޝްވަރާއާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. އަދި މިމުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގަނީ ދިވެހި ސިވިލް 

 ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ަދށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަދާ ޤަވާޢިދުތަކެވެ. 

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް  11 މެއި  2011ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ދަރަނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ގައި ވަނީ އިދާރީ  03އޮކްޯޓަބރ  2013އަށްުވރެ މަތިވުމުން  500ަދރަނބޫދޫގެ އާބާދީ ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރިފަހުން 

( މަޤާމު ހިމެނިފައިވެއެވެ.  ފަނަރަ)  15އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ޖުމްލަ  އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނެސްފައެވެ. މިހާރު
  މަޤާމަށް މީހުން ނުލައްވާ ހުރީ ޝަރުތުހަމަާވ މީހަކު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުްނނެވެ.  04އޮނިގަނޑުގައިވާ 

 މުވައްޒަފުން 

( މުވައްޒަފުްނ ފަނަރަ) 15ގެ ނިޔަލަށް  2015ޭއޕްރީލް  15ކައުންސިލްގައި ދަރަނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ 
 ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައިވާ ފަންތިތަުކގައި މަސައްކަތޮކޮށްފައިވެއެވެ. 

 މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް 

 ޢަދަދު  

 00 ސީނިއަރ ސްޓާފް

 2 މެނޭޖްމަންޓް މިޑްލް 

 7                             ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ

 6  ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

 15  ޖުމުލަ 
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މަޤާމުތަކުގައި ތިބި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުގެ  ދޫ ކައުންސިްލގެދަރަނބޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތިރީގައި އެވަނީ 
 ނިސްބަތް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެކެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 

 

  

 

 
 

ގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފުންގެ  2015އޭޕްރީލް  15 ގައިދޫ ކައުންސިލްދަރަނބޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގައި އެވަނީ ތިރީ

 ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ތާަވލެކެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު 

 ޢަދަދު  ލެވެލް  #

 2 ނެތްއެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް  1

 3 ޘާނަވީ  2

 1 މަތީ ޘާނަވީ  3

 8 ސެޓްފިކެޓް 4

 1 ޑިގްރީ 5

 

މަތީގައިވާ ތާވަލަށް ބަލާއިރު އެިކފަންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތާއި ހުނަރަށް ބަަލއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީީމ 

 ފެންވަރު އެނގޭނެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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 ންސިލްގެ އިދާރާ ކައު 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ދަަރނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ދަރަނބޫދޫ،
 ،ދިވެހިރާއްޖެ

 އަމީނީމަގު

 dharanbodhoocouncil@gmail.com އީމެއިލް:     674 7059 ފެކްސް:  674 5001 ފޯން ނަންބަރު:

 ތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ކައުންސިލްގެ އިޚް 

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަރަނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް، ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިާވ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި 

 ސަރަޙައްދެވެ. ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދަަރނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 އޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ސް ކައުންސިލުގެ މަ 

ން ހިންގުމުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ކީ ކައުންސިލަދަަރނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ކައުންސިލެކެވެ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން 21ޤާނޫނުގެ 

 ބާރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

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

ގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލާއި، މިގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ރަށުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީރައްޔިތުންގެ  )ށ( 
 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.

mailto:dharanbodhoocouncil@gmail.com
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ރަށު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަިއ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން  )ނ( 
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ރަުށ ކައުންސިުލން ތަންފީޒްކުރުމަށް ަރށު ކައުްނސިލާ  ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ

 ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މިޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ތަންފީޒް ކުރުން. 

ތަކަށާއި އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީ )ރ( 
ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެދީ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަްނފީޒްކުރުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް 
ޖަވާބުދާރީވެ، މިނިސްޓްރީތަކުްނނާއި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޖަވާްބދާރީވެ، މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު 

 ހެޅުން.ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯރޓް ހުށަ

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު  )ބ( 

 އަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދާ ހިންގުން.އެކަށަފެންވަރުގައި 

މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަުށ ، މިޤާނޫނުގެ ދަުށން ރަށުކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައިާވ ބާރާއި )ޅ( 

 ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިންމަންެޖހޭ ކަންކަން ނިންމުން. 

 ރަށުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެްއޓުން.  )ކ( 

ްޤތިޞާދީ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާޤނޫނާިއ އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަކާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އި )އ( 
އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުްނސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި އަދި 
މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްަތކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްްޓކުރުމާއި 

 ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން. މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކަުއންސިލްގެ 

އި ރަށުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ  މަތިން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ )ވ( 
ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ ބިމާބެޭހ ޤައުމީ އިދާރާއިން ރަށު ކައުްނސިލާ 

 ނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން. ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ފަޅާއި ބިން އެކި ބޭ

އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޭބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި  )މ( 

މިލްކުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަަދ ތަކެތި، މިޤާނޫނުގެ ަދށުްނ ހެދޭ 
   ން، ެއހެން ފަރާތް ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ިދނުމާއި ދޫކުރުން. ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި

ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ  )ފ( 
ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި 

ފަރާްތތަކަށް ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި މަސްލަޙަތުތަކާއި މިްލކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ
 ށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަަމށް ފަންޑު ދިނުން. ހު



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          2014ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

 

 10ގެ  70ޞަފްޙާ: 

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv         :ްއީމެއިލ Tel: 6740017:ްފޯނ                  Fax: 6740019:ްފެކްސ  

 

 

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބަދަުލވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްެގ ނަން ބަދަލުވާ ޙާލަްތތަކުގައި ކުރީގެ  )ދ( 
 ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާވުން. 

ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެންދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މިޤާނޫނުގެ ދަުށްނ ހެދޭ  )ތ(
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ފީ ކަނޑައެޅުމާއި ފީ ނެގުން. ޤަވާއިދާ 

މީހުންގެ އަމިއްލަ ބިްނތަކާއި މުާދ އާއްމު ބޭނުމަށްޓަކާ ކޮންެމހެން ނަގަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ޤާޫނނާއެްއގޮތްވާ  )ލ( 

 ގޮތުގެ މަތިން ޢަދުލުވެރި ބަަދލު ދިނުމަށްފަހު އެފަދަ ަތންތަން ެނގުން. 

ގެ ދަށުން ިޚދުމަތް ދެވޭ ތަންަތނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަދުފަހަރާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ ބެލުމު )ގ( 

 ޕާކުފަދަ އާއްމު ތަންތަނަށް ނަންިދނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން. 

ކާއި ަމއިދާން ފަދަ ަތންތަްނ ވަގުތީގޮުތން ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތުްނ ހުޅުވުމާއި ރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަ )ޏ( 

 . ބަންދުކުރުން

އި ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ެއީހތެރިކަމާ )ސ( 
 އެއްބާރުލުން ދިނުން. 

 މިޤާނޫނުގައި ބުެނފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް ޮފނުވުން.  )ޑ( 

އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  )ޒ( 
 ކުރުން. 

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

ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެްނހުރި ރަށުގައި އަމާން އަދި ސުލްހަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި  )ޔ(

 އެއްމެހައި ކަންކަން ކުރުން

ކައުންސިލްގެ އިހުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުިޅގެން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ާދއިރާގައި  )ޕ(

އެއްވެސް މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ުތހުމަުތކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙްޤީގު ކުރުމަށް 
 ހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން. ފުލު

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން )ޖ(

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

ދަރަނބޫދޫ ނިލަްނދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުަތކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، 

ން އުޞޫލުތިރީގައިވާ ޚިދުމަްތތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ ކައުންސިލުން 
 ވަނަ ާމއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ. 24ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުން ރަށުގެ މަގުހެދުމާއި މަގުތައް  )ހ( 

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

 ކުނި ނައްތާލުން.

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

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުށްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ރ( 
 ުޑ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ނއެއްގަމު ތޮށްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަ

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްފަދަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަރަންޓާ، ެފނާ، ފާޚާނާއާއި )ބ( 

 ޚިދުމަތް ހިންގާ ބެލެހެއްުޓން. އާއްމު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރައިމެރީ ހެލްތް ކެއަރއާއި ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ  )ޅ( 

 އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން. 

ޑެތި މީހުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ބޮ )ކ( 

 ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެްނވަރުމަިތ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން. 

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ަރށުގެ ރަސްމީ ލިއުންތައް އަރްީޝފްކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ  )އ( 

ަޒމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި  ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ލައިބްރަރީގައި ބެލެހެއްޓުމާއި

 މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން.އެކިއެކި ލައިބްރަރީން 

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ  )ވ(

 ެބހޭ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުން. ވަސީލަތްތަކާއި ޢާއްމު ޕާރކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރުކަޒު  )މ(

ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގަ ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުށްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ 

ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ  ލިބޭފަރާތްތަަކށް
 މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ ީމހުން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމ ކުރުން.
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ޟްނުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެޭހ ޤާނޫާނ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތން އަދި ރަުށގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާރު  )ފ(
ޫދކުރުމާއި ބިމާ ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ގޮތުގެ މަތިން، ރަށުން ބިން 

އެއްގޮތްވާ  އި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހާގަވާއިދުތަކާއިގަވާއިދުތަކާ ކުރުމުގެ 

އި އެިކއެކި ފަރާތްފަރާތުން ރަށުގެ ބިމާ ގުޅޭ ޓަގޮތުގެ މަތިން ރަށުގައި އިމާރާތްުކރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައް
ގޮތުން ހިންގާ ބިާމބެހޭ އެންެމހައި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯރޑްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާޤނޫނާިއ 

 މިނޫންވެސް ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ބެލެހެއްުޓން. 

ހެއްޓުމާއި ބިމާއި ބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެުކލަވައި ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަްފތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެ )ދ(

 ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ޭބނުންވާ ަމޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން. )ތ(

ޤަބުރުސްތާން ބެލެހެްއޓުމާއި ކަުށކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއި، ކަށުކަާމކެމީގެ  )ލ(

 ހަމަޖެއްސުން. ކަންކަން 

 އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓުން.  )ގ(

ދީނީ ގޮތުްނނާއި ޤައުމީ ގޮުތން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ާފހަގަކޮށް، ދީީނ އަދި  )ޏ(
 ޤައުމީ އިޙްތިފާލްތައް  ބޭއްވުން. 

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

 ޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެެހއްޓުން. ނރޭގަ )ޑ(

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން )ޒ(

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ިނޒާމެއް އެހީތެރކަން ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި  )ޓ(
 ޤާއިމްކުރުން. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިްނ، ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ެކފޭތަކާިއ  )ޔ(
 ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން، ހުރޭތޯ ބަލައި، އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން. 

މީހުން ހިނގައިއުުޅމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗިހި  މަގުމަތީގައި )ޕ(

ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްުޓމާއި، 
ން ޭދ ޚިދުމަތްތައް ޢާންމުންގެ އަުތން ފީނަގައިެގްނ، އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުްއވާ އުޅަނދުފަހަރު
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ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންިތޒާމްކޮށް 
 ބެލެހެއްޓުން. 

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛްކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް  )ޖ(
 އެހީތެރިވެދިނުން. 

ރަށުކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު  )ޗ(

ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް 

ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި، ރަިޖސްޓްރީ  މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ
 ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލް ކުރުން. 

ނަގައި   ލެހެްއޓުމާއި ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު އަލަށް އުފަންވާ ކުިދންނާއި ަމރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެ )ހހ(

ދިރިއުޅެމުން  ބެލެހެއްޓުމާއި، އެރަށެއްގެ ރެޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހި ނުވެ
 އަދި އެރަށެްއގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. ގެންދާ މީހުންނާއި، 

ރަށުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ަކމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް  ށ(ހ)

 ދިނުން. 
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 ކައުންސިލަރުން 

ޒީ އުޞޫލުން ހިންަގީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަކައުންސިލް ަދރަނބޫދޫ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ

 ކައުްނސިލުންނެވެ. ރަށުވަނަ ާމއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ  21ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ހިންގުމުގެ އެންމެ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލަކީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 އިސްފަރާތެވެ. 

 މެންބަރުންެގ ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ކައުންސިލްގެ ދަަރނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ރައީސް   މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  .1

 ނާއިބު ރައީސް   މަޙްމޫދު މުޙައްމަދު .2

 މެމްބަރު  ޒުރާރަތު މުޙައްމަދު  .3

 މެމްބަރު   މުޙައްމަދު ނަޞީރު .4

 މެމްބަރު  މުޞްޠަފާ ވަޙީދު .5
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 15ގެ  70ޞަފްޙާ: 

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv         :ްއީމެއިލ Tel: 6740017:ްފޯނ                  Fax: 6740019:ްފެކްސ  

 

 

 ފުރަތަމަ ބައި 

ކައުންސިލް ހިންުގމާިއ ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޮއންނަ ގުުޅމާއި  1

 ކައުންސިލްގެ މަސަްއކަތު މާޙައުލު 

 ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ަޤާވޢިދު  .1.1
ވަނަ  111ކައުންސިލް  ހިނގަމުންދަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ދަރަނބޫދޫ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ޤަވާޢިދުގެ ދަށުންނެވެ. 

 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް 

ހިންގާ ޤަވާއިދު ދަލުވުމުން ވަނަ އާންމު ބައް 06ގައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  16މާރިޗް  2011

 ފާސްކޮށްފައިވާކަން. 

 ކައުންސިލްގެ ޢާންުމ ބަްއދަލުވުންތައް  .1.2
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެްއ ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމް ކުރެއެވެ. 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  15ވުްނތައް ކުރިއަށްގެންދާނީ ކައުންސިްލގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލު .1
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްކަން. 

ވުްނތަކުގެ އެޖެންާޑ ދަލުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާގޮތަށް ކައުންސިލް ބައް 14ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  .2

ދުވަސް ކުރިން މެންބަރުންނަށް އެޖެންޑާ ޙަވާލު ކުރިނަމަވެސް ޖަލްސާއަށް  2ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ 
 ދަންނަވާގައި ސޮއި ނުކުރައްވާކަން.

އާންމު ބައްދަލުވުން ޤަޥާޢިދުްނ  44ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ޖުމްލަ ގެ ނިޔަލަށް  2015ފެބުރުވަރީ  25 .3

 ބާއްވާފައިވާކަން 

 ޔައުމިއްޔާ، އެޖެންޑާ އަދި ނިންމުންތައް ފައިލްކޮްށފައިވާކަން.ހުރިހާ  .4



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          2014ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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E-mail: secretariat@faaf.gov.mv         :ްއީމެއިލ Tel: 6740017:ްފޯނ                  Fax: 6740019:ްފެކްސ  
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ކައުންސިލަރ މަޙްމޫދު މުޙައްމަދު

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް  2014ގައި  2015ޖަނަވަރީ  23 .5
 ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވާަކން.

ހިއްސާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރު 2015ގައި  2014ޖުލައި  26 .6

 ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަން.
ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަރުން ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާ ހާޞިލްވި ކާމިޔާބީތަކާއި  2013ގައި  2014ޖަނަވަރީ  31 .7

 ފެށިފައިވާ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮުތން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވާަކން.  

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތައް ޤަވާއިދުްނ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ 

ފަލާއިއެކު އެކަން ބޭއްވަމުންގެންދަވާތީ އާއި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޢުލޫމާތުތައް ދެއްވަމުންގެންދަވާތީ އު
ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް ުކރިއަށް އޮތްތަނުގައި ަޖލްސާއަށް ދަންނަވާ ތައްޔާރު ކުރައްވައި އެޖެންޑާ ޙަވާލު 

 ކުރައްވާއިރު ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
 

ވަނަ އަހަރަށް  2015ފެބްރުވަރީ  25އިން  4201ފެބުރުވަރީ  62ތިރީގައި އެވަނީ 
 ކެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ ހާޟިރީ އެނގޭނެފަދަ ޗާޓެ 
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 ކައުންސިލްގެ ުކއްލި ަބްއދަލުވުންތައް  .1.3
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ  116ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

 ބޭއްވުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.ކުއްލި ބައްދަލުވުން 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ެގ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް މެއްބައްދަލުވުހުރިހާ ބައްދަލުވުން ބާއްވައި  05ގެ ނިޔަލަށް ކުއްލި  25ފެބުރުވަރީ  2014

 ފައިލްކޮށްފައިވާކަން. 
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          2014ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

 

 18ގެ  70ޞަފްޙާ: 

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv         :ްއީމެއިލ Tel: 6740017:ްފޯނ                  Fax: 6740019:ްފެކްސ  

 

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މަްށ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަުލވުން ބޭއްވުމަްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމަށްނޫީނ ކުއްލިބައްަދލުވުން ުނބޭއްވު

 ދަންނަވަމެވެ. 

 ކައުންސިލަރުްނގެ މެުދަގއި މަސްލަޙަތު ފުުށއަރާ ޙާލަތްތައް .1.4
ކައުންސިލްގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  126ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

ނުވަަތ އެމެންބަރެއްގެ އަމިްއަލ  އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީާހ ނުވަތަ ފިރިމީހާެގ ނުވަަތ ދަރިއެއްގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ
ދަ މެންބަރަކު އެބައްދަލުވުމެއްގައި ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއްއޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ މިފަ

 .ކަމަށް ބުނެަފއިވެއެވެބައިވެރިވެގެންނުވާނެ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލަރުން މެދުގައި ަމސްލަހަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތު ެމދުވެރިވާ ބައްދަލުވުްނތަކުގައި އެކައުންސިލަރަކު  .1

 ތަނާޒުލްވަމުން ގޮސްފައިވާކަން. 

 2015ޖަނަވަރީ  22ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެ ގޮތް  .2
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލްވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާކަން. 42ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަހަތުފުުށއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ޤަޥާޢިދު ހަމަޖެފައިވާގޮތަށް ަކންކަން ހިންގެވުމަށް 
 ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެެވ.  

 ކައުންސިލްގެ ނިންުމންތައް  .1.5
ކައުންސިލުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  118ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

އްޙަ ޞަ. މިގޮތަްށ ހާމަނުކުެރވޭ އަމުރުތަކަކީ ޖެހެއެވެފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ާޢންމުކޮށް ހާމަުކރަން
 މުރެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.އަ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ށ( ގައި ވަނަ މާްއދާގެ ) 44ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  ރަށުކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް އާްނމު ކުރުމަށް  .1

 ކައުންިސލްގެ ނިންމުންތައް ޯނޓިސް ބޯޑުގައި އާންމު ކުރަމުންގެންދާކަން. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ފައިްލކޮށްފައިވާކަން. .2
 ނިންމާ ނިންމުްނަތއް ތަންފީޒު ކުރާކަން.  ކައުންސިލްގެ .3
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   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޤަވާއިދުން ނޯޓިސް ބޯޑުގަިއ ޢާންމު ކުރައްވަމުންގެންދަާވތީއާއި ނިންމުންތަްއ 

 ފައިލްކުރައްވާތީ އަދި އެ ނިންމުްނތައް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންަދވާތީ އެކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

ކަުއްނސިލަރުންާނއި އިާދީރ މުވައްޒަުފންެގ ކަންކަްނ ނިންމުމާއި  ކައުންސިލުން .1.6

 މުޢާމަލާތާއި ކޯިޑނޭޝަން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އިދާރީ ކަންތައްތައް ރައީސަށް ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލް ރައީސް އެޖެންޑާ ކުރައްވާކަން. .1

 ގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާކަން.ކައުންސިލް ނިންމާ ކަންތައްތައް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޔުނިޓްތަކާއި ޙަވާލުކޮށް .2
ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންަތއްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާިއ ޙަވާލު ކުރާނޭގޮތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައި  .3

 ނުވާކަން.
 ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އާންމު ބައްދަލުވުމަކުންކަން. .4

 ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި އޮންނަ ގުޅުން އެދެވޭގޮތެއްގައި ރަނގަޅުކަން ކައުންސިލަރުންނާއި .5
 ކައުންސިލަރުންނާ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާއި އޮންނަ ގުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅުކަން .6
 ރައީސްއާއި މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކަން .7
 ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކަން. .8

ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުންތައް ޤަޥާޢިދުން ބޭއްވެމުން ނުދާކަން އަދި  .9
 ލިޔެފައިނުވާކަންބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިދާރީ މުވައްޒަފުްނނާއި ޙަވާލު ކުރާނޭގޮތުގެ ުއޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަްށ ފާސްކުރާ ަކންތައްތައް ބައްދަލުވުންތަުކން 

އަދި ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުންތައް ބާްއވަވާ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ  ދަންނަވަމެވެ.
 ފައިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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ކައުންސިލަރުްނގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ަމސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންާވ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި، ތިރީގައި އެވަނީ 
ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި، ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި އެހެން 

ކައުންިސލަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބުެގ  ، ގައިއެވާ ސުވާލުތައް ކުރުމުންކައުންސިލަރުންނާއި އޮންނަގުޅުާމއި ބެހޭގޮތުްނ ތިރީ

މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެނަިލސިސް އެކެވެ. މިސުވާލު ކަރުދާހަށް ޖަވާބު ދީފައިަވނީ މޮނިޓަރ ކުރިއިރު ކައުންސިލްގައި 
 ތިއްބެވި ބައެއް މެމްބަރުްނނެވެ. 

 

 އި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އޮވޭތޯ؟ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި، ޓީމެއްގެ ގޮތުގަ .1

 

 

 

 

 

 ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާ އޮންނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟ .2

 

 

 

 
 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ އޮްނނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟ .3
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ތިރީގައި އެވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި، 

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ، މުވައްޒަފުންނާ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލަރުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާއި
 މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ މައްޗަށްބައެއް ރާވާފައިވާގޮތާއި ބެހޭގޮުތން ތިީރގައި އެވާ ސުވާލުތައް ކުރުމުން އިދާރީ 

 އެކުލަވާލާފައިވާ އެނަލިސިސްއެކެވެ. 

 

ބޭނުންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދޭތެެރ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް  .1
 ދެކެނީ ކިހިނެތް؟

 

 
 
 
 

 
 
 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ާފސްކުރާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފަށް އެނގޭ މިންވަރާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ .2
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ .4
 

 
 
 

 

 
 

 ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނަތއް މުވައްޒަފަށް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟ .5

 

 

 

 

 

 އެހީތެރިކަން ލިބެނީ ކިހާ މިންަވރަކަށް؟މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސުޕަވައިޒަރުގެ ކިބައިން މުވައްޒަފަށް ބޭނުންާވ  .6
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 ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ އުޞޫުލތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް މުވައްޒަފަށް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟ .8
 

 

 

 

 

 ރިޕޯްޓ ކުރުމާއި މޮިނޓަރ ުކުރންމަސައްކަތް ހިނގާ ނުިހނާގގޮތް ބެލުމާިއ  .1.7
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި ލިޔެފައިވާކަން. .1

ލިޔެކިއުމުން  އްނިޒާމެލޭނެ ރަގަޅު ދުވަހުން ދުވަހަށް މުވައްޒަފުންެގ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެ .2

 ފެންނަން ެނތް ނަމަވެސް އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައިވާކަން 
 އިންޓާނަލް އޮޑިޓިންގ ިހންގާނެ އުޞޫލެއްހަމަޖައްސާފައިނެތުމާ، ެއފަދަ އޮޑިޓެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާފައިނުވާކަން  .3
 އިންތިޒާމް ރޭވި ހަމަޖެހިފައިވާކަން.މަސައްކަތް ރާވާ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ  .4

 ސެކްޝަންތަކާއި، ޔުނިޓްގެ ހިްނގުން ހަވާލުވެފައި ތިބޭފަާރތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން. .5
 މުވައްޒަފުންނަށް ސުޕަވައިޒަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެީހތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބެމުން ދާކަން. .6
މުވައްޒަފުންނަށް  އެހެން ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަކުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައްޔުނިޓްއެކި ސެކްޝަން،  .7

 އެނގޭކަން.

 ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ސުޕްވައިޒަރެއް ހަމަޖައްސާ އެ ސުޕްވައިޒަރުންގެ މައުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން. .8
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 ލަފާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

އިންޓަނަލް އޮޑިިޓންގ އަކީ ކަުއންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިތުަރށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލްގެ ާމިލއްޔަތު ބަލަހައްޓާ 

ފަރާތްތަކާއި އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޒިންމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު 
ށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އިތުރަށް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަންކަން ކުރުމަ

ބާރުވެރިކުރުވި ކަމަކަށްވާތީއާއި އެފަދަ ކަންކަން ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން 
ޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި އިސްލާޙްކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަކަށްވާތީ ކޮންެމ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިން

ކައުންސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް 

 ދަންނަވަމެވެ.  

 ތައް އުޞޫލުމަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެްސތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި  .1.8
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 މާއި ގުޅޭގިނަ އުސޫލްތަކެއް ހަދާފައިވާކަން. މިގޮތުން ކައުންސިލުން އެކި ކަންކަ .1

 ުން ފެންދޫކުރުމާިއބެހޭ އުޞޫލުބަނދަރ 

  ާއުޞޫލުދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި ަބދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވ 
 ޭއުޞޫލު އިދާރާ ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހ 
 ައުޞޫލުލު ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގުދަންހެދުމަށް ކުއްޔަށް ބިންދޫކުުރމުގައި ޢަމ 

 
 ހަދާފައިނުވާކަން.އަދި އެސް.އޯ.ޕީއެއް ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާޓަރއެއް  .2

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޤަވާއިދު ެހދުމާއި، ކައުންސިލުން  މަށް ބޭނުންވާޤާނޫނުން ކައުންސިލުން ދިނުަމްށ ލާޒިމްކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނު
ނިންމާ އެހެނިހެން ނިންމުްނތައް ނިންމުމަށް ޭބނުންވާ އިތުރު އެސް.އޯ.ޕީތައް އެކުލަވާލުން މުހިންމުަކމަށް ދެކެމެވެ. އަދި 

ހަމަ އެހެންމެ ކައުންސިލަށް ޚިދުމަތަށް އެދޭ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެޚިދުމަތް ޯހދުމަށް ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުެގ 
ރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ފާސްކޮށްފައިާވ ޞޫލުތަކާއި ސަރވިސް ޗާރޓަރ އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާކުއު

 ޤާވާޢިދުތަކާގުޅެގޮތުން ހަދަންެޖހޭ އުޞޫލްތައް ހެދުން އަވަސްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

  

http://www.faaf.gov.mv/pdf/weekend%20usoolu.pdf
http://www.faaf.gov.mv/pdf/usoolu%20coucillor.pdf
http://www.faaf.gov.mv/pdf/usoolu%20atholhuge.pdf
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 މަސައްކަތުގެ މާަޙއުލު  .1.9
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އިވާ ކަންކަން: ންނާއި މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފަމަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކަމުގައި ކައުންސިލަރު

 ކެނޑެމުންދާތީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިވާކަން. ދޭތެރެދޭތެރެއިން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް .1

 ަދތިވާކަން.މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަުބން  .2

 .ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން .3

 ދުވަހުން ދުވަހަށް ިނންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނުނިންމާ ހުރުމުން މަްއސަލަ ދިމާވާކަން. .4

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްގެ      
އިދާރާގައި ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް، އިމާރާތަށް ބައެއް އިތުރުކޮށްގެންނަމަވެސް، ހަމަޖެއްސުމަށް އިތުރަށް 

 ފެނެއެވެ.    މަސައްކަތްކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށް

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުިރ ވަސީލަތްތައް  .1.8
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އިންސާނީ ވަސީލަތާއި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 މުަވއްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާކަން. )ފަނަރަ( 15ކައުންސިލްގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި  .1

ންީނ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮްށފައިވާ ފަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2
ބޭނުންވާނެ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީްނ އަދި ތަޖްރިބާހުރި މުވައްޒަފުން ކައުންސިލުގައި  ބައެއް މަސައްކަތް ކުރުމަށް

 މަދުކަން. 
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އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް ޘާނަވީ މަތީ ޘާނަވީ ސެޓްފިކެޓް ޑިގްރީ  

ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތިބި އިދާރީ ދަރަނބޫތިރީގައި އެވަނީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުގެ ނިްސބަތް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓް ތަކެކެވެ. 

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 

   

  

 

 

 

 ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:

 އް( ކައުންސިލަރުންކަން.ފަހެ) 05ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ  .1

 ކޮޓަރީއެއްގައި ކަން.  02ރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ ކައުންސިލަ .2

 ވާކަން.ލިބިފައިސިސްޓަމް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ  ންސިލަރަކަށް ގޮނޑިއާއި މޭޒާއި ފޯނާއިކޮންމެ ކައު .3

 ހުންަނކަންނުކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށް ކޮންފަރެންސް ހޯލެއް  .4

 ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރަށްވެސް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރެވޭގޮތަށް މޭޒެއް ބަހައްޓާފައިވާަކން  .5
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 އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:

 އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ލިބިފައިވާކަންމޭޒު، ގޮނޑި، ފޯނު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް  .1

)އެކެއް( ފެކްސް މެޝިން  1އް( ޕްރިންޓަރު އަދި )ަހތަރެ 04ކައުންސިލް އިދާރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ  .2
 ހުންނަކަން.

 ބެން ހުރިކަން.ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލި .3

 ކަރަންޓް އަދި ފޯނުފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް މެދުކެނޑިފައިނުވާކަން. .4
 

 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް:

 )ހަ  6,490,351.00 ކައުންސިލުން ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުްމލައަކީ  ވަނަ އަހަރަ  2014ސަރުކާރަށް  .1

 ރުފިޔާކަން. ( ފަންސާންސް އެއްރުފިޔާ  ިތންސަތޭކަ ނުވަދިހަލައްކަ ހަތަރުމިލިއަން 

މިލިައން  ތިން) 3,055,192.00 ެދއްވާފައިވަނީސަރުކާރުން  ގެ ބަޖެޓަށްވަނަ ައހަރު 2014ކައުންސިލަށް  .2
 ( ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއްކަން.ނުވަދިހަ ދެރުފިޔާސަތޭކަ އެއްހާސް ފަސްފަންސާސް 

ނިލަންދޫކައުންސިލަށް މަތިކޮށްފައިާވ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށް ލާމަރުކަޒީގެ ޤާނޫނުން  .3

ދިނުމަށްބޭުނންވާ ފައިސާ ކައުްނސިލުން ލަފާކުރާ އަހަރީބަޖެޓްަގއި ހިމެނުމަށް ބަެޖޓް ކުރެވިފަިއއޮތް ނަމަވެސް 
 އެފަދަކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް ބަޖެޓް ިލބިފައިނުވާކަން.

 

 ބަޖެޓް:  ލަފާކުރި 
 

 
 
 
 
 

 ލިބުނު ބަޖެޓް 
 

 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
2013 3,100,351.00 18,600.00 - 

2014 3,055,192.00 77,800.00 - 

2015 3,197,192.00 123,000.00  

 

 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
2013 5,703,578.00 263,100.00 - 

2014 6,490,351.00 471,550.00 7,715,000.00 

2015 6,111,631.00 896,600.00 - 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          2014ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 ދެވަނަ ބައި 

ން ިހންުގމުގެ ޤާނޫުނން އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2
ކައުންސިލަށް ލާޒިްމކުރާ ލިޔެކިޔުންތަްއ ހުށަހެޅުމާއި މަުޢލޫމާތު ދިނުމާިއ 

  ބެލެހެއްުޓންކައުންސިލްގެ ލިޔެިކުޔންތައް 

 ކައުންސިލްގެ ަތރައްީޤގެ ޕްލޭނާއި ަފއިޭނންޝަލް ޕްލޭން .2.1
ަވނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ަދށުްނ  23ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .1

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަަކށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ 

 ޒިންމާއެކެވެ. ގެކައުންސިލްރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްާދގައި  92އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ .2

އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް  )ފަހެއް( އަހަރުގެ، 5ގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، މަދުވެގެން 

 ކުރަން ޖެހެއެވެ.ޢާންމުކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި  ރަށުޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު 

އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ތަްއޔާރުކުރަންވާނީ  ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްކައުންސިލުން  ރަށު .3
ޕްލޭނަށް ބަލައިެގން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުެގ ފައިނޭންޝަލް 

 ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވެއެވެ.ވަނަ މާއްދާ 93
 ރަށު ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ 108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .4

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށެވެ. ރަށުގެ ަތއްޔާރުކުރެވޭނީ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓްކައުންސިލްގެ 
ެގ ދަށުްނ ަވނަ މާއްާދގެ )ބ(  108ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދި .5

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް  ޤައުމީ، ( މަސްދުވަސް ކުރިންތިނެއް) 3ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 
 ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ. ރަށު)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް  5އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ލޭން މުރާޖަޢާ ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލައިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަްލ ޕް 2011ކައުންސިލުން 
 ކުރެވިފައިވާކަން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަްލ މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް 
 ކުރައްވަމުންގެންދެވުމަށް ދަންނަަވމެވެ.



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          2014ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 ބަެޖޓް ކައުންސިލްގެ މަަސއްކަތު ތާވަލާއި  .2.2
 އިދާރީ ދާއިރާގެވަނަ މާއްދާިއން  93ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .1

 އޮތް އަަހރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  ށްން ކުރިއަަކއުންސިލު ރަށުތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންަޝލް ޕްލޭނަށް ބަލައިެގން 

 .ތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުްނ  108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2

އޮތް އަހަރުގެ  ކުރިއަށް ކައުންސިލުން ރަށު، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިކޮންމެ އަހަރެއްގެ 
 ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށްކޮށް މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރު

މާއްދާެގ ދަށުން ކައުންސިަލށް ވަނަ  96ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .3
 ބަޖެޓް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާއި ނަގާ ލޯނަްށ ބަލައިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ 

އެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްުކރަންޖެހެ 15އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

އަހަރަްށ ފާސްކުރި ބަޖެޓުެގ  ފާސް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކައުންސިލުން ފާއިތުވި ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަަލށް ަބޖެޓް 15
ތިޔާރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚްރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށްވުރެ އިތުރު 

ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. އަދި ހިނގާ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވެންދެން ކަުއންސިލްގައި އެނޫން 
 ނެއެވެ. މައްސަލައަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްަވރާއެއް ނުކުރެވޭ

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  98ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި .4
ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަެޖޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްަދނީއަށް ަބލައިގެން ތިލަފަތް ހަމަވާޮގތަްށ 

 ށް އަމާޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އަރަނި ބަޖެޓަކަ

ަވނަ މާއްދާގެ ދަުށން ހިނގާ ައހަރަށް  99ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .5
ފަދަ ަޚރަދެއް ކުރަން ޖެހޭ ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ުނހިެމނޭ ކަމަކަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ަޚރަދު ކުރަން ޖެހޭނަމަ އެ

 ީރ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވާކަން. ސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާފައިވަނަ އަހަރަށް މަ 2014ކައުންސިލުން  .1

ފައިވަނީ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފަިއނޭްނޝަލް ޕްލޭނަްށ ައހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްވަނަ  2014ކައުންސިލްގެ  .2

 ރިޢާޔަތްކޮށްގެންކަން.

ވަނަ  2015ގައި ކައުންސިލްގެ  2015ޖަނަވަރީ  07ވަނަ ޖަލްސާއިން  40ދައުރުގެ  ދެވަނަކައުންސިލް  .3
 ވަނީ ާފސްކޮށްފައިކަން.އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވަނީ ބަޖެޓް ނުިލބުމުންކަން.މަސައްކަތު ތާވަލާއި .4

 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          2014ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުްނ  108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

އޮތް އަހަރުގެ  ކުރިއަށް ރަށު ކައުންސިލުން، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިކޮންމެ އަހަރެއްގެ 
އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ކުރައްވަމުންގެންދަވާތީ އެކަން އުަފލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ތައްޔާރު މަސައްކަތު ތާވަލް

ވެ ޓައިމްފްރޭމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް ހިންގަވަމުންގެންދަވާީތ އިތުރުން މަސައްކަތްތައް ހިންގުަމށް ގައިޑްލައިނެއްއޮ
  އެކަންވެސް އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ކައުންސިލްގެ ހަމަުހގެ ިރޕޯޓާއި ައހަރީ ރިޕޯޓް  .2.3
ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަުށްނ  108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .1

)ހައެއް( މަސްދުވަހު  06ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 

ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލަށްރިޕޯޓް  ލުސީކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފް
 ކުރާ ކަމެކެވެ. ލާޒިމު

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަުށން  108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .2

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
 ކުރާ ކަމެކެވެ.މަކީ ޤާނޫުނން ކައުްނސިލަށް ލާޒިމުށް ފޮނުވުއަތޮޅު ކައުންސިލަރިޕޯޓް  ލުސީތަފް

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ތަްއޔާރުކޮށްފައިވަނީ ވަނަ އަަހރު ކައުންސިލުން ހިނގި ހަރަާކތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓު  2014ކައުންސިލްގެ  .1
ކައުންސިލަށް ފޮނުވަިއ  ޅުއި އަދި އަތޮމާލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓގެ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަްށކަ

 ފައިލްކޮށްފައިވާކަން.

ރިޕޯޓު ދުވަހު ކައުންސިލުން ހިނގި ހަރަކާްތތަކުގެ ތަފްސީލް ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް  2014ކައުންސިލްގެ  .2
އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  މާ،އާއި އެއްގޮތަށްކަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމޫނާތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ 

 ވައި ފައިލްކޮށްފައިވާކަން.އްނުފޮ

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އިން  109ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދަރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އެކުލަވާލައި މި ކައުންސިަލށް ފޮނުވާފައިވާކަންތިޔަ ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް 
  އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          2014ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

 

 31ގެ  70ޞަފްޙާ: 
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 ކައުންސިލްގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް .2.4
ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގެ ަދށުން ޮކންމެ  108 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ

އަތޮޅު ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކައުްނސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ  28މަހުގެ  ފެބްރުއަރީއަހަރެއްގެ 

 ފޮނުވަންޖެހެއެވެ. ކައުންސިލަށް

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އޮޑިޓެއްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ރިޕޯޓް ނެރުއްވާފައިނުވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ  .1

 މާދާރުވެރިޔާ ވިދާޅުވެފައިވާކަން.ޒިއް
 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކޮށްފައި ުނވާކަން. 2014 .2

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ބަލަހައްޓާ އިންޓަނަލް އޮޑިިޓންގ އަކީ ކަުއންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިތުަރށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލްގެ ާމިލއްޔަތު  .1
ފަރާތްތަކާއި އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޒިންމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު 
ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަންކަން ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އިތުރަށް 

އެފަދަ ކަންކަން ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން ބާރުވެރިކުރުވި ކަމަކަށްވާތީއާއި 
އިސްލާޙްކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަކަށްވާތީ ކޮންެމ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި 

ގެންދިއުމާއެކު، ޙް ކުރަމުން ކަން އިސްލާކައުންސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ ކަން
ގެކުރިން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް  28ކުރީއަހަރުގެ އިންޓާނަލް އޯޑިޓްރިޕޯޓްވެސް ކޮންމެއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ 

 ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އަންގަވާގޮތެއްގެމަތީން ފާއިތުވިއަަހރުގެ ފައިސާގެ  .2

ވުމަްށ އްއިދާރާައށް ފޮނު ކައުންސިލް ގެކުރިްނ އަތޮޅު 28ސްޓޭޓްމަންޓްސްތައް ކޮންމެއަހަެރއްގެ ފެބްރުއަރީ 

 ނަވަމެވެ. ދަން

  ންޚަރަދުކުރު ކައުންސިލުން  .2.5
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ  87ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްެގންނެވެ.

  ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންަކން. .1
 ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދަކުރަނީ ވައުޗަރގެ ނިޒާމުންކަން. .2



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          2014ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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ރަދާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަކިްނ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަ .3
 .ބެލެހެއްޓިފައިވާކަން

ގެ  15ޖަނަވަރީ މަހުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 96ނުގެ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫ ބަޖެޓް ކައުންސިލްގެ އަހަރީ .4

  .ފާސްކޮށްފައިވާކަން ކުރިން
އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ިރޒާވްގެ ގޮތުގައި  5މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް %ވަަނ  94ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .5

 ރައްކާކޮށްފައިނުވާކަން.
ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިބުނާ ކަންކަން މުޅިން ފުރިހަމަކޮށްގެން ބައެއްފަހަރު ތަކެތި ހޯދުމުގައި  .6

 ނޫންކަން.

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ބައްލަވައިގެްނ ކައުންސިލުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި އެކަމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް 
 ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި ނަތީޖާއެއް  ގެންދެވުމަްށ ދަންނަަވމެވެ.މުޅިން ފުރިހަަމ ކުރައްވަމުން ކަންކަން 
 ލުކަންދެއްވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.ކަންކަމަށް އިސްކަންދެއްވައިގެން ޚަރަދު ކުރެއްވުމަށް އިތުރަށް ސަމާނެރެވޭފަދަ 

ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދުމާއި މުދާ ގަތުާމއި ލިބިގަތުާމއި ޯއރަޑރ ކުރުމުެގ    .2.6

  ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެްއުޓން
 

ަވނަ މާއްދާަގއިވަނީ ކައުންސިލަްށ  88ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 

ލިބޭ ފައިސާއާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ 
 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

 

  ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: ޓީމަށް ފާހަގަ 

 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .1
މިހާރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާގޮތުން ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި ތަކެތި ހޯދާ މުވައްޒަފަކީ  .1.1

 އެއްމުވައްޒަފެއްކަން.

ދިއްލުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ ކައުންސިލްގައި ލިއެކިއުމުގެ ސްޓޮކާއި ހަރުމުދަލުގެ ސްޓޮކާއި، ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި  .1.2
 ސްޓޮކެއް  ބަލަހައްޓަމުން ގެންޮގސްފައިވާކަން.

 ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ ސްޓޮކަށް ވާނުވާގޮތް ބަލަހަްއޓަުމންގެންދާކަން. .1.3

 ންސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަތަެކިތ ހުންނަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިކަ .1.4

 ސްޓޮކްގައި ހުންނަ ތަކެތި ނަަގނީ މުދާލިބިގަތުަމށް އެދޭފޯމް އޮވެގެން ނޫންކަން. .1.5



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          2014ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމާއި މުދާ ގަންނަންއެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން. .1.6
 ކައުންސިލްގެ ސްޓޮކް ފޮތްތައް އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި ވާކަން. .1.7

 

 ތަކެއްޗަށް އޯޑަރ ކުރުން   .2
 މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ ބައެއްފަހަރު ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށްކަން. .2.1
 މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރާ ފޯމް އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން. .2.2
 މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް އޮވެގެންނޫންަކން. .2.3

 މުދާގަންނަން އެދޭފޯމް އެއްވެސް ވަރަކަށް ފުރިހަމަ ނުކުރާކަން. .2.4
 ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ކުއްލިއަކަށްނަގާ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އެއްވެސް ފޯމެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާކަން. .2.5
އްޓަމުްނ ވަކިން ބަލަހަ ންނާއި ބަޖެޓް ސެކްޝަނުންމުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތު .2.6

 ނުގެންދާކަން.
 ޕްރޮކިއުމަންޓް ބައިގައި އެއްވެސް ފޯމެއް ފައިލްނުކުރާކަން. .2.7
 

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް  .3

 ބިޑް އުޞޫލުން އިޢުލާނުކޮށްގެްނ ގަންނަންޖެހޭ އެއްވެސް މުދަލެއް މިމުއްދަތުގައި ގަނެފައި ނުވާކަން  .3.1
 ހޯދާފަިއނުވާކަން. ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން  3ކޮންމެ މުދަލެއް ހޯދުމުގައިވެސް  .3.2

 
 : ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ   .4

 އެކަށީގެންވާ ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން  .4.1
 ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން .4.2
 ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން  .4.3

 ވައުޗަރ އިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން. .4.4
 .ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބިލްތަކާއި ފައިސާ ނުދައްކާ ބިލްތައް ވަކިްނ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްާޓފައިވާކަން .4.5
 ތައްޔާރުކުރާކަން. ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް .4.6
 އައިޓަމް ބާކީ ބަލަހައްޓައި އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންގެންދާކަން. .4.7

 
 ވައުޗަރ ރެޖިސްޓްރީ  .5

 ކައުންސިލްގައި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓަރީއެއް ގެންގުޅޭކަން .5.1

 ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ަނމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް. .5.2
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ވައުަޗރ ގެ ނަންބަުރ ، ލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުެގ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެކު .5.3
ތަރުތީބާއި ވައުޗަރު ކޯޑުތަކާއި ސަބް ކޯޑްތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ބައިތަކާއި، ފައިސާ ލިބެންވީ ފަރާތްތަކާއި، 

 ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ތާރީޚާއި، އަދި ނަންބަރު އެނގޭ ގޮތަށްަކން.

ވައުޗަރއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމާިއ މުދަލަށް އޯޑަރު  .5.4
ކުރާ ފޯމާއި އިންވޮއިސް/ ބިލާއި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާ ފޯްމތައް ފުރިހަމަ ނުކުރާކަން. 

 ރު ކުރާ ފޯމް އޮންނަކަން.އޭގެ ތެރޭއިން ބައެއްފަހަރު މުދަަލށް އޯޑަ
  

 ޗެކު ރެޖިސްޓްރީ  .6
 ކައުންސިލްގައި ޗެކް ބޭނުން ކުރަމުން ނުދާތީ ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަން. .6.1
 

 އަތްމަތީ ފައިސާ )ޕެޓީ ކޭޝް( ގެ ހިސާބު:  .7
 އަތްމަތީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ގެންގުޅެމުން ނުދާކަން. .7.1

 
 ފައިސާގެ ހިސާބު:ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ  .8

 ކައުންސިލްގައި ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާ ފައިސާ ތިޖޫރީގައި ބަހަްއޓާފައި ވާކަން. .8.1
 ތީޖޫރީގައި ފައިސާބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިެގންކަން. .8.2
 ހުންނަންެޖހޭ ފައިސާ ބަރާބަރަށް ހުރިކަން.ބޭންކުގައި  .8.3
 ން ފުރިހަމަކޮށް ޖުމްލަކޮށް ާބކީ ކޮށްފައިވާކަން.ފައިސާގެ ހުރިހާ ފޮތްތަކެއް ޤަވާއިދު .8.4

 ތިޖޫރީގައި ހުރި ނަގުދު ތިޖޫރީ ބާކީފޮތުންދައްކާ ޢަދަދާއި ދިމާވާަކން.   .8.5
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2015ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިުލން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްާތެގ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް  .8.6

 ތައްޔާރުކުރަމުންދާކަން.

 ސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައިަވނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ނަމޫނާއާއިއެއްގޮތަށްކަން.ހަފްތާ ހި .8.7

 

 އާމްދަނީ ފައިސާ  .9

ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބު ލިބުނު ފައިސާ، ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތް، އަދަދު އެނގޭގޮތަށް ރަސީދު  .9.1
 ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން.ނަންބަރު، ރަސީދު ފޮތްތަކުގެ ީސރިއަލް ނަންބަރު ހިމެނޭގޮަތށް 

ޢާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ޮފތް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހަްއޓަމުްނ ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަާވިޢދުގެ ނަމޫނާއާއި  .9.2
 އެއްގޮތަށްކަން. 

އާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ނަމޫާނގައި ވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަްށ  .9.3
 ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެްނދާކަން.
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އާމްދަނީ ފައިސާގެ މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓާއި، އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާ އާއި  .9.4
 އެއްގޮތަށް ބަލަހައްާޓފައިވާކަން.

 ން.ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފަިއސާ ވަގުތު އޮއްވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުންގެންދާކަ .9.5

ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްަޒފާއި، ފައިސާ ޖަމާކުރެވެންދެްނ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި، ޖަާމކުރާ މުވައްޒަފަކީ  .9.6
 ތަފާތު މުވައްޒަފުންކަން.

 

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް  .10

 .ުނވާކަންބޭންކް އެކައުންޓެއް ބޭުނންކުރަމުން ނުދާތީ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި  .10.1
 

 ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްޓްރީ  .11
 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓާފައި ވާކަން .11.1
 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޯރމެޓް ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން .11.2
 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާކަން .11.3

 
 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާ  .12

 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްފައިވާކަްނ. .12.1

 ކައުންސިލްގައި އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން. .12.2
ސީލަތްތަކެއް ރަޖިސްޓްރީގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ހުރިާހ ވަ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ .12.3

 ހިމަނާފައިވާކަން.
 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންގެންދާކަން. .12.4

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޚިދުމަތާއި  ،މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޚިދުމަތް ހޯދާިއރު 8.05މާލިއްޔަުތގެ ޤަވާއިދުގެ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި  .1

 ތަކެއްޗަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްަފއި ތަކެތި ހޯދާއިރު ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 މް ތައްާޔރު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް މުދާ ގަންނަނަންއެދޭ ފޯ .2
ކުއްލިއަކަށްނަގާ މުދަލަށްވެްސ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމްތައް ފުރިަހމަ ކުރެއްވުމަށް  .3

 ދަންނަވަމެވެ.

 ވަކިން ބަލަހައްޓަމުން ބަޖެޓް ސެކްޝަނުންމުދަލަށް އޯޑަރކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންނާއި  .4

 ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
 މަށް ދަންނަވަމެވެ. ޓް ބައިގައި ފޯމްތައް ފައިލްކުރެއްވުޕްރޮކިއުމަން .5

 މުދާ ހޯދުމުގައި މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓޭޝަން ހޯއްދަވަމުންގެންެދވުމަށްދަންނަވަމެވެ.  .6
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 މުވައްަޒފުްނގެ ރެޯކޑްތަްއ ބެލެހެްއޓުން  .2.7
    ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: ޓީމަށް 

 މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  .1
މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ބަަލހައްޓަނީ ފޮތުގައި ލިޔެ ޮސއިކުރާ ގޮތަށްކަން ޤަވާއިދުްނ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް 

  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން

 

 ވަޒީފާގެ ބަޔާން އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  .2
ހިމަނާފައިވާކަން ނަމަވެސް ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްފައިލްއިން ވަޒީފާގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތަކާއި ރެކޯޑްފައިލްގައި  .2.1

 އެއްބަސްވުންތައް މަދުކަމަށް ފާަހގަ ކުރެވިފައިވާކަން.

 .ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވާކަން އަދި މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ފައިލްގައި ހިމަނާފައިވާކަން .2.2
 ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން  .3

 ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރސަނަލް ފައިލެއް އެކުލަވާލާ ބަަލހައްޓަމުންދާކަން.ދާއިމީ  .3.1

 ކޯޑް ކާޑު ނަންބަރު ދީފައިވާކަން ކޮންމެ ފައިލަކަށް ރި .3.2

ބަހައްޓާފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އެހެން  ކޮށްފައިވާކަން. އަދި ފައިލްަތއްމާއިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޒިންފަ .3.3
 ންނަ ގޮތަށް ނޫންކަން. އޭގައިވާ މަޢުލޫާމތު ފެފުންނަށް މުވައްޒަ

 ފައިލްގައިވާ ލިޔުންތަކަށް ތަރުީތބު ނަންބަރު ދީފައިވާކަން. .3.4

 ފައިލްތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަޮކށްފައި ވާކަން .3.5
 

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓަރީ  .4
  ވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ގޮތަށް އޮފީހުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި އޮފީހުގައި ކުރިންއުޅެފައި .4.1

 ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން. 

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައި ބުނާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަާނފައިވާކަްނ. .4.2
 

 މުސާރަ ޝީޓް  .5

 އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާިއދާއި އެއްގޮތަށްކަން.މުސާރަ ޙަވާލުކުރާ ޝީޓް އެކުލަވާލާފައިވާކަން. އަދި މި ޝީޓް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރެކޯޑް ފައިލްތަކުން މަދުވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް ހޯއްދަވައި ފައިލްގައި ހިމެނުއްވުމަށް މުވައްޒަފުންގެ 

 އަދި ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓެވުމުގައި އަބަދުވެސް އެކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ދަންނަވަމެވެ.
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 ކުގެ ރެޯކޑް ބެލެެހއްޓުން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީތަ .2.8
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ބިޑް ކޮމިޓީ 

ދާއިމީ ބިޑް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވާކަން. ނަމަވެސް އެކޮމެޓީން ކުރިއަށް ނުގެންދެޭވފަަދ އެސްޓިމޭޓެއް  .1

 ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ މެންބަރުން ބަަދލުކޮށް ވަގުތީ ބިޑްކޮމެޓީއެއް އައްޔަން ކުރަމުންދާކަން. 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ 

 މަން ިރސޯސް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާފައިވާކަން.މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ހިއު 9ގައި  2011ޖޫން  30 .1
 މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ހިއުަމްނ ރިސޯސް ކޮމެޓީ ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން. 7ގައި  2014ފެބްރުވަރީ  20 .2
 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާކަން.  05އާއި ހަމައަށް ހިއުމަންރިސޯސްގެ  2015ފެބްރުވަރި  25 .3

 އެހެނިހެން ކޮމިޓީ  ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ 

 މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފައިވާކަން. .1

 ދަނޑުވެރިންގެ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާަފއިވާކަން .2
 ގޯތިދޫކުރުމާއިބެހޭ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާފައިވާކަން  .3

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިންގޭނެގޮތަކަށް އިންތިޒާމްޮކށް ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ޤަޥާޢިދު ތަކާ ކޮމެޓީ

  މަށް ދަންނަވަމެވެ. ކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކުރެއްވުއުޞޫލްތައް އަވަހަށްނިންމުަމށް ެއކަމާބެހޭ 
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 ތިންވަނަ ބައި 

 ކައުންސިލުން ދޭ ޚިުދމަތްތައް 3
ރަށު  މަތިން ވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްާދގައި 24 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ

 ރަށުކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮްށފައިވާ މަސައްކަތް  ރަށުދޭންޖެހޭ ޚިދުމަްތަތކާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ަދުށން  ފެންވަރުގައި

 ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ.

 މަގުތައް ހެދުާމއި ަމގުަތއް މަރާމާތުކޮށް ބެލެެހްއޓުން  .3.1
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

މަގުތައްހަދައި އަޑިގުޑަން މަގުތަކަށް ވެލިއަޅައި ބަލަހަްއޓާކަްނ. ) މިގޮތުން ސްކޫލަށާއި މިސްކިތަށް ދިޔުމަށް 
ވެލިއަޅައި މީހުންނަށް ިހނގޭގޮތަށް ހަދާކަން. މިކަމުގައި ރައީސް ދަތިވާގޮތަށް ެފންހެދިފައި ުހންނަަމގުތަކުގެ ދެކައިރިއަށް 

 ފުރިހަމަ ޒިންމާނަންގަވައިގެން ައމިއްލައަށް ޚަރަދުކުރައްވާކަން.(

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އަމިއްލަ ފުޅަށް ޚަރަދު ކުރައްވާކަމަށްޓަކައި އެކަން އަދި މެންބަރުން މިފަދަ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
 އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

 އެކަށީގެްނވާ ރައްކާތެިރޮގތެއްަގއި ކުނި ަނއްތާލުން  .3.2
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކުރިއަށްގެންދާ ކަން.މުވައްޒަފުން ަލއިގެން ކުނިގޮނޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ރަގަޅަށް   2ކޮންޓްރެކްޓަށް  .1

ކުނިގޮނޑު ރަނގަޅަށް ބަލަހައްަޓއި ރަށުން ނައްތާލެވެންުހންނަ ަތކެތި އަންދައި ނައްތާލަމުންެގންާދކަން.  ނަމަވެސް  .2
ރަށުން ނައްތާލެވެން ނުހުްނަނ ތަކެތި އެތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލެވެން ނުހުންނާތީާއއި، ތިލަފުށިފަަދ 

 ތެއް ކައުްނސިލަށް ހަމަޖެއްސެން ނެތުމުން ބެހެއްޓިފައި ހުްނނަކަން.ތަނަކަށް ފޮނުޭވނެ ގޮ

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކުނި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާެލވޭނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް އަވަހަްށ ޤާއިމްކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެްއސުމަށް ކައުންސިލުން 

 އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަވަހަށް އެޅުއްވެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          2014ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 ބަނދަރު ަމރާމާތުކޮށް ެބލެހެއްޓުާމއި ފާލަާމއި ެފރީ ޓާރިމނަލް ިހންުގން  .3.3
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް 

 ބަނދަރު ބެލެހެްއޓުމާބެހޭ އުޞޫުލ ހެދިފައިވާކަން. .1
ބަނދަރަށް ސީދާގޮތެއްގައި ޯދނިފަހަރުގެ ސަބަބުން ިލބޭ ގެއްލުންތައް ދޯނީގެ ވެރިފަރާްތ ޒިންމާކޮށްގެން  .2

 ރަނގަޅުކުރަމުން ގެންދާކަން.

 ށް  މިހާރު ތައްޔާރުވަމުންދާކަން.ޤަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި އެމަސައްކަތް ފެށުމަ .3

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ސައްކަތް ުކރުމަށާއި، ބަނދަރުތެރެއާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ގެ މަންފީޒު ކުރުމުބަނދަރުގެ ޤަޥާިޢދު ރަގަޅަށް ތަ  .1
  ބެލެހެއްޓޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ބަނދަރަށްލިޭބ ގެއްލުންތައް ދޯނިފަހަރުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ދޯނީގެ ވެރިފަރާތް ޒިއްމާކޮށްގެން  .2
 ރަގަޅުކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ރަށްގިުރން ުހއްުޓވުމާއި އެްއގަމު ކަނޑުތޮށި މަާރމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  .3.4
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުންނާއިހުަޅނގުފަރާތް ގިރަމުންދާކަން. .1
 ގިރާ ސަރަޙައްދާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރަށް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭކަން. .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ަމށާ، ރަށުގެ ގޮޑުދޮްށ .އައި.އޭގެ މައްޗަށް ނޫނީ ނުކުރެއްވުކުރެވޭ މަސައްކަތް އީރަށުގެ ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތަށްޓަކައި 
މަށް އްވަމުން ގެންދެވުހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ރަށުގެ ގޮޑުދޮށުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ނުގެއްލޭގޮތަކަށް ކުރަ

ންތައްކުޑަކުރެއްވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދެއްވުމާއެކު، ރަށްގިރުމުގެސަބަބުން ިލބޭ ގެއްލުޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް 

   ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ިމހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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 ެފނާިއ، ާފާޚނާާއއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ބެލެެހއްުޓން ، ކަރަންާޓއި .3.5
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ދެމުންދިޔަ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ އެންމެހައި ތަކެިތ   ، ގައި 2011އޮކްޓޯބަރ  20 .1
 ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓަޑާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން.

ދާފައި އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާކަމާއި އިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ ގިއުގަނޑު ހަ 2އިންޖީނުގެ އިމާރާތްކުރަންފަށައި  .2

އަދި ޓިނުނުޖަހާ ހުރިކަން. މިހާރު އިންޖީނުގެ ހުންނަ ތަނުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ދަތިވާކަމާއި 

އަދި އެސަރަޙައްދަކީ އަލަށް އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިްނކަމަށްވާތީ، ާއ 
  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ބަލަމުން ގެންާދކަން. އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމޭތޯ

 ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާކަން. .3

 ބައެއް ހިސާބުތަކުގެ ފެން ގޯސްވާން ފަށާފައިވާކަން. .4

 ލަފާ ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ގެ ޚިދުމަތް ފެއްެޓވޭތޯ އެޅުއްވެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުންގެންދެވުމަށް ދަންނަަވމެވެ. ނަރުދަމާ ފެނާ، .1

 ކެއަރއާއި ިސއްޙީ ަރއްކާތެރިަކން ޯފރުކޮށް ދިނުން  ޕްރައިމެރީ ހެލްތު .3.6
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

މަސައްކަތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭކަމުގައި ބެެލވެން ނެތްކަން. އާންމު ހޭލުންތެރިކަން ިއތުރުކުރުމުގެ  .1
 ފެމެލީހެލްތު އޮފިސަރުން ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ބަދަލު ކުރިފަހުން ސީދާ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވޭ ކަން.

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެހީތެރިކަްނ ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބާއްވާ  .2

 ފޯރުކޮށްދޭކަން.
 މަދިރި ނައްތާލުމަށް ފޮގް ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދާކަމަން  .3

ތާންގީ ސާފުކުރުމާއި ފެންއެޅުމުގެ ކަންތައްތައް ކައުންސިލުން  1ލީޓަރުގެ  2500ތާންގީއާއި  5ލީޓަރުގެ  5000 .4
 ކުރަމުންގެންދާކަން 

ހިސާބުގައި ދިމާވެ ޑިޒާސްޓަރ މެދުވެރިކޮށް  މެއި އަދި ޖޫން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެން ހުސްވުމުގެ މައްސަލަ .5
 ފެންހޯދާކަމަށް، ނަމަވެސް ގިނަފަހަރު ފެން ލިބެނީ ވާރޭވެހި ފެން ލިބޭފަހުންަކން.
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ޞިއްޙީ މަދިރިންޖެހޭ ބަލިތަކުގެސަބުން ރާއްޖޭގައި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުން ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވަމުންދާތީ،  .1

ޅު ދާއިރާއާއި، ރަށުގެ އެހެނިހެންދާއިރާތަކާގުޅިގެން ރަށުގައި މަދިރިކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ރަގަ
 . މަށް ދަންނަވަމެވެއިންތިޒާމަކަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވު

އިތުރަްށ މިހާރުހިންަގވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޞިއްޙީދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުމަށް،  .2
 ދަންނަވަމެވެ.  ރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމަށްހޭލުންތެ

ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިމާވާދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށާއި  ،ރަށުގެ ޞިއްޙީދާއިރާގެ ކަންކަން ރަގަޅުކުރެއްވޭތޯ .3

 އެފަރާތަށް ކައުންސިލުން ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއެއްބާރުލުން އުފަލާއެުކ ފާހަގަކުރަމެވެ. 
 

 ންަނއިދިުނންތި މީހުްނނަށް ތަޢުލީމް ުއނގަ ޮބޑެ ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިްނގުާމއި .3.7

ނާިއ ޤާނޫ، ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާގޮތުން 24ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނގެ        
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި،ޮބޑެތިމީހުންނަށް ަތޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމުެގ 

 ނޫނުން ރަށުކައުންސިލަތަަކށް މަތިކޮށްފައިވެއެވެ. ރާވައިހިންގުމަށް އެޤާޕްރޮގްރާމްތައް 

 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ސްކޫލް ގޯތީގެ ކްލާސް ރޫމެއްގައި ޕްރީސްކޫލް ހިންގަމުންގެންދާކަން. .1

 އަލަށް ޕްރީ ސްކޫލެއް އެޅުމަށް މިހާރު ތައްޔާރުވަމުންދާކަން. .2
 ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިންގިފައިވާކަން.ބޮޑެތިމީހުންަނށް އިންގިރޭސި ބަސް ކިޔަވައި  .3

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުމަކީ، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުަތއް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެަދށުން ރަށުކައުންސިލުން  .1
ހިންގެވުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދެވުމަްށ ޕްރީސްކޫލް ، ކުރަންޖެހޭކަމަކަށްވާތީ

 ދަންނަވަމެވެ. 
ބޮޑެތިމީހުންަނށް އެކިއެކި ތަމްރީނާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދީ ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް  .2

 މަގުތަކެއްއިތުރު މަސައްކަތްކުރުމަކީ ރަށު ކައުންސިލުން ވަރަށް އިސްކަމެއްދޭންޖެހިފައިވާކަމަކަށްވާތީ އެކަމަށް 

ތިބިމީހުންަނށް ތަމްރީންދެވޭނެ ގޮތެްއ  އެފަދަކަންކަމަށް ނެރެވެންތެރެއިން  ހޯއްދަވައިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ
 މަށް ދަންނަވަމެވެ. ޖެއްސެވުހަމަ
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ލައިބްަރރީ ިހންގުާމއި ޒަމާނީ އެކިއެިކ ވަީސލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެްނ މަޢުލޫމާުތ  .3.8

 ފޯރުކޮށްދިުނން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

މިހާރު ބޭނުންކުރާ މިސްކިތް ލައިބްރަރީއަކަށް ބަދަލުކުރުަމށް ރަށުކައުންސިލުން އަލަށް މިސްކިތެއް އެޅުމުން 
 ވިސްނާފައިވާކަން

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އްކަތް ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުޮކށްދިނުގެ މަސަ
 ށް ަދންނަވަމެވެ. ފެށޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަ

 

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާިއ، ކުޅިަވރު ކުޅޭ ާއއްުމ ދަނޑުތަކާއި ބިންަތއް ބެލެހެއްޓުާމއި  .3.9

 ކުޅިވަުރގެ ވަސީލަތްތަކާިއ އާއްމު ާޕރކްތައް ާޤއިްމކުރުން 
 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ުޔޓިލިޓީ ކުންުފނިން ިހންގާ އިްނޖީނުގޭގެ އިދާރީ  ،ގޮތުގައި ކުރިން ބޭނުންކުރި އިމާރާތްއިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ  .1

 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާަކން. ،ކަންކަމަށާއި

 ކޮންމެ ތަފާތު އެކި މުބާރާތްތައް ކައުްނސިލަރުން ސީދާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަމަށާއި އެގޮތުން އެކަމަށް .2
އަތޮޅު ރަށަށް ިނސްބަތްވާ ރުފިޔާ އަދި  2500/-މަހަކުވެސްވަކި އަދަދަކަށް) ަރށުކައުންސިލަރުން މަހަކު 

ރުފިޔާއަށްވުރެމައްޗަށް  70000/-ކުޅިވަރަށް  ،ޖަމާކުރަމުންގެްނދޭ ރުފިޔާ. ( ފައިސާ 500/-ކައުންސިލަރ މަހަކު 

 ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަން. ކައުންސިލަރުންގެ ޖީބުން ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަމަށް
   ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް ބެލެހެއްޓުން ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްގެންކުރިއަށް ގެންދާކަން. .3

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާތީ ތަފާތު އެކިއެކި މުބާރާތްތަކަށް ކައުންސިލަރުން އިސްވެ ސީދާ އެކަންކަމަށް  .1
  އެކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ރަށުގައި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއްގެ ބޭނުންތެރިކަން ވަރަްށބޮޑުވާނެތީ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޢިމާރާތްކުރެއްވޭތޯ  .2

 ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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ޓުވުމަށާއި ގުާމއި ގޭތެޭރގެ އަނިޔާތައް ުހއް އިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒްތައް ހިން .3.10

އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމަާށއި، ުއމުރުން ުދވަސްީވ 

މީހުންާނއި ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންަނ މީުހްނނަށް ެއހީތެރިވުާމއި، އެފަަދ މީހުން 

 ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާެމއް ާޤއިމްކުރުން 
 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: ޓީމަށް ފާހަގަ 

މުސްކުޅި ޙާލުދެރަ މީހުންގެ ކައިރިއަށް ކައުންސިލަރުން ޒިޔާރާތް ކުރަމުންދާކަމަށް، ދުވަސްވީ މީުހންނަށް ިލބެންާވ  .1

 ޢިނާޔަތްނުލިބޭ ފަާރތްތައް ހުރިތޯ ބަލައި އެކަމަށްވެސް އެހީތެރިވެ ދޭކަން.
ފަންޑް ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓިފައި ވާކަމާއި ފަންޑަށް ލިބޭފައިސާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް  .2

 ބޭނުން ކުރުމަށް އުސޫލެއް ހެދިަފއިވާކަން.

އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތެއް ހުރިނަމަ އެފަރާތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދާދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅައިގެން  .3
  މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން.

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނިލަންދޫގައިހުރި ޗިލްޑްރަން ަސރިވިސް ސެންޓަރާއިގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީފޭރާން ރަގަޅުކޮށް ކުޑަކުިދން ހެޔޮގޮތުގައި  .1
 ަދންނަވަމެވެ. ހިންގެންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭތޯ ބެއްލެވުމަށްރަށުގައި އް ޤާއިމްކުރުމަށްބޮޑުކުރެވޭނެ މާހައުލެ

ޙާލުދެރަ މީހުންގެ ކައިރިއަށް ކައުންސިލަރުން ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުންދާކަމީ މިކައުންސިލުން އުފަލާއިއެކު މުސްކުޅި  .2
އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްަތކަށްވެސް އެހީވުމަށް ފަންޑް ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓިފަިއ  ކުރާކަމެކެވެ. ފާހަގަ 

 ވާކަންވެސް މިކައުންސިލުން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރާމެވެ. 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، މަރުކަޒު  .3
މްކުރެވެންދެންވެސް އިޖްމާޢީ ޚިދުމަތާއިގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޤާއި

 މަށް ދަންނަވަމެވެ.  ލުކަންދީ ބަލަހައްޓަމުން ެގްނދެވުސަމާ
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ބިން ދޫކުރުުމގެ މަސަްއކަތްތަކާއި ބިމާ އިމާރާްތތައް ރަޖިސްޓްރީ ުކރުާމއި އިމާރާތް  .3.11

ކަންަކން ބެލެެހއްޓުާމއި ބިންބިމާ ގުޅޭ ގޮތުން ިހންގާ ުމޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯްޑ ކުރުމުގެ 

 ބެލެހެއްުޓން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ބިން ދޫކުރެވެމުންަދނީ " ިބނާެވށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ަޤވާޢިދު " އާއި އެއްގޮތަށް ޯމްލޑިވްސް ލޭންޑް  .1
 ށަހަޅައި ހުއްދަ ލިބިގެންކަން.އެންޑް ސާވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ހު

ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްީރ ކުރުމަށް ފުރަންޖެހޭ ފޯްމތައް ފުރިހަމަކޮށް، ގޯތީެގ ރަޖިސްޓަރީއާއި ޢިމާރާތާއި  .2
 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަމުންދާކަން.

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ރައްޔިތުންގެ  ފޯކަސްކުރެވިގެންބިނާވެށި ޕްލޭނަކީ، ވަރަށްފުާޅދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ދިގުމުއްދަތަކަށް 

ޕްލޭަނށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެކުރިން އެކަމަކާމެދު ވަރަށްފުންކޮށްވިސްނައި، ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާތީ،  ނިންމުމާއެކު
ސަމާލުކަން ނޭުޅއްވުމަށް ޕްޭލނަށް ބަަދލުގެނައުމަށް ހުށަ ވަރާކުރުމަށްފަހުގައިނޫނީމަޝްވަރާކުރަންޖެހޭފަރާތްތަކާ ަމޝް

ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ރަށުގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމަށާއި، ފައިބަރ މަސައްކަތަށާއި، ކުނިނައްތާލުމުެގ 
ފަދަ ކަންކަމަށް ޕްލޭންގައި ބިން  މާސްޓްޖެހުންއަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން ، މަސައްކަތާއި، ނަރުދަމާގެ ޕަންޕް ސްޓޭޝަން

ިއންސާުނންނަށް އެބާަވތުގެ ކަންކަމުްނ އެންމެ ގެއްލުން ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ ދުރު މުްސތަޤްބަލަކަްށބަލައިގެން 
ންތަްނތަނަްށ ކުޑަވާނެގޮތުގެ މައްޗަށް ވަރަށްބޮަޑށް ބަލައިެގން ކަމަށްވާީތ އެފަދަ ކަންކަމަށް ފާހަގަކޮްށފައިވާ ިބންަތއް އެހެ

ރަށް ބޮޑަށްބެއްލެވުމަށް ފަހުގައިކަމަށް ަދންނަވަމެވެ. ޕްލޭންގައި މިގޮތުން އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް ވަބަދަލުކުރައްވަންވާނީ 
ބިމެއްފާހަގަކޮށްފައިވާީނ ކޮމިއުިނކޭޝަން މާސްޓް، ކުނިކޮިށ،ަނރުދަމާ ޕަންޕް ސްޓޭޝަން މިފަދަ ތަންަތން އެއް 

ން ނަމަވެސް މިހާރު ޢިމާރާތްކުރަންފަށާފައިވާ އިންޖީނުގެ ކުރިން މިދެންެނގޮތުގެމަތީން ފާހަަގ ސަރަޙައްދަކަށް ހިމަނައިގެ

ންކުރެވެން އޮްތ ރަގަޅުބިމަކަށް ބިްނ ކޮށްފައިވާ ބިމުގެބަދަލުގައި މީުހން ދިރިއުޅުމަށް ގޯތިދޫކުރުން ފަދަކަންކަމަށް ބޭނު 
ތަކާއި، ބަލަންޖެހޭ ބެލުްނތައް ބައްލަވާފައިނޫންަކން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށް ވިސްނަންޖެހޭ ވިސްނުން

  ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ.
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ބިންބިުމގެ ދަފްަތރު އެުކލަވާލާ، ަދފްތަރު ބެެލެހއްޓުާމއި ބިމާބެޭހ ޤައުީމ ދަފްތަުރ  .3.12

 އެކުލަވާލާ ބަަލހަްއޓާ ޤަުއމީ އިދާާރއަށް މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށް ދިުނން 
 ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި ބަަލހައްޓަމުން ދާކަން. .1
 ބިމުގެ ދަފްތަރު ޤައުމީ އިދާރާއަްށ ފޮނުވާފައިވާކަން. .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ބިމުގެ ދަފްތަރު މިހާރުބަލަހަްއޓަުމންގެންދާގޮތަށް ޤަޥާއިުދން ބަަލހައްޓަމުންގެންދެވުމަށް ަދންނަވަމެވެ. 

 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްުޓން  .3.13
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

މިސްކިތް  01މިސްކިތްކަން އަދި އޭގެތެރެއިން  2ރަށުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ފިރިހެނުންގެ  .1

 އަމިއްލަފަރާތެއްގެ އެހީގައި މަރާމާތުކޮށް މިސްކިތަށް ޖާގައިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަން.

 މިސްކިތްތަކާއި ގޯތި ސާފުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާނުިހނގާގޮތް ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަުމންދާކަްނ. .2
 ން ސްޕަވައިޒްކޮށް ބަލަހައްޓަމުްނގެންދާކަން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލް އިދާރާއި .3

 ގޯތިތެރޭގައި ހިޔާލިބޭ ބޮޑެތި ގަްސ އިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާކަން. .4
 މިސްކިތްތަކުގެ ކުދިކުދި މަރާމާތުތައް ކައުންސިލަރުން ހިލޭ ސާބަަހށް ކުރަމުންގެންދާކަން. .5
ނުންވާ ތަކެއްޗާއި އެކިއެކި މަރާމާތަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި ކަުއންސިލްގެ ބަޖެުޓްނ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުަމށް ބޭ  .6

 ޚަރަދުކޮށްގެންހޯދާކަން.

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އްވުމާއި، މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓެމުްނ މިސްކިތްތަކުގެ ކުދިކުދި މަރާމާތުތައް ކައުންސިލަރުން އިސްވެ ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރަ
  ފާހަގަކުރަމެވެ. މިކައުންސިލުން ވަރަށް ރަގަޅުކަން އުފަލާއެކު ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދަވާފަިއވާގޮތް 

 

 ން ބެެލހެްއުޓމާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ ަމސައްކަތްކުރުން ޤަބުރުސްތާ .3.14
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .ބެލެހެްއޓުން ކޮންްޓރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަންގަބުރުސްތާން  .1

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކައުްނސިލުން ބަލަހައްޓަމުންެގންދާކަން. .2
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ގެންދާގޮތަްށ ޤަޥާއިދުްނ ބަލަަހއްޓަމުން ގެންދެވުަމްށ ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމުެގ ކަންތައްތައް މިހާރު ބަލަހަްއޓަމުްނ 

 ދަންނަވަމެވެ.

 

 ާޤފީ ކަންކަން ިދުރވުން ތަންތަްނ ބެލެްއޓުާމއި ޘަރީޘާއާ .3.15
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކުރީގެ މިސްކިތް ) ކުޑަމިސްކިތް ( ގާގަޑު ބަލަހައްޓަމުންގެންދާަކން. .1

 ގަސް ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލުން ކުރިޔަށްގެންދާކަން.  5ދުވަސްވީ  .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މިހާރު  ރަގަޅު ނިާޒމެއްގެތެރެއިން ބަލަހައްޓަުމންދާަކން ފާހަގަކޮށް، ބެލެހެްއޓުމުގެ ކަންތައްތައް އާޘާރީ ތަންތަނާިއ،ތަކެތި
   ބަލަހައްޓަމުން ެގންދާގޮތަށް ޤަޥާިއދުން ބަލަހައްޓަުމން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

 ދީނީގޮތުްނނާއި ޤައުމީ ޮގތުން ފާަހގަ ކުަރންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާަހގަ ކުރުން  .3.16
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ފާހަގަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާކަން.ރަށުފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން އެކިއެކި ދުވަސްތައް  .1

 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުަމށް މަހަކު އެއްފަހަރު ދީނީ ސީޑީއެއް ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަމުން ގެންދާކަން. .2

  ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ގެނެސްގެން ަރއްޔިތުންނަށް ދީނީ ދަރުސްދޭކަން .3

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކަންކަން އަދި ދީނީ ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރުުކރުމަށް ކައުންސިލުްނ ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތްތަކެއްކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ޒުވާުނންގެ މެދުގައި ދީނީ ރޫޙް އަދި ޤައުމީ ލޯިބ  
ވަސްތައް ފާހަގަކުރެއްވުމުގައި، މިހާރަށްވުރެ އިތުރުމަސައްކަތްތަކެއް ހިންގެވޭތޯ ބެއްލެވުމަްށ ވަރުގަދަކުރެވޭތޯ  އެފަދަ ދު

 ދަންނަވަމެވެ. 
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އި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ރެވޭެނ ިއންތިޒާމް ަހމަޖެއްސުމާމަގުމަތި ކުނިކަހާ ާސުފކު .3.17

 ދެމެހެއްުޓން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ޙަވާލުކޮށްގެން  ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއިރަށުތެރެ  .1
  ކުރިއަށްގެންދާކަން

ފައިސާ ދެއްވައިފިނަމަ އެފައިސާ އަންހެނުންެގ އެކަމަްށ ސަރުކާރުން އެކަމަށް މުޅިން ބެޖެޓް ދެއްވާފައި ނުވާކަން.  .2

 ޙަވާލު ކުރަމުންދާކަން. ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި
 ރަށުތެރެއާއި، އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ރަގަޅަށް ސާފުކޮށް ބަލަހަްއޓަމުންދާކަން  .3

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އެކިަތންތަނަްށ ދަޅާއިފުޅި ރަށުގެ ރަށުތެރެއާއި، މަގުތައް ސާފުޮކށްބެލެހެއްޓެުމންދާގޮތް ރަގަޅުކަްނ ފާހަގަކުރަމެވެ. 
އުކުމާ،ކުނިފަދަތަކެތި އެޅުމުގެ ުފރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މީުހންގިނައިން އެއްވެއުޅޭ ތަންަތނުަގއި ޑަސްބިންބަހައްޓައި 

 ޑަސްބިނަށް އެޅުމުގެ އާދަތައް މީހުންގެ ކިބާގައި އަށަގެންނެވުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުންޏަށް ހިމެނޭ ތަކެތި
ރަށުެގ ރީތިކަންގެއްލި ރަށަްށ ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ މީހުންަންށ އުކުމުން އެފަދަތަކެިތ ރަށުގެ އެކިަތންތަަނށް  ކުރުމަށާ، 

ފުރުޞަތުކުޑަކުރުމަށް މީހުްނ ހޭލުންތެރިކޮށް ަރށަކީ  ދުށުމުގެ ރަށާމެދު ނުރަގަޅުގޮތަކަށް  ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރުވެރިންނަށް 
ަހދައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ިޒޔާރަތްކުރާމީހުންނަށް ހިތްގައިމު މާހައުލަކަށް ހެދުމަްށ  ރީތި ސާފު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި

 ށް ަދންނަވަމެވެ. ވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަކުރެއިތުރަށް 
  

 ޑު ަމގުމަތި ދިއްާލ ބެލެއްެހއްުޓން ނރޭގަ  .3.18
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ދިއްލުމުގެ ކަންތައްތައް އަދި ހޮޅިބުރި ޖެހުމުގެ ކަންތައްަތއް ކައުންސިލުން ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްގެންދާކަން.މަގުތައް  .1
 ޓެކްނިކަލް އެހީ ފެނަކަ އިންޖީނުެގއިން ލިބެމުންދާކަން  .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް މިހާރު ބަލަހައްޓަުމްނ ގެންދާގޮތަށް ޤަޥާއިދުން ބަލަަހއްޓަމުން ގެންދެވުމަްށ 

 ދަންނަވަމެވެ.  
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 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ުކުރން .3.19
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ހުވަނީގެ އުނދަގޫވުމުން ބޭސްޖަަހމުން ގެންދާކަން 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވާނެގޮތަކަށް ދުރާލާ ިފޔަވަޅު އަޅުއްވަމުން ޕެސްޓްގެ ސަބަބުން މީހުްނނަށް ިދމާވަމުންދާ ދަތިތަކާއި ގެއްުލންތަްއ އެންމެކުޑަ

 ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  

 

ކަން ޢާއްމު ފަރުުދންނަށް އެހީތެރިކުއްލި ނުަރއްކަލުގެ ޙާަލތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަުކަގއި  .3.20

 ފޯރުކޮށް ދިުނން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްދިމާވެފައިނުވާކަން.

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 މުހިއްުމކަމަށް ދަންނަވަމެވެ. ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެތިބުމާ، އެކަމަްށ ޕްލޭނެއް ހެދިފައިއޮތުން 
 

ދި ގެްސޓް ހައުސް ފަދަ އަ ކެފޭ ދާއިާރގެ ިފހާރަ ތަކާިއ، ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯަރްނޓް .3.21

 ން ބެލު ގޮތުގެ މަިތންތޯތަންތަން ހުްނނަނީ ިދވެިހރާއްޭޖގެ ޤާޫނނުތަކާ ެއްއގޮތްވާ 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ފިހާރަ ތަކާިއ، ހޮޓާަތކާއި ރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭ އަދި ގެސްޓް ހައުސް ފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ދަރަނބޫދޫ 
 ކުރިން ސިއްޙީ މަރުކަޒު މެދުވެރިކޮށް ޗެކްކުރާކަށް. 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އެފަދަ ތަންަތން ޤާޫނނާއި ަޤވާޢިދާ ޚިލާފަށްހުްނނަނަމަ ކަުއންސިލުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން 
 ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          2014ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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ނުލީ ެއއްޗެއްާސއި އިންީޖނު ނގާ އުޅުމާއި ަމގުމަތީަގިއ އިންޖީމަގުމަތީަގއި މީހުން ހި .3.22

ުދްއވުުމގެ ކަންަކން ާޤނޫނާިއ އެްއގޮްތވާގޮުތގެ މަީތން ިއންތިޒާމްކޮށް ނުލާ ެއއްޗެހި 

ބެލެހެއްޓުމަާށއި، ާއންުމންގެ އަތުްނ ީފނަަގިއގެން ެއއްގަާމއި ކަނޑުަގއި ުދްއވާ 

ާރިއން ކަނަޑއަޅާ އުޅަނުދފަހަުރން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާުރެގ ކަމާ ބެހޭ ވުޒަ

 ިއންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްުޓން  ެއްއގޮތްާވ ގޮތުގެ މަިތން މިންގަނޑުތަކާ
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދުއްވުމުގެ ކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިމާވާތީ، އެފަރާތްތަކަށް  .1
  ނަސޭހަތްދީ ހަދަމުންގެންދާަކން.

މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އަނގަަބހުންނާއި ލިޔުމުން ފުލުުހންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުން އެފަރާުތގެ އެހީތެރިކަން  .2

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުލިބޭ ަކން. 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ަމށް ދާ އެއްޮގތަށް ކަްނކަން ބެހެއްޓެވުމުްނދާތީ، ޤަޥާޢިރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްުދވަހަށް ދުއްވާތަކެތި ިއތުރުވަ

 ދަންނަވަމެވެ. ކުރެއްވުމަށްށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް މިހާރަ

 

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުަގއާއި ޝަުރީޢ ކޯޓުތަކަށާއި  .3.23

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދުނން
 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ 

ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި މައްސަލައެއް ދިމާނުވާކަން. އަދި ބޭނުންވާ ަކންތައްތަކުގައި ކޯަޓށް އެހީތެރިކަްނ  .1
 ދެންމުންގެންދާކަން. 

ސިއްޙީ ދާއިރާ: ފަރުނީޗަރ، މުވާޞަލާތީ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ދެވިފައިވާކަން. އަދި ޑޮކްޓަރުންނާއި ބޭސް  .2

ހޯދާދިނުމުގައި ކައުންސިލުންެވސް އެހީތެރިވެދޭކަން. އެއާރ ކޯން މަރާމާތު ކުރުމާއި ތަނުގައި ދިއްލުންފަދަ 
 ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަމާއި ޚަރަދުވެސް ކޮށްދެއްވާކަން 

މާލެއަށް  ތަޢުލީމީ ދާއިރާ: ސުކޫލުން ޭބނުންވާ ތަކެއްޗާއި ކަންކަްނ ަހމަޖައްސައި ދިނުމުގައި ކައުންސިލުން .3

ދަތުރުކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްދެްއވާފައިވާކަން. ބޭުނންވާ ތަކެއްާޗއި ކުދިކުދި މަރާމާތުތައް ތަުނގެ މުވައްޒަފުން 

 މެދުވެރިކޮށް ކޮށްދެވޭ ކަން.
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ރަށު ކޯޓާއި، ރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ކައުންސިލުން ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން    

ވަރަށްރަގަޅުކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަން އުފަލާއެކު މިކައުންސިލުން ފާހަގަކުރަމެވެ. ދާއިރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ދެއްވުމާ 
ގެ އިސްކޮށްތިއްބަވާ ބޭުފޅުންނާ އެދާއިރާއަކާގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އިތުރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމުގައި ދާއިރާތަކު

 މަޝްވަރާކުރައްވައި ރަށުގެ އެކިކަންކަން އިތުރަށް ރަގަޅުކޮށް ވަރުގަދަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްދަންނަވަމެވެ. 
 

ޫނނުތަކުގެ ރަށުގެ ބާުރގެ ދަށުަގިއ ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ުގޅޭގޮތުންާނއި އެކިއެކި ގާ .3.25

ދަށުން ރަށު ަކއުންިސލާއި ަހވާލުކޮށްަފއިާވ ަކންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުްނާނއި ސަރުާކރުގެ 

އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ަކއުންސިލް މެުދވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުްއދަތައް ދޫކުރުާމއި 

 އެފަދަ ހުއްދަަތއް ބާތިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިާވ މަސައްކަތްތައް 

 
 ށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީމަ

 މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން .1
 ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން. .2
 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް. .3

 ވިޔަފާރި / ސައިހޮޓާ ހުއްދަ  .4

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ހުއްދަދޫކުރެއްވުމާ، ހުއްދަދެއްވުމުގައި ހަމަޖެހިަފއިވާ ޤަޥާޢިދުތަކާއި، ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭަހވާނެގޮތަކަށް 

 މަށް ދަންނަވަމެވެ. ދެއްވު ސަމާލުކަން އަބަދުވެސްވުމަށް އުޞޫލްތަކާއެއްގޮތައް ކަންކަން ެގންދެ
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އަލަށް އުަފންވާ ކުދިްނާނއި މަރުވާ މީުހންގެ ރެޯކޑު ބެލެހެްއޓުމާއި ސަރުާކރުގެ ކަމާއި  .3.26

އިދާާރއިްނ ައންާގ ގޮތެްއެގ މަތިން ަތާފސްހިސާބު ަނގާ ބެލެހެްއޓުމާއި އެރަެށއްެގ ބެހޭ 

ރަޖިސްޓަީރގައި ރަށްެވހިެވފަިއވާ މީސްމީހުްނނާއި ރަްށވެހި ުނެވ ދިރިއުޅެމުންާދ 

 މީހުންާނއި އަިދ ެއރަށުަގއި ދިިރއުޅޭ ބިދޭސީްނގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެެހއްުޓން

 
 ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 ރަށުގައި އެކިބޭނުންތަކުގައި އުޅެމުންގެންދާ ބޭރު ރަށްރަށުގެ މީހުްނގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހެދިފައިނުވާކަން. .1
 ގެ ފަހުން އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނެސްފައިނުވާކަން. 2006ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރެއް ހަދާފައި އޮތްނަމަވެސް  .2

 ސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު ކައުން  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގައި އެކި ބޭނުްނތަކުގައި އުޅެމުންގެންދާ ބޭރު ރަށްރަށުެގ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ަތއްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ރަށު
 ޤަޥާޢިދުން ބެެލހެއްޓެވުމަށް ދަްނަނވަމެވެ. ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ދަންނަވަމެވެ. އަފި 

 

އެކިއެކި ގާނޫނުަތކުގެ ދަށުން ކަނަޑއަޅާ މިނޫންވެްސ ކައުންސިލުން ދޭންެޖހޭެނކަމަށް  .3.27

 އެހެިނހެން ހިދުމަތް ިދުނން

 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: 

 އް ފާހަގަކުރެވިފައެއްނުވާކަން.އެފަދަ ކަމެ
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 ވަނަ ބައި ހަތަރު

 ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުުޅން 4

 ކައުންސިލްތަކާއި ފުލުުހންނާއި އޮްނނަ ގުޅުން  .4.1
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިދާރީ  70 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ކައުންސިލްތަކުގެ އެހީއަށް ދާއިރާތަކުގައި ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި 
 ހުންނަށް އެީހތެރިވެދޭންޖެހެއެވެ. އެދިއްޖެނަމަ ކައުންސިލްތަކަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ފުލު

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުްނ ، ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި .1

 ތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމުްނގެންދާކަން.އެހީ

އާންމު ގޮތެއްގައި ކައުންސިލްެގ އެހީތެރިކަމަށް ފުުލހުން އެދެީނ ރަށުގައި ޓްރެފިކް/ މަސްތުވާަތކެތި ފަދަ ކަމެްއ  .2
 ހިނގައިގެން ރިޕޯޓް ކުރުމުން ކަން.

އެދޭކަންކަމުގައި އެންމެއެދެވޭ ގޮތެއްގައި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން ފުލުހުންގެ އެީހތެރިކަމަށް  .3

 .ރަށުކައުންސިުލން ފާހަގަކުރާކަން ލިބެމުންނުދާަކން
އާންމު ގޮތެއްގައި ކައުންސިލުްނ ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެެދނީ ޓްރެފިކްގެ މައްސަލަތައް. ޓްރެފިކް މައްސަލަތައް  .4

 އި އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުން އެހީތެރިކަން މިހާރު ލިބެމުްނދާކަން.ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޖިނާޢީ މަްއސަލަތަކުގަ

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ފުލުހުންގެ ގުޅުން ކައުންސިލާމެދު މިހާރަށްވުރެ އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާކޮށް ރަށުގެ މާހައުލު ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްކުރުމަށް 

 އާވިސްނުންތަކަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން ފެންނަކަމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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 ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް  .4.2
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ  71 އް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ

މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މިތަންތަނުގެ ސީދާ ެބލުމުގެ ދަުށން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި ޤާނޫނުައސާސީގެ ދަށުން އުފައްދާ 
ތްތައް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ލިބޭެނ އިންތިޒާްމ ހިންގަމުންދާ ދަުޢލަތުގެ ިމނިަވން މުއައްސަސާތަކުން ދޭ ޚިދުމަ

  ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލުން ހަމަޖެއްސުމާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުްނވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން 

 އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެެއވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އެކިއެކި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރަށުގައިހުރި ދައުލަތުގެ ތަންތަން 
 ރަށުކޯޓް .1

 ރަށު ސްކޫލް .2
 ޞިއްޙީ މަރުކަޒު  .3
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން / އިންޖީނުގެ  .4

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ދައުލަތުން އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ރަށުގައި ދެއްވުމަށް ޤާއިމްކޮށްދެއްވާފައިވާ އިދާރާތަކާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަވައިގެްނ 

 ކައުންސިލުން މަސައްކަތްތައް ހިންގަވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ަޙރަކާތްތަކުަގއި އަިމއްލަ ަފރާތްތަކުގެ ދައުރު ތަރައްީޤގެ  .4.3
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ  74 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1

ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމްިޢއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ 
 ްނ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.ބައިވެރިވުން ހޯދަން ކައުންސިލު

ގެ ދަރަނބޫދޫވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  76ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2
 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާޢަތްތަކަށް 

ފައިސާ އާއި ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން އެހީ ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އެހީ ދޭން ވާނީ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީ 
ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި މިންގަނޑުތަކާ ތައާރުޟުނުވާގޮތަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް 

 ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ ދަުށްނނެވެ.
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 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

މިއްލަ ފަރާތްތަކުްނ ރަށުފެންވަރުގަޔާއި އަތޮޅު ފެްނވަރުގައި ބާއްވާ ފުޓްސެލް އަިދ ކުޅިވަރުމުބާރާތްތަކުގައި އަ .1

 އެކިއެކި ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރާކަން.ބައިވެރިވެ އަދި 
ޖަމްއިއްޔާތަކުންނާިއ އަންހެނުންެގ  ޚަރަދު ކުރުމަށް އެހީތެރިކަންދެއްވާަކން އަދި  ކައުންސިލަރުން ކުޅިވަރަށް .2

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި، ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި ސްކޫލުންވެސް އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް 
 ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަން.

ތްތައް ބައިވެރިކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާ .3

ސްޕޮންސަރ ހޯދުމާއި، ކްލަބްަތކާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅިވަރު ުމާބރާތާއި އެހެނިހެްނ އެފަދަ ހަަރކާތްތައް ކްލަުބ 
 މެދުވެރިކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާކަން.

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

އެފަދަ ފަރާތްތަކަްށ  އެހީތެރިކަންހޯދައި، ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ
އެއްބާރުލުން ދިނުމާއެކު، ރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްެގ ބައިވެރިވުން ހޯދައި  ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެިރކަމާ

 ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.   އިތުރަށް ގަދަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްރޫޙް ވަރު އިޖްތިމާޢީ

 އެހީ  ޢާންމުދޭ ަކއުންސިލަްށ ސަރުކާރުން  .4.4
 ރަށު ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  82ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކައުންސިލްތަކުގެ އޮފީސްތައް ިހންގުމަށާއި، ކައުންސިްލތަކުން ޭދ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާިއ، ކަުއންސިލްތަކުން ތަރައްޤީއަްށ 
ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް، ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައިގެން، ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކުމެ ދައުލަތުގެ 

ބަޖެޓު ފާސްވުމުން ފާސްވި ބަޖެާޓއި އެއްގޮތަށް އެފައިސާ ހިޭލ ެއހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ، ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިަމނައި

 ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެެވ.

 އާބާދީ  )ހ(

 ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު  )ށ(

 އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދު )ނ( 

ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ބަލަަހއްޓާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާިއ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުަރންޖެހޭ  )ރ( 

 ޚަރަދު 
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އިދާރީ ދާއިރާގެ މަރުކަޒީ ރަށްރަށާއި މުޅި ދާއިރާއަށް ނިސްަބތްވާގޮތަށް ޚިދުމަްތތައް ޤާއިމްޮކށްފައިވާ  )ބ( 
 ދުރުމިން ރަށްރަށަށް، ދާއިރާގެ އެހެން ރަްށރަށުން ހުރި

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ   )ޅ(

ވަނަ މާއްދާގައި  23ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއްކަމަށް ާޤނޫނުއަސާސީގެ  )ކ( 
ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ދަުއލަތުން 

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަވާ ޮގތެއްގައި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ތަރައްޤީ  މަސައްކަތްކުރުމުގައި،

ގެނެސްދިނުމުގެ އުޞޫލުން، އެރަށަކަށް، އެސިޓީއަކަށް އަދި އެއިދާރީ ދައިރާއަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ 
 ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތު ލިބިިދނުން 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުްނ ކައުންސިލަށް ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ޢާއްމުއެހީ ބޭނުންވާިމންވަރަށް  ވަނަ އަހަރު 2014
 ލިބިފައިނުވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގެ ޤާނޫނުގެދަށުްނ ކައުންސިލުން ކުރަންލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަންކަން ލާމަރުކަޒީއުޞޫލުން އަތޮޅުތައްހިންގުމު
މަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި، އްދެވުހޯހިންގައިބެލެހެްއޓުމަށްޭބނުންވާ ަފއިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން 

 ދެއްވުމުގައި ބަޖެޓް ކަުއންސިލަށް ހޯދާ ވާފުޅުޖެހޭ ަކންކަމަށް ބޭުނންކައުންސިލުންދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަްތތަކަށާއި، ކުރައްވަން
އެ އޮތޯރިޓީގެ ަސމާލުކަމަށް ގެނައުމަްށ ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިީޓން ިމހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވުމަށް 

  މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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 ކުއްލި ޙާލަތުަގއި ކަުއްނސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ  .4.5
ވަނަ މާއްދާގައި ާވގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް  72ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ރާއްޖޭގެދިވެހި

ސަރުކާރުން ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހީގެ އިތުރުން ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މާލީ، ފަންނީ ނުވަތަ އެހެނިހެން އެހީ ނުވަތަ ބަލިމަޑުކަމެއް 
 ކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާެނއެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިނުވާކަން. 2014

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ހޯއްދެވުމަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލަށް  ތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރައްވާނެކުއްލި ޙާލަ

 މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ިލޭބ ވަސީލަތްތަކުން ކައުްނސިލަށްދޭ މިންވަރު  .4.6
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް 

  ދި ފައިސާ ލިބެމުންނުދާކަން.އެފަދަ ކަމަކުން ކައުންސިލަށް އަ 
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 ވަނަ ބައިފަސް

 ންރައްޔިތުންގެ ބައިވެިރވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބުާދރީވު 5

 ޝަކުވާ ބަލަިއގަތުމާއި ަޖވާބުާދރީުވން  .5.1
 ރަށު ވާގޮތުން ގައި( ބ) މާއްދާގެ  ވަނަ 03 ޤާނޫނުގެ ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 .ޖަާވބުދާރީވާންޖެހެއެވެ އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެއް ތަްއޔާރުކޮށް ކައުންޓަރުން ލިބޭގޮތަށް ހުރިކަން .1
 ހުށަހެޅުމާ،ޖަވާބުދާރީ ާވނެގޮތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަން.ޝަކުވާ  .2

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދެމުން ގެންާދކަން. 3ކައުންސިލްއިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތަކަށް  .3

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ށް ދަންނަވަމެވެ.ޥާިޢދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަޤަ ބުދާރީ ުވމާބެހޭ އުޞޫލެއް ހައްދަވައިޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ،ޖަވާ

މާއި ަރއްޔިުތންގެ ޚިޔާާލއި މަޝްަވރާ ކަމާބެހޭ ރައްޔިތުްނގެ ބަިއވެިރުވން ހޯދު .5.2

 ފަރާތްތަކަށް ދިނުން 
އިދާރީ ވާގޮތުން ވަނަ މާއްދާގައި  92ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1

ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، 
  ބައިވެރިވުމާ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެންނެވެ.

ަވނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ަދށުްނ  23 ޤާނޫނުގެ ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދައިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަަކށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ 
 އެކެވެ.ޒިންމާ ގެކައުންސިލްރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ތަފާތު އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގަޔާއި ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ހޯދުމަްށ ރައްޔިތުންނާއި  .1
ބައްދަލުކުރާކަމަށް އަދި ކުދި ކޮމެޓީތައް ބާއްވައިގެން ަމހަކު އެއް ފަހަރު ބައްދަލުވުްނތަްއ ބާއްވާ އެކިއެކި 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          2014ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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ދި ުމހިއްމު ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަމާގުޅޭގޮތުން ކޮމެޓީއެްއ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްަވރާ ހޯދާކަން. އަ
 އެކުލަވާލާކަން.

 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް:  .2

 ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތުވުން. 
 ނުިލބޭކަން. ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ އެއްބާރުުލން 

 ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ފަންނީ ޤާިބލްމީުހން ނެތްކަން 
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރަށާގުޅޭ މުހިއްމުނިންމުންތަްއ ކައުންސިލުން ނިންމެވުމުގެކުރިން ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ  .1
ހޯއްދަވަމުންގެންދަވާކަން ފާހަގަޮކށް މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯއްދެވުމަށް އިތުރަށް 

 މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  
ށުގައި ދިރިއުޅޭ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުަމކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިރަށްރަ .2

ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން،ދިމިޤްާރތީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިިވ އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިްއލައަށްނިންމުމަށް 

މަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާޢީޮގތުންާނއި،އިޤްތިޞާދީގޮުތންނާއި،ޘަޤާފީޮގތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގައި ދިރިއުޅޭ 
ތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނާ އެންމެގާތުން ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެފެންވަރު މަ

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން ކަމަށް 
 އްވެންހުރި އިތުރަށް ކުރެވާތީ، އެގޮތުގެމަތީން ކަންަކން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން 

 އެންމެހައިކަންކަން ކުރިއަށްގެންެދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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 ވަނަ ބައި ހަ

 އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 6

 އަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީަތއް އެކުަލވާލުން. .6.1
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮންމެ ރަށު  35ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި އެރަށެއްގެ އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއެއް 
ށުން ހެދޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ މިޤާނޫނުގެ ދަ

   މަތިންނެވެ. 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ވަނަ ައހަރު ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަްތކުރާ ކޮމިޓީއަށް  2012ނޮވެމްބަރު  19 .1

 މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާކަން 05
 އަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަން.އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ .2
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަން. .3

 ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަން.އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަްށ  .4

 ލިއްޔަތު ްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިީޓެގ މަސްއޫއަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަ .6.2
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްެވހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮުތން ރަށު ކަުއންސިލަށް ލަފާ  .1
 އިން މިހާރު މަްޝވަރާ ކުރަމުންގެންދާކަން.ދިނުމަށް ކޮމެޓީ

 ކޮމިޓީގެ މުދާ މިލްކު ކުރުމަށާއި ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތް ހިންގުމަށް ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތް: .2
 ހެޑްމަސްޓަރގެއެއް އަޅައި އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުން. -
ގޮތަށް މިހާރު ދޫކުރާލިބޭގޮތަށް  7ލުއިލޯން އުޞޫލުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ދޫކޮށްގެން ތަކެތި ގެނެސް % -

  ނިމިފައިވާކަން

 މިހާތަނަށް ކޮމިޓީއިން ދައުވާޮކށްަފއިނުވާ ކަމަށާއި އަދި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިނުވާކަން. .3
 އާމްދަނީ ހޯދުމަށާއި އަންހެުނންެގ ތަރައްޤީއަށް ކޮމިޓީއިން ކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތް: .4

 ހެޑްމާސްޓަރުގެ ކުއްޔަށް ދިނުން -



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          2014ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

 

 60ގެ  70ޞަފްޙާ: 

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv         :ްއީމެއިލ Tel: 6740017:ްފޯނ                  Fax: 6740019:ްފެކްސ  

 

 

 އިސްނަގައިގެން ރަށް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ވަކި ޕަސެންޓެއް ކޮމެޓީއަށް އޮންނަކަން. ކޮމެޓީ -
 ހެޑްމާސްޓަރ ގޯތީގެ ރުއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. -

 އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވާކަން. .5

ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި އިސްނަގައިގެން ކަން އިތުރުކުރުމަށް އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ޭހލުންތެރި .6
 ނުވާކަން.

ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކޮމެޓީއިން އަންހެނުންނަްށ  .7
 މަޢުލޫމާތުދޭކަން.

އިތުރުކުރުމަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން އެންމެ މަތީ ނަތީޖާ މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ އަންހެނުންގެ އަދަދު  .8
 ހޯދާ ކުދިންނަށް ފައިސާގެ އިނާުމދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން.

އަންހެނުންގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ސިއްޙީ މަރުކަޒުންނާއި ސުކޫލުން ރާވާ އެފަދަ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި  .9

 ދޭކަން.ކޮމެޓީއިން އެހީތެރިކަން 
 އަންހެނުންނާ ބެހޭ މުހިއްމު މަޢުޫލމާތު އެއްކުރެވިފައިނުވާކަން. .10

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީްނ ރަށުކައުންސިލާގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް    
ކޮމެޓީގެ  ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން މިކައުންސިލުން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
މިހާރަށްވުރެ ނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތީްނ ކައުންސިލް އިާދރާގައި މައްސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ ޤާނޫ

 ރަގަޅަށް ހިންގޭނެ މާހައުލެއް ޤާިއމްކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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 ހަތްވަނަ ބައި 

 ކައުންސިލުން ިވޔަފާރިކުރުން 7

ދިވެިހރާއްޭޖގެ އިދާީރ ދާިއރާތައް ލާަމރުަކޒީ އުސޫލުްނ ހިްނުގމުގެ ާޤނޫުނ   .7.1

 ކުިރން ހުިރ ރައްޔިތުްނގެ ވިަޔފާިރއާިއ މުދަލާއި ަފއިސާ ފާސްވުުމގެ 
ވަނަ މާއްާދއިން މިޤާނޫަނށް ޢަމަުލ  139ޤާނޫނުގެ  ިހންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާއި ކުރުމުގެ ކުރިން ހިންގަމުންއައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ، މިޤާނޫނަ 

ހަމައަށް ހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ރައްޔިތުންގެ 
އިޖްތިމާޢީ  މުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުންގެ ހިންގަމުން ައއި މަދަރުސާތަކާއި މަކުތަބުތަކާިއ ކްލާސްތަކާއި

މަރުކަޒުތަކާއި އިންޖީނުގެތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަްތތައް ، މިޤާނޫނުގެ ދަުށން އުފައްާދ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު 
ކައުންސިލް އުފެއްދުމާއެކު، ރަށު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުވީއެވެ. މިގޮތުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްާވ 

އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ދަށަށެވެ. ރަށު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ތަކެތި ބަަދލުވާނީ ރަށު ކައުންސިލްގެ  ތަކެތި ބަދަލުާވނީ
 ދަށަށެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން: 2011 .1
 ) ފެނަކައިގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް މިހާރު ދޫކޮށްފައި( އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު .1.1

 ) ފެނަކަ އަށް ަބދަލުވެފައި(   އިންޖީނުގެ .1.2

 ) ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ ބޭސްފިހާރަ އެސް.ޓީ.އޯ ބޭސްފިހާރައަކަށް ބަދަލުވެފައި(  ބޭސްފިހާރަ .1.3
 

 ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ:  .2
 

 ބަދަލުވި އިރުހުރި ފައިސާ  ބަދަލުވި އަހަރު  އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް 
 ރުފިޔާ  739.68 25.02.2011 ރައްޔިތުންގެ އައިޓަމްތަކުގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް 

 ރުފިޔާ  263،334.25 25.02.2011 ތަފްޞީލްދަރަނބޫދޫ އެކައުންޓްގައި ހުރި ަފއިސާގެ 
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ކައުންސިލުން ކުރަުމންާދ ވިޔަފާރިތަކާ ކަުއންިސލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަސީލަތްތައް  .7.2

 ގާއިމުުކރުމާއި އިްނވެްސޓްކުރުން 
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިްލތަކުްނ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި،  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާ ކުރުމާއި، ކައުންސިލްތަކުން އެހެނިެހން ފަރާތްތަކާ ވިޔަފާރީގެ 
ވެ ދިނުމާިއ، ކައުންސިލްތަކުން ތަކެތި މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ކައުންސިލްތަކުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރި

 ގަތުމާއި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ާބރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައިެވއެވެ. 

    ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އެފަދަ ކަމެއް ކުރެވިފައެއްނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޤާނޫނުގެ ަދށުން ކައުްނސިލުން ކުރެވެންހުިރ  ހިންުގމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ވިޔަފާރީތަކާއި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަސީަލތްތައް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ޤާއިމުކޮށް އިންވެސްޓް ކުރެވެްނ 

ން ކުރުމަށް ހުރިދާއިރާތައް ރަގަޅަށްބަލާ ދިާރސާ ކުރުމަށްފަހު ޤާނޫނާއި ޤަޥާިއދު ތަންދޭގޮތެއްގެމަީތން ކުރެވެްނ ހުރިކަންކަ

 ދަންނަވަމެވެ. 

 ކައުންސިލުން ފީާއއި ކުިލ ނެުގން  .7.3
ވަނަ މާއްދާިއން ކައުންސިލްތަކުން ޭދ  78ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ލްތަކަްށ ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯުދމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަނޑައަޅާ ފީނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސި
ނަގާ ފީ ކަނޑައަޅަންވާނީ އެަތެނއްގެ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނާނ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަިތން 

 ކަމުގައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. މިގޮތުން ނެގޭ ފީތަކަކީ؛

 ފީކަރަންޓުގެ 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( 

 ރީ ފީރަށުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަ )ބ( 

 އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ )ޅ( 
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ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްޗެތި އުފައްދައި ވިއްކުމާއި ިވޔަފާރިއާއި ފިހާރައާއި މާރުކޭޓް ގޮޅީގެ  )ކ( 
 އަހަރީފީ

 ޑައިވްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީ )އ( 

ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކުލި. )ޤައުމީ، އިޖްތިމާޢީ ބޭނުްނތަކަށް ކުއްޔަށް  )ވ( 
 ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ބިންތަކުްނ ކައުންސިލަށް ކުއްޔެއް ނެގުމުގެ ބާރު ލިބިގެންނުވެއެވެ.(

 ކުލި. ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިާވ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ )މ( 

 ގޮއިފާލައްބަ އާއި ހިންނަ ފަދަ ަތންތަނުގެ ކުލި. )ފ( 

 ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި. )ދ( 

 ކަނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓުފަހަރަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށާއި ސަރަޙައްދަށް ނެގޭ ކުލި. )ތ( 

 އި ބޭުލން(ބަނދަރު ބޭުނންކުރުމަށް ނަގާ ުކލި. )ފައްތިއާ، މުދާ އަރުވަ )ލ( 

 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކައުންސިލުން ފީއާއި، ކުލި ނެުގމަށް އަދި ނިންމިފައިނުވާކަން.

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލަށް ނެގިާދނެފީތައްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނެގުމުގައ ކައުންސިލުްނ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ފީނެގުމުގަިއ ކުރެވެންހުރިކަންކަން ނިންމެވުަމށް ދަންނަވަމެވެ. 
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 ރައްޔިތުްނގެ މުދާ ވިއްުކމާއި ބަދަލުކުުރން  .7.4
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްގެ  79ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް ދާރީއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

 ލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ. ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ބެލެޭވނީ ކައުންސި

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓަޑާއި 

 ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާކަން.
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރައްޔިތުންގެ އަގުހުރި ތަކެއްޗެއްވިއްކައި ބަދަލުކުރާނަމަ ޤާޫނނީޮގތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަކންކަްނ ފުރިހަމަކުރައްވައި 

 އިންވެސްޓްމަންޓްސްތަކުގެ ފުރިަހމައަގެއް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައިޫނނި އެފަދަކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް ަދންނަވަމެވެ.  

 ޑުަތއް ކައުންސިލުން ހުުޅާވފަިއވާ ަފން .7.5
    ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ރަށުގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްވާ ފަންޑް  .1
 ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުނަށް އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި ފަންޑު ފޮއްޓެއް ހުޅުވިފައިވާކަން.  .1.1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް ލިބޭފައިސާއާއި، ކައުންސިލަށްލިބޭ ބަޖެޓްގެ ބޭރުން ކައުންސިލުން ހިންގަވަންޖެހޭ ތަފާުތ 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ޤާއިމްކޮށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުެގމަތީން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

 ކައުންސިލުން ޯލނު ެނުގން .7.6
ވަނަ މާއްާދގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީެގ  83ޤާނޫނުގެ  ިހންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަަކއި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކުްނނާއި އެހެނިހެްނ 
ގުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ކައުންސިލުން ނަާގ ލޯނުތަކަށް ދައްކަންެޖހޭ މާލީ އިދާރާތަކުން ލޯނު ނެ

 ފައިސާ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފަކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންޖެހެއެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް ޯލނެއްަނގާފައިނުވާކަން 
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލުން ލޯނެއް ނަންގަާވނަމަ އެލޯނެއް ނަންގަވާ ކަމެއްގެ ދިރާސާތައް ރަގަޅަށްހައްދަވައި ފައިދާއެއް ނުވަތަ 

 މަށް ަދންނަވަމެވެ. ންގެވުށަވަރުކޮށްފައިނޫނީ ޯލން ނުނެކުރިއެރުމެއް ލިބެންއޮތްކަމެއްކަން ރަގަޅަށް ކަ

 ކައުންސިލުން އެހެްނ ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ިދުނން .7.7
ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް  85ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެހެން ކައުންސިލަކަށް އެއަހަރަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ކަނޑައި ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ 
ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުަވންޖެހެއެވެ. 

މަ އެފަރާތަށް ސަރުކާރުން ލިޭބ އަދި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ކައުންސިލަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރައި ނުދައްކާނަ
 ފައިސާއިން އުނިކޮށް އަނެއް ކައުންސިލަކަށް އެފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އެއްވެސްފަރާތަކަށް ލޯނެއްދީފައިުނވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފައިސާހުރެފައި އެއްވެސް މަންފާއެއްނުލިބޭޮގތަކަްށ ދަރަނބޫ
ގެންނަމަވެސް އުންސިލްތަކަށް ޯލންޫދކުރައްވައިއެހެންކަލޯންޭބނުންވާ ގިނަޢަދަދެއްގެފައިސާ ބަހައްަޓންޖެހޭނަމަ، 
ތައް ހޯއްދަވަންޖެޭހނެތީ، އެކަމަށް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ނިންމަވައި، ރައްޔިތުންނަށް އިތުރަށް މަންފާލިބޭނެ ގޮތް

 ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އިތުރު ނަފާ ނެރިދާނެކަންކަން ިހންގެވުަމށް  މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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ން އަނބުރާ އުޫޞލުއަމިއްލަ ަފރާތްތަކުެގ ފައިސާ ބޭުނންކޮްށގެން ވިޔަާފރު  .7.8

 ދައްކާގޮތަށް ތަންތަން ެހދުން 
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އަމިއްލަ  86ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްަގއި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން، ފަރާތްތަކުން އެފަރާްތތަކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި
ލަތެއް ހިންގުމަށްފަހު އަނބުރާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައވާ ހޮޓާ، ގެސްްޓ އެވަސީ

ހައުސް، ފާލަން، މަގު ނުވަތަ ބަނދަރު ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި 

ގެ މަތިން ހަދާ ތަންތަނަކީ ކައުންސިލްގެ ތަންތަނެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލްތަކާއި އެގްރީމެންޓްކޮށް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތު
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް 

 ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އެފަދަ ތަނެއް ހެދިފައިނުވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ދޫގެ ބިނާެވށި ޕްލޭންގަިއ ފާހަގަކޮށް އެފަދަ ބޭުނންތަކަށް ދޫކުރެވެންހުރި ބިންތައް ވިޔަފާިރ އުޞޫލުން ހިންގައި ދަރަނބޫ
އަވަސްކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ާޤނޫނާއެއްގޮތްވާޮގތުގެމަތީން އެކިފަރާތްތަކަށް ޫދކުރުމުގެ ކަންކަން 

 ދަންނަވަމެވެ. 

 ަރްއކާކުރެވުނު ޖުމުލަ ަފއިސާރިޒަރްވގެ ގޮތުަގއި  .7.9
ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް  94ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވެ. ރވްގެ ގޮުތގައި ރައްކާކުރަންޖެހެއެހިނގާ އަހަރު ލިޭބ، އާމްދަނީެގ )ފަހެއް( އިންސައްތައަށްވުރެ ަމދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒަ
 އޮތް އަހަރުތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށެވެ.މިފައިސާ ބެނުންކުރެވޭނީ ކުރިއަށްއަދި 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ރިޒާވް ގެގޮތުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓިފައިނުވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މަށްވާތީ، އަހަރެއްެގ މުހިއްމުކަންކަމަށް އިންވެސްޓްކުރެވޭެނގޮތް ހަމަޖެއްސުން މުހިއްމުކަފަހަށްފައިސާ ރައްކާކޮށް 
 ޤަވާޢިދުން ޖަާމކުރަމުންގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.   5%އާމްދަނީން 
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 ވަނަ ބައި އަށް

 ކުރުން ޙާޞިލުރިމަގަށް ރޭވުމާއި ަނތީޖާ ކު 8

 ޕްލޭން އެކުލަވާުލން  .8.1
 ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 ވާކަން.ންޝަލް ޕްލޭން ރިވައިކުރެވިފައިނާއި ފައިނޭތަރައްޤީ ޕްލޭ .1
ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލާއެއްގޮތަްށ ތަރައްޤީގެ މަގުގައި އިތުރަށް ައޅަންޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު ަހރުދަނާގޮތެއްގައި  .2

 އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިފައިވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އަންނަމުންދާ ބަދަުލތަކާމެުދ ފުންކޮށްވިސްނައި، އެކަމެއްގެ ނަތީޖާ އާއިމެުދ  ކުރިމަގަށްރޭވުމުގައި ޒަމާނަށް

ންނަމުންދާ ދުރާލާވިސްނައި ނަތީޖާ ނެރެވެންހުރިކަންކަމަށް ރޭވުންތެރިކަްނބެހެއްޓުން ވަރަށްމުހިއްމެވެ. ރާއްޖެއަށް އަ

ބަދަލުތަކުގެތެރޭގައި ކުރިން ވިސްނިފައިނެތް އެތައްކަމެއްއިުތރުވެ ރަގަޅުނަތީޖާތައް ފެންނަމުންދާއިރު، ނުބައި 
އެތައްކަމެއްވެސް އަންނަނީ ެފންނަމުންނެވެ. ކުރިން ތަރައްޤީއަށްކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތައް އެހެންގޮތްގޮތަްށ 

ބަދަލުތައްެގންނަްނ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުންައއި ކަންތައްތައްވެސް މިއަދުމިވަނީ  ބަދަލުވަމުންދާއިރު، ރައްޔިތުންަނށް
މަޖުބޫރުވެފައެވެ. ވުމާއެކު، ކަންކަން ރޭވުމުގެ ޒިންމާތައް ޙަވާލުވެލައްވައިގެންތިއްބަވާ ފަރާތްތަކުން މިކަންކަމަްށ 

ބަލައި،ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމާއެކު  ރިޔާއަތްކޮށް، އެކަމަކާގުޅޭ ދިރާސާތަކާއި،މައުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް
 އެކަމަކާގުޅޭގޮތުން ފަންނީ މަޢުލޫާމތާއެކު ދުރަށް ވިސްނުމަށްފަހުގަިއނޫނީ ޕްލޭންތައް އެކަށަނޭޅުއްވުަމށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން  .8.2
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ހުރުމާއިއެކު ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ދަތިވާކަން.ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގައި ރަގަޅު ނަތީޖާއަކާހަމަައށް ގެންދިއުމަްށޓަކައި ތަރައްޤީ ޕްލޭންގައި ހިމަާނފައިާވ ޕްރޮގްރާމް

  ރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރައްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ހޯއްދެވުމަށް މިާހރަށްވުބަޖެޓަށް ފައިސާ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          2014ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

 

 68ގެ  70ޞަފްޙާ: 
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 ޕްލޭނުގަިއ ހިމެިނފަިއވާ ހަރަކާތްތައް ކުިރއަށްދާ މިންަވރު ދެެނގަތުން  .8.3
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ހިފައިވާކަންޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން ކުރިއަށްދާމިންވަރު ފާހަގަކޮށް ރެކޯޑް ކުރަންޖެ
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން ހިގަމުން އަދި ނިމެމުންދާކަންކަން ރެކޯޑްކޮށް ޤަޥާޢިދުން 
 ބަލަހައްޓަވަމުންެގންދެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. 

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          2014ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 ނިންުމން   
ކަން ފާހަގަކޮށް، ލުން ކުރައްވާފައިވަނީ ރަގަޅަށްކައުންސި އް މަސައްކަތްތަގިނަ ބެލި މައިގަނޑު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ޓީމުން 

އެކިކަންކަން ހިންގެވުމުގައާއި، ކުރެއްވުމުގައި  ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ 
މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ތައް ރަގަޅަށް ހިންގެވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  މަސައްކަތް

މާއި އްވުމާއި މަޢުލޫމާތު ދެއްވުދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅު
އުންސިލުން އެކި ކަ ރަގަޅުކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން މުގެ ކަންކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓެވު ލްގެކައުންސި

 ކައުންސިލްހިންގުމާއި،ރަގަޅުކަމަށް ފާހަގަކޮށް  ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން  ޚިދުމަތްތަކާއި، ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ 
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި،  ލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއޮންނަގުޅުމާއިކައުންސި

 ވެއެވެ. ވެސް ރަނގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރެ ޖަވާބުދާރީވުން އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ގޮތްތައް 

މަސް  ރީ ފެބްރުވަ 2016 ކުރައްވައި އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅު މަށް ރުފާހަގަކޮށް މިރިޕޯޓްގައި ރަގަޅުކު އެކިކަންކަން
ކުރިން ނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަޅުގަޑުމެންގެ ބޭނުމަކަށްވާންވާނީ، ރަށުކައުންސިލާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގުޅިގެން ހުސްވުމުގެ 

 ގެ ހެޔޮ އަސަރުތައްކުރުމެވެ. މިކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ހެޔޮ ނަތީޖާއެއްފެނި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމު 

އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި  މިފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ ކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް ބެލިބެލުމުގައި މޮނިޓަރިންގ ޓީމަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާ
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށާއި، އިދާރީ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު  ދަރަނބޫދޫ

 ދަންނަވަމެވެ. 

އިސްލާޙް ށް ތިރީގައިއެވާ ކަންކަން ތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް އި
ކައުންސިލްގެ ކުރަންޖެހޭކަމަށްފެންނާތީ އެކަންކަން ރަގަޅުކުރައްވައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް 

 މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިގާނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ޑާ ޙަވާލު ކުރައްވާއިރު ސޮއި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ ކުރިްނ ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާ ތައްޔާރު ކުރައްވައި އެޖެން .1

 ކުރެއްވުން. 
 ބައްދަލުވުންތަުކން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލު ކުރާނޭގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން. .2
ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްަދލުވުންތައް ޤަވާއިދުން ބާއްވަވާ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ   .3

    އިލް ކުރެއްވުން. ފަ
 ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާޓަރއެއް އަދި އެސް.އޯ.ޕީއެއް އެކުލަވާލުން. .4
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އަންގަވާގޮތެއްގެމަތީން ފާއިތުވިއަަހރުގެ ފައިސާގެ  .5

 އިދާރާއަށް ފޮނުއްވުން. ގެކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލް 28ސްޓޭޓްމަންޓްސްތައް ކޮންމެއަހަެރއްގެ ފެބްރުއަރީ 
ޚިދުމަތާއި  ،މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޚިދުމަތް ހޯދާިއރު 8.05ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މާލިއްޔަުތގެ ޤަވާއިދުގެ  .6

 ތަކެއްޗަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްަފއި ތަކެތި ހޯދާއިރު ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން. 
 ނަންއެދޭ ފޯމް ތައްޔާރު ކުރެއްވުން. ވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް މުދާ ގަންމާލިއްޔަތު ޤަ .7
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 ކުއްލިއަކަށްނަގާ މުދަލަށްވެސް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމްތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން.  .8
ން ބަލަހައްޓަމުްނ އިން ވަކި ބަޖެޓް ސެކްޝަންމުދަލަށް އޯޑަރކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންނާއި   .9

 ގެންދެވުން. 

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ބައިގައި ފޯމްތައް ފައިލްކުރެއްވުން.   .10
 މުދަލާ ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަީތން ކޯޓޭޝަން ހޯއްދެވުން  .11
 ފައިލްގައި ހިެމނުއްވުން.  މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ފައިލްތަކުން މަދުވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް ހޯއްދަވައި .12
ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަަގޅަށް ހިންގޭނެގޮތަަކށް އިންތިޒާމްޮކށް ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގުުޅންހުރި ޤަޥާޢިދު  .13

 ތަކާ އުޞޫލްތައް އަވަހަށްިނންމުމަށް އެކަމާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކުރެއްވުން.
 ރަށުގައި އެކި ބޭނުންތަކުގައި އުޅެމުންގެންދާ ބޭރު ރަށްރަށުގެ މީުހންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރު ކުރެއްވުން.  .14
 ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ޤަޥާޢިދުން ބެލެހެްއެޓވުން. .15
 ޢަމަލުކުރެއްވުން.ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ،ޖަވާބުދާރީ ުވމާބެހޭ އުޞޫލެއް ހައްދަވައި ޤަޥާިޢދާއި އެއްގޮތަށް  .16
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