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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  އަތޮޅުއް އެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަ ،އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި

 ލިއްޔަތެކެވެ. އޫސްމަ
 

ލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އޫމަސް  ރަށު ކައުންސިލްގެ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޤާނޫނުގައި ލާމަރުކަޒީ އަކީ މިމޮނިޓަރިންގ މިގޮތުން،
އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި އެޤާނޫނުގެ ަދށުން އެކައުްނސިލުން ތައްޔާރުކޮށް އެިކ  އ ކައުންސިލުން  ފީއަލީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހ ރިޕޯޓުތަކާއި ލިޔުންތައް ުހަށހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުަމށާއި، ކައުްނސިލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ 
ވަސީލަތްތައް  ތަންތަނާއި، ،ދަލާއިމު ރައްޔިތުންގެ، މަތްތައް ދެމުންގެންދާގޮތާއިޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޚިދު

ބޭނުންކުރެވެމުންދާޮގތާއި، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރާއި، ރައްޔިތުންގެ 
ޅަހެޔޮ ރައްޔިތެއް އިޤްިތޞާދީ، ޘަޤާފީ އަދި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދު، ށް ނިންމުަމްށ މަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާޢީއަކަންކަން އަމިއްލަ

ދަތިތަްއ  އެކަންކަން އެމަގުންކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ދިމާވާ، ބިނާކުރުމަށް އެކައުންސިލުން ުކރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި

 2015ން  26ފެބްރުއަރީ  2014މި މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓްގައި ހިމަނާފައިވާނީ  މޮނިޓަރިންގ އެކެވެ. ދެނެގަތުމަށް ކުރެވޭ
ގެނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން ނިމުނު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް  25ފެބްރުއަރީ 

ކައުންސިލްެގ މަސައްކަތް ހުރިގޮތުގެ  ވަނަ އަހަރު 2013ހުރިގޮތާއި، އަންނަުމންދާ ބަަދލުތައް ދެނެގަތުަމށްޓަކައި 
 16ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ފީއަލި މައްޗަށްވެސް ބަލާފައިވާނެއެވެ. ިނލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުީރ 

 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  2014މާރިޗް  18އިން  2015މާރިޗް 
 މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކުންނެވެ.  05ކައުންސިލްގެ އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނުން ކަނޑައެޅި 

 

 އައްސަސާމޮނިޓަރ ކުރެވުނު މު 

ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާޫނުނ  ފީައލީނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުރުބުރީ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިާވ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ  22( ގެ 7/2010)ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 ގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކިމުޢާމަލާތު ކުރުމު ކުރުމާއި، ދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި
 ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ.
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 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

 ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނެވެ. ފީއަލީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޤާމުތައް ކަނޑައަޅާ އެމަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރަނީ ކައުންސިލްގެ 

މަޝްވަރާއާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. އަދި މިމުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 
 މިޝަނުން ހަދާ ޤަވާޢިދުތަކެވެ. ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ަދށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

ވަަނ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް  11 މެއި 2011ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިަގނޑު ފީައލީ ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުރުބުރީ 
ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރިފަހުން އިތުރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވެއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލަށް 

ސައްކަތު މުވައްޒަފުން މިސްކިތު އިމާމް އަިދ މަ)( މަޤާމު ސާދަ) 14ވާ އިދާރީ އޮނިަގނޑުގައި ޖުމްލަ ފާސްކޮށްދީފައި
 މަޤާމަކަށް ޝަރުތުހަމަވާ މީހުން ނުލިބުމުގެ ސަބަުބން 4މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ވެއެވެ. އޮިނގަނޑުގައިވާ ހިމެނިފައި( ނުހިމަނާ

  އޮްތކަމަށް ދައްކައެވެ. ލައްވާއެމަޤާމުތަކަށް މީހުން ނު

 މުވައްޒަފުން 

)މިސްކިުތ ( މުވައްޒަފުން ސަާތރަ) 17ގެ ނިޔަލަށް  2015މާރިޗް  18ކައުންސިލްގައި  ފީައލީނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުރުބުރީ 

 ތިރީަގއިވާ ތާވަލްގައިވާ ފަންތިތަކުގައި މަސައްކަތޮކޮށްފައިވެއެވެ. މުވައްޒަފުން ހިމަނައިގެން( 

 މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް 

 ޢަދަދު  

 00 ސީނިއަރ ސްޓާފް

 01 މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް 

 07                             ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ

 09  ސަރވިސްސަޕޯރޓް 

 17  ޖުމުލަ 
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29%

28%

40%

ސީނިއަރ ސްޓާފް މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ   ސަޕޯރޓް ސަރވިސް  

މަޤާމުތަކުގައި ތިބި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުގެ  ކައުންސިލްގެ  ފީއަލީނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތިރީގައި އެވަނީ 
 ނިސްބަތް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެކެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 

 

  

 

 

 

ގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފުންގެ  2015މާރިޗް  18ގައި  ކައުންސިލްފީއަލީ ނިލަންދެ އަތޮުޅ އުތުރުބުރީ ގައި އެވަނީ ތިރީ

 ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ތާަވލެކެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު 

 ޢަދަދު  ލެވެލް  #

 04 އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް 1

 03 މެދުމަދުރަސީ 2

 0 ޘާނަވީ  3

 9 ސެޓްފިކެޓް 4

 1 ޑިޕްލޮމާ 5

 

ތާވަލަށް ބަލާއިރު އެިކފަންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތާއި ހުނަރަށް ބަަލއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީީމ މަތީގައިވާ 

 ފެންވަރު އެނގޭނެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް މެދުމަދަރުސީ ޘާނަވީ ސެޓްފިކެޓް ޑިޕްލޮމާ

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 

 

 

 

 ންސިލްގެ އިދާރާ ކައު 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފީއަލީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ފީއަލި ފ. 
 ،ދިވެހިރާއްޖެ

 އަމީނީމަގު
 feeali2006@hotmail.com އީމެއިލް:     674 0594 ފެކްސް:  674 0012 ފޯން ނަންބަރު:

 ތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ކައުންސިލްގެ އިޚް 

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

 ރަޙައްދެވެ. ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަ ފީއަލީއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ކައުންސިލުގެ މަޞްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް 

ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނެގ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ކީ ކައުންސިލަ ފީއަލީ ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުރުބުރީ 
މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ކައުންސިލެކެވެ.  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 21

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށް ހިންގައި، ރަށް ތަރައްޤީކޮށް، މިޤާނޫނުގައި  )ހ( 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަރށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން. 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލާއި، މިގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ރަށުގެ ވެރިވުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީރައްޔިތުންގެ ބައި )ށ( 
 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.

ރަށު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަިއ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން  )ނ( 
ރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ރަުށ ކައުންސިުލން ތަންފީޒްކުރުމަށް ަރށު ކައުްނސިލާ ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ މަޝް

 ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މިޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ތަންފީޒް ކުރުން. 

ށާއި އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަ )ރ( 

ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެދީ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަްނފީޒްކުރުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް 

ޖަވާބުދާރީވެ، މިނިސްޓްރީތަކުްނނާއި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޖަވާްބދާރީވެ، މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު 
 ން.ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅު

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( 

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

 މުގައި މިލްކު ކުރުން. މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކަުއންސިލްގެ ނަ

އި ރަށުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ  މަތިން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ )ވ( 

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ ބިމާބެޭހ ޤައުމީ އިދާރާއިން ރަށު ކައުްނސިލާ 
 މަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން. ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ފަޅާއި ބިން އެކި ބޭނު

އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޭބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި  )މ( 
މިލްކުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަަދ ތަކެތި، މިޤާނޫނުގެ ަދށުްނ ހެދޭ 

   ެއހެން ފަރާތް ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ިދނުމާއި ދޫކުރުން. ، ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ  )ފ( 
ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި 
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ފަރާްތތަކަށް އުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި މަސްލަޙަތުތަކާއި މިްލކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާކަ
 ށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަަމށް ފަންޑު ދިނުން. ހު

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

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

މީހުންގެ އަމިއްލަ ބިްނތަކާއި މުާދ އާއްމު ބޭނުމަށްޓަކާ ކޮންެމހެން ނަގަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ޤާޫނނާއެްއގޮތްވާ  )ލ( 
 ގޮތުގެ މަތިން ޢަދުލުވެރި ބަަދލު ދިނުމަށްފަހު އެފަދަ ަތންތަން ެނގުން. 

އި ރަށުގެ މަގުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ިޚދުމަތް ދެވޭ ތަންަތނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަދުފަހަރާ )ގ( 
 ޕާކުފަދަ އާއްމު ތަންތަނަށް ނަންިދނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން. 

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

 ބަންދުކުރުން. 

އި ގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ެއީހތެރިކަމާރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު )ސ( 

 އެއްބާރުލުން ދިނުން. 

 މިޤާނޫނުގައި ބުެނފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް ޮފނުވުން.  )ޑ( 

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

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

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

ކައުންސިލްގެ އިހުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުިޅގެން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ާދއިރާގައި  )ޕ(
އެއްވެސް މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ުތހުމަުތކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙްޤީގު ކުރުމަށް 

 ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން. 
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 ހިންގުންރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  )ޖ(

 ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުން.  )ޗ(

 މަތްތައް ޚިދު ކައުންސިލުން ދޭ 

 ފީއަލީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުަތކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނ، 
ން އުޞޫލުށް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ ތިރީގައިވާ ޚިދުމަްތތައް ރައްޔިތުންނަކައުންސިލުން 

 ވަނަ ާމއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ. 24ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ރަށުގެ މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުން  )ހ( 

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

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

ރަށުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުށްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި  )ރ( 

 ުޑ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ނއެއްގަމު ތޮށްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަ

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

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ބޮޑެތި މީހުންގެ  )ކ( 
 ފެްނވަރުމަިތ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން. ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ 

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ަރށުގެ ރަސްމީ ލިއުންތައް އަރްީޝފްކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ  )އ( 
ގައި ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ލައިބްރަރީގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ަޒމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީ

 މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން.އެކިއެކި ލައިބްރަރީން 

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

 ވަސީލަތްތަކާއި ޢާއްމު ޕާރކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުން. 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރުކަޒު  މ()
ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގަ ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުށްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ 

މާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ލިބޭފަރާތްތަަކށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު
 މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ ީމހުން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމ ކުރުން.

ޟްނުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެޭހ ޤާނޫާނ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތން އަދި ރަުށގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާރު  )ފ(

ކުރުމާއި ބިމާ ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ދޫ ގޮތުގެ މަތިން، ރަށުން ބިން 
އެއްގޮތްވާ  އި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހާގަވާއިދުތަކާއިގަވާއިދުތަކާ ކުރުމުގެ 

ބިމާ ގުޅޭ  އި އެިކއެކި ފަރާތްފަރާތުން ރަށުގެގޮތުގެ މަތިން ރަށުގައި އިމާރާތްުކރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަ

ގޮތުން ހިންގާ ބިާމބެހޭ އެންެމހައި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯރޑްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާޤނޫނާިއ 
 މިނޫންވެސް ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ބެލެހެއްުޓން. 

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

 ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ޭބނުންވާ ަމޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން. )ތ(

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

 ން ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓުން. އާސާރީ ތަންތަ )ގ(

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

 ޤައުމީ އިޙްތިފާލްތައް  ބޭއްވުން. 

އި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާ )ސ(

 ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެެލހެއްޓުން. 

 ޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެެހއްޓުން. ނރޭގަ )ޑ(

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން )ޒ(

އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ިނޒާމެއް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި  )ޓ(

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

މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުުޅމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗިހި  )ޕ(
ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްުޓމާއި، 

އުޅަނދުފަހަރުން ޭދ ޚިދުމަތްތައް ޢާންމުންގެ އަުތން ފީނަގައިެގްނ، އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުްއވާ 

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 

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

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

ވެހި ނުވެ ދިރިއުޅެމުން ބެލެހެއްޓުމާއި، އެރަށެއްގެ ރެޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، ރަށް
 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 ހިންގުމުގެ ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަކައުންސިލް ފީއަލީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ކައުންސިލުންނެވެ. ރަށުވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުޮކށްފައިވާ  21ޤާނޫނުގެ 

 ހިންގުމުގެ އެްނމެ އިސްފަރާތެވެ.  ފީއަލީކައުންސިލަކީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ފީއަލީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 މެންބަރުންގެ ނަާމއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ކައުންސިލްގެ  ފީއަލީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ރައީސް   މުޙައްމަދު ޖަލީލް  .1

 ނާއިބު ރައީސް   ޔަމް ޙަސަންމަރް .2

 މެމްބަރު  ވަސީމް އަޙްމަދު  .3

 މެމްބަރު  މުޙައްމަދު ފަޒީން  .4

 މެމްބަރު  އާއިޝަތު ޝެހެނާޒު  .5
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 ފުރަތަމަ ބައި 

ކައުންސިލް ހިންުގމާިއ ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޮއންނަ ގުުޅމާއި  1
 ކައުންސިލްގެ މަސަްއކަތު މާޙައުލު 

 ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ަޤާވޢިދު  .1.1
ވަނަ  111ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ އަތޮޅުތައް އުޞޫލުން  ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީދިވެހިާރއްޖޭ ންވާނީގަހިންކައުންސިލް 

 ހިންގާނެ ޤަޥާިޢދެއް އެކުލަވާލައި އެޤަޥާޢިދުގެ ދަށުންނެެވ.  މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިެގން ކައުންސިލުން 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

  ގާ ޤަވާއިދު ފެންނަންެނތްކަން.ހިންތުރުބުރީ ފީއަީލ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަތޮޅު އު

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މަތިން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 111ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު އާއި އެއްގޮތްާވ  ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްތައް ިހންގައި، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާބެހޭ އިޖުރާއީ ޤަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާުރ 
ވީ އެންމެ  މަފެންނަން ނެތްކަމަށްވާނަ ލްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވުމާއެކު ކައުންސިލްގައި ހިންގާ ޤަވާއިދުކައުންސި

 އަވަހަކަށް ފީއަލީ ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދު ހެދުމަށް ދަންނަވަެމވެ.

 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 

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުދަ ދުވަހުގައި ކަމަްށ ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލްުވްނތައް ކުރިއަށްގެންދާނީ  .1

 ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަން.



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނަ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2
ދުވަސް ކުރިން މެންބަރުންނަްށ  2ވުްނތަކުގެ އެޖެންޑާ ބައްދަލްވުންތަްއ ބޭއްވުމުގެ އްދަލުވާގޮތަށް ކައުންސިލް ބަ

ކަްނ ސް ޖަލްސާތަކަށް ދަންނަވާފައިވާދުވަަހށް ަކއިރިވުމުންވެ 01 ކުރުމަށް އޮތްނަމަވެސް،ލިޔުމުން ހިއްސާ 
 ފާހަގަކުރެވޭކަން.

ވަނީ ުރ ބޭއްވިފައިވުމެއް ބާއްަވން ޖެހޭއިބައްދަލު އާންމު  44ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ  2015 ފެބުރުވަރީ  25 .3
 ކަން.ވުންބައްދަލު 15

ބައްދަލުވުމެއްގެ  14އަދި  .ފާސްކޮށްފައިވާކަން އްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ބަ 09ވުމުގެ ތެރެއިން ބައްދަލު 15 .4

 އެޖެންޑާ ފައިލްތަކުން ފެންނަްނނެތްކަން. ޔައުމިއްޔާ ފައިލްކޮށްފައިވާކަން. ޖަލްސާތަކުގެ
 ޚާއްޞަކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން  ޤަޥާޢިދުން ުނބާއްވާކަްނ. .5

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ  115ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ .1
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްަފހަރު ކަުއންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ާޢްނމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ަދްނނަވަމެވެ. އަދި 

އެހަފްތާަގއި ބައްދަލުވުން އްވައި ނުވެއްޖެނަމަ ސަަބބު ރަގަޅަށް ލިޔުވޭގޮތް ގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްކައުންސިލް

މަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.  ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް ތަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމުން އެގޭގޮސަބަބު ލިޔު ނުބޭއްވުނު
ބޭއްވުމުގައާއި، ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި ކައުްނސިލަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް 

ތަ ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅި ހުރަސްއެޅި ނުވަ
ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާުކރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީ ކައުންސިލުން އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް 

މަދު ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެކެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބުކުރާ ޚާކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްސިފައެވެ. ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކަންކަން ިނންމުަމށް އިންތި

ކުރެވޭ ފަރާތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ކަްނކަން ނިންމައިދޭ، ރައްޔިތުންގެ އެދޭގޮތަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ކަންކަން

އިންތިޒާމުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާ ފޯރަމެވެ. ވީހިނދު، މިއަސާސީ ޒިންާމ އަދާކުރުމުގައި 
 ކައުންސިލުން ފަރުވާ ކުޑަކުރަމުންދާނަމަ، އެކަމަކީ މިކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. 

ށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަުކްނ ނިންމާ ނިންުމންތަކަކީ، ވަރަ  .2
ތަކެތިކަމަށްވާީތ، ފައިލުން މަދުެވފައިވާ ޔައުމިއްޔާތައް ހޯއްދަވާ ޤަވާޢިދުން ފައިލްކޮށް އެމަސައްކަްތ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

 ދަންނަވަމެވެ.  ށްޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަމުވައްޒަފަށް އެތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތި
މިއްޔާ އަދި ޔައު މަށާ،ލްކޮށް ބަލަހައްޓަވަުމން ގެންދިއުފައިޖަލްސާ ބާއްވާނަމަ އެޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ޤަވާއިދުން  .3

 ދަންނަވަމެވެ.  ފާސްކޮށް ފައިލް ކުރެއްވުމަށް
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ވަނަ އަހަރަށް  2015ފެބްރުވަރީ  25އިން  4201ފެބުރުވަރީ  62ތިރީގައި އެވަނީ 
 ކެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ ހާޟިރީ އެނގޭނެފަދަ ޗާޓެ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

 18ގެ  81ޞަފްޙާ: 

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

 

 

245

164

0 0 13 30 7 3 28

ންކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފަޒީ

245

168

4 2 14 29
10 13 7

ްކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ވަސީމ

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 ކައުންސިލްގެ ުކއްލި ަބްއދަލުވުންތައް  .1.3
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ  116ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.ކުއްލި 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ބައްދަލްވުމެއް ބާްއވާފައިވާކަން.  17ގެ ނިޔަލަށް ކުއްލި  2015ފެބުރުވަރީ  25 .1
ބައްދަލުވުމެއްގެ  13ބައްދަލުވުންކަން. ނަމަވެސް  8ފާސްކޮށްފައިވަނީ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  17 .2

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިލްކޮށްފައިވާކަން.

 ޤަރާރު ފާސްކޮށްފައިވާކަން. 1ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުމަކުން  .3

 ން.އަށް ލަފާކޮށް ފިނޭންސަްށ ފޮނުވަންޖެހޭ ބަޖެޓް ކުއްލި ބަްއދަލުވުމަކުން ފާސްކޮށްފައިވާކަ 2015 .4



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

 19ގެ  81ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމަށްނޫނީ ކުއްލިބައްދަލުުވްނ ނުބޭއްވުމަށާއި،  .1
 މަށް ދަންނަވަމެވެ. ޤަވާއިދުން ފާސްކޮށް ބެލެހެއްޓުބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން  116ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2
 ހު ފައިލް ކުރެއްވުމަށް މަށްފަޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރު ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިނަމަ ބައްދަލުވުމުގެ

  ދަންނަވަމެވެ. 
ބޭއްވޭެނ ޙާލަތްތައް ރަގަޅަށް ބައްލަވާ ޤާނޫނާއި، ޤަާވޢިދު ހަމަޖެހިފަިއވާގޮތުގެ މަތީްނ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް  .3

ންމިދާނެކަންަކންނޫީނ ނުނިންމެވުަމްށ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުންގެްނދެވުމަށާއި، ކުއްލި ބައްދަލުުވމަކުން ނި

  ދަންނަވަމެވެ. 

 ތްތައްކައުންސިލަރުްނގެ މެުދަގއި މަސްލަޙަތު ފުުށއަރާ ޙާލަ .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

ރެއްއޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ މިފަދަ މެންބަރަކު އެބައްދަލުވުމެއްގައި ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައު
 .ކަމަށް ބުނެަފއިވެއެވެބައިވެރިވެގެންނުވާނެ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތު މެދުވެރިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެކައުންސިލަރަކު ތަނާޒުލް  .1

 ވަމުން ގޮސްފައިވާކަން. 
ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ުފށުއަރާ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ ުއޞޫލެއް ހެދިފަިއ  .2

 ނެތްކަން.
 ލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތެއް އަދި ދިމާވެފައިނުވާކަން.މަސް .3

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަހަތުފުުށއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ޤަޥާޢިދު ހަމަޖެފައިވާގޮަތށް ަކންކަން ހިންގެވުމަްށ 
އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައްވައި ކަމެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ  އަދި އެފަދަ މަށް ދަންނަވަމެވެ. ލުކަން ދިނުސަމާ

 ދަންނަވަމެވެ.  ބޭއްވެވުމަށްވެސް

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލްގެ ނިންުމންތައް  .1.5
ކައުންސިލުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  118ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

އްޙަ ޞަ. މިގޮތަްށ ހާމަނުކުެރވޭ އަމުރުތަކަކީ ޖެހެއެވެޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ާޢންމުކޮށް ހާމަުކރަންފާސްކުރާ 
 މުރެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.އަ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކުގެ ޚުާލސާ ފައިލް ކޮށްފައި ވާކަން. .1

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން  118އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

 ނިންމުންތައް ޯނޓިސް ބޯޑުގައި ޢާންމު ކުރަމުން ގެންދާކަން.
ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލްވުްނތަކުން ނިންމާ ނިންމުްނތައް ާޢންމު ކުރުމަށް އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ފާސްކޮށް،  .3

 ށްފައި ނުވާކަން.ޢާންމު ކޮ

 ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޢަަމލު ކުރަމުންދާކަން. .4
 

   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލުން  މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ނިންމަވާނިންމެުވންތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުންކައުންސިލުން  .1
ތަކުގެތެރެއިްނ ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވިސަބަބުތަްއ ނިންމަވާނިންމެުވން 

 ދަންނަވަމެވެ. ތަށް ފާހަގަ ކުރައްވައި ބެެހއްޓެވުމަށް އެގޭގޮ
އެއަމުރަކީ ޞައްޙަ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ޢާއްމުކޮށް ހާމަނުކުރެވޭނަމަ  .2

ވަނަ މާއްދާގައި  118އަމުރެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ،އިރުތަކާއަދި ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޢަމު ބުނެފައިވާތީ އެގޮތުގެމަީތން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަަވމެވެ.

 ދަންނަވަމެވެ. ލުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ޢާއްމުކުރާނެ އުޞޫލެއް ފާސްކޮށް އެއަށް ޢަމަޤަރާރުތައް 

ކަންކަްނ ނިންމުމާއި ކަުއްނސިލަރުންާނއި އިާދީރ މުވައްޒަުފންެގ  ކައުންސިލުން .1.6

 މުޢާމަލާތާއި ކޯިޑނޭޝަން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލްުވން ތަކަށް އިދާރީކަންކަން އެެޖންޑާ ކުރެވެނީ އިދާރީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިްނ  .1

ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ ރައީސާ ހަމައަށް ގެނައުމުން އަދި މެންބަރުން 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ތައްކަން. ބައެއް މެންބަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަންހުށަހަޅާކަންކަމުގެތެރެއިން ރައީސަށް ފެންނަ ކަންތައް
 ކޮށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ހޯދި މަުޢލޫމާތުތަކުން އެގޭކަން.ޤަވާޢިދުން ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ

ކަން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމައިގެން 03 މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ .2
ންމެ ސެކްޝަނަކަްށ ކައުންސިލަރެއް ހަމަޖައްސައި، ފީއަލީގައިހުރި ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ އެގޮތުން ކޮ

ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ންބަރަކު  ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަން. ނަމަވެސް ސެކްޝަންކަންކަން ބެލުމަށް ކައުންސިލް މެ
ެނިތ ހުއްޓިފައިވާކަން މަކުން ނިންމުމެއްކައުންސިލަރުން މެދުވެރިކޮށް ކުރުން ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވު

 ފާހަގަކުރެވޭކަން

ންނާ ޙިއްޞާނުކޮށް ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަރުބައެއް  ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މުހިއްމު .3
 ކަން ބެލިެބލުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭކަން.ކުރަމުންދާ

ބަބުްނ ކައުންސިލަރުންނާއި ރައީސްއާއި އޮންނަންޖެހޭ ސަ ބައެއްކަންކަމުގެ ސިޔާސީ ފިކުރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިމާވާ .4
 ގުޅުން އެންމެރަގަޅުނޫންކަން ފާަހގަކުރެވޭކަން.

ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ރަށުން ބޭރަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަޥާޢިދާ އުޞޫލުތަކުގެބޭރުން ކައުންސިލް ހިންގަވަން .5
ސުންފަދަ ކަންކަން ނުނިްނމަވާ ހުރިކަން ވަޑައިގަތުމުގައި ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގަވާނެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއް

 ފާހަގަކުރެވިފައިވުން.

ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާ އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އެންމެ ރަގަޅުނޫންކަން. ޒިންމާާދރު ވެރިއެއްގެ  .6
ްނ ިއދާރީކަންކަމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު ތަފާތު އެކިމުވައްޒަފުންނަށް ބަދަލުވަމުންދިއުްނ ިގނަޢަދަދަކަށް ދިމާވެފައިވުމު

ރަގަޅު އިންތިޒާމަކަށް ގެންދިއުުމގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެފައިވާކަން. އަދި އެޒިންމާތައް ޙަވާލުވެފަިއވަނީ ވެރިންގެ 

ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުން އިދާރާގައިނެތުމުން އިދާރީ ޢަމަލީ ަމސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެތެރެއިން މުވައްޒަފަކާ 
 ދަނާކަމާއެކު އިދާރާ ހިންގުމުގައި މައްސަލަތަކެއްހުރިކަން.ކަމަށްވުމުން ހަރު

ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރެވި މަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނީ  .7

 ކަން.ވެރިޔާއަށް ނޯޓެއް ފޮނުވައިގެންޒިންމާދާރު

 ންނާ ޙަވާލުކުރުމަށް އުޞޫލެއް ހެދިފައިނުވާަކން.ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންތަްއތައް އިދާރީ މުވައްޒަފު .8
 ރައީސްއާއި މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރަގަޅުކަން. .9

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ކުރެއްވުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކައުންސިލަށް ކަންކަން ހުށަހެުޅމުގައި، ލިޔުމުން ކަންކަން ހުށަހެޅޭނެ  .1
 ދަންނަވަމެވެ.

 ކުރެއްވުމަށްންކަން ޤަވާޢިދުން އެެޖންޑާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބައްަދލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ުހށަަހޅާކަ .2

 ދަންނަވަމެވެ.
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ކަންތައްތަްއ  ްއމުބާއްވައި މުހިދަލުުވންތައް ޤަވާއިދުން ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައް .3
ކަންކަން ކުރުމުގައި މުޅިކައުންސިލްގެ  އަދި މުހިއްމު ކުރަމުންގެންދިއުން މުވައްޒަފުންނާވެސް ޙިއްސާ އިދާރީ

ހޯއްދަވައިގެން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކައުންސިލް ހިންގަވަންހުްނނަވާ ބޭފުޅަުކ ހަޖެއްސެވުމަށް  އެއްބާރުލުން
ރުްނގެ ރުހުމާއެކުނޫނީ އެއްވެސްކަމެއް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ޙިއްޞާކޮށް މެންބަ އްމުސަމާލުކަންދެއްވުމާ، މުހި

 ދަންނަވަމެވެ.  ނުކުރެއްވުމަށް
ގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދުގައި ފުޅުން ރަށުންބޭރަށް ވަޑައިގަތުމުހިންގަވަން ތިއްބަވާ ބޭ ކައުންސިލް .4

 ދަންނަވަމެވެ. ރެއްވުމަށް ކުވާ ގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކަޑައެޅިފައި

ވާގޮތުގެ މަތީންކަމަށްވާީތ، އެނޫންގޮތަކަށް ިނންމާފައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަވަންވާނީ ކައުންސިލުން .5
ންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ޖެހޭނެީތ، ކައު ގެނައިކަން ލިއުމުން އޮންނަން މަށް ބަދަލުނަމަ އެނިންމުސައްކަތް ހިންގާމަ

 ދަންނަވަމެވެ. ގޮތެއްގެމަތީންނޫނީ ނުކުރެއްުވމަށް ކައުންސިލްއިން ނިްނމާމުގައި ހިންގު
ާލބައާއިމަންފާއަށް  ެރއްވުމުގައި މުޅި ރައްޔިތުންގެގައާއި، ޢަމަލު ކުނިންމުމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ަކންަކން .6

 ވަމެވެ. ދަންނަ ދެއްވުމަށް މަށް ސަމާލުކަންރުކަންކަންކު ވިސްނަވައިގެން އެންމެހައި
 ހިންގުމެގެ ޤާޫނނުގައިވާ ގޮުތގެމަތީން ކައުންސިލުން ކުރަްނޖެހޭ އެންމެހައި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް  .7

ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އާއެކު ޝްވަރާބައިވެރިވުމާ، މަ ކަންކަންކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ

ުމން ުމޅި ކައުންސިލްގެ ކަންކަންކުރުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްކަމަށްވުކައުންސިލަކީ އެޤާނޫނުގައިބުާނ 
ބުނާގޮުތްނ  އެއްގޮތަށްނޫނީ ކައުންިސލުންގެ ކަންކަންކުރުމަކީ އެޤާނޫނު އެކު ނިންމާ ނިންމުންތަކާމަޝްވަރާއާ
 ކަން ކައުްނސިލުން ނިންމަވާނިންމުންތަކާ ކަން އްޔިތުންނާގުޅޭ މުހިއްމުގޮތެއްކަމަށްނުވާެނީތ ރަށުގެ ރަ ކަންކުރެވޭނެ

 ދަންނަވަމެވެ.  ތެއްގެމަތީން ނޫނީ ނުކުރެއްވުަމށްގޮ
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ތިރީގައި އެވަނީ ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮުތގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަމާއި 
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި ، އެއްބާރުލުމާއި، ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި

އެހެން ކައުންސިލަރުންނާއި އޮންނަގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ތިރީގައިއެވާ ސުވާލުތައް ކުރުމުން ކައުންސިލަރުން ދީފައިވާ 
ޖަވާބުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފަިއވާ އެނަލިސިސް އެކެވެ. މިސުވާލު ކަރުދާހަށް ޖަާވބު ދީފައިވަީނ މޮނިޓަރ ކުރިއިުރ 

 ކައުންސިލްގައި ތިއްބެވި ބައެއް މެމްބަރުންނެވެ. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާ އޮންނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟ .2
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 ރައީސާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ އޮްނނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟ކައުންސިލްގެ  .3

 

 

 

 

 

 
 

 އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުންނާއި ޔުނިޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟ .4
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އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި، ތިރީގައި އެވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
މުވައްޒަފުންނާ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލަރުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތް 

 ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ މައްޗަށް އް ކުރުމުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންރާވާފައިވާގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ިތރީގައި އެވާ ސުވާލުތަ
 އެކުލަވާލާފައިވާ އެނަލިސިސްއެކެވެ. 

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

 ދެކެނީ ކިހިނެތް؟

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ާފސްކުރާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފަށް އެނގޭ މިންވަރާ  .2
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 ރިޕޯްޓ ކުރުމާއި މޮިނޓަރ ުކުރންމަސައްކަތް ހިނގާ ނުިހނާގގޮތް ބެލުމާިއ  .1.7
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އިދާރާގައި ފެންނަން ނެްތކަން. ބެހިފައިވާގޮތް ކަުއންސިލްސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް  .1
  ވާކަން.ނުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލެިވފައިދުވަހުން ދުވަހަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާޮގތް ބެލު .2

 މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން.ސެކްޝަންތަކާއި، ޔުނިޓްގެ ހިްނގުން ޙަވާލުވެފައި ތިބޭފަރާތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު  .3
މުވައްޒަފުންނަށް ސުޕަވައިޒަރުންގެ ފަރާތުން ިލބެންޖެޭހ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުްނ އެންމެރަގަޅަށް  .4

 ލިބެމުންގޮސްފައިނުވާކަން ފާހަގަުކރެވޭކަން.
މުވައްޒަފުންނަށް  ތަކުގެ ަމސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެހެން ސެކްޝަން/ ޔުނިޓްތަކުގެ ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓް .5

 އެނގޭކަން.
މްތައް ޤަޥާޢިދުން ރެކޯޑްފައިލްތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވާކަން. ނަމަވެސް އެފޯ .6

 ނުވާކަން.ލާފައި

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ސުޕްވައިޒަރެއް ހަމަޖައްސާ އެ ސުޕްވައިޒަރުންގެ މައުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަްށ  .7
ނަމަވެސް މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒަރ މެދުވެރިކޮށް ބެލެހެއްޓެމުންދާގޮަތްށ މަސައްކަތްތައް ން.އެނގޭކަ

 ހިގަމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލަރުންނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް  މިހާރު  .8

 ބަލަހަްއޓަމުން ނުގެންދާކަން.އެމަސައްކަތްތައް އެގޮތަށް 
މުވައްޒަފުންލައްވާ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ބައްލަވަންޖެހޭ ކަންކަންރަގަޅަށް ބައްލަވާަފއިނުވާކަން އަިދ  .9

އެކަމާބެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ދުަވުހންދުވަހަށް ފުރިހަމަޮކށްފައިނުވުާމއި، އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ނަގާ ހުއްދައިގެ 
ގެ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ރެކޯޑް ފޮތްތައް ދިމާނުވާގޮތަށް މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން. ގަޑީ

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ހޭދަވެފައިވާ ވަގުތާއި ކޮށްފައިާވ ޚަރަދުތަކަށްބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާއެއް 

އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން  ތްަކން.ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތުން ފެންނަން ނެ
ޒު ކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބޭރުން މިސްކިތްަތކުގެ މުދިމުންނާ އެކައެކި މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައި 

 ރެކޯޑްތަކުން ދައްކާކަންޙަވާލުކުރައްވައިގެން އިތުރުގަޑީގައި ވަރަށްގިނަވަގުތު މަސައްކަތްކުރުވާފައިވާކަމަށް 
ގެންގުޅެންޖެހޭ ަމއްސަލަތައް އެކަށީގެންާވ ނިޒާމެއްގެތެރެއިން ނުނިމި އަތްމަތީގަިއ  .10

ބަލަހައްޓަމުންެގންގޮސްފައިނުވާކަްނ. އަދި ފައިލްކޮށް ބެެލހެއްޓުމުެގ ކަންކަންވެސް ރަގަޅު އިންތިޒާމެއްގެތެރެއިން 
 ބެލެހެއްޓިފަިއނުވާކަން.

އް ޤަޥާއިދުން ނިންމާފައިނުވާކަން އަދި ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިއުމުގައި އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތާއި ދުވަހު ޔައުމިއްޔާތަ .11

 އެހެނިހެން ބައެއްކަންަކން ދިމާުނވާގޮތަށް ހުންނަަކން 
 މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑިޖައްސާ ފޮތް ޤަޥާއިދުން ފުރިހަމަ ކޮށްފަިއނުވާކަން. .12
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިންޓަނަލް އޮޑިިޓންގ އަކީ ކަުއންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިތުަރށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލްގެ ާމިލއްޔަތު ބަލަހައްޓާ  .1
ފަރާތްތަކާއި އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޒިންމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު 

އެކަންކަން ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އިތުރަށް  ބެލެހެއްޓުމުގައި
ބާރުވެރިކުރުވި ކަމަކަށްވާތީއާއި އެފަދަ ކަންކަން ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން 

ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި  އިސްލާޙްކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަކަށްވާތީ ކޮންެމ އަހަރަކުވެސް
އިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދެވުމަށް  ކައުންސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ ކަންކަން

 ދަންނަވަމެވެ.  

ން އޮންނަ އެކަންކަ ތަކަށާއި،ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދު އިތުރުގަޑީގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާނަމަ .2
 ގެ ރެވޭ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒަރުތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އިތުރުގަޑީގައި ކުލާއި އެއްގޮތަށް އިއުޞޫ

ލިޔެކިއުންތައް  ތެރެއިން ކުރުމަށާއި، އިތުރުގަޑީގެ ރެކޯޑްސްތައް ޤަޥާޢިދުން ބަލަހައްޓައި، ބެލެހެއްޓުމުގެ
ބަލަހައްޓަވަމުން  ގައި ލިޔެސައްކަތްތައް ދުވަހު ޔައުމިއްޔާމަ އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭދިމާވާނެހެން ފުރިހަމަކުރައްވައި، 

މަސައްކަތްތައް،  އަދި ރަށުކައުންސިލުން ސްޕަވައިޒުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެކިއެކިމަށް ދަންނަވަމެވެ. ގެންދިއު
އިދާރީ މުވައްޒަފުްނ  ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި،މެދުވެރިކޮށް ަބލަހައްޓާޮގތަށް  ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން

ޒިންމާކުރެވޭނެ ނިޒާމަކަށް ަމސައްކަތްތައް ބައްޓަންކޮށް އެަފދަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ިއތުރުގަޑީގައިވެސް 

 ދަންނަވަެމވެ.  ބެލެހެއްޓޭނެޮގަތކަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް އްއެމަސައްކަތްތަ
ޤާއިމް  އްޓުމުގެ ކަންކަން ހަރުަދނާ ނިޒާމެއްތަކާއި ފައިލްކޮށް ެބލެހެނުނިމި އަތްމަތީގައި ގެންގުޅެންެޖހޭ މައްސަލަ .3

 ދަންނަވަމެވެ.  ކުރެއްވުމަށް
ދުވަހު ޔައުމިއްޔާއަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އޮފީހުގައި ހިންގާ ކަންކަމާއި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް  .4

ަޤވާއިދުން ފުރިހަމަ ދުވަހަށް ލިޔެ  ދުވަހުންވަހު ޔައުމިއްޔާ ކުރަމުންގެންދަންޖެހޭ ލިޔުމަކަށްވާއިރު ދު ތައްޔާރު
 ދަންނަވަމެވެ.  ކުރެއްވުމަށް

އްޞަ ޚާ މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑި ޖައްސާ ފޮތް ޤަވާއިދުން މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަ ކުރޭތޯ ސްޕަވައިޒަރު ބެލުމަށް .5

  ހަމަޖެއްސެވުމަށް ކަމާއެކު ހިގާނެގޮތެްއ ހަރުދަނާ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށާއި، ރަސްމީގަޑީގައި ކުރެވޭމަސައްކަތްތައް
 ދަންނަވަމެވެ. 

 ބަލަހައްޓަުމން ފައިލްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ނިންމަިއ ރެކޯޑް މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމްތައް ޤަޥާޢިދުން  .6
ނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް ހިންގޭމަށާއި، އިދާރީ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަޑާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް އިދާރާގައި ގެންދިއު

މަށާއި އިދާރާގައި މަސައްކަތްތައް އިސްކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ހިންގުމަށާއި އިދާރާގައި އިދާރީ ހަމަޖެއްސު

ތަކަށް މުވަްއޒަފުން ހަމަކޮށް ކައުންސިލްެގ މަސައްކަތްތައް ވާ މަޤާމުޮއނިގަޑުގައި ަހމަޖެހިފައި ބެލެހެއްޓުމަށް
އަދާކޮްށ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް  އި،މަށާޖައްސުމަހަރުދަނާކަމާއެކީގައި ކުރެވޭނެ ގޮތެއްހަ
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ތައް އިންތިޒާމުކުރެވޭތޯ ރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލެއްގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ިހފޭނެގޮތަކަށް މަސައްކަތް
 ދަންނަވަމެވެ.  ބެއްލެވުމަށް

 ތައް އުޞޫލުރޮސެްސތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި މަސައްކަތުގެ ޕް .1.8
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައި ނުވާ ކަން. .1

 ކައުންސިލުން އެއްވެސް އުޞޫލެއް ހަދާފައިނުވާކަން. .2
 ކައުންސިލުން ސާވިސް ޗާޓަރއެއް ހަދާފައިނުވާ ކަން. .3

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޤަވާއިދު ެހދުމާއި، ކައުންސިލުން ، ބޭނުންވާ  ރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޤާނޫނުން ކައުންސިލުން ދިނުަމްށ ލާޒިމްކު
މުހިންމުަކމަށް ދެކެމެވެ. އަދި ނިންމާ އެހެނިހެން ނިންމުްނތައް ނިންމުމަށް ޭބނުންވާ އިތުރު އެސް.އޯ.ޕީތައް އެކުލަވާލުން 

ހަމަ އެހެންމެ ކައުންސިލަށް ޚިދުމަތަށް އެދޭ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެޚިދުމަތް ޯހދުމަށް ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުެގ 
 ކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް  އުޞޫލުތަކާއި ސަރވިސް ޗާރޓަރ އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންާނ ޙިއްސާ

 ދަންނަވަމެވެ.  އުޞޫްލތައް ހެުދން އަވަސްކުރެއްވުމަށްގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގުޅޭފާސްކޮށްފައިވާ ޤާވާޢިދުތަކާ

 މަސައްކަތުގެ މާަޙއުލު  .1.9
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އެކަށޭނެ ޤާބިލް މީހުން ނެތުމާއި ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި  .1
 އެކުވެރިކަން ނެތުން.

 ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އެންމެރަގަޅަށް ނޯންނަކަން. .2

 .ހަމަޖެހިފައިނެތްކަން ނެ އިންތިޒާމެއް ރަގަޅަށް އަދި ކައުންސިލަރުން އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރެވޭ .3

   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ންޑާކޮށް ނިންުމންތައް އެޖެ ކައުންސިލުން ނިންމާ، މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބަލާ މުގައިއުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނިްނމުކަ .1

މެންބަރުންނާއި އިދާރީ އިސްވެރިންނާއެކު ކޯޑިނޭޓްކޮށް މައްސަލަތައް  ގެކުރީްނ ކައުންސިލްކައުންސިލުން ނިންމުމު

 ދަންނަވަމެވެ.  މެވުމަށްނިން
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 ަދންނަވަމެވެ.  ލުުވންތައް ޤަވާއިދުން ބޭއްވެވުމަށްކޯޑިނޭޝަން ބައްދަކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ  .2
 ދަންނަވަމެވެ.   ނގަޅު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށްކައުންސިލަރުން އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ރަ .3

ކުރުވަނިވިގޮތަކަށް  ަމްނފާ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންޮކށް ހިންގަވަންާވނީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި .4
ކަމަށް ވީއިރު، ގެންބަަލއި ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މަސްލަޙަތަށްވުރެ މުޅި ރަށުގެ މަސްލަހަތަށް

 ދަންނަވަމެވެ.  ހިންގުމުގައި ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށްމަސައްކަތްތައް  އެގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްގެ އެްނމެހައި

 ކުރުމަށް ހުިރ ވަސީލަތްތައް މަސައްކަތް  .1.10
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އިންސާނީ ވަސީލަތާއި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 ( މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާކަން.)ސަތާރަ 17ކައުންސިލްގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި  .1

އޮފީހުގައި  ފީޢަލީކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކުރިން  .2

 މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންކަން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮްށފައިވާ ފަންީނ  .3

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީްނ އަދި ތަޖްރިބާހުރި މުވައްޒަފުން ކައުންސިލުގައި  ބައެއް
 ދަތިތަކެއްުހރިކަން ވަރަށްބޮޑު އަދި އެކަމުގެސަބަބުން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގެވުމުގައިމަދުކަން. 

 2ޑިރެކްޓަރ،  1ގޮތަށް އިދާރީ އޮނިގަޑުގައި އޮތް އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ  އިދާރާގައި އެންމެ .4
 1ހުރިނަމަވެސް އޭނާވެސް  ޑިރެކްޓަރުއެސިސްޓެންޓް  1ކްޓަރު ގެތެރެއިން މަގާމުގައި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެ

 އިދާރާގައި ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެ އިސް ސިވިލް  މުންހުރު އަހަރުގެ ކޯހެއްގައި މާލޭގައި

 .މުން ހަރުދަާނކަމާއެކު ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި މައްސަލަތަކެއްހުރިކަންސާރވެންޓުން ނެތު
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އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް މެދުމަދަރުސީ ޘާނަވީ ސެޓްފިކެޓް ޑިޕްލޮމާ

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

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 

 

 ހުރި ވަސީލަތްތައް:ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

 )ަފހެއް( ކައުންސިލަރުންކަން. 5ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ  .1

އެއްކޮޓަރިއެއްގައި ކުރައްވަނީ ފިޔަވާ އެހެން ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް  އީސާއި ނާއިބު ރައީސްކައުންސިލްގެ ރަ .2

 ކަން.

ކައުންސިލަރަކަށް  1ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވާިއރު ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށް ގޮޑި ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް  05 .3
 މޭޒެއް ނެތްކަން. 

 ކޮމްޕިއުޓަރު ހުންނަކަން. 2ފޯނާއި  03ކައުންސިލަރުން ބޭނުން ކުރެއްވުަމށްޓަކައި  .4

 ންކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށް ކޮންފަރެންސް ހޯލެއް ހުންނަކަ  .5

 އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:

 މުވައްޒަފަކަށް މޭޒު، ގޮނޑި އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ލިބިފައިވާކަން އިދާރީ ކޮންމެ  .1

)އެކެއް(  1އް( ޕްރިންޓަރު އަދި ދޭއެ) 02އް( ފޯނާއި އަށެ) 08ކައުންސިލް އިދާރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ  .2

 މެޝިން ހުންނަކަން.ފެކްސް 

 )ހަތަރެއް( މުވައްޒަފުންނަށް ިތބެވޭ ގޮތަށް ވޯކްސްޓޭޝަނެއް ުހންނަކަން. 4 .3

 ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރިކަން. .4

 ކަރަންޓް އަދި ފޯނުފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް މެދުކެނޑިފައިނުވާކަން. .5
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 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް:

 6,165,707.83ވަނަ އަހަރަ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2014ސަރުކާރަށް  .1
( ގެ ބަޖެޓެއް އަށްޑިހަ ތިންާލރި ރުފިޔާހަތްސަތޭކަ ހަތްހާސް ފަސްޮދޅަސް ފަސްލައްކަ އެއްމިލިއަން ހަ)

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.

ތިންމިލިޔަން ) 3,550,963.00 ައހަރުގެ ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ ވަނަ 2014ކައުންސިލަށް  .2

 ގެ ބަޖެޓެއްކަން.ރުފިޔާ( ތިން ފަސްލައްކަ ފަންސާސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް

ލާމަރުކަޒީގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަްއ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްބޭުނންވާ  .3

ފައިސާ ކައުންސިލުން ލަފާކުރާ އަހަރީބަޖެޓްގައި ހިމެނުަމށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިއޮތް ނަމަވެްސ އެފަދަކަންކަމަށް 

 ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވާކަން.

 

 ލަފާކުރި ބަޖެޓް: 
 
 
 

 
 

 ލިބުނު ބަޖެޓް 

 
 
 
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީން އަދި ހުނަރު ދެނެގަނެ 
ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް  ދީ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރުއްޒަފުންނަށް ތަމްީރނާއި ތައުލީމުއެކަމަށް މުވަ
 ދަންނަވަމެވެ. ކުރެއްވުމަށް

  

 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
2013 8,032,890.00 1,317,923.00 - 

2014 6,165,707.83 1,146,265.00 130,000.00 

2015 6,459,645.26 1,038,901.00 - 

 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
 - - ފެންނަން ެނތް  2013
2014 3,550,963.00 46,780.00 - 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ނަ ބައި ދެވަ

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

  ކައުންސިލްގެ ލިޔެިކުޔންތައް ބެލެހެއްުޓން

 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. ގެކައުންސިލްރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްާދގައި  92ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2

އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް  )ފަހެއް( އަހަރުގެ، 5ގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، މަދުވެގެން 
 ޢާންމުކުރަން ޖެހެއެވެ.ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި  ރަށުޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު 

އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ތަްއޔާރުކުރަންވާނީ  ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްކައުންސިލުން  ރަށު .3

ބަލައިެގން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުެގ ޕްލޭނަށް ފައިނޭންޝަލް 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވެއެވެ. 93

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

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށެވެ. ރަށުގެ ަތއްޔާރުކުރެވޭނީ ރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓްކުކައުންސިލްގެ 

ެގ ދަށުްނ ަވނަ މާއްާދގެ )ބ(  108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .5
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް  ޤައުމީ، ( މަސްދުވަސް ކުރިންތިނެއް) 3މަވުމުގެ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަ

 ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ. ރަށު)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް  5އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 

 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ުމރާޖަޢާކޮށްފައި  އެކުލަވާލައިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއިވަނަ އަހަރު  2011ކައުންސިލުން  .1

 ނެތްކަން.

 ކުރިމަގަށް ރޭވުމުގައި ދޭންވާ ސަމާލުކަން ދެވިފައިނުވާކަން  .2



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް ގެންދިޔުމާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް 
ޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި، ކަމާގުޅޭ މިފަދަ މުހިއްމު ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސޮފްޓްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއް

އިގެން ރައްޔިތުންެގ އަިދ ރަށުގެ މުސްތަޤްަބލަށް ވިްސނަދަންނަވަމެވެ.  މުވައްޒަފުން މިކަންކަމަށް ޒިްނމާކުރުވުމަށް
ލާބައާއި މަންފާއަށް އިސްކަންދެއްވައިގެން މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރެއްވުމަށާއި، ރަށަކީ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅެން 

އެންމެއެކަށީގެންވާ ރަށަކަށްހެދުަމށް ކުރެއްވެހުރިކަންކަން ރާއްވަވައި އެކަންކަން ކުރެވޭނެގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް 
 ވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ގެންދެ

 ކައުންސިލްގެ މަަސއްކަތު ތާވަލާއި ބަެޖޓް  .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  އަށްކުރި ކައުންސިލުން ރަށު، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިކޮންމެ އަހަރެއްގެ 
 ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށްމަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް 

މާއްދާެގ ދަށުން ކައުންސިަލށް ވަނަ  96ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .3

 ނަގާ ލޯނަްށ ބަލައިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް  ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާއި
އެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްުކރަންޖެހެ 15އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

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

ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. އަދި ހިނގާ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވެންދެން ކަުއންސިލްގައި އެނޫން 
 ނެއެވެ. ތުން މަޝްަވރާއެއް ނުކުރެވޭމައްސަލައަކާ ބެހޭ ގޮ

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  98ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .4

ތަްށ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަެޖޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްަދނީއަށް ަބލައިގެން ތިލަފަތް ހަމަވާގޮ 
 ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

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

 ީރ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަ
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 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އެކުލަވާފައިނުވާކަން.  ވަނަ އަހަރަށް މަސައްކަތު ތާވަލެއް 2014ކައުންސިލުން  .1

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ފައިވާކަން. 2014ކައުންސިލްގެ  .2

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް އެލް.ޖީ.އޭ އިން ެއކުލަވާލާފައިވާ  2014އަދި  2013ކައުންސިލްގެ  .3
 ޓެމްޕްލޭޓާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.

ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ އާއްމު  2015ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް  ކައުންސިްލގެ  2015ކައުންސިލްގެ  .4

 ފާސްކޮށްފައިވާކަން. 2015ޖަނަވަރީ  07ޖަލްސާއިން 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުްނ  108ހިންގުމުެގ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 
އޮތް އަހަރުގެ  ކުރިއަށް ރަށު ކައުންސިލުން، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިކޮންމެ އަހަރެއްގެ 
 ދަންނަވަމެވެ.  އްވުމަށްފޮނު އަތޮޅު ކައުންސިލަށްތައްޔާރުކޮށް  މަސައްކަތު ތާވަލް

 ގެ ހަމަުހގެ ިރޕޯޓާއި ައހަރީ ރިޕޯޓް ކައުންސިލް .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  108ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ .2

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

 ކުރާ ކަމެކެވެ.ށް ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫުނން ކައުްނސިލަށް ލާޒިމުއަތޮޅު ކައުންސިލަރިޕޯޓް  ލުސީތަފް
 

 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: ޓީމަށް ފާހަގަ 

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައި އަތޮޅު  2014ކައުންސިލްގެ  .1

ރަމންޓް އޮތޯރިޓީެގ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ލޯކަލް ގަވަ ސިލަށް ފޮނުވާފައިވާފަިއ ވީނަމަވެސްކައުން

 ރިޕޯޓްފައިލް ކުރެވިފައިވާކަން.  ފޯމެޓަކަށްނޫންަކން.



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ރިޕޯޓު ދުވަހު ކައުންސިލުން ހިނގި ހަރަކާްތތަކުގެ ތަފްސީލް ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް  2014ކައުންސިލްގެ  .2
ިއ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެލް.ޖީ.އޭގެ ޓެންޕްލޭޓް އާއި އެއްގޮތަށްކަމަށާއި އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަ

 ކަން.ފައިލްކޮށްފައިވާ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އިން  109ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދަރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
އަހަރު ކައުންސިލުން ހިނގި ހަރަކާްތތަުކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓު ތިޔަ ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި 

މި ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ލިޔުންތަކަކީ އެކުލަވާލައި 

 ކު ފައިލްކޮށްކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބަހަްއޓަންޖެހޭ ލިޔުްނތަކެއް ކަމަށްާވއިރު އެލިޔުންތައް ރައްކާތެރި ކަމާއެ
ކައުންސިލުން ހިނގި ހަރަކާތްތަކުެގ ތަފްސީލް ރިޕޯޓު އަދި ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި  ބެލެހެއްޓުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.

 ދަންނަވަމެވެ.  ކުރެއްވުމަށްއެކުލަވާލައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ނަޫމނާއާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު

 ޓް ރިޕޯޓްކައުންސިލްގެ ޮއޑި .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:

 މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.ކައުންސިލްގެ  .1

އަށް ކައުންސިލްގެ އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓެއް އަތޮޅު  2014މާރިޗް  09އިން  2013ޖަނަވަރީ  01 .2
 ކައުންސިލްއިން ކޮށްފައިވާކަން.

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިންޓަނަލް އޮޑިިޓންގ އަކީ ކަުއންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިުތރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ބަލަހައްާޓ  .1
ފަރާތްތަކާއި އިދާރީ ކަންކަން ިހންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް އިުތރަށް ޒިންމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާުބ 

މުގައި އެކަންކަން ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އިތުރަށް ބާރުވެރިކުރުވި ބެލެހެއްޓު
ކަމަކަށްވާތީއާއި އެފަދަ ކަންކަން ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން އިސްލާްޙކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު 

ކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި ކައުންސިލުން ރަނގަޅު އެޅޭނެ ކަމަކަށްވާތީ ކޮންމެ ައހަރަ
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 ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދިއުމާއެކު، ކުރީއަހަުރގެ އިންޓާނަލް އޯޑިޓް
 ދަންނަވަމެވެ.  ނުއްވުމަށްރާއަށް ފޮގެކުރިން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާ 28ރިޕޯޓްވެސް ކޮންމެއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީން އަންގަވާގޮތެއްގެަމތީން ފާއިތުވިއަހަރުގެ ފައިސާގެ ސްޓޭޓްމަންޓްސްތަްއ  .2
 ވުމަށް ދަނަނަވަެމވެ. އްއިދާރާއަށް ފޮނުގެ ކައުންސިލް ގެކުރިން އަތޮޅު 28ކޮންމެއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ 

  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:

 ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންަކން. ކައުންސިލްގެ .1

 ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދަކުރަނީ ވައުޗަރގެ ނިޒާމުންކަން. .2

 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަކިން ެބލެެހއްޓިފައިވާކަން  .3

 ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ޤާނޫނުގައިވާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވާކަން  .4

ގެ  15ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ޖަނަވަރީ މަހުގެ  96ގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ކައުންސިލް .5
 ކުރިންކަން

އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި  5ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް % 94ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .6
 ރައްކާކޮށްފައިނުވާކަން. 

ނެރެވިދާނެކަންކަމުގެ މައްޗަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އިސްކަންދެއްވައި، ބޭކާރު  ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ނަތީޖާ .7

 ޚަރަދުތައް ކުޑަކުޑަކުރަންޖެހިފައިވާކަން
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ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަްށ އެދުމާިއ މުދާ ގަތުާމއި ލިިބގަތުމާއި އޯރަޑރ ކުރުުމގެ    .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

ބަލަހައްޓަމުންދާކަން. ަނމަވެސް ސްޓޮކްބާކީ ސްޓޮކާއި މުދަލުގެ ސްޓޮކް ކައުންސިލްގައި ލިޔެކިއުމުގެ   .1.1

 ބަރާބަރަށްދިމާނުވާަކން 
ތަޅުލެވޭތަނެއްގައި ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުްނނަތަެކތި ހުންަނނީ ވަކި މުވައްޒަފަާކއި ޙާވާލުކުރެވިފައި، ނަމަވެސް   .1.2

 ނޫންކަމާއި އިދާރާތެރޭގައި ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ކަން.

 ސްޓޮކްގައި ހުންނަ ތަކެތި ނަަގނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުެގ ފޯމް ބޭނުން ކޮށްގެންަކން.  .1.3

 ތަްއޔާރުކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްކަން.މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު   .1.4
 މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު ސްޮޓކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްޮކށް ބަލަހައްޓާފައި ވާކަން.  .1.5
 މުދާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކަން.  .1.6

 ގެންކަން.މުދާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަްށ އެދޭ ފޯމް އޮވެ  .1.7
 ވާކަން.ނުކައުންސިލްގެ ސްޓޮކް ފޮތް އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި   .1.8
މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންނާއި އެކައުންޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން ވަކިން   .1.9

 ބަލަހައްޓާފަިއނުވާކަން.

 
 ތަކެއްޗަށް އޯޑަރ ކުރުން  .2

 މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ކަން.  .2.1

 ަކން.ތަށްނޫންމުދަލަށް އޯޑަރ ކުރާ ފޯމް އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއް ގޮ  .2.2
 މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް އޮވެގެންކަން.  .2.3

 
 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް  .3

 ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކާ ނުލާ ހޯާދފައިނުވާކަން. 3އަގުގެ މުދާ  ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ 25000ރުފިޔާއާއި  1000  .3.1



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ރުފިޔާއަށްވުެރ ބޮޑުވާ ކަންކަން  25000ބައެއްކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ   .3.2
 ފަރާތުގެ ކޯޭޓޝަން ހޯދައިގެން ކުރަމުންދާކަމަްށ ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެގޭކަްނ. 3ބައިބައިކޮށްގެން 

މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގުގެ މުދާ އިޢުލާނުކޮށް ބިޑަށް ހުޅުވާލުމަކާ ނުލާއި    1.5ރުފިޔާ އާއި  25000  .3.3
  ހޯދާފައިނުވާކަން

 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެމަތީ އަގުގެ މުދާ ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ހޯދާފައިނުވާކަން. 1.5  .3.4
އިޢުލާްނ، ަމޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބިޑުކޮމެީޓ ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބިޑުކޮށްގެން ހޯދަންޖެޭހ މުާދތައް ހޯދުމުގައި  .3.5

 ޔައުމިއްޔާ އަދި ބިޑު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން.

 
 : ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ  .4

 ކަން އެކަށީގެންވާ ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  .4.1
 ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެއް ހަދައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން   .4.2
 ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން  .4.3
 ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބިލްތަކާއި ފައިސާ ނުދައްކާ ބިލްތައް ވަކިްނ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްާޓފައިވާކަން   .4.4

 ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރާކަމާއި ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ބަލަހަްއޓައި އަޕްޑޭޓް ކުރާކަން. .4.5

 
 ވައުޗަރ ރެޖިސްޓްރީ  .5

 ކައުންސިލްގައި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓަރީއެއް ގެންގުޅޭކަން  .5.1

 .ނޫންކަންތަށްވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ަނމޫނާއާއި އެއްގޮ  .5.2
ޚަރަދު ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީން ވައުޗަރުގެ ނަންބަރު ތަރުތީާބއި ވައުޗަރުގެ ކޯޑުތަކާއި ސަބް ކޯޑްތަކުން ކުރެވޭ   .5.3

ޚަރަދުގެ ބައިތަކާ، ފައިސާ ލިބެންވީ ފަރާތްތަކާއި، ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ތާރީޚާއި، އަދި ޗެކް ނަންބަރު އެނގޭ ގޮތަށް 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.

ޗަރ އިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މުދާގަންނަން އެދޭ ފޯމާިއ މުދާ އޯޑަރު ކުރާ ފޯމާއި އަދި އިންވޮއިސް/ ވައު .5.4
ބިލްހިމަނައިގެންަކން ނަމަވެސް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެުލންތައް ބަލާ ފޯމް އެއްވެސްވަރަކަށް 

 ހިމަނާފައިނުވާކަން.

 ބިގެންކަން.ވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލި .5.5
 

 ޗެކު ރެޖިސްޓްރީ  .6

 ޗެކް ހަދަންނުޖެހޭތީ ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަން 
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 އަތްމަތީ ފައިސާ )ޕެޓީ ކޭޝް( ގެ ހިސާބު:  .7
 އަތްމަތީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ގެންގުޅެމުން ނުދާކަން.

 
 ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު: .8

 ކައުންސިލްގައި ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާ ފައިސާ ތިޖޫރީގައި ބަހަްއޓާފައި ވާކަން.  .8.1
 ތީޖޫރީގައި ފައިސާބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިެގންކަން.  .8.2

 .ތިޖޫރީ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފައިުނވާކަން  .8.3

 ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުދާކަން.ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުްނ   .8.4
 ކޮންމެ މަހަކު ފައިސާގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންދާަކން.  .8.5

)މިގޮތުން ތިޖޫރީގައި  ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުގެ ޖުމްލަ އާއި ތިޖޫރީގައިހުރި ނަގުދު ފައިސާގެ ޖުމްލަ އާއި ދިވާނުވާކަން.    .8.6
 ރުފިޔާ މަދުކަން( 12/1،156ހުންނަންޖެހޭ ޢަަދދަށްވުރެ 

ރުފިޔާގެ  90000.00ގައިލިބި ޚަރަދުކުރެވުނުކަމަށް ދައްކާ ޢަދަދުތަކުން  2014، 2013ތިޖޫރީ ބާކީ އަށްބަލާއިރު   .8.7
 ތަފާތެއް އަހަރު ނިމުނުއިރު ފާހަަގކުރެވިފައިވާކަން

ދެއްގެފައިސާ ބަހައްޓަމުންދާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާ ކަމާ،އެހާގިނަ ޢަދަދެއްގެފައިސާ ތިޖޫރީގައި ވަރަށްގިނަ ޢަދަ  .8.8

 ރަށުކައުންސިލެއްގެ ތިޖޫރީގައި ގިނަދުވަސްތަކަކަށް ބެހެއްޓުމުގެ ަރއްކާތެރިކަން ކުޑަކަން 
 

 އާމްދަނީ ފައިސާ  .9

 އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީއެއް ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލައިފާވާކަން.   .9.1
 .މްދަނީ ގެ ފައިސާ ފޮތްތަކަށް އަރުވައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ެގންދާކަން ކައުންސިލް އާ  .9.2
މްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންަދނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން.      އާ  .9.3

 ޢަދަދުތައް ޖެހުމުގައި ބައެއް ޢަަދދުތައް ރަގަޅަށް ސާފުނުވާގޮތަށް ހުރިކަން.ނަމަވެސް ފޮތްތަކުގައި ފައިސާގެ 

އާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ނަމޫނާގައި ވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަރާބަރަްށ   .9.4
އް ޖެހުމުގައި ބައެއް ަޢދަދުތައް ރަގަޅަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދާކަން. ަނމަވެސް ފޮތްތަކުގައި ފައިސާގެ ޢަދަދުތަ

 ސާފުނުވާގޮތަށް ހުރިކަން.

މްދަނީ ފައިސާގެ މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓާއި، އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާ އާއި އާ  .9.5
 އެއްގޮތަށް ބަލަހައްާޓފައިވާކަން.

ސާބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފާ، ޖަމާކުރަންދާ މުވައްޒަފެއްގެ ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަސައްކަތާ، ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާ، ފައި  .9.6

 ގޮތުގައި އެއް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭގޮތަށް ބައެއްކަންަކން ދިމާވެފައިހުރިކަން.
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 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް  .10
 ތައްޔާރުކޮށްފައި ުނވާކަންބޭންކް އެކައުންޓެއް ބޭުނންކުރަމުން ނުދާތީ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

 
 ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްޓްރީ  .11

 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓާފައި ވާކަން .11.1
 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޯރމެޓް ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން  .11.2

 ވާކަން ނުހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަކޮށްފައި  .11.3

 
 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާ  .12

 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްފައިވާކަްނ. .12.1
ފައިސާލިބޭ ކަންކަމުގެ  ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ފައިސާ ޖަމާކުރަމުންދާކަމާއި، ނަމަވެސްކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށް .12.2

 ރިކޯޑެއް/" އާމްދަނީ ފައިސާގެ ރަޖިސްޓަރީ " ހަދާފައިނުވާކަން.
ިއސާ ޤަވާޢިދުން ރަސީދުން ބަލަިއގަނެ ދުވަހުފޮަތށް އަރުވައި ބާީކތަކަށް ނަގަމުން ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ފަ .12.3

 އް ޢަދަދުތައް ރަގަޅަށް ސާފުނުވާގޮތަށް ހުރިކަން.ދާކަން. ނަމަވެސް ފޮތްތަކުގައި ަފއިސާގެ ޢަދަދުތައް ޖެހުމުގައި ބައެ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ވަމުން ގެންދެވުމަށްކައުންސިލްގައި ލިޔެކިއުމުގެ ސްޓޮކާއި މުދަލުގެ ސްޓޮކް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބަލަހައްޓަ .1
 ދަންނަވަމެވެ.

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު އި ހުންނަ ތަކެއްޗަކީ ފައިސާއެކޭ އެއްގޮތަށް ވަކިމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށް ސްޓޮކަށް ގަނެފަ .2

ހެއްޓޭނެ އިްނތިޒާމު ެބލެ  ތަެކތިޓޮކް ބަަލހައްޓާ މުވައްޒަފަށް ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ތަކެއްޗަށްވާީތ ތަޅުލެވޭތަނެއްގައި ސް
 ދަންނަވަމެވެ.  ހަމަޖެއްސެވުމަށް

ވައުޗަރ އިން ޚަރަދުކުރާއިރު ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ،  ،އެއްގޮތަށް މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި .3

 ދަންނަވަމެވެ. ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދެވުަމށް " ޤަޥާިޢދުންބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާ ފޯމްފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި "
 މަށް ދަންނަވަމެވެ.ތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެއްވުކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފް .4
 މަށް ދަންނަވަމެވެ.ށް އެނގޭނޭގޮތަށް ޢަަދދުތައް ޖެއްސެވުފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސާފުކޮ .5
 މަށް ދަންަނވަމެވެ. ސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުހަރުމުދަލުގެ ރަޖި .6

ފައިސާލިޭބ ކަންކަމުގެ ރިކޯޑެއް  ކުރަމުންދާކަމަށްވާނަމަ ކައުްނސިލްގެ އާމްދަނީއަށްކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ފައިސާ ޖަމާ .7
 މަށް ދަންނަވަމެވެ.ދަނީ ފައިސާގެ ރަޖިސްޓަރީ " ހެއްދެވުއާމް"

ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރެއްވުމުގައި މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބައްލަވަންޖެހޭ ކަންކަން ރަގަޅަށް ބަްއލަވައި ބޭކާރުގޮތުގައި  .8

  ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ކައުންސިލު
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 މުވައްަޒފުްނގެ ރެޯކޑްތަްއ ބެލެހެްއޓުން  .2.7
    ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  .1
ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ނަމަވެސް ޤަވާއިުދން . މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ބަލަަހއްޓަނީ ފޮތުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރާ ގޮތަށްކަން  .1.1

 ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.
 

 ވަޒީފާގެ ބަޔާން އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  .2
ނަމަވެސް ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ފައިލުގައި . ވަޒީފާ ބަޔާންތަކާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލާފައިވާކަން  .2.1

 އެއްބަސްވުން ނެތްކަން.
ސް ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ފައިލަށް އެޕްރައިޒަލް ފޯރމް ލާފައިވާއިރު މަވެސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވާކަން. ނަ .2.2

އަހަރު ބައެއް ފޯމްރަކުގައި އެޕްރައިޒަލް  އަދިއަނެއްބައި މުވައްޒަފަންގެ ފައިލަްށ އެޕްރައިޒަލް ހުސްފޯމް ލާފައިވާކަން. 

 ޖަހާފައިނެތްކަން.
 

 ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން  .3
 ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރސަނަލް ފައިލެއް އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓަމުންދާކަން.  .3.1

 ކޯޑް ކާޑު ނަންބަރު ދީފައިވާކަން.ކޮންމެ ފައިލަކަށް ރި .3.2
ނަމަވެސް ފައިލްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ެބލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޒިއްމާކޮށްފައިވާކަން.   .3.3

  ހަމަޖައްސަވާފައިނެތްކަންއަދި 
 

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓަރީ  .4

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ފެނިފައިނުވާކަން.  .4.1
 

 މުސާރަ ޝީޓް  .5
މުސާރަ ޙަވާލުކުރާ ޝީޓް އެކުލަވާލާފައިވާކަން. އަދި މި ޝީޓް އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާިލއްޔަތު ޤަވާއިދާއި  .5.1

 އެއްގޮތަށްކަން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ކުރުމަށްފަހު ފައިލް ކުރުމަށް ދަންނަަވމެވެ.  ތައްޔާރުޤަޥާޢިދުން ޟިރީ ރިޕޯޓް ނިމުމާއެކު ޙާ ކޮންމެ މަހެއް .1
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އި އޮންަންނ މުވައްޒަފެއްގެ ރެކޯޑް ފައިލްގަ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާްނތަކާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކަކީ ކޮންމެ .2
އެޕްރައިޒަލް ލިޔުންތަކެކެވެ. ވުމާއެކު ފައިލްތަކަށް ލެވިފައިނުވާ އެފަަދ ލިޔުންތައް ފައަލްތަކަށް ލުމަާށއި ޖެހޭ 

އަދި ރިކޯޑް  ދެއްވުމަށާ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ސުޕަވައިޒަރުން ޖެހުމަށް  ފޯމްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި އަހަރު
 ދަންނަވަމެވެ.  މަށްވެސްއް ލެއްވުތަކަށް އެޕްރައިޒަލް ފޯމްތަފައިލް

ރެކޯޑްތައް މުވައްޒަފުންގެ  ށާމަދާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓްރީއެއް މާލިއްޔަތު ޤަވާއި .3
 މަށް ދަންނަވަމެވެ. ކަމެއް ދެއްވުޚާއްޞަ ސަމާލު މަށްެބލެހެއްޓުދުވަހަށް ފުރިހަމަކޮށް  ދުވަހުން

 ކުގެ ރެޯކޑް ބެލެެހއްޓުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީތަކައުންސިލުން  .2.8
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ބިޑް ކޮމިޓީ 

ޑް ބިޑްކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އާ ބި ކައުންސިލްގައި ދާއިމީ ބިޑު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން. ނަމަވެސް 

  ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަމުންގެންދާަކން
 

 ކޮމިޓީ  ހިއުމަން ރިސޯސް 

ހިޔުމަން ރިސޯރސް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން. ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔެ 
 ފައިލްކޮށްފައިވާކަން.

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ޚާއްޞަކޮށް ރަ މަށާއި،ކުރު ހިންގޭނެގޮތަކަށް އިންތިޒާމް  ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް
ޤަވާޢިާދ  އި ޤާނޫނާއިލަވާލައި އެފަދަކަންކަން ިނންމަ ކޮމެޓީއެއް އެކު  ނިންމުމަށް ތަކާ އުޞޫލްތައް އަވަަހށްޤަޥާޢިދު

  ދަންނަވަމެވެ.  މަެޖއްސެވުމަށްނެ ގޮތެއް އަވަހަށް ހައެއަށް ޢަަމލުކުރެވޭގޮތުގެމަތީން އެއްގޮތްވާ
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 ތިންވަނަ ބައި 

 ކައުންސިލުން ދޭ ޚިުދމަތްތައް 3
ރަށު  ވާގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާގައި 24 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 ރަށުކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮްށފައިވާ މަސައްކަތް  ރަށުދޭންޖެހޭ ޚިދުމަްތަތކާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ަދުށން  ފެންވަރުގައި

 ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ.

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

ކުރަމުންދާކަމަށް  މީހުންނަށް ަދތިވާގޮތަށް މަުގތަުކގައި ދަތިތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަެމއް ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވާކަން.

 އެކަށީގެްނވާ ރައްކާތެިރޮގތެއްަގއި ކުނި ަނއްތާލުން  .3.2
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ބޯުޑ  އެކަން އެގޭގޮތަށް އަދި ވަކި ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅައިކުނިމެނޭޖްކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދުެގ ދަށުން ކުނި އަޅާނެ .1
 ފައިވާކަން.ބެހެއްޓި

 ކުނިނައްތާލެވެމުންަދނީ އެންމެ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ނޫންކަން  .2

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މިހާރަށްވުެރ ކުނިވާޒާތުގެ އެއްޗެހި އެޅުމަށް ަވކި ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައެޅުމާ، އެކަން އެގޮތަށް ިހންގުމަށް ކައުްނސިލުން  .1

 ދަންނަވަެމވެ.  އްވުމަށްބާރުއެޅުބޮޑަށް 
އްސުމަށް ކައުންސިލުން ކުނި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލެވޭނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް އަވަހަށް ޤާއިމްކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެ .2

 ދަންނަވަމެވެ. ވުމަށްފިޔަވަޅުތައް އަވަހަށް އެޅު ހުރިއެޅެން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ނަލް ިހންުގން ބަނދަރު ަމރާމާތުކޮށް ެބލެހެއްޓުާމއި ފާލަާމއި ެފރީ ޓާރމި  .3.3
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އަދި ބަދަރު ސަރަޙައްދު އެކަށީގެންވާ  ބަނދަރާއި ޖެޓީ ބޭނުންކުރުމުގައި ޤަޥާއިދެއްހެދި އެއަށް އަމަލުކުރެވެމުންނުދާކަން
 ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓިފަިއނެތްކަން 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅުނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ރަށުގެ ބަނދަރާއި ރަށުގައި ޢައްމުކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ޖެޓީ ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޤަޥާޢިދާިއ އެކަމާބެހޭ އުޞޫލެއް 

ކުރަމުންގެންދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖައްސައި މިހާރަށްވުރެ ޖެޓީއާއި، ބަނދަރު  އެކުލަވާލުމަށާއި، އެއަށް ޤަޥާޢިދުން އަމަލު
 ދަންނަވަމެވެ.  އް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ބެލެހެއްޓޭނެގޮތެ ސަރަޙައްދު ސާފުތާހިރުކަމާއެކު

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

މަށް މަސައްކަތް ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިރަމުންދާކަމަށް ނަމަވެސް ބަޖެޓް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެކަ

 ނުކުރެވޭ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވާކަން.

 ކަރަންާޓއި، ފެާނއި، ފާާޚނާާއއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ބެލެެހއްުޓން  .3.5
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކަނައިންވެސްޓްމެންޓް ފެރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދިޔަ އިންޖީނުގޭގެ މުޅި ގައި  2014އޮކްޓޯބަރ  12 .1
 ކަން. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ އަގުބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓެއް އެހެންއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާޑާލިމިޓަކޯޕަރޭޝަން 

ދޫކޮށްލިއިރު ޙަވާލުކުރެވުނު ތަކެތީގެ ފުރިހަަމ އަގެއްބަަލއި ހިސާބުކުރެވި މުޅި އިންވެސްޓްމެންޓްގެ އަުގ  ބަޔަކަށް

)ައށެއް( ަމސްދުވަހުގެތެރޭގައި  8ފެށިގެްނ  ނަމަވެސް އެްއބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭ ތާރީޚުން. އެގެންނެތްކަން
ދިނުމަށް ޭބނުންކުރެވޭ އެންމެަހއި ތަކެތީގެއަގު އަދި ކަރަންޓު  ބޭނުންކުރަމުންދާ ޕަވަރސިސްޓަމާއި، އެއިރު

 .އިވާކަންކުރެވޭނެކަމަށް ދެފަރާތުން އެއްަބސްވެފައިވާ އެގްރީމެންޓްގައި ހިމަނާފަ

އެކު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި، ކައުންސިލާދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާ .2
ކުންފުނީގެ އެތަކެއްޗަކީ  އަދި ކަރަންޓްދިނުމަްށ ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ ޕަވަރސިސްޓަމާއި އިންޖީނުގެ

އެއްވެސް މާލީ ބަދަލެއްދޭކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ދެފަާރތުން އެއްބަސްވެ މިލްކެއްކަމަށާއި، އެތަކެއްޗަްށ 
 ސޮއިކޮށްފައިވާކަން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވީ ނަމަވެސް އަދި އެއްވެސް  2013ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށްޓަކައި  .3
 ކަމެއް ފެށިފައިނުވާކަން.

 ފެނުގެ ޙާލަތު ގޯސްވެފައިވާކަން. .4

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ×××

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއާއި، ކަރަންޓް ގެޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މުޅި ނިޒާމާގުޅޭ  .1
އަތޮޅުކައުންސިލަށް ގު ުމޅި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަ އަގުކޮށް އަގު ބެލިގޮތުގެ ތަފްޞީލްތަކާއި، ތަކެތީގެ ފުރިހަމަ

 ދަންނަވަމެވެ.  ފޮނުއްވުމަށް
 ގޯސްވެފައިވާކަމަށް  މައްސަލަތައް ދިމާވާ ހިސާބަށް ރަށުގެ ފެން ރަށުގެ ފެން ތަޣައްޔަރުވެ ޞިއްޙީގޮތުން ތަފާތު .2

 ވެންގެނައުމަށް ކައުންިސލުން ކުރެ ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށްފާހަގަކުރެވޭތީ އެކަން
މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަްތ އަވަސްކުރެވޭތޯ ކުރެއްވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ހުރި
 ދަންަނވަމެވެ.  އްވަމުން ގެންދެވުމަށްރަކު

 ކެއަރއާއި ިސއްޙީ ަރއްކާތެރިަކން ޯފރުކޮށް ދިނުން  ރައިމެރީ ހެލްތުޕް .3.6
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އަހަރު މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވީނަމަވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިފައިނުވާ  ވަނަ 2014 .1

 ކަން.
ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ، ޞިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމަޢަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެންމެއެކަށީގެންާވ  .2

 ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވިފައިނުވާކަން 

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކުރުމަްށ މިހާރަށްވުރެ  ކޮންޓްރޯލް ގުޅިގެން ރަުށގައި މަދިރި ދާއިރާތަކާ ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި، ރަށުގެ އެހެނިހެން .1
 ދަންނަވަމެވެ.  ޅު އިންތިޒާމަކަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްރަގަ

ޞިއްހީ މައްސަލަތައް މެދުވެރިނުވާނެފަދަ  ،ޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުމަށާދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައް ޞިއްޙީ .2
 ދަންނަވަމެވެ.  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމަށްށް ބަދަލުުކރުމަށް ހިންގެންހުރި ސާފުތާހިރު މާހައުލަކަ
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 ންަނއިދިުނންޮބޑޮތި މީހުްނނަށް ތަޢުލީމް ުއނގަ  ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިްނގުާމއި .3.7

 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ 

ޕްރީސްކޫލް ހިންގަމުންދަނީ ރަށުގެ ދެ ޖަމިއްޔާއަކުން ކަން.އަދި އެކަން އެ ދެޖަމްޢިއްޔާއިންވެސް ރަގަޅަށް  .1
 ބަލަހައްޓަމުްނދާކަން.

ވަނަ އަހަރު ބަެޖޓްެގ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ަޚރަދު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރަމުން  2014 .2
ގެންދެވިފައިވާކަމަށް، ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ދަށުން ބަޖެޓް އެޑިއުކޭޝަނަށް ގެންދަވާ އަތޮޅު މަދަރުސާއާއި ޙަވާލު 

 ކުރެއްވުމުން އެކަން ބަލަހައްޓަުމން ނުގެންދަވާކަމަށް ކައުންސިލްެގ ރައީސް ވިދާޅުވާކަން.

ގަވާފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްެގ ނައިބުރައީސް ގެ ޤާރީކޯހެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިން 1ބޮޑެތި މީހުްނނަށް ލެެވލް  .3
 ވިދާޅުވާކަން.

ރަށުގައި ފަންނީ ަތޢުލީމާިއ ހޭލުންތެރިކަން ިއތުރުކުރުމަށާ، އިޖްތިމާޢީ ރޫޙްރަގަޅުކުރުމަށް ހިންގަންޖެޭހ  .4
ދި މިކަމުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއްނެތުމުން ބޮޑެތި ދަތިތަކެއްކުރިމަތި ވެފައިވާކަން. އަ

 ވަރަށްބޮޑެތި ދަތިތަކެއް އިހްސާސް ކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން.
 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ދިނުމަކީ، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުަތއް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެަދށުން ރަށުކައުންސިލުން  ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމު .1
 ކަމަކަށްވާތީ، ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ރަށުކައުންސިލުން މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ކުރިއަށް ކުރަންޖެހޭ

 ދަންނަވަމެވެ.  ހަށް ހަމަޖެްއސެވުމަށްގެންދެވޭނެގޮތެއް އަވަ

މީހުންަނށް އެކިއެކި ތަމްރީނާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދީ ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ބޮޑެތި .2
 ކަމަކަށްވާތީ އެކަަމށް މަގުތަކެއް ދޭންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަކީ ރަށު ކައުންސިލުން ވަރަށް އިސްކަމެއް

ރީންދެވޭނެ ގޮތެްއ މީހުންަނށް ތަމް ވެންތިބިތެރެއިން އެފަދަކަންކަމަށް ނެރެ ގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހޯދައި

 ދަންނަވަމެވެ.  ހަމަޖެއްސެވުމަށް

ނަމަވެސް އެކަން  ދެއްވާފައިހުރި އަހަރެއްގެކުރިން ސަރުކާރުން ފައިސާ ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް އެތައް .3
ަކމަށްވެފައި މިހާުރ  ނިމުމުންަމސައްކަތް ނިންމައި އެސަރަޙައްދުން ހިއްކޭބިްނ  ދަރުގެނފެށިފައިނުވަނީ ބަ

އްދުގައި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް ބިން ބޭއްވިފަިއވާތީ، އިޖްތިމާޢީ ދަރުގެ މަސައްކަތްނިމި ެއސަރަޙަނބަ
ލީމާއި ތަމްރީން ދިުނމުގެ މަސައްކަތް މަރުކަޒެއް އިމާރާތްކޮށް މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަމާ، ބޮޑެތިމީހުންަނށް ފަންނީ ތަޢު 

 ަދންނަވަެމވެ.   ފެއްޓެވުމަށް ހިންގަން
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ލައިބްަރރީ ިހންގުާމއި ޒަމާނީ އެކިއެިކ ވަީސލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެްނ މަޢުލޫމާުތ  .3.8

 ފޯރުކޮށްދިުނން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ބޭނުންކޮށްެގން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް  ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ ެއކިއެކި ވަސީލަތްތައް
 އަދި ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން.

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކަތް ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކުެގ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ަރށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫާމތު ފޯރުޮކށްދިނުގެ މަސައް
 ަދންނަވަމެވެ.  ފެށޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް

 

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާިއ، ކުޅިަވރު ކުޅޭ ާއއްުމ ދަނޑުތަކާއި ބިންަތއް ބެލެހެއްޓުާމއި  .3.9

 ކުޅިވަުރގެ ވަސީލަތްތަކާިއ އާއްމު ާޕރކްތައް ާޤއިްމކުރުން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ރުފިޔާ  300000/-ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އިން އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުއެޅުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން  .1

އަތޮޅު އޮފީހުން ނަގާފައިވާ ކަމަްށ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން ދައްކާތީ އެފައިސާގެ ކަންތައްތައް އަދިވެސް ވާނުވާ 
 އެނގިފައިނުވާ ކަމަށްމަޢުލޫމާތު ަކއުންސިލުންދީފައިވާކަން.

އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހަމަޖެހިގެން ފުްޓބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް  ވަނަ 2014 .2

 މިހާރު ފެށިފައިވާކަން.
 ބަށިކުޅޭ ސަރަޙައްދާއި ވޮލީ ކޯޓް ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަުމން ގެްނދާކަން. .3

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅުނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ×××

ދަށުން ރަށުކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދެއްވާފައިވާ  ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ .އައި.ޕީ މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް ޕީ.އެސްއިޖްތިމާޢީ 
 ވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ކަތް އަވަހަށްނިްނމެކަންތައް ހިގާފައިވާޮގތް އަވަހަށް ބަްއލަވާ އެޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައް ފައިސާގެ

 ދަންނަވަމެވެ. 

 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ންުގމާއި ގޭތެރޭެގ ައނިާޔތައް މަރުކަޒްތައް ހި އިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭެނ  .3.10

ުޓވުމަށާއި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިާމޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމަށާއި، ހުއް

އުމުރުން ދުވަްސވީ މީުހންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުްނނަ މީހުްނނަށް އެހީތެިރވުމާިއ، 

 ން އެފަދަ ީމހުން ބެެލހެްއޭޓނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރު 

 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ޓުވުމަށާއި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ ންގުމާއި ގޭތެރޭގެ އަނިޔާތައް ހުއްއިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒްތައް ހި
މީހުްނނަށް އެހީތެރިވުމާއި، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

 އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާެމއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާކަން.
 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، މަރުކަޒު 

ގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަްށ  ޤާއިމްކުރެވެންދެންވެސް އިޖްމާޢީ ޚިދުމަތާއި
 ދަންނަވަމެވެ.   މާލުކަންދީ ބަލަހައްޓަމުން ެގްނދެވުމަށްސަ

 

ބިން ދޫުކރުމުެގ މަަސއްކަތްތަކާއި ބިާމ އިާމރާތްތައް ރަޖިްސޓްީރ ކުރުމާއި  .3.11

ަކންަކން ބެލެެހއްޓުާމއި ިބންިބމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިްނގާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އިމާރާތް ކުރުުމގެ 

 ރެކޯޑް ބެެލހެްއޓުން 

 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

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

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަމުންދަނީ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްކަމާއި،  ރަޖިސްޓަރީތައް  .2
 ޤަވާޢިދުން ފައިލްކުރެވެމުންދާކަން.
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ބިްނ ބިންފުރިފައިވާ ރަށަކަށްވާތީ މިހާރު ރިޒާވްކޮށްފައިވާ ބިންބިމާިއ، ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ހިކިފައިވާ އްޔަކީފީއަ
ން ޕްލޭނެއްރާއްވަވައި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އެބިމުގެ ބޭނު ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް 

 ދަންނަވަމެވެ.  ންދެއްވުމަށްކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަ

 

ބިންބިުމގެ ދަފްތަރު ެއކުލަވާލާ، ދަފްތަރު ެބލެހެއްޓުާމއި ބިމާބެހޭ ޤައުީމ  .3.12

 ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ ބަަލހައްޓާ ޤައުމީ އިދާާރއަްށ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ިދނުން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ދާކަން.ނުބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި ބަަލހައްޓަމުން 
 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ުމން ވަބަލަހައްޓަމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެޭހ ކަމަކަށްވާތީ އެދަފްތަރު ޤަޥާިޢދުން ބެެލހެއްޓުބިމުގެ ދަފްތަރު ޤަޥާއިދުން 
 ދަންނަވަމެވެ.  ށްންދެވުމަގެ

 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްުޓން  .3.13
 ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 މިސްކިތްތައް ބަލަހައްޓަމުން ެގްނދާކަން.ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށްގެން 
 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ގެންދެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ުމންވަގެންދާޮގތަށް ަޤޥާއިދުން ބަލަހައްޓަ ބަލަހައްޓަމުން މިސްކިތްތަކުގެ ކަންތައްތައް މިާހރު

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ން ބެެލހެްއުޓމާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ ަމސައްކަތްކުރުން ޤަބުރުސްތާ .3.14
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އިޖްތިމާއީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ގަބުރުސްތާނު ބަލަހަްއޓަމުންގެންދާަކން. .1
 ރަށުކައުންސިލާއި ހަމައަށް އައުމުން ހަމަޖައްސަމުން ގެންދާކަން.ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް  .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ގެންދާގޮަތށް ޤަޥާިއދުން ބަލަހަްއޓަމުން  ޤަބުރުސްތާނުގެ ކަންތަްއތަކާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް މިހާރު ބަލަހައްޓަމުން 

 ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 

 ާޤފީ ކަންކަން ިދުރވުން އާޘާރިތަންތަްނ ބެލެްއޓުާމއި ޘަ .3.15
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ރަށުގައި އާސާރީ ތަނެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނެތްކަން. .1
  .ގާފީ ކަންތައްތައް ދިރުވުމަށް ެއއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭކަންޘަ .2

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނުދާނެގޮތްތަކެއް ހޯދޭޯތ ޘަޤާފީ ކަންތައްތައް މުޅިން އުވި ކާބަފައިން ހިފަހައްޓަމުންދިޔަ ރަގަޅު ހެޔޮއާދަކާދަތައް ދިރުވައި
 ކުރެއްވެންހުރި މަސައްކަތްތައް އެކިފަރާތްތަކާގުޅިގެން ކުރިއަށްގެްނދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 

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

 .ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންވަނަ އަހަރު ޤައުމީ ދުވަސް  2014

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ދީނީގޮތުންނާިއ ޤައުމީގޮތުްނ ފާަހގަކުރަންޖެހޭދުވަސްތައް މިހާރަށްުވރެ ރަގަޅަށްގެންދިއުމަށްޓާކައި ަރށުގެ އެކިދާއިރާތާކާއި 
 ދަންނަވަމެވެ.  އްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށްގުޅިގެން މަސަ

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ިއ ރަށުގެ ރެޭވނެ އިންތިާޒމް ހަމަޖެއްސުމާމަގުމަތި ކުނިކަހާ ސާފުކު .3.17

 ސާފުތާހިރުކަން ދެެމހެްއޓުން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމުގެ ކަންތައްތައް ބަޔަކާ ޙަވާކޮށްގެން ބަލަހައްޓަުމންގެންދާކަން .1
އަހަރުގެ ބަޖެޓް ުނލިބުމުގެ ސަބަބުން އަދި ބަޔަކާއި ޙަވާލުނުކުރެވި އޮތުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަށުތެރެ ވަނަ  2015 .2

ހަޑިވެފައިވާކަން. ރައްޔިތުންނަށް ގޮވައިގެން ނުކުންނާނެ ީމހަކު ުނވުމުގެ ސަބަބުން ރަށް ސާފްކުުރމުގެ މަސައްކަތް 

 ކުރެވިފައިނުވާކަން.
 ސާފުކުރަމުން ގެންދާކަން.މަތިމީހުން އަމިއްލަގޮތުން އެމީހެއްގެ ގޯއްޗާދިމާ އަތިރި  ބައެއް ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ .3

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގިނައިްނ  ކުނިފަަދތަކެތި އެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މީހުން ރަށުގެ އެކިތަންަތނަށް ދަޅާއިފުިޅ އުކުމާ، .1
ބަހައްޓައި ުކންޏަށް ހިމެޭނ ތަކެތި ޑަސްބިނަްށ އެޅުމުގެ އާދަތައް މީހުންެގ  ތަންތަނުގައި ޑަސްިބންއެއްވެއުޅޭ 

ރަށުގެ އެކިތަންތަަނށް އެފަަދތަކެތި އުކުމުްނ ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާ، ކިބާގައި އަށަގެންނެވުަމށް ކުރެވެން

ަނށް ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރުވެރިްނނަށް ރަށާމެުދ ރަށުގެ ރީތިކަންގެއްލި ރަަށްށ ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ މީހުން
ކުޑަކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށް ރަށަކީ ރީތި ސާފު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި  ގަޅުގޮތަކަށް ދެކުމުގެ ފުރުޞަތުނނުރަ

މީހުންނަށް ހިތްގައިމު މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވެންހުރި  ހަދައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ޒިޔާރަތްކުރާ 
 ދަންނަވަމެވެ.  ގެންދެވުމަށް ތްތައް ކުރަމުންމަސައްކަ

އްވޭނެ ހަރުދަނާގޮތެއް ތަކެއް ހޯދައިގެން ރަށްސާފުކޮށް ބޭރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކެހޭނެ ގޮތް .2
 ދަންނަވަމެވެ.  ހަމަޖެއްސެވުމަށް

 

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

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަުށްނ ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަން. ނަމަވެސް ބައެއް ސަރަހައްދުަތކުގައި އެކަށީގެންވާ 
 އަލިކަމެއްނުހުންނަކަން.

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ××× 

ަޖހައި ފާހަގަކުރެވޭ ަތންތަކުގައި ިއތުރަށް ބައްތިރަށުގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި ބައްތިޖަހައި މިހާރު ރޭގަޑުއަލިމަޑުކަމަށް 

 ދަންނަވަމެވެ.  ޥާޢިދުން ބަަލހައްޓަމުން ގެންދެުވމަށްޤަ
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 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ުކުރން .3.19
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރާފަދަ ކަމެއް ދިމާވެފައިނުވާކަން.
 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރާލާ ފިޔަވަޅު ތަކަްށ ދުވާނެގޮޕެސްޓްގެ ސަބަބުން މީހުންަންށ ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކާއި ެގއްލުންތައް އެންމެކުޑަ

 ދަންަނވަމެވެ.   އަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް

 

ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ާޙލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާަތކުގައި ާޢއްމު ަފރުދުްނނަށް  .3.20

 ފޯރުކޮށް ިދނުން އެހީތެރކަން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްދިމާވެފައިނުވާކަން.

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ދަންނަވަެމވެ.  ހެއްދެވުމަށްދިމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެތިބުމާ، އެކަމަްށ ޕްލޭނެއް 

 

ދި ގެސްޓް ހައުްސ އަ  ކެފޭ  ގެ ފިާހރަ ތަކާިއ، ހޮޓާތަކާިއ ރެްސޓޯރަްނޓްފީއަލީ  .3.21

 ން ބެލު ފަދަ ތަންތަން ހުންަނނީ ދިވެހިާރއްޭޖގެ ޤާޫނނުތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިންތޯ
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކެފޭ ފަދަ ތަންތަން ފަށާއިރު ޤަވާއިދުން ހުއްދައާއި ސާފުތާހިރުކަމުގެ ގެ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި، ރެސްޓޯރަންޓް ފީއަލީ

 ސެޓްފިކެޓް ހަދާފައިވޭތޯ ބަލާަކން.
 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅުނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ××× 

ހުންނަނަމަ ކަުއންސިލުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން  އެފަދަ ތަންތަން ޤާޫނނާއި ޤަާވޢިދާ ޚިލާފަށް
 ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ތީަގއި މީުހން ިހނގާ އުޅުމާިއ މަގުމަީތގަިއ ިއންީގނުލީ ެއއްެޗއްސާިއ މަގުމަ .3.22

އިންޖީނު ނުލާ އެއްެޗހި ދުއްވުުމގެ ކަންަކން ޤާނޫާނއި ެއއްގޮްތވާގޮުތގެ މަތީްނ 

ބެލެހެްއުޓމަށާއި، ާއންމުްނގެ އަުތން ފީަނަގއިެގން ެއއްަގމާއި ކަނުޑަގއި އިންތިޒާމްކޮށް 

ދުއްާވ އުޅަނދުފަަހރުްނ ދޭ ޚިދުމަތްތައް ަސުރކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ވުޒަާރއިން ަކނަޑއަޅާ 

 މިންގަނޑުތަކައި ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން އިންިތޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
 

 ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 ފީނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ނުކުރާަކމަށް .1
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ކަންތައްތައް ޤަވާއިދުްނ ނުހުްނނަނަމަ އެކަން ރަނގަޅު ކުރުަމށް ކައުންސިލުްނ  .2

ޕޮލިހުންނަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އަދި އެކަންތައްތައް އެކެއްގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް މައްސަލަ ދިމާވާނަމަ 
 އަންގާ ކަން.

 ފަހަރު ފީއައްޔަށް ވަޑައިގެން ޓްރެފިކްގެ ކަންތައްތައް ބައްލަވާފައިވާ ކަން  01ގައި ޕޮލިހުން  2014 .3

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ދުއްވާތަކެތި އިތުރުވަމުންދާތީ، ޤަޥާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ބެހެއްޓުމަްށ 
 ކުރެއްވުމަށްމިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް 

 ދަންނަވަމެވެ. 
 

ހުކުމް ތަންފީޒުކުުރމުގަާއއި ޝަުރޢީ ކޯޓުަތކަށާއި  ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ުކރާ .3.23

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދުނން
 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 ކޯޓުން އެދިވަޑައިގަންނަވާކަންކަުމގައި އެހީތެރިކަން ދެއްވަމުންދާކަން. 

 ލަފާ  ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ދާއިރާތަކަށް ބޭުނންވާ  ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި ސަމާުލކަންދީ، ރަށުގައިހުރި އެހެނިެހން  ރުޢީޝަ

މަށް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވު އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމާއެކު މިހާރަށްވުރެ އިދާރާތަކުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާ
 ދަންނަވަމެވެ. 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ބާުރގެ ދަުށގަިއ ހިމެނޭ ކަންކަާމއި ގުޭޅޮގތުންނާިއ އެިކއެކި ގާޫނުނތަކުގެ ރަށުގެ  .3.25

ދަށުން ރަށު ަކއުންިސލާއި ަހވާލުކޮށްަފއިާވ ަކންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުްނާނއި ސަރުާކރުގެ 

އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ަކއުންސިލް މެުދވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުްއދަތައް ދޫކުރުާމއި 

 ބާތިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިާވ މަސައްކަތްތައް އެފަދަ ހުއްދަަތއް 

 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދިނުާމ، މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސްގެ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ 
 އަށް ގެންދަާވކަން.ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގަާވފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކުރި

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަވާނެގޮތަކަށް ހުއްދަދޫކުރެއްވުާމ، ހުއްދަދެއްވުމުގައި ހަމަޖެހިަފއިވާ ޤަޥާޢިދުތަކާއި،  ޢާއްމު
 ދަންނަވަމެވެ.  މަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް އުޞޫލްތަކާއެއްގޮތައް ކަންކަން ެގންދިއު

 

އަލަށް އުފަްނވާ ކުދިްނާނއި މަރުވާ މީުހންގެ ރެޯކޑު ބެލެހެްއޓުމާއި ސަރުާކރުެގ  .3.26

ކަމާއި ބެހޭ އިދާާރއިްނ އަްނގާ ގޮތެްއގެ މަިތން ތަފާސްހިސާބު ނަާގ ބެލެހެްއޓުމާިއ 

މީްސމީހުންާނއި ރަށްވެިހ ުނެވ ދިިރއުޅެމުންާދ އެރަށެްއެގ ރަޖިސްަޓރީަގއި ރަށްވެިހެވފަިއވާ 

 މީހުންާނއި އަިދ ެއރަށުަގއި ދިިރއުޅޭ ބިދޭސީްނގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެެހއްުޓން

 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ަފރާތްތަކަށް އުފަންވާ ކުދިންނާިއ މަރުވާ ީމހުންގެ ރެކޯޑް ބަލަހަްއޓަމުންދާަކމާއި އެމަޢުލޫމާތު ކަމާއިެބހޭ  .1
ޤަޥާޢިދުން ފޮނުވަމުންެގންގޮސްފައިނުވާކަން. އަދި ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަމުންދާ ފޮތްތަކުގެ ޙާލަތު ަވރަށް ބޮޑަށް 

 ދަށްވެފައިވާކަން.

ރަށުގައި ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި، އަދި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ  .2
ރަޖިސްޓްރީއެްއ އެކުލަވާލާފައިނުވާ ކަން އަދި އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ބަލަހައްޓަމުްނ ބެލެހެއްޓުމަށް 

 ގެންގޮސްފައިނުވާކަން 
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ަކއުންސިލަށް ނިަލންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީުހންގެ ރެކޯޑްތައް ޤަވާއިދުން  .1

މަށް ދަށްވެފައިވާތީ އެފޮތްތައް އާުކރެއްވުފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ފޮތްތަކުގެ ޙާލަތު ވަރަށް ބޮޑަްށ 
 ދަންނަވަމެވެ. 

 މަށް ދަންނަވަމެވެ. ރު ލިޔެ ޤަޥާޢިދުން ބެލެހެްއެޓވުރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަ .2

 

ާގޫނނުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން ދޭންެޖޭހނެކަމަށް އެކިއެކި .3.27

 މިނޫންވެސް އެެހނިހެން ހިދުމަތް ދިނުން 

 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަްށ އެކިއެކި ޤާނޫންތަކުގެ ދަުށން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ޚިދުމަތް 
 ދެމުންގެންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވިަފއިނުވާކަން.
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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

ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އެހީއަށް ދާއިރާތަކުގައި 
 އެދިއްޖެނަމަ ކައުންސިލްތަކަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ފުލުހުންނަށް އެީހތެރިވެދޭންވާނެއެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ެތރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ިލބެުމންދާކަމަށް. މިގޮތުްނ ކައުންސިލުން ފުލުހުންގެ އެހީ
 ޓްރެފިކްގެ މައްސަލަތަކާއި ރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ބަލާދީފައިވާކަން. 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޭބއްވެވޭތޯ މަސައްކަތް  އެހީތެރިކަން ހޯދޭނެަމގެއް ތަނަވަސްކޮށް ރަށުގެ މުޖްތަމަޢު ކުށުގެވެށިން ސަލާމަތުންފުލުހުންގެ 
 މަށް ދަންނަވަމެވެ. ކުރެއްވު

 ޤައުމީ ިއދާރާތަކުން ދެުމންެގންދާ ޚިދުމަތް  .4.2
އްދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ ވަނަ މާ 71 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

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

ކައުންސިލުން  ފީއަލީމަޖެއްސުމާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިަކން ހަ
 އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެެއވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 މެއް އަދި ފެށި ފައެއްނުވާކަން. އެފަދަ ކަ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ޤައުމީ އިދާރާއަކުން އެފަދަ ޚިދުމަތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެޚިދުމަތެއް ދަތިނުވާނެ
 ގޮތެއްގެމަތީން ކުރިއަށް ގެންދެވުަމށް ދަންނަވަމެވެ. 
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 ަފރާތްތަކުގެ ދައުރު ަޙރަކާތްތަކުަގއި އަިމއްލަ 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 
 ބައިވެރިވުން ހޯދަން ކައުންސިލުްނ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.

 ފީއަލީ ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  76ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

ޔާތަކަށާއި ޖަމާޢަތްތަކަްށ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއް

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

 ޢިދުގެ ދަުށްނނެވެ.ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޤަވާ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ަޖމިއްޔާއިން ހިލޭ  2ތަކެތި ދިނުމުން  ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށްޓަވަރު ) ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓް ތައް(  6 .1
 ން.ސާބަހަށް ކޮށްދީފައިވާކަ

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިާވ ވަނަ އަހަރުގައި ޖަމިއްޔާ މެދުވެރިކޮށް ޣާޒާ ފަންޑަށް ފަިއސާ ހޯދުމުގެ  2014 .2
 ކަން.

 ކައުންސިލްގެ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވާ ކަން.، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި .3
 ހިންގާފައިވާކަން. 1ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް  .4
ނގުމަްށ ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ފަރާތްަތއް ބައިވެރި ކޮށްގެން ޙަރަކާތްތައް ހި .5

 ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަން.
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް  އެހީތެރިކަންހޯދައި، ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ
އެއްބާރުލުން ދިނުމާއެކު، ރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްެގ ބައިވެރިވުން ހޯދައި  ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެިރކަމާ

 އިޖްތިމާޢީރޫޙް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 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 
މެ އަހަރަކުމެ ދައުލަތުގެ ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް، ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައިގެން، ސަރުކާރުން ކޮން 

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

 އާބާދީ  )ހ(

 ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު  )ށ(

 ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދު އިދާރީ )ނ( 

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

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

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ   )ޅ(

ވަނަ މާއްދާގައި  23ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއްކަމަށް ާޤނޫނުއަސާސީގެ  )ކ( 

އްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ދަުއލަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ރަ
މަސައްކަތްކުރުމުގައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަވާ ޮގތެއްގައި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ތަރައްޤީ 

ގެނެސްދިނުމުގެ އުޞޫލުން، އެރަށަކަށް، އެސިޓީއަކަށް އަދި އެއިދާރީ ދައިރާއަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ 
 ނުން ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތު ލިބިދި 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ވަނަ މާއްާދގައި ވާގޮތުން ރަށު  82ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މަޝްރޫޢުތަކަށް ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި، ކައުްނސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ކައުންސިލް ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ 

ޚަރަދު ކުރުމަށް، ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނައި، ބަޖެޓް ފާސްވުމުން ފާސްވި 

އަދި ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަމުން ނުދާކަން.  އްގޮތަށް އެފައިސާ ހިލޭއެހީގެބަޖެޓާއި އެ
 ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް ދަތިތކެއްހުިރކަންއެކަމުގެސަބަބުން ރަށުކައުންސިލް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ލާމަރުކަޒީއުޞޫލުން އަތޮޅުތައްހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެަދށުްނ ކައުންސިލުން ކުރަންލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަންކަްނ 
ަފއިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ތެެރއިން ހޯއްދެވުމަށް އިތުރަށް ަމސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި، ހިންގައިބެލެހެްއޓުމަށްޭބނުންވާ 

ކައުންސިލުންދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި، ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބަޖެޓް ކައުންސިލަށް ހޯދާދެއްވުމުގައި 
ސައްކަތްކޮށް ދެއްވުމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ިމހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަ

  މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

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

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

 ކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާެނއެވެ.ކައުންސިލްތަ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިނުވާކަން.

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 މަށް ދަންނަވަމެވެ. އްދެވު ހޯކުއްލި ޙާލަތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރާނެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލަށް 

 ށް ދޭ މިންވަރު ޭބ ވަސީލަތްތަކުން ކައުްނސިލަދަޢުލަތަށް އާމްދަނީ ލި  .4.6
ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލް  81ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ޤާއިމްކުރާ ވަސީލަތްތަކުން ބައިވެރިނުވެ ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ 
 ލިބޭ އާމްދަނީ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަްށވެސް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން އެދާއިރާއެއް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދޭންޖެހެއެވެ.

 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ގެ ސަރަޙައްދުގައި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ވިޔާފާރިއެއް ކުރަމުން ނުލާ ކައުންސިލްކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުމާއި 
  ނުގެންދާކަން.
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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:

 ލިޔުމުން ނުަވތަ އަނގަބަހުންަކން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ  .1

 އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަން.ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ،ޖަވާބުދާރީ ާވނެގޮތުގެ އުސޫލެއް  .2
ޝަކުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގައި ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅުމުން އެ ޝަކުވާއަކާއި ގުޅޭ ޔުނިޓަށް ފޮނުވައި ޔުނިޓުން  .3

 ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދެމުން ގެންދާަކމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވާކަން.  3ޖަވާބު ދެވެން އޮތްނަމަ 

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 މަށް ދަންނަވަމެވެ. ޤަޥާޢިދާިއ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުޖަވާބުދާރީ ުވމާބެހޭ އުޞޫލެއް ހަދައި  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ،

މާއި ަރއްޔިުތންގެ ޚިޔާާލއި މަޝްަވރާ ކަމާބެހޭ ރައްޔިތުްނގެ ބަިއވެިރުވން ހޯދު .5.2

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

ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، 

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

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަަކށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ 
 ޒިންމާއެކެވެ. ގެކައުންސިލްގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުން

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންުމންތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  .1
ކައުންސިލްގެ ރައީސްވިދާޅުވާކަން އަދި އެހެން މެންބަރުންގެ ފަރާތުންވެސް ކަމަށް އްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަމުންގެންދާ ރަ

 އެކަން އެގޮތަށް ހިގާކަމަށް މަޢުޫލމާތު ދީފައިވާކަން 
ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި ކައުންސިލަށް  .2

  ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންާދ ކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ްނ ޮގންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވީ ކަުމގައިވިޔަސް ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ކައުންސިލަށް އެކިގޮތްގޮތު .1
 މަށް ދަންނަވަމެވެ. ޝްވަރާ ވީހާވެސްބޮޑަކަށް ހޯދުކައުންސިލުން ނިންމެވުމުގެކުރިްނ ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަ

އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުަމކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން .2
ނިންމުމަށް  ދިމިޤްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން،
ަޘޤާފީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  ގޮތުންނާއި، އިޤްތިޞާދީ އި،ގޮތުންނާ  މަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާޢީ

ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެފެންވަރު މަތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނާ އެންމެގާތުން 

ވެއްޓެއް އަމާންފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްީދ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި 
ވާތީ، އެގޮތުެގމަތީން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ޤާއިމްކުރުންކަމަށް

 އެންމެހައިކަންކަން ކުރިއަށްގެންެދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ވަނަ ބައި ހަ

 އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 6

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީަތއް އެކުަލވާލުން.އަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަްށ  .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 
އްގޮތްވާ ގޮތުގެ އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާއިދާ އެ

   މަތިންނެވެ. 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

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

 މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާކަން 05
އޭޕްރީލް  11ކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާގެ މަޤާމު ހުންނެވި ނަޖީބާ ޙުސައިން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް  .2

 ގައި އިސްތިޢުފާ ދީފައިވީ ނަމަވެސް މިއަދާއި ހަމައަށް އައިރުވެސް ރައީސާއަކު ޢައްޔަން ކުރެވިފައިނުވާކަން 2013
 އައިސްފައިނުވާކަން  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލު .3
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަްށ ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަން. .4

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މުހިއްމުކަމަކަްށވާތީ އަންހެނުންެގ  އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޙަރަކާތްެތރިކޮށް ހިންގުމަކީ ރަށުގެތަރައްޤީއަށް ވަރަށް
ކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާއަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުން އަވަސް ތަރައްޤީއަށް

 މަށް ދަންނަވަމެވެ. ންހުރިކަންކަން އަވަހަށްކުެރއްވެކުރެ

 ތު ލިއްޔަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިީޓެގ މަސްއޫއަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަ .6.2
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްެވހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮުތން ރަށު ކަުއންސިލަށް ލަފާ  .1
 ދިނުމަށް ކޮމެޓީއިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ނުވާކަން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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މުޢާމަލާތް ހިންގުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަން. ކޮމިޓީގެ މުދާ މިލްކު ކުރުމަށާއި ވިޔަފާރި  .2
ރަށުގައި ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް އެސް.ޓީ.އޯއިން ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވަން 

 ނިންމެވުމުން އެމަސައްކަތް ހުއްާޓލައިފައިވާކަމަށް ކޮމެޓީގެ މެންބަުރން ބުނެފައިވާކަން 
 ށް ކޮމިޓީއިން ދައުވާޮކށްަފއިނުވާ ކަމަށާއި އަދި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިނުވާކަން.މިހާތަނަ .3
 އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތެއްކޮށްފައިނުވާކަން  .4
 ތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން.އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެީޓއިން މަސައްކަ .5

 ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިުނވާކަން. .6

 މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ އަންެހނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން. .7
 ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން. އަންހެނުންގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު .8

 އަންހެނުންނާ ބެހޭ މުހިއްމު މަޢުޫލމާތު އެއްކުރެވިފައިނުވާކަން. .9
އަހަރުދުވަހަށް  1އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ކުނިގޮޑު ބެލެހެއްޓުމަށް  .10

 3ތްކުރަމުންގެންދާކަމަށް. މަދިރިކޮްނޓްރޯލްކުރުމަށްބޭނުްނވާ ކެމިކަްލ ގަތުމަށް މުވައްޒަފަކުލުމަށް މަސައްކަ
 މަސްދުވަހަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެމަތީން ކައުންސިލް އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މައްސްޫއލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް 
ށް ހިންގޭތޯ މަށާ، އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްަތއް ރަގަޅަޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައިދިނުއިދާރާގައި ހިންގޭނެ އިންތި

  މަށް ދަންނަވަމެވެ.މަސައްކަތްކުރެއްވު

 

 

 

 

 

 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ހަތްވަނަ ބައި 

 ކައުންސިލުން ިވޔަފާރިކުރުން 7

ދިވެިހރާއްޭޖގެ އިދާީރ ދާިއރާތައް ލާަމރުަކޒީ އުސޫލުްނ ހިްނުގމުގެ ާޤނޫުނ   .7.1

 ފާސްވުުމގެ ކުިރން ހުިރ ރައްޔިތުްނގެ ވިަޔފާިރއާިއ މުދަލާއި ަފއިސާ 
ވަނަ މާއްދާއިން މިޤާނޫނަށް ޢަމަލު  139ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޫަންށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ކުރިން ހިންގަމުންއައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ، މިޤާކުރުމުގެ 
ހަމައަށް ހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންަތނާއި ތަކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުިރ ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ތާރީޚާއި 

ތަބުތަކާއި ރުސާތަކާއި މަކުވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުންގެ ހިންގަމުން އައި މަދަރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ 
ކްލާސްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި އިންޖީނުގެތަކާއި އެހެިނެހން ވަސީލަތްތައް ، މިާޤނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ އަތޮޅު 

މިގޮތުން އަތޮޅު ގެ ދަށަށް ބަދަުލވީއެވެ. ރަށު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލް އުފެއްދުމާއެކު، 

ަނމުގައި ހުރި ތަކެިތ ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްާވ ތަކެިތ ބަދަލުވާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ ދަށަށެވެ. ރަށު ރައްޔިތުންގެ 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ ަދށަށެވެ. ބަދަލުވާނީ 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްވުމުގެ ކުރިން ރަށު ރައްޔިތުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއި 

 .ނަމުގައި ހުރި ތަކެތި ކައުންސިލަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން އެނޭގނޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ފެންނަން ނެތްކަން
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 މާއްާދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  139ޞޫލުން ިހްނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 
ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި 

ތަބުތަކާއި ކްާލސްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކްރުސާތަކާއި މަރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުންގެ ހިންގަމުން އައި ަމދަ 
މަރުކަޒުތަކާއި އިންޖީނުގެތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަްއ، ަބދަލުވެފައިވާ ލިޔުންފަދަ ލިޔުްނތަކަކީ ކައުންސިލްގައި 

މެއް ދެއްވުމަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ލިޔުންތެއް ކަމަށްވާއިރު މިފަދަ ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލު ކަ

 މަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. ޔުން ހޯއްދެވުދަންނަވަމެވެ. އަދި އެލި
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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 

ވެންހުިރ ަދށުން ކައުްނސިލުން ކުރެ ޤާނޫނުގެ ހިންުގމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ޤާއިމުކޮށް އިންވެސްޓް ކުރެވެން  ވިޔަފާރީތަކާއި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަސީަލތްތައް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް

ހުރިކަންކަްނ  ވެންރެތަންދޭގޮތެއްގެމަީތން ކުޤަޥާއިދު މަށްފަހު ޤާނޫނާއި ހުރިދާއިރާތައް ރަގަޅަށްބަލާ ދިރާސާ ކުރު
 ދަންނަވަމެވެ.  ކުރެއްވުމަށް

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

ހޯުދމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަނޑައަޅާ ފީނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަްށ ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ނަގާ ފީ ކަނޑައަޅަންވާނީ އެަތެނއްގެ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނާނ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަިތން 

 ނެގޭ ފީތަކަކީ؛ކަމުގައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. މިގޮތުން 

 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ )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( 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީރަށުގައި  )ބ( 
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 އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ )ޅ( 

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

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީޑައިވްކުރުމަށް  )އ( 

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

 ންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިާވ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ ކުލި.ކައު )މ( 

 ގޮއިފާލައްބަ އާއި ހިންނަ ފަދަ ަތންތަނުގެ ކުލި. )ފ( 

 ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި. )ދ( 

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

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

 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކައުންސިލުން ފީއާއި، ކުލި ނެުގމަށް އަދި ނިންމިފައިނުވާކަން.

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނެގިާދނެފީތައްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނެގުމުގައ ކައުންސިލުްނ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލަށް 
 ދަންނަވަމެވެ.  ކުރެވެންހުރިކަންކަން ނިންމެވުަމށް ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ފީނެގުމުގައި 
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 ރައްޔިތުްނގެ މުދާ ވިއްުކމާއި ބަދަލުކުުރން  .7.4
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްގެ  79ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ުހންނަ ރައްިޔތުންގެ މުދާ ވިއްކުމުގެ ބާރު ަކއުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ. ިމގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މުާދ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 
 ގޮތުގައެވެ. ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ބެލެޭވނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ 

 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދީފައިވާން. 
 ނަމަވެސް އެ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ފުރިހަމަ އަގުކުރެވިފައިނުވާކަން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ްނ ފުރިހަމަކުރައްވައި އްކައި ބަދަލުކުރާނަމަ ޤާޫނނީޮގތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަކންކައްޔިތުންގެ އަގުހުރި ތަކެއްޗެއްވިރަ
  އިންވެސްޓްމަންޓްސްތަކުގެ ފުރިަހމައަގެއް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައިޫނނި އެފަދަކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް ަދންނަވަމެވެ. 

 ކައުންސިލުން ހުުޅާވފަިއވާ ަފންޑުަތއް  .7.5
ވަނަ މާއްދާެގ )ފ( ގައި ވާގޮތުން  23ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 

ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުަމށް ބޭުނންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާީލ 
އެފަދަ ދަރަނިތަކުެގ ހިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުްނސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ  ،ދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިާސ ނެގުމާއިއި

ހައްޤުތަކާއި މަސްލަހަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު ެއކި ކަންކަމަށް ފަންޑު 
 ލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އުފެއްދުމުގެ ބާރު ރަށު ކައުންސި

 

    ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ފަންޑެއް ޤާއިމްކޮށްފައިނުވާކަން.
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މަތީން އުފައްދަންޖެހޭ އެފަދަ އެކި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެ  ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިއާއި

 ތައް އުފައްދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ސަމާލުކަން ެދއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ފަންޑްސް
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 ކައުންސިލުން ޯލނު ެނުގން .7.6
ވަނަ މާއްާދގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީެގ  83ޤާނޫނުގެ  ިހންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަަކއި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކުްނނާއި އެހެނިހެްނ 
ާގ ލޯނުތަކަށް ދައްކަންެޖހޭ މާލީ އިދާރާތަކުން ލޯނު ނެގުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ކައުންސިލުން ނަ

 ފައިސާ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފަކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންޖެހެއެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ލޯނެއްނަގާފައިނުވާކަން އެއްެވސް ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް 
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލުން ލޯނެއް ނަންގަާވނަމަ އެލޯނެއް ނަންގަވާ ކަމެއްގެ ދިރާސާތައް ރަގަޅަށްހައްދަވައި ފައިދާއެއް ނުވަތަ 
 މަށް ަދންނަވަމެވެ. ންގެވުކުރިއެރުމެއް ލިބެންއޮތްކަމެއްކަން ރަގަޅަށް ކަށަވަރުކޮށްފައިނޫނީ ޯލން ނުނެ

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

އެއަހަރަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ކަނޑައި ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެހެން ކައުންސިލަކަށް 

ނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުަވންޖެހެއެވެ. ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިދާ
އަދި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ކައުންސިލަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރައި ނުދައްކާނަމަ އެފަރާތަށް ސަރުކާރުން ލިޭބ 

 ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ފައިސާއިން އުނިކޮށް އަނެއް ކައުންސިލަކަށް އެ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ލޯނެއްދީފައިނުވާކަން  ފީއަލީ ކައުންސިލުން އެހެން ކައުންސިލަކަށް އެއްވެސް   

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނުލިބޭގޮތަކަށް  އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފައިސާހުރެފައި އެއްވެސް މަންފާއެއްފީއަލީ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގައި 
 އެކަމުްނ ރައްޔިތުްނނަށް މަންފާއެއްކުރާނެޮގތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި  ގިނަޢަދަދެއްގެފައިސާ ބަހައްަޓްނޖެހޭނަމަ،

ޤާނޫނީގޮތުން ފުރިަހމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  އެހެންކައުންސިލްތަކަށް ލޯންދޫުކރެވިދާނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ނިންމަވައި

  ވުމަށް ދަްނަނވަމެވެ. ނިންމެ ފުރިހަމަކޮށް
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ން އަނބުރާ އުޫޞލު ފައިސާ ބޭުނންކޮްށގެން ވިޔަާފރި އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުގެ  .7.8

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

 ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްަގއި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން، ފަރާތްތަކުން އެފަރާްތތަކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި
ސްްޓ އެވަސީލަތެއް ހިންގުމަށްފަހު އަނބުރާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައވާ ހޮޓާ، ގެ

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

އެގްރީމެންޓްކޮށް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން ހަދާ ތަންތަނަކީ ކައުންސިލްގެ ތަންތަނެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލްތަކާއި 
ކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއިއެ

 ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.

 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އެއްވެސް ތަނެއް ހަދާފައި 
 ނުވާކަން 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހިންގައި ފީއަލީގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންގައި ާފހަގަކޮށް އެފަދަ ބޭނުްނތަކަށް ޫދކުރެވެންހުރި ބިންތައް 

ގެކުރިން  ޖެނުއަރީ 2016އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އެކިފަރާތްތަކަްށ ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން  ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާޫނނާ
 މަށް ދަންނަވަމެވެ. ނިންމެވު
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 ރިޒަރްވގެ ގޮތުަގއި ަރްއކާކުރެވުނު ޖުމުލަ ަފއިސާ .7.9
ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް  94ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ ޞޫލުންއު ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހިނގާ އަހަރު ލިޭބ، އާމްދަނީެގ )ފަހެއް( އިންސައްތައަށްވުރެ ަމދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒރވްގެ ގޮުތގައި ރައްކާކުރަންޖެހެއެވެ. 
 ޚަރަދުކުރުމަށެވެ.އަދި މިފައިސާ ބެނުންކުރެވޭނީ ކުރިއަތްއޮތް އަހަރުތަކުގައި 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ރިޒާވް ގެގޮތުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓިފައިނުވާކަން 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މުހިއްމުކަންކަމަށް އެއް ލިބެމުންދާ ަރށެއްކަމަްށވެފައި، ފަހަށްފައިސާ ރައްކާޮކށް އެކަށީގެންވާ އާމްަދނީ ފީއަލީއަކީ،
ޤަވާޢިދުން  5ން  %އިކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން މުހިއްމުކަމަށްވާތީ، އަހަރެއްގެ އާމްދަނީ އިންވެސްޓް
 ދަްނނަވަމެވެ.  އްވަމުންގެންދެވުމަށް ޖަމާކުރަ
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 ވަނަ ބައި އަށް

 ކުރުން ޙާޞިލުރިމަގަށް ރޭވުމާއި ަނތީޖާ ކު 8

 ޕްލޭން އެކުލަވާުލން  .8.1
 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ 

 އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝަްލ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން. 05ކައުންސިލްގެ 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

އެކަމެއްގެ ނަތީޖާ އާއިމެުދ ކުރިމަގަށްރޭވުމުގައި ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަުލތަކާމެުދ ފުންކޮށްވިސްނައި، 
ބެހެއްޓުން ވަރަށްމުހިއްމެވެ. ރާްއޖެއަށް އަންނަމުންދާ  ހުރިކަންކަމަށް ރޭވުންތެރިކަން ދުރާލާވިސްނައި ނަތީޖާ ނެރެވެން 

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

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

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

 ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން  .8.2
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭަޝލް ޕްލޭން ރިޢާޔަތް  05ސަރުކާރުން ބަޖެޓް ދިނުމުގައި ކައުންސިލްގެ 
 ނުކުރެވޭތީ ޕްލޭން ތަންފީޒުވަމުްނ ނުދާކަން. 
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ތާވަލާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށާއި،  ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމަށް އަހަރީ ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރުކުރައްވައި،
ފާހަގަޮކށް ޕްލޭން ރިވިއު ކުރުމުގެ އެކިއެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން ބަދަލުގެންަނންޖެހޭ ކަންކަން ގެނެވުނު ބަދަލުތައް 

 ދަންނަވަމެވެ.  ކަތް ޤަޥާޢިދުން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށްމަސައް

 ޕްލޭނުގަިއ ހިމެިނފަިއވާ ހަރަކާތްތައް ކުިރއަށްދާ މިންަވރު ދެެނގަތުން  .8.3
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ފާހަގަކޮށް ރެކޯޑް ކުރަންޖެހިފައިވާކަންޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން ކުރިއަށްދާމިންވަރު 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޢިދުން ތެރެއިން ހިގަުމްނ އަދި ނިމެމުންދާކަންކަްނ ރެކޯޑްކޮށް ޤަޥާ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަްނތައްތަކުގެ
 ަދންނަވަމެވެ.  ބަލަހައްޓަވަމުން ެގންދެވުމަށް
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 ނިންުމން 
 

ެބލި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކައުްނސިލް ހިންގަމުންގެންަދނީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ޓީމުން 
މިގޮތުން ކައުންސިްލ ހިންގުމާއި ކައުންސިލާއި އިދާީރ މުވައްޒަފުންނާއި އޮްނނަ ފާަހގަކުރަމެވެ. އެންމެ އެދެވާ ގޮަތށްނޫކަން 

މަސައްކަތު މާޙައުލާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނުްނ ގުޅުމާއި، ކައުންސިލްގެ 
ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުންދަނީވެސް 

ގަކުރަމެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން  ކައުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ނޫންކަްނ ފާހަ

ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ރަގަޅުކަމަްށ ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އަމިއްލަ ަފރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި 

ތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ޮގތްތައް އެންމެރަގަޅުކަމަކަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުްނ ހޯދުމާއި، ޖަވާބުދާރީުވްނ އިން
ތިރީގައި އެވާ  ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްއެގޮތުްނ ފާހަގައެއްނުކުރެވެއެވެ. 

 ރަގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަން މޮނިޓަރިންގ ޓީމަށް ވަނީ ާފހަގަުކރެވިފައެވެ. ކަންކަން 

ފެބްރުވަރީ މަސް  2016އެކިކަންކަން ފާހަގަކޮށް މިރިޕޯޓްގައި ރަގަޅުކުރުމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުކުރައްވައި 
ހުސްވުމުގެކުރިން ނިންމެވުމަްށ ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަޅުގަޑުމެންގެ ބޭނުމަކަށްވާްނވާނީ، ރަށުކައުންސިލާއި 

 އްކަތުގައި ހެޔޮ ނަތީޖާއެއްފެނި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރުތައްކުރުމެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގުޅިގެން މިކުރެވޭ މަސަ

މިފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ ކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް ެބލިބެލުމުގައި މޮނިޓަރިންގ ީޓމަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާ 
ނަށާިއ، އިދާރީ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ކައުންސިލް މެންބަރުން

 އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ތިރީގައިއެވާ ކަންކަން އިސްލާޙް 
ދުވަހަށް ކައުންސިލްގެ ކުރަންޖެހޭކަމަށްފެންނާތީ އެކަންކަން ރަގަޅުކުރައްވައި އެއްދުވަހުން އަނެއް

 މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިގާނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 އްދެވުން.ކައުންސިލްގައި ހިންގާ ޤަވާއިދު ފެންނަން ެނތްކަމަށްވާނަމަ ވީ ެއންމެ އަވަހަކަށް ހިންގާ ޤަވާއިދު ހެ .1

ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ  115ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  .2

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކަުއންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ޢާްނމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްުވން. އަިދ ކައުންސިލްގެ 
ަދލުވުން ނުބޭއްުވނު ޢާއްމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭގޮްތ ނުވެއްޖެނަމަ ސަބަބު ރަގަޅަްށ ލިޔުއްވައި އެހަފްތާގައި ބައް

 ރެއްވުން.ސަބަބު ލިޔުމުން އެގޭގޮތަށް ފުިރހަމަކު
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ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަުކްނ ނިންމާ ނިންުމންތަކަކީ، ވަަރށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަންެޖހޭ  .3
ލްކޮށް އެމަސައްކަްތ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެތިކަމަށްވާީތ، ފައިލުން މަދުެވފައިވާ ޔައުމިއްޔާތައް ހޯއްދަވާ ޤަވާޢިދުން ފައި

 ންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން.މުވައްޒަފަށް އެތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ އި
އުމިއްޔާ ޖަލްސާ ބާއްވާނަމަ އެޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ޤަވާއިދުން ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަވަުމން ގެންދިއުމަށާ، އަދި ޔަ .4

   ކުރެއްވުން.ފާސްކޮށް ފައިލް 
ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭެނ ޙާލަތްތައް ރަގަޅަށް ބައްލަވާ ޤާނޫނާއި، ޤަާވޢިދު ހަމަޖެހިފަިއވާގޮތުގެ މަތީްނ  .5

މަށާިއ، ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަުމންގެްނދެވުމަށާއި، ކުއްލި ބައްދަލުވުަމކުން ނިންމިދާނެކަންކަްނނޫނީ ނުނިންމު

 ފާސްކޮށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓެުވން.ިފނަމަ ޔައުމިއްޔާ ޤަވާޢިދުން އެފަދަބައްދަލުވުމެއްބާއްވައި
ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަހަތުފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ޤަޥާޢިދު ހަމަޖެފައިވާގޮތަށް ކަންކަން ހިންގެވުމަްށ  .6

 އެކުލަވާލާފައި ބޭއްވެވުން.ޞޫލެއް ސަމާލުކަން ދިނުމާއި އަދި އެފަދަ ކަމެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ އު
ކައުންސިލުން ނިންމާނިންމުްނަތކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ކައުންސިލުން ނިންމާ  .7

ނިންމުންތަކުެގތެރެއިން ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ލަސްވަމުންދާ ަމއްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވިސަަބބުތައް އެގޭގޮތަްށ 
 ވުން.ހެްއޓެލެފާހަގަކޮށް ބެ

 ކައުންސިލަށް ކަންކަން ހުށަހެޅުުމގައި، ލިޔުމުން ކަންކަން ހުށަހެޭޅނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން. .8

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބައްދަުލވުމަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ހުށަހަޅާކަންކަން ޤަވާޢިދުން އެޖެންޑާ ކުރުން. .9
އްދަުލުވންތައް ޤަވާއިދުން ބޭއްވައި މުޙިއްމު ކަންތައްތައް ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބަ .10

އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާވެސް ޙިއްސާ ކުރަމުންގެންދިއުން އަދި މުހިއްމު ކަންކަން ކުރުމުގައި މުޅިކައުންސިލްގެ 

 އެއްބާރުލުން ހޯއްދަވައިގެން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކައުންސިލް ހިންގަވަންހުްނނަވާ ބޭފުޅަުކ ހަޖެއްސެވުމަށް
ރުްނގެ ރުހުމާއެކުނޫނީ ސަމާލުކަންދެއްވުމާ، މުހިއްމު އެއްވެސްކަމެއް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ޙިއްޞާކޮށް މެންބަ

 ނުކުރެއްވުން. 

ކައުންސިލް ހިންގަވަން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ރަށުންބޭރަށް ވަޑައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދުގައި  .11

 ތީން ޢަމަލުކުރެއްވުން.އިވާ ގޮތުގެމަކަޑައެޅިފަ
ފައިވާގޮތުގެ މަތީންކަމަށްވާީތ، އެނޫންގޮތަކަށް ސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަންވާނީ ކައުންސިލުން ިންނމާކައުން .12

މަސައްކަތް ހިންގަވާނަމަ އެިނންމުމަށް ބަދަލު ެގނައިކަން ލިއުމުން އޮންނަން ެޖހޭނެީތ، ކައުންސިލްގެ 

 މާ ގޮތެއްގެމަީތންނޫނީ ނުކުރެއްވުން.ކައުންސިލްއިން ނިންމަސައްކަތްތައް ހިންގެވުމުގައި 
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ަކންަކން ނިންމެވުމުގައާއި، ޢަމަލު ުކރެއްވުމުގައި މުޅި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއިމަންފާއަްށ  .13

 ކަންކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން.ވިސްނަވައިގެން އެންމެހައި ކަން

ްއ ހިންގުމެގެ ޤާޫނނުގައިވާ ގޮުތގެމަތީން ކައުންސިލުން ކުރަްނޖެހޭ އެންމެހައި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތަ .14

ކަންކަންކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާ، މަޝްވަރާއާއެކު ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 
މަށްވުުމން ުމޅި ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަކީ އެޤާނޫނުގައިބުާނ ކަންކަންކުރުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްކަ
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މަޝްވަރާއާއެކު ނިންމާ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށްނޫނީ ކައުންިސލުންގެ ކަންކަންކުރުމަކީ އެޤާނޫނު ބުނާގޮުތްނ 
މަވާ ކަންކުރެވޭނެ ގޮތެއްކަމަށްނުވާެނީތ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުންތަކާ ކަންކަން ކައުްނސިލުން ނިން

 ނޫނީ ނުކުރެއްވުން. ގޮތެއްގެމަތީން
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި ކައުންސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ  .15

 އްވުން.އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރެ
ށާއި، އެކަންކަން އޮންނަ އިތުރުގަޑީގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަ .16

އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒަރުގެ 

ބެލެހެއްޓުމުގެ ތެރެއިން ކުރުމަށާއި، އިތުރުގަޑީގެ ރެކޯޑްސްތައް ޤަޥާޢިދުން ބަލަހައްޓައި، ލިޔެކިއުންތައް 
ކުރައްވައި، އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ދުވަހު ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަވަމުން ދިމާވާނެހެން ފުރިހަމަ

ގެންދިއުން އަދި ރަށުކައުންސިުލން ސްޕަވައިޒުކޮށް ބަލަހައްޓަްނޖެހޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް، ރަށުކައުންސިލް 
ްއސުމަށާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުން ޒިންމާކުރެވޭނެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ބަލަހައްޓާގޮތަށް ހަމަޖެ

ނިޒާމަކަށް މަސައްކަތްތައް ބަްއޓަންކޮށް އެފަަދ ފަރާތްތައް ެމދުވެރިކޮށް އިތުރުގަޑީގައިވެސް އެމަސައްކަތްތައް 
  ލެހެއްޓޭނެޮގތަކަށް ހަމަޖެއްސެުވން.ބެ

ހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހަރުަދނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ނުނިމި އަތްމަތީގައި ގެންގުޅެންެޖހޭ މައްސަލަތަކާއި ފައިލްކޮށް ެބލެ .17

 އްވުން.ކުރެ
  ލިޔެ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން.ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަހަށް  .18
އްޞަ ކުރޭތޯ ސްޕަވައިޒަރު ބެލުމަށް ޚާ މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑި ޖައްސާ ފޮތް ޤަވާއިދުން މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަ .19

   އްސެވުން.ދަނާކަމާއެކު ހިގާނެގޮތެއް ހަަމޖެވުމަށާއި، ރަސްމީގަޑީގައި ކުރެވޭމަސައްކަތްތައް ހަރުސަމާލުކަމެއް ދެއް
މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމްތައް ޤަޥާޢިދުްނ ނިންމަިއ ރެކޯޑް ފައިލްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަުމްނ  .20

މަސައްކަތްތައް އިދާރާގައި ހިންގޭނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް  ގެންދިއުމަށާއި، އިދާރީ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަޑާއެއްގޮތަށް

ހަމަޖެއްސުމަށާއި އިދާރާގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ހިންގުމަށާއި އިދާރާގައި މަސައްކަތްތައް އިސްކޮށް 

ކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޮއނިގަޑުގައި ަހމަޖެހިފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މުވަްއޒަފުން ހަމަކޮށް ކައުންސިލްެގ މަސައް
އްސުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކޮްށ ޖެހަރުދަނާކަމާއެކީގައި ކުރެވޭނެ ގޮތެއްހަމަ

އިންތިޒާމުކުރެވޭތޯ  ރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލެއްގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ިހފޭނެގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް

 ބެއްލެވުން.

ަޤވާއިދު ހެދުމާއި، ، ދިނުަމށް ލާޒިމްކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަްށ ބޭުނންވާ  ޤާނޫނުން ކަުއންސިލުން .21
ކައުންސިލުން ނިންމާ އެހެނިެހން ނިންމުންތައް ިނންމުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު އެސް.އޯ.ޕީތައް އެކުލަވާލުން 

ޢާންމު ރައްޔިުތންނަށް އެޚިދުމަތް މުހިންމުކަމަށް ދެކެމެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކައުންސިލަށް ޚިދުމަތަށް އެދޭ 

ހޯދުމަށް ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ުއޞޫލުތަކާއި ސަރވިސް ޗާރޓަރ އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާ ކުރުމަށާއި، 
 އްވުން.ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ފާސްޮކށްފައިވާ ޤާވާޢިދުތަކާގުޅޭގޮތުން ަހދަންޖެހޭ އުޞޫލްތައް ހެދުން އަަވސްކުރެ
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 ލުުވންތައް ޤަވާއިދުން ބޭއްވެވުން.ނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަކައުންސިލަރުން .22
   ނގަޅު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުން.ކައުންސިލަރުން އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ރަ .23

މަންފާ ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކޮށް ިހންގަވަންވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި  .24
ކުރުވަނިވިގޮތަކަށް ވަކިފަރާތަކަްށނުޖެހި ވަކިވަކި ފަރުދުންެގ މަސްލަޙަތަށްވުރެ މުޅި ރަށުގެ މަސްލަހަތަްށ 

ހިންގުމުގައި ސަމާލުކަން  ބަލައިގެންކަމަށް ވީއިރު، އެގޮުތގެމަތީން ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް
 ދެއްވުން.

މުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީން އަދި ހުނަރު ދެނެގަެނ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ިހންގު .25

އެކަމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނާއި ތައުލީމުދީ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި 
 އްވުން.މަސައްކަތްތައް ކުރެ

 އްވުން.ޕްލޭން މުރާޖަޢާ ކުރެކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް  .26

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .27
އޮތް  ކުރިއަށް ރަށު ކައުންސިުލން، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިވާގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 

 އްވެވުން.ފޮނު އަތޮޅު ކައުންސިލަށްތައްޔާރުކޮށް  މަސައްކަތު ތާވަލްއަހަރުގެ 

ގެކުރިން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް  28ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮންމެއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ  .28

 އްވެވުން.ފޮނު

 އިން ބަލަހައްޓަުމން ގެންދިއުން.ކައުންސިލްގައި ލިޔެކިއުމުގެ ސްޓޮކާއި މުދަލުގެ ސްޓޮކް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެ .29
ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުްނނަ ަތކެއްޗަކީ ފައިސާއެކޭ އެއްގޮތަށް ވަކިމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު  .30

ޒާމު ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ތަކެއްޗަށްވާތީ ތަޅުލެވޭތަނެއްގައި ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަށް ތަކެތި ބެލެހެއްޭޓނެ އިންތި
   އްސެވުން.ހަމަޖެ

ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ، ވައުޗަރ އިން ޚަރަދުކުރާއިރު  ،މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމް .31

 ުވން."ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާ ފޯމް" ޤަޥާިޢދުން ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދެ

 ހަފްތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރެއްވުން.ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ  .32
 އްސެވުން.ފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސާފުކޮށް އެނގޭނޭގޮތަށް ޢަަދދުތައް ޖެ .33
  ޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން.ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސް .34

އިސާ ޖަމާކުރަމުންދާކަމަށްވާނަމަ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށް ފައިސާލިބޭ ކަންކަމުގެ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ފަ .35
 އްދެވުން.ރިކޯޑެއް "އާމްދަނީ ފައިސާގެ ރަޖިސްޓަރީ " ހެ

 ރު ކުރުމަށްފަހު ފައިލް ކުރެއްވުން.ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމާއެކު ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ޤަޥާޢިދުން ތައްޔާ .36

އި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކަކީ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ރެކޯޑް ފައިލްގައި އޮންަންނ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާްނތަކާ .37

ޖެހޭ ލިޔުންތަކެކެވެ. ވުމާއެކު ފައިލްތަކަށް ލެވިފައިނުވާ އެފަަދ ލިޔުންތައް ފައަލްތަކަށް ލުމަާށއި އެޕްރައިޒަލް 
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ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށާ އަދި ރިކޯޑް  ފޯމްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި އަހަރު ޖެހުމަށް ސުޕަވައިޒަރުން ޚާއްޞަ
 އެޕްރައިޒަލް ފޯމްތައް ލެއްވުން. ފައިލްތަކަށް

މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓްރީއެއް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށާ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް  .38
 މެއް ދެއްވުން.މަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަދުވަހުން ދުވަހަށް ފުރިހަމަކޮށް ެބލެހެއްޓު

ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިންގޭނެގޮތަކަށް އިންތިޒާމް ކުރުމަށާއި، ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި  .39
ޤަޥާޢިދުތަކާ އުޞޫލްތައް އަވަހަްށ ނިންމުމަށް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައި އެފަދަކަންކަން ނިންމައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިާދ 

 ވުން. ގޮތުގެމަތީންއެއަށް ޢަަމލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަވަހަށް ހަމަެޖއްސެއެއްގޮތްވާ 

 ކުނިވާޒާތުގެ އެއްޗެހި އެޅުމަށް ވަކި ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައެޅުމާ، އެކަން އެގޮތަށް ިހންގުަމށް ކައުންސިލުން .40
  މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވުން.

އް އަވަހަށް ޤާއިމްކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން ކުނި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލެވޭނެ ރަގަޅު ނިޒާމެ .41
 އްވުން. އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަވަހަށް އެޅު

އްމުކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ޖެޓީ ޭބނުންކުރާނެގޮތުގެ ޤަޥާޢިދާއި އެަކމާބެހޭ އުޞޫލެއް ރަށުގެ ބަނދަރާއި ރަށުގައި ޢާ .42
ލު ކުރަމުންގެންދެވޭނެޮގެތއް ހަމަޖައްސައި ޖެޓީއާއި، ބަނދަރު ސަރަޙައްދު އެކުލަވާލުމަށާއި، އެއަށް ޤަާޥޢިުދން އަމަ

 ވުން.ސާފުތާހިރުކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެޮގތެއް ހަމަޖެއްސެމިހާރަށްވުރެ 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްަފއިވާ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއާއި، ކަރަންޓް ގެޚިދުމަތް ދިނުމުެގ މުޅި ނިޒާމާގުޅޭ  .43
ފުރިހަމަ އަގުކޮށް އަގު ބެލިގޮތުގެ ތަފްޞީލްތަކާއި، ުމޅި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގު އަތޮޅުކައުންސިލަށް  ތަކެތީގެ

 އްވުން ފޮނު

ރަށުގެ ފެން ތަޣައްޔަރުވެ ޞިްއޙީގޮތުން ތަފާތު މައްސަލަތައް ިދމާވާ ހިސާބަށް ރަށުގެ ފެން ޯގސްވެފައިވާކަމަށް  .44
ފަރާތްތަކުގެ ސަާމލުކަމަށް ގެނައުމަށް ކައުންިސލުން ކުރެވެން ފާހަގަކުރެވޭތީ އެކަންކަމާގުޅޭ އެންމެހައި 

ސައްކަތްތައް ހުރިމަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އަވަސްކުރެވޭތޯ ކުރެއްވެންހުރި މަ

  ކުރަމުންގެންދެވުން. 

މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަްށ މިހާރަށްވުރެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި، ރަށުގެ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން ރަުށގައި  .3
 އްވުން. ރަގަޅު އިންތިޒާމަކަށް މަސައްކަތްކުރެ

ޞިއްހީ މައްސަލަތައް މެދުވެރިނުވާނެފަދަ  ،ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުމަށާ .45

 ވުން. ހިންގެސާފުތާހިރު މާހައުލަކަށް ބަދަލުުކރުމަށް ހިންގެންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް 

ނެގޮތެއް އަވަހަށް ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ރަށުކައުންސިލުން މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ .46
  ހަމަޖެއްސެވުން. 

ބޮޑެތިމީހުންަނށް އެކިއެކި ތަމްރީނާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދީ ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް  .47

ރަށު ކައުންސިލުން ވަރަށް އިސްކަމެއް ދޭންޖެހިފައިވާ ކަމަކަށްވާތީ އެކަަމށް މަގުތަކެއް  މަސައްކަތްކުރުމަކީ
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ރީންދެވޭނެ ގޮތެްއ ހޯދައިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެފަދަކަންކަމަށް ނެރެވެންތިބި މީހުންަނށް ތަމް
  ހަމަޖެއްސެވުން.

އަހަރެއްގެކުރިން ސަރުކާރުން ފައިސާ ދެއްވާފައިހުރި ނަމަވެސް އެކަން ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް އެތައް  .48
ފެށިފައިނުވަނީ ބަނދަރުގެ ަމސައްކަތް ނިންމައި އެސަރަޙައްދުން ހިއްކޭބިްނ ނިމުމުން ަކމަށްވެފައި މިހާުރ 

ތީ، އިޖްތިމާޢީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްނިމި ެއސަރަޙައްދުގައި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް ބިން ބޭއްވިފަިއވާ
މަރުކަޒެއް އިމާރާތްކޮށް މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަމާ، ބޮޑެތިމީހުންަނށް ފަންނީ ތަުޢލީމާއި ތަމްރީން ދިުނމުގެ މަސައްކަތް 

 އްޓެވުން.ހިންގަން ފެ

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ ދަށުން ރަށުކައުންޓަށް  .49
ވާފައިވާ ފައިސާގެ ކަންތައް ހިގާފައިވާގޮތް އަވަހަށް ބައްލަވާ އެޕްރޮޖެްކޓްގެ މަސައްކަތް ޖަމާކޮށްދެއް

 އްލެވުން.އަވަހަށްނިންމެވޭތޯ ބެ

ކީ ބިންފުރިފައިވާ ރަށަކަށްވާތީ މިހާރު ރިޒާވްކޮށްފައިވާ ބިންބިމާއި، ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ހިކިފައިވާބިން ފީއައްޔަ .50
ްށ ޕްލޭނެއްރާއްވަވައި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އެބިމުގެ ބޭނުްނ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަ

 ދެއްވުން. ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން

ބިމުގެ ދަފްތަރު ޤަޥާއިދުން ބެލެެހއްޓުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ އެދަފްތަރު ޤަޥާޢިދުްނ ބަލަހައްޓަމުްނ  .51

 ވުން.ގެންދެ

ނަށް ދަޅާއިފުިޅ އުކުމާ، ކުނިފަަދތަކެތި އެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މީހުން ގިނައިްނ ރަށުގެ އެކިތަންތަ  .52
އެއްވެއުޅޭ ތަންތަނުގައި ޑަސްިބން ބަހައްޓައި ުކންޏަށް ހިމެޭނ ތަކެތި ޑަސްބިނަްށ އެޅުމުގެ އާދަތައް މީހުންެގ 

މަށާ، ރަށުގެ އެކިތަންތަަނށް އެފަަދތަކެތި އުކުމުްނ ކިބާގައި އަށަގެންނެވުަމށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރު
ރަށުގެ ރީތިކަންގެއްލި ރަަށްށ ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ މީހުންަނށް ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރުވެރިްނނަށް ރަށާމެުދ 
ނުރަނގަޅުގޮތަކަށް ދެކުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށް ރަށަކީ ރީތި ސާފު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި 

އި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ހިތްގައިމު މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވެންހުރި ހަދަ

  ތައް ކުރެއްވުން.މަސައްކަތް
ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކެހޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިގެން ރަށްސާފުކޮށް ބޭއްވޭނެ ހަރުދަނާގޮތެއް  .53

 ސެވުން.ހަމަޖެއް

އެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި ބައްތިޖަހައި މިހާރު ރޭގަޑުއަިލމަޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަންަތކުގައި އިތުރަށް ރަށުގެ  .54
 ުދން ބަލެހެއްެޓވުން. ބައްތިޖަހައި ޤަޥާޢި

ރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުަވހަށް ދުއްވާތަކެިތ އިތުރުވަމުންާދތީ، ޤަޥާިޢދާ އެއްގޮތަްށ ކަންަކން ބެހެްއޓުމަްށ  .55

 އްވުން. ށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެމިހާރަ

ކައުންސިލަށް ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ައޮތޅު އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ ީމހުންގެ ރެކޯޑްތައް ޤަވާއިދުން  .56
 އްވުން. ދަށްވެފައިވާތީ އެފޮތްތައް އާކުރެ ފޮނުވުމަށާއި އަދި ފޮތްތަކުގެ ޙާަލތު ވަރަށް ބޮޑަށް
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 ެޓވުން. ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ޤަޥާޢިދުން ބެލެހެއް  .57

އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ، ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަންހޯދައި .58

އެއްބާރުލުން ދިނުމާއެކު، ރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްގެ ަބއިވެރިވުން ހޯދައި  ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެިރކަމާ
 އްވުން. އިޖްތިމާޢީރޫޙް ވަރުގަދަ ކުރެ

 އްދެވުން. ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ަކއުންސިލުން ނިންމެވުމުގެކުރިން ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯ .59

ކޮށް ހިންގުމަކީ ރަށުގެތަރަްއޤީއަށް ވަރަށް މުހިއްމުކަމަކަށްާވތީ އަންހެުނންގެ އަންހެނުންގެ ކޮމެީޓ ޙަރަކާތްެތރި .60

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާއަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުން އަވަސްކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލުން 

 އްވުން. ކުރެވެންހުރިކަންކަން އަވަހަށްކުރެ 

މައްްސއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތީން އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ  .61

ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައިދިނުމަށާ، އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްތައް ރަގަޅަށް 
 އްވުން. ހިންގޭތޯ މަސައްކަތްކުރެ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިުލން ކުރެވެންހުރި  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .62
ކާއި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަސީލަތްތައް ވީާހވެސް ބޮޑަކަށް ޤާއިމުކޮށް އިންވެސްޓް ކުރެވެން ވިޔަފާރިތަ

ތީން ކުރެެވން ހުރިކަންކަން ތެއްގެމަހުރިދާއިރާތައް ރަގަޅަށްބަލާ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ޤާނޫނާއި ޤަޥާއިދު ތަންދޭގޮ

 ކުރެއްވުން.

 ވުން. ޤަވާޢިދުން ޖަމާކުރަމުން ގެންދެ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި 5އަހަރެއްގެ އާމްދަނީއިން  % .63

ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމަށް އަހަރީ ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރުކުރައްވައި، ތާވަލާއެއްގޮތަްށ ތަރައްޤީގެ  .64

އެކިއެިކ ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން ަބދަލުގެންނަންޖެޭހ ކަންކަން ގެެނވުނު ބަދަުލތައް  ކުރިއަށްގެންދެވުމަށާއި،
 ވުން. ފާހަގަކޮށް ޕްލޭން ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޤަޥާޢިދުން ކުރިއަށްގެންދެ

ޤަޥާޢިދުން  ރެކޯޑްކޮށްޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިާވ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ހިގަމުްނ އަދި ނިމެމުންދާކަންކަން ތަރައްޤީގެ  .65

 ބަލަހައްޓަމުންެގންދެވުން. 
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 ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު 

 ފ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް


