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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 ލްއަތޮޅު ކައުންސިފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުމަކީ  އަތޮޅުއެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް  ،އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި

 ލިއްޔަތެކެވެ. އޫސްމަ
 

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

ތައްޔާރުކޮށް އެކި އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި އެޤާނޫނުގެ ދަުށން އެކައުްނސިލުން  ކައުންސިލުން  މަގޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހ ރިޕޯޓުތަކާއި ލިޔުންތައް ުހަށހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުަމށާއި، ކައުްނސިލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ 

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

އިޤްިތޞާދީ، ޘަޤާފީ އަދި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތެއް ، ށް ނިންމުަމްށ މަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާޢީއަކަންކަން އަމިއްލަ
ދަތިތަްއ  އެކަންކަން އެމަގުންކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ދިމާވާ، ކައުންސިލުން ުކރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއިބިނާކުރުމަށް އެ

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

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

 19މުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނީ މޮނިޓަރ ކުރުކައުންސިލް މަޫގދޫ މައްޗަށްވެސް ބަލާފައިވާނެއެވެ. ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  ގެ ނިޔަލަށެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ ނިލަންދެ އަތޮޅު 2014ޮއކްޓޯބަރު  26އިން  2015 އޮކްޓޯބަރު

 މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކުންނެވެ.  04ކައުންސިލްގެ އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނުން ކަނޑައެޅި 

 އައްސަސާކުރެވުނު މު މޮނިޓަރ 

ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ  މަޫގދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިާވ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ  22( ގެ 7/2010)ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 ގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކިދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމު ކުރުމާއި،
 ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ.

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

 ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނެވެ. ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިވިލް މަގޫދޫ 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
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ސީނިއަރ ސްޓާފް މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ   ސަޕޯރޓް ސަރވިސް  

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

ވިސް ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރ 11 މެއި 2011ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  މަޫގދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ސިވިލް ސަރވިސް  ނިގަނޑަށް ަބދަލު ގެނެްސފައެވެ.ގައި ަވނީ އިާދރީ އޮ 2011ޖޫން  16ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރިފަހުްނ 

އަދި ( މަޤާުމ ހިމެނިފައިވެއެވެ. އަށާރަ) 18ވާ އިދާރީ އޮނިގަނޑުަގއި ޖުމްލަ ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލަށް ފާްސކޮށްދީފައި

    ނިންާމފަެއވެ. ހުރިހާ މަޤާމުތަަތކަށް މީހުންވަނީ ލައްވާއޮނިގަނޑުގައިވާ 

 މުވައްޒަފުން 

މުވައްޒަފުން ( ރައަށާ) 18ގެ ނިޔަލަށް  2015 އޮކްޓޯބަރު 19ކައުންސިލްގައި  މަގޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައިވާ ފަންތިތަުކގައި މަސައްކަތޮކޮށްފައިވެއެވެ. 

 މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް 

 ޢަދަދު  

 01 ސީނިއަރ ސްޓާފް

 02 މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް 

 10                             ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ

 05  ސަރވިސްސަޕޯރޓް 

 18  ޖުމުލަ 

 

މަޤާމުތަކުގައި ިތބި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަންިތތަކުގެ  ކައުންސިްލގެ މަގޫދޫުޅ އުތުރުބުރީ ނިަލންދެ އަތޮތިރީގައި އެވަނީ 
 ނިސްބަތް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެކެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 
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އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް މެދުމަދުރަސީ ސެޓްފިކެޓް ޑިޕްލޮމާ ޑިގްރީ

ގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފުންގެ  2015އޮކްޓޯބަރު  19ގައި  ކައުންސިލް މަގޫދޫއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދެ ގައި އެވަނީ ތިރީ
 ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ތާަވލެކެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު 

 ޢަދަދު  ލެވެލް  #

 01 އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް 1

 04 މެދުމަދުރަސީ 2

 10 ސެޓްފިކެޓް 3

 01 ޑިޕްލޮމާ 4

 02 ޑިގްރީ 5

 

މަތީގައިވާ ތާވަލަށް ބަލާއިރު އެިކފަންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތާއި ހުނަރަށް ބަަލއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީީމ 

 ފެންވަރު އެނގޭނެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 

 

 

 

 ންސިލްގެ އިދާރާ ކައު 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މަގޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

  ފ. މަގޫދޫ
 ،ދިވެހިރާއްޖެ

 އަމީނީމަގު

 fmagoodhoo@gmail.comއީމެއިލް:   6740596 ފެކްސް:   6740014ފޯން ނަންބަރު: 
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 ތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ކައުންސިލްގެ އިޚް 

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

 ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ.  މަގޫދޫއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 އޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ސް ކައުންސިލުގެ މަ 

ން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ކީ ކައުންސިލަ މަގޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ކައުންސިލެކެވެ. މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 21

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

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

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

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

 ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މިޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ތަންފީޒް ކުރުން. 

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

 ސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން.ކައުން

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( 

ިއ އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަކާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިްޤތިޞާދީ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާޤނޫނާ )އ( 
އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުްނސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި އަދި 

ސްްޓކުރުމާއި މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްަތކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެ
 މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކަުއންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން. 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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އި ރަށުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ  މަތިން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ )ވ( 
ރަށު ކައުްނސިލާ  ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ ބިމާބެޭހ ޤައުމީ އިދާރާއިން

 ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ފަޅާއި ބިން އެކި ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން. 

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

   ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ެއހެން ފަރާތް ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ިދނުމާއި ދޫކުރުން. 

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

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

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

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

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

ގެ ދަށުން ިޚދުމަތް ދެވޭ ތަންަތނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަދުފަހަރާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ ބެލުމު )ގ( 
 ޕާކުފަދަ އާއްމު ތަންތަނަށް ނަންިދނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން. 

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

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

 މިޤާނޫނުގައި ބުެނފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް ޮފނުވުން.  )ޑ( 

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

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

އަދި ސުލްހަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެްނހުރި ރަށުގައި އަމާން  )ޔ(
 .އެއްމެހައި ކަންކަން ކުރުން
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ކައުންސިލްގެ އިހުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުިޅގެން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ާދއިރާގައި  )ޕ(
ހުމަުތކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙްޤީގު ކުރުމަށް އެއްވެސް މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތު 

 ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން. 

 .ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން )ޖ(

 ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުން.  )ޗ(

 މަތްތައް ޚިދު ކައުންސިލުން ދޭ 

 މަގޫދޫ ނިަލންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން،  މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުަތކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ
ން އުޞޫލުތިރީގައިވާ ޚިދުމަްތތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ ކައުންސިލުން 

 ވަނަ ާމއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ. 24ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 .މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުންރަށުގެ  )ހ( 

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

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުށްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ  )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. 

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

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

 މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން.އެކިއެކި ލައިބްރަރީން 

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ  )ވ(
 ވަސީލަތްތަކާއި ޢާއްމު ޕާރކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރުކަޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމު )މ(
ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގަ ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުށްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ 
ލިބޭފަރާތްތަަކށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ 

 ދަ ީމހުން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމ ކުރުން.މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަ
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ޟްނުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެޭހ ޤާނޫާނ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތން އަދި ރަުށގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާރު  )ފ(
ޫދކުރުމާއި ބިމާ ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ގޮތުގެ މަތިން، ރަށުން ބިން 

އެއްގޮތްވާ  އި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހާގަވާއިދުތަކާއިގަވާއިދުތަކާ ކުރުމުގެ 
އި އެިކއެކި ފަރާތްފަރާތުން ރަށުގެ ބިމާ ގުޅޭ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގައި އިމާރާތްުކރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަ

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

ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަްފތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާއި ބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެުކލަވައި  )ދ(
 ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ޭބނުންވާ ަމޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން. )ތ(

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

 އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓުން.  )ގ(

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

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

 ޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެެހއްޓުން. ނރޭގަ )ޑ(

 .ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން )ޒ(

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

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

ނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗިހި މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުުޅމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީ )ޕ(
ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްުޓމާއި، 
ޢާންމުންގެ އަުތން ފީނަގައިެގްނ، އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުްއވާ އުޅަނދުފަހަރުން ޭދ ޚިދުމަތްތައް 

ރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންިތޒާމްކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާ
 ބެލެހެއްޓުން. 

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛްކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް  )ޖ(
 އެހީތެރިވެދިނުން. 
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މާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ރަށުކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަ )ޗ(
ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް 
މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި، ރަިޖސްޓްރީ 

 ނުމާއި ބާޠިލް ކުރުން. ހަދައިދި

ނަގައި   ލެހެްއޓުމާއި ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު އަލަށް އުފަންވާ ކުިދންނާއި ަމރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެ )ހހ(
ބެލެހެއްޓުމާއި، އެރަށެއްގެ ރެޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހި ނުވެ ދިރިއުޅެމުން 

 ގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. އަދި އެރަށެއް ގެންދާ މީހުންނާއި، 

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

 ކައުންސިލަރުން 

ޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ ހިންގަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީކައުންސިލް  މަޫގދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 ކައުންސިލުންނެވެ. ރަށުވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުޮކށްފައިވާ  21ޤާނޫނުގެ 
 

 ހިންގުމުގެ އެްނމެ އިސްފަރާތެވެ.  މަގޫދޫކައުންސިލަކީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  މަގޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 މެންބަރުންގެ ނަާމއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ކައުންސިލްގެ  މަގޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 
 ރައީސް    އިބްރާހީމް ނަސީމް .1

 ނާއިބު ރައީސް   ރަޝީދުهللا ޢަބްދު .2

 މެމްބަރު   ވަޙީދުهللا ޢަބްދު .3

 މެމްބަރު  ޢަބްދުލްމުޢީން ސުލައިމާން  .4

 މެމްބަރު   ޢަބްދުއްނާޞިރު  .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:

ގައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އާންމު ބައްަދލުވުުމން ހިންގާ ޤަވާއިުދ  26ފެބްރުވަރީ  2011

 ފާސްކޮށްފައިވާކަން. 

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

 އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެްއ ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމް ކުރެއެވެ. 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ނަމަވެްސ ކުރިއަށްގެންދަނީ ހަފުތާގެ ރަސްމީ އެކިއެކި ދުވަސްތަކުގައިކަން، ުވްނތައް ގެ އާންމު ބައްދަލުކައުންސިލް .1

އަންގާރަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  15ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 
 ދުވަސްކަން.

ދަލުވުްނތަކުގެ އެޖެންާޑ ސިލް ބައްކައުން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާގޮތަށް 16ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  .2
ައދި ކައުންސިލަށް  ގެންދާކަން.އަންގަމުން ނުދުވަސް ކުރިން މެންބަރުންނަްށ  2ވުންތައް ބޭއްވުމުގެ ބައްދަލު

 ހުށަހެޅޭ އަދި ކައުންސިލުްނ ނިންމަންޖެހޭ ކަންަކން ުކރިއަށްރޭވިގެން ޤަޥާޢިދުން ެއޖެންޑާ ތައްޔާރު 

 .ނުވާކަން ކުރައްވަމުންގެންގޮސްފައި
ނިންމައިގެންނޫީނ  ްނކަން އަދި ބައްދަލުވުމަކުންންނޫނީ ނުނިންމެޭވނެކަޅި ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިމު .3

 ކުރެވިގެންނުވާނެކަންކަން އެޫނންޮގތްގޮތަށް ހިގަމުންދާަކން ކައުންސިލްމެންބަރުންގެ ފަރާުތން އެގިފައިވާކަން
ވުމެއް ބާއްވަްނ ޖެހޭއިރު ބޭއްވިފައި ވަނީ އާންމު ބައްދަލު 44ކައުންސިލްގެ ނިޔަލަށް ގެ  2015 ފެބުރުވަރީ 25 .4

ވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްކޮްށ ބައްދަލު 20ވުމުގެ ތެރެއިން ބައްދަލު 21ވުމެއްކަން. ބައްދަލު 21
 ފައިލްކޮށްފައިވާ ކަން.



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 14ގެ  80ޞަފްޙާ: 
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ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކައުންސިލްެގ ރައީސްކަމަށް ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހުރިހާ މައްސަލައެއް  .5
ހުރިހާ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވަނީ ރައީސްކަމަށް ޔައުމިއްޔާ ކުރަމުންގެންދެވިފައިވަީނ ) .ޔައުމިއްޔާތަކުން ދައްކާކަން

ކަން ލުއޮޅުމަކުން ކަމަށާ ނަމަވެސް ޔައުމިއްޔާތަކުގައި އެގޮތަށް ލިޔަމުން ގެންދެވިފައިއެވަީނ، އެކަަމށް ސަމާ
ކައުންސިުލން މައުލޫމާުތ މޮިނޓަރިންގ ދަތުރަށްަފހު ކޮމެްނޓަށް ފޮނުވުުމން  ދެއްވިފައިނެތުމުންކަމަްށ،

 ( .ވާފައިވެއެވެދެއް

އްމު ބައްދަލުވުންތައް ޤަވާޢިދުން ބޭއްވިފައިުނވަނީ ބައްދަލުވުން ބާއްވަން އެޖެންޑާ ކުރަން  ކައުންސިލްގެ ޢާ .6
ކޯރަްމހަމަނުވުމާ، ކައުންސިލުން ިހްނގަވާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ކައުންސިލަރުން  އާއި،ކަންކަން ނުހުްނނާތީ

  .ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ެދއްވާކަން ަކމަށް ބައިވެރިވެލައްވަމުންގެންދަވާތީ
 .ގެނެވިފައިވާކަން އެނގެންެނތްކަން ފާސްކުރާ އެޖެންޑާތަކަށް އިސްލާޙް  .7

 ކޮށްފައިނެތުން. އަދި ބައެއް އެޖެންޑާތައް މަދުވެފައިވާކަން.ޔައުމިއްޔާތައް ތަރުތީބުން ފައިލް .8
ޔައުމިއްޔާގައި ނަންބަރު ޖަހާފައިވީނަމަވެސް ނަންބަރު ޖަހަން ވަކިން ފޮތެއް ހަދާފައިނެތުން. އެކަމުގެ ސަބަބުން  .9

 ނަންބަރު ޖެހުމުގައި މައްސަލަ ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަން.

އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކުގެގޮތުގައި ކައުްނސިލް އިދާރާގެ  ،ުވންތަކުގައިއްމު ބައްދަލުކައުންސިލްގެ ޢާ .10
ގައި ވިޔަސް އިދާރީ ގޮތަށް ޔައުމިއްޔާގައި އޮތްކަމުއެ ހިމަނައި ޔައުމިއްޔާތަކުގައި ލިޔެފައިވާކަން.، ވައްޒަފުންމު

ބައިވެރިވަމުންެގްނދަވާފައިވަނީ ބައްދަލުުވންތަކުގަިއ މުވައްޒަފުންގެ މުވައްޒަފުން ކައުންސިލް ބައްަދލުވުންތަކުގައި 
 .ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާތީކަމަށް ރަށުކައުންސިލުްނ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

އްވައި އެހަފްތާަގއި ބައްދަލުވުން 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 
އެޅި ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅި ހުރަސް

ކައުންސިލުން އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް  ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާުކރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީ

ޅާފައިވާ މަދު ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެކެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަ
ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކަންކަްނ  މިޖަލްސާތަކަކީކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްސިފައެވެ. 

އެދޭގޮތަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު  ންކަން ިނންމައިދޭ، ރައްޔިތުންބުކުރާ ފަރާްތތައް ރައްޔިތުންނަށް ކަޚާނިންމުމަށް އިންތި

ފޯރަމެވެ. ވީިހނދު، ިމއަސާސީ ޒިންމާ  ކަންކަންކުރެވޭ އިންތިޒާމުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެުކލަވާލާ

ވުމާއެކު، އަދާކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ފަރުވާ ކުޑަކުރަމުންދާނަމަ، އެކަމަކީ މިކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. 
ލާބައާއި މަްނފާއަށްޓަކައި ކުރަންހުްނނަ އަދި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކަުއންސިލްގެ މައްޗަްށ  ރައްޔިތުންގެ

މަތިކޮށްފައިވާ އެންމެހައިކަންކަްނ ކުރިއަށްގެންދެވުމުގައި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮްށފައިވާ މުޅި ކައުންސިލްގެ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކާއިންޖެހޭ ިނންމުންތަކައުންސިލުން ނިންމަފުރިހަމަ ނިންމުންތަކާއެކު، 
ގެންދެވުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުންތައް ޤަޥާއިދުން ބާއްވަވައި،  ކަންތައްތައް ޤަވާޢިދުން ކުރިއަށް

ކައުންސިލުން ނިންމަންެޖޭހ އަދި މަޝްވަރާކުރައްވަންޖެހޭ އެއްވެސްކަމެއް އެނޫންގޮތަކަްށ 
 ްނނަވަމެެވ.  ކުރިއަށްނުގެންދެވުމަށްދަ

އަންގާރަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  15ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  .2

ދުވަސް ކަމަށްވާތީ އެދުވަހުގަިއ ބައްދަލުވުްނ ބޭއްވުްނ ނުވަަތ އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ާތވަލް ކުރެވިފައިވާ 
 ދުވަހު އެބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ަދންނަަވމެވެ. ގެން އަންނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވިޖެނަމަ ޖެހި 

ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުންތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މަޝްވަރާކުރުމާއި، މައްސަލަހުށަހެޅުމުގައި  .3
ކަންކަން ގެންދަންޖެހޭ އެކަންކަންކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަޥާޢިދުތަކާއި، އުޞޫލްތަކުގެ މައްޗަށް ރަގަޅަށް ބައްލަވާ 

 ދެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. ގޮތުގެމަތީން ބައްދަލުުވންތައް ކުިރއަށްގެން
އިސްލާޙް އަދި  ،އިމަށާލްޮކްށ ބަލަހައްޓަވަުމން ގެންދިއުފައިޖަލްސާ ބާއްވާނަމަ އެޖަލްސާތަުކގެ އެޖެންޑާ ޤަވާއިދުން  .4

 ދަންނަވަމެވެ.  ކުރެއްވުމަށްކުރެވޭ އެޖެންޑާތައް އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު ފައިލް 

ހުށަހަޅުއްވަންޭބނުންާވ މައްސަލަތައް ހުށަހެުޅއްވުމަށް މިހާރަށްވުރެ ކައުންސިލަށް މެންބަރުްނ  .5
ފަސޭހަވާނެގޮތެއްގެމަތީން އިދާީރ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި މެންބަރުންހުަށހަޅުއްވާ މައްސަލަތައް ތަރުތީބުްނ 

 .އެޖެންޑާ ކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ
 ރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ށްޓަކައި ހަނިންމާ ނިންމުްނަތއް ތަންފީޒު ކުރުމަ ކައުންސިލުން .6

އްޔާ ތަރުތީބުން ފައިލް ކުރުމަށް ޔައުމިއްޔާގައި ނަންބަރު ޖަހާނަމަ ނަންބަރު ޖެހުމަށް ފޮތެއް ބޭއްުވން. އަދި ޔައުމި .7
  ދަންނަވަމެވެ.

ދަލުވުން ބާއްވާ ބައް ޢާންމު އުންސިލް ކަ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާގޮތަށް 16ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  .8
މެންބަރުންަންށ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ ދުވަސް ކުރިން  2ވަގުތާިއ އަދި އެޖެންޑާ  ތަނާއި،

 ފޮނުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 

  ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ 
 ފޮނުވާފައިވާ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓާއި ދިމާނުވާކަން.ޙާޟިރީ ފޮތުގައިވާ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  .1

ކައުންސިލުން ވިދާޅުވަފައިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވަީނ  ކައުންސިލްގެ ކޮމެންޓަށް ފޮނުވުމުން، ނަމަވެސް
 . އެރިޕޯރޓް ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ފެންނަކަމަށް

ގައި ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލްމުޢީން ުސލައިމާނު ޙާޟިރުވެނުލައްވާކަމަްށ ޙާޟިރީގައި  16އޭޕްރީލް  2014 .2
 މުސާރަ ދެއްވާފައިވާކަން.ހަމައަށް ފާހަގަކުރައްވާފައި އޮތްނަމަވެސް އެދުވަހަށް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ފޮތާއި ދިމާކުރައްވައި ރަގަޅަށް ، ރު ޙާޟިރީ ފޮތް ޗެކް ކުރެއްވުމަށްފަހުޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރައްވާއި .1
 ފޮނުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ޗެކްކުރެއްވުމަށްފަހު 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ގެ ގޮތުގަިއ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ދުވަހުގެ ުމސާރައިގެމައްސަލަ ޤަޥާއިދުން ހަމަޖައްސަވައި،ޙާޟިރުނުވާ ދުވަހެއް .2
 ދިނުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ބެއްލުވުމަްށ ދަންނަވަމެވެ.  އާއި އިނާޔަތްތައްމުސާރަ

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

 ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ިއޚްތިޔާރު 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވާކަން. ނުބައްދަލްވުމެއް ބާއްވާފައި ގެ ނިޔަލަށް ކުއްލި 2015ރުވަރީ ފެބު 25

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

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

 .ކަމަށް ބުނެަފއިވެއެވެބައިވެރިވެގެންނުވާނެ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ވަނަ  42ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ާހލަތެއް ދިމާވެްއޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަާވއިދުގެ  .1
 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން. އަމަލުކުރާނެ ގޮތްމާއްދާގައި 

 މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތެއް އަދި ދިމާވެފައިނުވާކަން. .2

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

އްޙަ ޞަ. މިގޮތަްށ ހާމަނުކުެރވޭ އަމުރުތަކަކީ ޖެހެއެވެކަންތައްތައް ާޢންމުކޮށް ހާމަުކރަންފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި 
 މުރެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.އަ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްވެސް ނިންމުމެ 44ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ވަނަ އަހަރު  2014 .1

ވަނަ އަހަރުން  2015ހާމަކޮށްަފއިނުވާކަން. ނަމަވެސް  މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިތައްޔާރުކޮށް 
 ފެށިގެން ނިންުމން ތައްޔާރުކޮށް ހާމަކުރަމުންގެންދާކަން. 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ބަދަލުގައި ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ސެކްޝަންތަކަށް ލިޔުމުން އެންގުމުގެ  .2
ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންގައި އަނގަބަހުން އެކަން ކުރުމަށް ެއންާގކަން އަދި ކައުންސިލްގެ ޖަްލސާތަކުން ނިންމާ 

 ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ހަރުދަނާ އިދާރީ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން.
ިފޔަވަޅުއަޅުއްވާފައިނުވާކަން އަދި އެކަމަށް ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކުެގެތރެއިން ބައެއްކަންކަމަށް  .3

 .ފިޔަވަޅުއެޅިފައިނުވާ ސަބަބު އެގެންނެތްކަން

   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލުން  ،މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ނިންމަވާނިންމެުވންތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން ކައުންސިލުން  .1

ތަކުގެތެރެއިްނ ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވިސަބަބުތަްއ ނިންމަވާނިންމެުވން 
އަދި ކައުންސިލުން ނިންމަވައިެގން ކުރަންޖެހޭ ދަްނނަވަމެވެ. ތަށް ފާހަގަ ކުރައްވައި ބެހެއްޓެވުމަށް އެގޭގޮ

ން ހިންގައިބަލަަހއްޓަވަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކަށްާވތީ، ކައުންސިލުން އެންމެހައިކަންކަމަކީ، އެކައުންސިލެއްގެ އިދާރާއި

ނިންމާނިންުމންތަކާއިގުޅިގެްނ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައިކަންތައްތައް ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ 
 އިންތިޒާމުތަކުގެތެރެއިން ހިންޭގެނގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންުކރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ޢާއްމުކޮށް ހާމަނުކުރެވޭނަމަ އެއަމުރަކީ ޞައްޙަ ކައުންސިލު .2
ވަނަ މާއްދާގައި  118އަމުރެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ،އިރުތަކާއަދި ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޢަމު ށް ދަންނަަވމެވެ.ބުނެފައިވާތީ އެގޮތުގެމަީތން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަ
 ދަންނަވަމެވެ. ލުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ޤަރާރުތައް ޢާއްމުކުރާނެ އުޞޫލެއް ފާސްކޮށް އެއަށް ޢަމަ

ކަންކަްނ ނިންމުމާއި ކަުއްނސިލަރުންާނއި އިާދީރ މުވައްޒަުފންެގ  ކައުންސިލުން 1.6
 މުޢާމަލާތާއި ކޯިޑނޭޝަން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

މެންބަރުންޭދ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް  އިދާރީކަންަކން އެެޖންޑާ ކުރަނީކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލްުވން ތަކަށް  .1

މަށް މަޢުލޫމާތު ކަކަންކަން ހުށަހެޅުމުން އަދި މެންބަރުން ލިޔުމުން ކަމެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ޤަވާއިދުން އެޖެންޑާ ކުރާ 
 .ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިެނތްކަންދެއްވާފައިވާކަން. ނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ކަންކަން ހުށަހެޅުމަށް 

ވަނަ އާއްމު  03ވަނަ އަހަރުގެ  2014ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމަށް ކައުންސިލް  .2
ސް ކައުންސިލަރުންނާއި ޤަޥާއިދުން މަސައްކަތް ހާވާލުކޮްށ ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާަކން. ނަމަވެ

 ސޮއިކުރުވާފައިވާ ލިއުމެއްނެތްކަން.
ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރެވި މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ  .3

މަސައްކަތް ޙަވާލު ނުކުރާކަން. އަދި  ޒިއްމާދާރުވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަން.  ނަމަވެސް ވަކި ލިޔުމަކުން

ކައުންސިލުން ނިންމަވާ އެންެމހައި ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކޮްށ ކައުންސިލުން ހިންގަވައި ަބލަހައްޓަވަންޖެޭހ 
 އެންމެހައި ކަންތައްތައް އިދާރީގޮުތން ހިންގައި ބެލެހެްއޓޭނެ ހަރުަދނާ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން.

 ކުރާ ކަންތަްއތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރުމަށް އުސޫލެއް ހެދިފައިނުވާކަން.ބައްދަލުވުމުން ފާސް .4



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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0%0% 0% ވަރަށްކަމަކު ނުދ0%ޭ ކަމަކު ނުދޭ ކަމުދޭ ރަނގަޅު ވަރަށް ރަނގަޅު

 ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންގެންދާކަން. .5
 .ބާއްވަުމންނުދާކަންކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުންތައް  .6

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ާފސްކުރާ ކަންތައްތައް ޒިއްމާދާރުވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް  .2

 ންގުވުމަށް ދަންނަވަެމވެ. ލިޔުމުން އެ

ކަންތައްތަްއ  ްއމުދަލުުވންތައް ޤަވާއިދުން ބާއްވައި މުހިކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައް .3
ކަންކަން ކުރުމުގައި މުޅިކައުންސިލްގެ  އަދި މުހިއްމު ކުރަމުންގެންދިއުން މުވައްޒަފުންނާވެސް ޙިއްސާ އިދާރީ

ހަޖެއްސެވުމަށް ހޯއްދަވައިގެން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކައުންސިލް ހިންގަވަންހުްނނަވާ ބޭފުޅަުކ  އެއްބާރުލުން

ރުންެގ ޮކށް މެންބަހިއްސާއެއްވެސްކަމެއް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ  މުހިއްމު، ސަމާލުކަންދެއްވުމަށާއި
 ދަންނަވަމެވެ.  ނުކުރެއްވުމަށްރުހުމާއެކުނޫނީ 

 ހިންގުމެގެ ޤާޫނނުގައިވާ ގޮުތގެމަތީން ކައުންސިލުން ކުރަްނޖެހޭ އެންމެހައި އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  .4

ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އާއެކު ޝްވަރާބައިވެރިވުމާ، މަ ކަންކަންކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ

ުމން ުމޅި ކައުންސިލްގެ ރާތްކަމަށްވުކައުންސިލަކީ އެޤާނޫނުގައިބުާނ ކަންކަންކުރުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަ
ބުނާގޮުތްނ  އެއްގޮތަށްނޫނީ ކައުންިސލުންގެ ކަންކަންކުރުމަކީ އެޤާނޫނު އެކު ނިންމާ ނިންމުންތަކާމަޝްވަރާއާ
 ނިންމުންތަކާ ކަންކަން ކައުްނސިލުން ނިންމަވާ އްޔިތުންނާގުޅޭ މުހިއްމުގޮތެއްކަމަށްނުވާެނީތ ރަށުގެ ރަ ކަންކުރެވޭނެ

 ދަންނަވަމެވެ.  ތެއްގެމަތީން ނޫނީ ނުކުރެއްވުަމށްގޮ
 

ތިރީގައި އެވަނީ ކައުންސިލަރުްނގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގަިއ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭުނންާވ އެކުވެރިކަމާއި 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު، އެއްބާރުލުމާއި، ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލަރުންނާއި ޮއންނަ ގުޅުމާއި

ރައީސާއި އެހެން ކައުންސިލަރުންނާއި އޮންނަގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ތިރީގައިއެވާ ސުވާލުތައް ކުރުމުން ކައުންސިލަރުން 
ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ މައްޗަށް އެކުަލވާލާފައިވާ އެނަލިސިސް އެކެވެ. މިސުވާލު ކަރުދާހަށް ޖަވާބު ީދަފއިވަނީ މޮނިޓަރ 

 އް މެމްބަރުންނެވެ. ކުރިއިރު ކައުންސިލްގައި ތިއްބެވި ބައެ
 

 ނުންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އޮވޭތޯ؟ގެ މެދުގައި، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭކައުންސިލަރުން .1
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 ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާ އޮންނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟ .2

 

 

 

 

 

 އޮްނނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ  .3

 

 

 

 

 

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

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

 

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

 

 
 

 

 
 

 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ާފސްކުރާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފަށް އެނގޭ މިންވަރާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ .2

 

 

 

 

 

 

 ރައީސާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ކައުންސިލްގެ  .3
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ .4
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 ރިޕޯްޓ ކުރުމާއި މޮިނޓަރ ުކުރންމަސައްކަތް ހިނގާ ނުިހނާގގޮތް ބެލުމާިއ  1.7
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ބަހާލެވިފައިވާކަން ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް  .1
  ވާކަން.ނުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލެިވފައިމަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާޮގތް ބެލުދުވަހުން ދުވަހަށް މުވައްޒަފުންގެ  .2
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންޖެޭހ ޤަޥާޢިުދ ތަކާއި، އުޞޫލްތަކާިއ، މުހިއްުމ ލިޔެކިއުންތައް  .3

 ފެންނަންެނތްކަން.

 ތިބޭފަރާތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން.ސެކްޝަންތަކާއި، ޔުނިޓްގެ ހިްނގުން ޙަވާލުވެފައި  .4
މުވައްޒަފުންނަށް ސުޕަވައިޒަރުންގެ ފަރާތުން ިލބެންޖެޭހ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުްނ އެންމެރަގަޅަށް  .5

 ލިބެމުންގޮސްފައިނުވާކަން ފާހަގަުކރެވޭކަން.

އެހެން ސެކްޝަން/ ޔުނިޓްތަކުެގ މުވައްޒަފުންނަށް ތަކުގެ ަމސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓް .6
 އެނގޭކަން.

ނަމަވެސް އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ރެކޯޑް ފައިލްގައި  މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވީ .7

 .ހިމަނާފައިނުވާކަން. އަދި ފޯމްތަުކގައި ސްޕަވައިޒަރާއި، މުވައްޒަފު ސޮއިކޮށް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން

 .މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާގޮތް މަހުންމަހަށް ެދނެަގތުމަށް މަންތްލީ ލޮގެއް ހަާދފައިުނވާކަން .8
 ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ސުޕްވައިޒަރެއް ހަމަޖައްސާ އެ ސުޕްވައިޒަރުންގެ މައުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން. .9

ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށް ޗެކްކުރުމުގެ ކަންކަން މުޅިން ފުރިހަމަނުވާކަން. އިތުރުގަޑީގެ ޙާޟިރީ ސޮއިކުރަންޖެހޭ  .10

ބައެއް އިދާރީ މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ރެކޯޑް ފޮތުން ފެންނަންނެތްއިުރ، އެމުވައްޒަފަކު 
ތްތައް ކުރިކަން ނުވަތަ ނުވަތަ މުވައްޒަފުން އިތުރުަގޑީގައި އިދާރާއިން ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ މަސައްކަ

 ނުކުރާކަންވެސް އެގެންނެތްކަން.

ގެންގުޅެންޖެހޭ ަމއްސަލަތައް އެކަށީގެންާވ ނިޒާމެއްގެތެރެއިން އަތްމަތީގަިއ ނުނިމި  .11
ބަލަހައްޓަމުންެގންގޮސްފައިނުވާކަްނ. އަދި ފައިލްކޮށް ބެެލހެއްޓުމުެގ ކަންކަންވެސް ރަގަޅު އިންތިޒާމެއްގެތެރެއިން 

 .ިއނުވާކަންބެލެހެއްޓިފަ
 ތަރުތީބުން ފައިލްޮކށްފައި ނުހުްނނަކަން.ދުވަހު ޔައުމިއްޔާތައް ޤަޥާއިދުން  .12

 މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑިޖައްސާ ފޮތް ޤަޥާއިދުން ފުރިހަމަ ކޮށްފަިއނުވާކަން. .13
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އެކަންކަން އޮންނަ  ތަކަށާއި،ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދު މަސައްކަތް ކުރާނަމައިތުރުގަޑީގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު  .1
 ގެ ރެވޭ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒަރުތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އިތުރުގަޑީގައި ކުލާއި އެއްގޮތަށް އިއުޞޫ

ންތައް ލިޔެކިޔު ލަހަްއޓައި،ތެރެއިން ކުރުަމށާއި، އިތުރުގަޑީގެ ރެކޯޑްސްތައް ޤަޥާޢިދުން ބަ ބެލެހެއްޓުމުގެ

ބަލަހައްޓަވަމުން  ގައި ލިޔެސައްކަތްތައް ދުވަހު ޔައުމިއްޔާމަ ދިމާވާނެހެން ފުރިހަމަކުރައްވައި، އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ
މަސައްކަތްތައް،  އަދި ރަށުކައުންސިލުން ސްޕަވައިޒުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެކިއެކިމަށް ދަންނަވަމެވެ. ގެންދިއު

އިދާރީ މުވައްޒަފުްނ  މެދުވެރިކޮށް ަބލަހައްޓާޮގތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި، ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން

ޒިންމާކުރެވޭނެ ނިޒާމަކަށް ަމސައްކަތްތައް ބައްޓަންކޮށް އެަފދަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ިއތުރުގަޑީގައިވެސް 

އަދި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތަށް ދަްނނަވަމެވެ.  ސެވުމަށްބެލެހެއްޭޓނެޮގތަކަށް ހަމަޖެއް އްއެމަސައްކަތްތަ
މަސައްކަތް ކުރުމުންވެސް ނުނިމި ހުްނަނ މަސައްކަތްތައް  ނެރެންވާނީ، ރަސްމީގަޑީގައި ރަގަޅަށް މުވައްޒަފުން

ންދިއުމަށް މުވައްޒަފުން އިދާރީގޮތުން ކުރަންހުންނަ ަކންކަން ރަސްމީގަޑީގައި ނިންމަމުން ގެ ކުރުމަށެވެ. ވުމާއެކު

އި އުފެއްދުންތެރި ގޮތެއްގަ، އްކަތަށް ކުރެވޭޚަރަދު މަދުކޮށްނުރަސްމީގަޑިގެ މަސަ ށްވުރެ ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވައި މިހާރަ
ތައް އިތުރުކުރެވޭނެގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ގެންދެވުމަށް މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ބަޖެޓުން ކުރެވެންހުރި ޚަރަދު

  ދެއްވުމަށް ދަންނަވަެމވެ.   ސަމާލުކަން

ޤާއިމް  އްޓުމުގެ ކަންކަން ހަރުަދނާ ނިޒާމެއްނުނިމި އަތްމަތީގައި ގެންގުޅެންެޖހޭ މައްސަލަތަކާއި ފައިލްކޮށް ެބލެހެ .2

 ދަންނަވަމެވެ.  ކުރެއްވުމަށް
ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް  ދުވަހު ޔައުމިއްޔާއަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އޮފީހުގައި ހިންގާ ކަންކަމާއި ކުރާ މަސައްކަތްތައް .3

ަޤވާއިދުން ފުރިހަމަ ދުވަހަށް ލިޔެ  ދުވަހުންކުރަމުންގެންދަންޖެހޭ ލިޔުމަކަށްވާއިރު ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ  ތައްޔާރު

 ދަންނަވަމެވެ.  ކުރެއްވުމަށް
އްޞަ ޚާ މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑި ޖައްސާ ފޮތް ޤަވާއިދުން މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަ ކުރޭތޯ ސްޕަވައިޒަރު ބެލުމަށް .4

  ހަމަޖެއްސެވުމަށް ކަމާއެކު ހިގާނެގޮތެްއ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށާއި، ރަސްމީގަޑީގައި ކުރެވޭމަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ

 ދަންނަވަމެވެ. 

 ބަލަހައްޓަުމން ފައިލްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ނިންމަިއ ރެކޯޑް މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމްތައް ޤަޥާޢިދުން  .5
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، މަންތްލީ ލޮގެއް ބަލަހައްޓަވާގޮަތށް  މަށާއި،ގެންދިއު

 ހަމަޖައްސަވައި، މަންތްލީ ލޮގް ަޤވާޢިދުން ބަލަހަްއޓަވަމުންގެންދެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

މަށާއި ނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުގޭއިދާރީ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަޑާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް އިދާރާގައި ހިން .6
އިދާރާގައި ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ ަކންކަމާއި، ކުރަންިނންމަވާ ކަްނކަން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކަާމއެކު 

އަދާކޮށް ރަށާިއ ރައްޔިތުންނަްށ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ވާިޖބުތަްއ ފުރިހަމައަށް ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްޮކށް، 

 ތައް އިންތިޒާމުކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ފުރިހަމައަށް ހިފޭނެގޮތަކަށް މަސައްކަތްއެންެމ ލެއްގެ ބޭނުން ކައުންސި

 ދަންނަވަމެވެ. 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 24ގެ  80ޞަފްޙާ: 
 

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

 

 ތައް އުޞޫލުމަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެްސތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި  1.8
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ހަދާފައި ނުވާ ކަން. ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ .1
 ކައުންސިލުން އެއްވެސް އުޞޫލެއް ހަދާފައިނުވާކަން. .2

 ކައުންސިލުން ސާވިސް ޗާޓަރއެއް ހަދާފައިނުވާ ކަން. .3
ވަނަ މާއްދާފަިއަބޔާން ކޮށްފައިވާ  151ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫންގެ  .4

އަދި އެފަދަ އެއްެވސް ޤަޥާޢިދަކަްށ  ނަމަވެސް ގެޒެޓަށް ފޮނުާވފައިވާކަން އެނެގން ނެތްކަން.ޤަވާއިދުތައް ހަދާފައިވީ 

 .ޢަމަލުކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން ެއގެންނެތްކަން
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަނަ މާއްދާފަިއަބޔާން ކޮށްފައިވާ  151ޤާނޫންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  .1
ޤަވާއިދުތައް ފާސްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއިއެކު އެޤަވާއިދުތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

 ދަންނަވަމެވެ.  ވައި ގެޒެޓްގަިއ ޝާއިޢު ކުރެއްވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސެވުމަށްއޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުއް

ަޤވާއިދު ހެދުމާއި، ، ބޭުނންވާ ރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްސިލުން ދިނުަމށް ލާޒިމްކުޤާނޫނުން ކައުން .2
ކައުންސިލުން ނިންމާ އެހެނިެހން ނިންމުންތައް ިނންމުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު އެސް.އޯ.ޕީތައް އެކުލަވާލުން 

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

ކުރުމަށާއި،  ހޯދުމަށް ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ުއޞޫލުތަކާއި ސަރވިސް ޗާރޓަރ އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާ
 އުޞޫލްތައް ހެދުން އަވަސް ހަދަންޖެހޭ ހަދާަފއިވާ ޤަވާއިދުތައް ފާސްކުރުމަށްފަހު  ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް

 ވަމެވެ. ެވސް ދަންނަންކަން ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްޞާ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށްއަދި އެކަނަވަމެވެ. ދަން ކުރެއްވުމަށް

 މަސައްކަތުގެ މާަޙއުލު  1.9
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އިދާރާގައި ސިޔާސީ ފިކުރު ގެންގުޅުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ކުޑަކަން. .1

 ނެތުން. އެންމެއެކަށީގެންވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް .2
  ..ކުޑަކަންކަންކަން ކުރުމުގައި ހޭލުންތެރިަކން  .3
 .އްފަހަރާ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުމުން ދަތިވަމުންދާކަަމށް ބަެއއް މުވައްޒަފުން ފާހަގަކުރާކަންއެ .4

މުވައްޒަފުންމަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެއްސިފައިހުރިގޮތުން މަސައްކަތްރަގަޅަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިތަކެއް އިދާރާގައި  .5
  .ހުންނާނެކަން ާފހަގަކުރެވިފައިވާކަން
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   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަކިފަރާަތކަށް ޖެހުމެއްނެތި އެމަސައްކަަތކުން ރައްޔިތުންނަށް ހިންގުމުގައި  އިދާރާގައި މަސައްކަތްއުންސިލްގެ ކަ .1
އެންމެފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތައް ހިންގޭނެ ނިޒާމަކަށް ަކންކަން ބައްޓަންޮކށް ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރެއްހިންގުމަށް 

ތަށްވުރެ މުޅި މުޖްތަމަޢުގެ ވަކިވަިކ ފަރުދުންގެ މަސްލަޙަމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް މުވައްޒަފުންނުވުމަށާއި،

އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަތުތަކަށް  މަސްލަހަތަށް ބައްލަވައިގެން ަމސައްކަތްތައް ހިންގެވުމަށާއި، 
ބުރޫއަރާފަދަ ކަންކަން ކައުންސިލް އިދާރާގައި ނުހިންގުމާއެކު، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ 

 އިކަންކަން ހިންގުމަށް ަސމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އެންމެހަ

ބާއްަވވައި މުހިއްމުކަންކަން ލުވުންތައް ޤަވާއިދުން ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަ .2

ނާ ިހއްސާކުރައްވައިގެން ، ކުރެއްވުމާ، ނިންމެވުމުގައި، ކަުއންސިލަރުންނާއި، އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން
ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެގޮެތއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ކައުންސިލަރުންނާއި، އެންމެހަިއ މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން މިާހރަށްވުރެ 

 ދަންނަވަމެވެ. 

ކަތްތައް އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް މުވައްޒަފުންތިބޭބައި، މިހާރަށްުވރެ ރަގަޅުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް އިދާރީ މަސައް .3
 މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ޒަމާނަށް އަންަނބަދަލުތަކަށް މުަވއްޒަފުން އަހުލުވެރިވެ ކުރިމަގަްށ ކަންކަން ދަތިނުވެ ކުރެވޭެނފަަދ ޤާބިލް ބަޔަކަށްވުަމށް  .4

ވައްޒަފުން ބައްޓަންކުރުމަށް ކައުންސިލުން ުކރެއްވެންހުރިކަންކަން ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، އެމަގަށް މު

 ކުރެއްވުމަށާ، މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަތިނުވާނެެހން ބޭނުްނވާ ވަޞީަލތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ދަންނަވަމެެވ. 
ކުރަންހުންނަ މަސައްކަތްތައް ުދރާލާ ރާއްވަވައި މަސައްކަތު ތާވަލެއް ތައްޔާރުކުރައްވައިގެން މަސައްކަތްތައް ދަތިނުެވ  .5

 ހިންގޭނެގޮތެއްގެމަީތން ކަންކަން ހިންގެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެްއސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުިރ ވަސީލަތްތައް  1.10
 ވުނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެ 

 އިންސާނީ ވަސީލަތާއި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 ( މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާކަން.ރަސަތާ) 1718ކައުންސިލްގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި  .1

އޮފީހުގައި  މަގޫދޫކައުންސިލްގެ 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. 
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އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް މެދުމަދުރަސީ ސެޓްފިކެޓް ޑިޕްލޮމާ ޑިގްރީ

ކައުންސިްލގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ތަޢުލީީމ ފެންވަރާއި ތިބި އިދާީރ  މަގޫދޫތިރީގައި އެވަނީ ނިލަންެދ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުގެ ނިްސބަތް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓް ތަކެކެވެ. 

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 

 

 

 ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:

 )ަފހެއް( ކައުންސިލަރުންކަން. 5 ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ .1

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

 ކަން.

 ގޮޑި ހުންނަކަން. 08މޭޒާއި  05މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ކައުންސިލަރުން 05 .3

 ކޮމްޕިއުޓަރު ހުންނަކަން. 4ފޯނާއި  02ކައުންސިލަރުން ބޭނުން ކުރެއްވުަމށްޓަކައި  .4

 .ހުންަނކަންނުކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށް ކޮންފަރެންސް ހޯލެއް  .5

 އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް  ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް މުވައްޒަފަކަށް މޭޒު، ގޮނޑި އިދާރީ ކޮންމެ  .1
 .ވާކަންނުލިބިފައި

ޕްރިންޓަރު އަދި  03 ،ފޯނާއި 08ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް،  10މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ  ގެކައުންސިލް އިދާރާ .2
 ފެކްސް މެޝިން ހުންނަކަން. 01

 ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރިކަން. .3

 ސީ ޚިދުމަތެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް މެދުކެނޑިފައިނުވާކަން.ކަރަންޓް އަދި ފޯނުފަދަ އަސާ .4

 

 

 

 

 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް:

ސާދަ )14,724,749.00 ވަނަ އަހަަރ ކައުންސިލުން ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުްމލައަކީ  2014ސަރުކާރަށް  .1
 ރުފިޔާ( ގެ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.ސާޅީސް ނުވަ ހަތްސަތޭކަ ހާސް ސައުވީސްލައްކަ ހަތްމިލިއަން 

ތިންމިލިޔަން ) 3,786,410.00 ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ 2014ކައުންސިލަށް  .2

 ގެ ބަޖެޓެއްކަން.ރުފިޔާ( ދިހަސަތޭކަ ހަތަރު ހާސް ހަތްލައްކަ އަށްޑިހަ ހަ

ޚިދުމަތްތަްއ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްބޭުނންވާ  ލާމަރުކަޒީގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް މަތިކޮށްފައިވާ .3
ފައިސާ ކައުންސިލުން ލަފާކުރާ އަހަރީބަޖެޓްގައި ހިމެނުަމށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިއޮތް ނަމަވެްސ އެފަދަކަންކަމަށް 

 ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވާކަން.

 

 ލަފާކުރި ބަޖެޓް: 

 
 
 

 

 
 ލިބުނު ބަޖެޓް 

 

 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
2013 3,552,581.00 - - 
2014 3,707,010.00 79,400 - 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ކުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގެވުމަށް ބޭނުން ފުޅުވާ 
ބަޖެްޓ ބަޖެޓް އަދި ޤާއިމްކުރަންޖެޭހ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް އެފަަދ ތަންތަން ހިންގެވުަމށް ބޭުނންފުޅުވާ 

ހޯއްދެވުމަށް ބަޖެޓުން އެކަންކަމަށް ލްކޮށް ހިމެނުްއވުމާއެކު، ކައުންސިލްއިން ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ތަފްޞީ

 ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި ލާމަރުކަޒީ  ބަެޖޓުންމިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަްތކުރެއްވުމަށާއި، ކައުންސިލަށް ލިބޭ 
ފައިވާ އެންމެހައިކަންަކން ފުރިހަމައަށް ގެްނދެވޭނެގޮތެްއގެމަތީން ބަެޖްޓ ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލުން ކުރުމަްށ ލާޒިމްކޮށް

  ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަވަމުންގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
2013 13,288,254.00 427,500.00 - 
2014 9,182,569.00 1,138,180.00 4,404,000.00 
2015 10,822,831.00 878,810.00 - 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ދެވަނަ ބައި 

ން ިހންުގމުގެ ޤާނޫުނން އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2

ހުށަހެޅުމާއި މަުޢލޫމާތު ދިނުމާިއ ކައުންސިލަށް ލާޒިްމކުރާ ލިޔެކިޔުންތަްއ 

  ކައުންސިލްގެ ލިޔެިކުޔންތައް ބެލެހެއްުޓން

 ކައުންސިލްެގ ތަރަްއޤީެގ ޕްލޭނާއި ފައިޭނންޝަްލ ޕްލޭން  2.1
ަވނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ަދށުްނ  23ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .1

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

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

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

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

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

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށެވެ. ރަށުގެ ަތއްޔާރުކުރެވޭނީ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓްކައުންސިލްގެ 

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

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ލޭން ފައިނޭންޝަލް ޕް ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލައިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި 2011ކައުންސިލުން 
 ވާކަން.މުރާޖަޢާކޮށްފައި

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގެމަތިްނ ގައި ވާގޮތުވަނަ މާއްދާ 110ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން ދެމަހުން އެއްމަހު ކައުންސިލުން ޢާންމު 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުވަރީ އަދި ޖުލައިމަހުގައި ރައްޔިތުްނނަށް އާންމުކޮްށ  އަދިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
ދުވަސް ކުރިން ރިޕޯޓްތަކާއި ޕްލޭނާއި ބަޖެޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް  7ރުމުގެ ބައްދަލުކު ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ 

 ހާމަކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. 

 ކައުންސިލްެގ މަސައްަކތު 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  ކުރިއަށް ކައުންސިލުން ރަށު، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިކޮންމެ އަހަރެއްގެ 
 ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށްމަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް 

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

އްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެވެ. އެވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްުކރަންޖެހެ 15އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

އަހަރަްށ ފާސްކުރި ބަޖެޓުެގ  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. މައްސަލައަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްަވރާއެއް ނުކުރެވޭ
ންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާ 98ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .4

ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަެޖޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްަދނީއަށް ަބލައިގެން ތިލަފަތް ހަމަވާޮގތަްށ 

 ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

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

 ށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. ީރ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަ
 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވާކަން. ސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާފައިވަނަ އަހަރަށް މަ 2014ކައުންސިލުން  .1

 ފައިވާކަން.ނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްވަ 2014ކައުންސިލްގެ  .2

ކައުންިސލްގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިުނވާތީ ފިނޭންސް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް  2015ކައުންސިލްގެ  .3
 މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ ތާރީޚަށް ފޮނުވިފައިނުވާކަން.

 

 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގެމަތިން ގައި ވާގޮތުވަނަ މާއްދާ 96ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .1
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް  15ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

 ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ގެމަތިން ގައި ވާގޮތުވަނަ މާއްދާ 110ރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއި .2
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުވަރީ ައދި ޖުލައިމަހު ރައްޔިތުންަނށް ާއންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަުލވުމެއް ބޭއްވުމަށް 
ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި 

ދުވަސް ކުރިން  7ުހށަހަޅައި ހިޔާލު ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަމަވެ. ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ  ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް

 ރިޕޯޓްތަކާއި ޕްލޭނާއި ބަޖެޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރުމަށްެވސް ދަންނަވަމެވެ. 

 ކައުންސިލްެގ ހަމަުހގެ ރިޕޯޓާއި އަަހރީ ރިޕޯޓް   2.3
ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަުށްނ  108ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  .1

)ހައެއް( މަސްދުވަހު  06ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 
ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލަށްރިޕޯޓް  ލުސީކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފް

 ކުރާ ކަމެކެވެ. ލާޒިމު

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަުށން  108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .2
ރަކާތްތަކުގެ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަ 10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

 ކުރާ ކަމެކެވެ.ށް ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫުނން ކައުްނސިލަށް ލާޒިމުއަތޮޅު ކައުންސިލަރިޕޯޓް  ލުސީތަފް
 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ތަްއޔާރުކޮށް އަތޮޅު އެލް.ޖީ.އޭގެ ޓެންޕްލޭޓާއި އެއްގޮތަށް ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު  2014ކައުންސިލްގެ  .1
  ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން. ނަމަވެސް ފައިލް ކުރެވިފައި ނެތްކަން.

ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު .އޭގެ ޓެންޕްލޭޓާ އެއްގޮތަށް ވަނަ އަހަރުގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓު އެލް.ޖީ 2014ކައުންސިލްގެ  .2

 ނަމަވެސް ފައިލް ކުރެވިފައި ނެތްކަން. .ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އުތުރުބުރީ ނިލަންދެ އަތޮޅު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ(  109ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ .1

އަހަރު ކައުންސިލުން ހިނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓު އިން ތިޔަ ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި 
މި ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން އުފަލާއިއެކު ާފހަގަ ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ލިޔުންތަކަކީ އެކުލަވާލައި 

 ކު ފައިލްކޮށްކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށްވާއިރު އެލިޔުންތައް ރައްކާތެރި ކަމާއެ
  ބެލެހެއްޓުމަށް ަދންނަވަމެވެ.



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 31ގެ  80ޞަފްޙާ: 
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ގެމަތިްނ ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތު 110ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2
ތުިވ ބާއްާވ ބައްދަުލވުމުގައި ފާއިރައްޔިތުންނަށް ާއންމުކޮްށ ހުޅުވާލައިގެން މަހު ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުވަރީ 

ރައްޔިތުންނާއި  ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދިޓްއަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓާއި އޮޑި
ދުވަސް ުކރިން ރިޕޯޓްތަކާއި ޕްލޭނާއި ަބޖެޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރުމަށްވެސް  7ބައްދަލުކުރުމުގެ 

 ދަންނަވަމެވެ. 

 ޮއޑިޓް ިރޕޯޓްކައުންސިލްެގ   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 

 ނުވަންޖެހެއެވެ.ފޮ ކައުންސިލަށް

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

  ވަނަ އަހަރު މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން. 2014 .1

 .ފައިވާކަން. ނަމަވެސް އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނެރެފައިނުވާކަންއޯގަސްޓު މަހުގައި އޮޑިޓް އޮފީހުން އޮޑިޓެއްކޮށް 2014 .2

 .ކޮށްފައިނުވާކަންގައި އިންޓާނަލް އޮޑިޓެއް  2014 .3

ގައި އޮޑިޓް އޮފީހުން ނެރުއްވާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި  2012އޮގަސްޓް  02 .4
 .ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އަންގަވާފައިވާ ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް އެކަށީގެންާވ ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާފައިނުވާކަން

ރުފިޔާ ) އެއްމިލިއަން ހަސަތޭކަތިރީސްފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ  1635349.00)ހ( ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިން 
ސާޅީސް ނުވަރުފިޔާ( ގެ ބޮޑުގެއްލުމެއްވެފައިވާކަމަށްދައްކާއިރު އެފަދަ ބޮޑުގެއްލުމެއްދިމާވުމަށް މެދުވެރިވި 

  .ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ަބލައި އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާކަން
ހާރަ ގެއްލުމެއްނެތި ހިންގުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަމުންދާކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މަޢުލޫމާތު )ށ( ރައްޔިތުންގެ ފި

ދެއްވާފައި އޮތްނަމަވެސް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެސަބަބުން ފިހާރަ ހިގަމުންދަނީ ގެއްލުމުގައިތޯ ނުވަތަ 

 .ފައިވާކަން އެގެންނެތްަކންހައްޓާފައިދާއެއްލިބޭނެ ގޮތަކަްށތޯބެލުަމްށ އެފަދަ އެއްވެސް ހިސާބެއް ބަލަ
)ނ( މުދާ ވިއްކައިގެން ގެއްލުމެއްލިބުމަކީ، ވިޔަފާރީގެ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްކަމުގައިވާތީ ވިޔަފާރިހިންގުމުގައި 
އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތްތައް ޖަާވބުދާީރ ކުރުމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުްނ އަންގަވާފައިވާއިރު، 

 .ށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެްއ އަޅުއްވާފައިނުވާކަންމިހާތަނަ

)ރ( ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައަްށ ފައިސާދައްކަންޖެހި ނުދައްކާުހރިފަރާތްތަކާއެކު ފައިސާ ދައްކާނެ ޝެޑިއުލެއް 
  .ތައްޔާރުކޮށް އެ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ފައިސާދެއްކުމަށް އެއްބަސްކުރެވިފައިނުވާކަން

އިެގ އެންމެހައިކަންކަން ބަލަހަްއަޓއި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތަކީ، ޤާނޫނީ ގޮތުްނ )ބ( ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ
ރަށުކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ަކމަކަށްވާއިރު އެތަނުގެ ކަންކަްނ ދުވަހުންދުވަހަށް ބެލެހެްއޓުމަށް ަހރުދަނާ ނިޒާމެއް 

 .ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގައި ހަމަޖައްސަވާފައިނެތްކަން
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 32ގެ  80ޞަފްޙާ: 
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަންކަން ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އިތުރަށް ބާރުވެރިކުރުވި 

ކަމަކަށްވާތީއާއި އެފަދަ ކަންކަން ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން އިސްލާްޙކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު 
ނެ ކަމަކަށްވާތީ ކޮންމެ ައހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި ކައުންސިލުން ރަނގަޅު އެޅޭ

 ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދިއުމާއެކު، ކުރީއަހަުރގެ އިންޓާނަލް އޯޑިޓް

 ދަންނަވަމެވެ.  ނުއްވުމަށްކުރިން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮގެ 28ރިޕޯޓްވެސް ކޮންމެއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ 

( ގައި 2012ކައުންސިލުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަުށން ހިގަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ ފިާހރައިގެ އެންމެފަހުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް ) .2
ސްވެފައިވާތީ، އެ ރިޕޯރޓްގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން ވަރަށްބޮޑަށް ލަ
 ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން އަވަސްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

  ންޚަރަދުުކރުކައުންސިލުން   2.5
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ  87ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްެގންނެވެ.

  ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންަކން. .1

 ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދަކުރަނީ ވައުޗަރގެ ނިޒާމުންކަން. .2

ޚަރަދާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަކިްނ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރާ  .3
 .ބެލެހެއްޓިފައިވާކަން

ވަނަ  15ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ޖަނަވަރީ މަހުގެ  96ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .4
 ދުވަހުގައިކަން. 

އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ިރޒާވްގެ ގޮތުގައި  5ށް %ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތަ 94ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .5
 ރައްކާކޮށްފައިނުވާކަން. 

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

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި އެކަމާބެހޭގޮތުން ހެިދަފއިވާ ޤާނޫނުތަކަށާއި ޤަވާޢިދުތަކަްށ ބައްލަވައިގެްނ  .1
ކަންކަން މުޅިން ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެެވ. ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި ނަތީޖާއެއް 

 އްވައިގެން ޚަރަދު ކުރެއްވުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.ނެރެވޭފަދަ ކަންކަމަށް އިސްކަންދެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ގެމަތިްނ ަގއި ވާގޮތުވަނަ މާއްދާ 94ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .2
)ަފހެއް( ިއންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަަދދެއް ރިޒަރވްގެ  5ކައުންސިލްތަކަށް ހިނގާ އަހަރު ލިބޭ، އާމްދަނީގެ 

 ގޮތުގައި ރައްކާ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަްށ އެދުމާއި މުދާ ގަުތމާއި ލިިބގަތުމާއި ޯއރޑަރ ކުރުުމގެ    2.6

  ތައް ބެލެހެްއުޓންލިޔެކިޔުން
ަވނަ މާއްދާަގއިވަނީ ކައުންސިލަްށ  88ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 

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

 

  ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .1

ދިމާނުވާކަން. ބަލަހައްޓަމުންދާކަން. ނަމަވެސް ސްޓޮކްބާކީ ސްޓޮކާއި މުދަލުގެ ސްޓޮކް ކައުންސިލްގައި ލިޔެކިއުމުގެ   .1.1

ސާމާނުހުރުމުން މިހާރު އޮފީހުގައި ހިފައިގެންގުޅޭ ވަރަށްގިނަ ދިމާވަމުންަދނީ ކައުންސިލްގައި  )މިގޮތަށް

ވަރަށްވުރެ ކުޑަތަނަކަށްވުމުން ސްޓޮކްގައި ބަލަހައްޓަންޖެޭހ  ރައްކާކުރެވޭ މިތަކެތި ގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރާތަނަީކ،ކްސްޓޮ
ތަކެތި ބެލެހެްއޓުމަށް ވަރަށްަދިތ އުދަގޫތަކެއްހުރުމުންކަމަށް ޮކމެންޓަށް ހުޅުވާލި ފުރުަޞތުަގއި ރަށުކައުންސިލް 

 ( .އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިެވއެވެ

 ވާކަން.ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ތަކެތި ހުްނނަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙާވާލުކުރެވިފައި  .1.2
 2015ކޮމެންޓަށް ހުޅުވާލި ފުުރޞަތުގައި ) އެއްވެސް ފޯމެއް ބޭނުން ނުޮކށްކަން.ސްޓޮކްގައި ހުންނަ ތަކެތި ނަަގނީ   .1.3

އެކަމަށް ފޯމްބޭނުންކުރަންފަްއޓަވާފަިއވާކަމަށް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ނޮވެންބަރުން ފެށިެގން 

 (.ދެއްވާފައިވެއެވެ

ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަކެތީގެ ރެކޯޑާއި ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރާ ރެކޯޑް ބާކީ ބަލަހައްޓަމުންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  .1.4
 ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން.

 

 ތަކެއްޗަށް އޯޑަރ ކުރުން  .2
 މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ކަން.  .2.1
ޤާނޫާނ އެއްގޮތަށް ފޯމް ) ކަން.ތަށްނޫންމުދަލަށް އޯޑަރ ކުރާ ފޯމް އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާިއ އެއް ގޮ  .2.2

 ( .މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ކޮމެްނަޓށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ކައުްނސިލްއިދާރާއިން 

 2015މުދާ ގަންނަންއެދޭފޯރމް ނޮވެންބަރ )  ަގންނަން އެދޭ ފޯމް އޮވެގެންޫނންކަން.މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ މުދާ   .2.3

 (ން މަޢުލޫމާތު ދެްއވާފައިވެއެވެ.ފެށިގެން ފުރަމުންގެންދާ ކަމަށް ރަށުކައުންސިލު
ވަކިން އްޓާފަރާުތންނާއި، އެކައުންޓްސް ސެްކޝަނުން މުދަލަށް އޯޑަރކުރާފޯމްގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހަ .2.4

ނޮވެންބަރުން ެފށިގެން ވަކިން ބަލަހައްޓަވަމުންެގންދަވާކަމަށް ޮކމެންޓަށް ހުޅުވާިލ  2015ބަލަހައްޓާފަިއނުވާކަން )

 ( .ފުރުޞަތުގައި ރަށުކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް  .3
 ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކާ ނުލާ ހޯާދފައިނުވާކަން. 3ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަގުގެ މުދާ  25000ރުފިޔާއާއި  1000  .3.1

މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގުގެ މުދާ އިޢުލާނުކޮށް ބިޑަށް ހުޅުވާލުމަކާ ނުލާއި    1.5ރުފިޔާ އާއި  25000  .3.2
  ހޯދާފައިނުވާކަން

 ން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިާފކަން.ފަރާތު 3ކޮންމެ މުދަލެއް ހޯދުމުގައިވެސް   .3.3
 

 : ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ  .4
 .އެކަށީގެންވާ ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން  .4.1

 .ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން  .4.2

 .މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ކަންވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ   .4.3
 .ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބިލްތަކާއި ފައިސާ ނުދައްކާ ބިލްތައް ވަކިްނ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްާޓފައިވާކަން  .4.4
 ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރާކަން.  .4.5

 

 ވައުޗަރ ރެޖިސްޓްރީ  .5
 .ކައުންސިލްގައި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓަރީއެއް ގެންގުޅޭކަން  .5.1

 .ކަންވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ަނމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް  .5.2
ވައުޗަރއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ބޭނުްނވާ މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމާއި ފައިސާ ޚަރަދު  .5.3

 ބަލަންޖެހޭ ބެލުްނތައް ބަލާ ފޯމް ނުހިމަނާަކން.ކުރުމުގައި 
 ވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން. .5.4

 

 ޗެކު ރެޖިސްޓްރީ  .6

 . ވާކަންރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލެވިފައިޗެކު  
 

 އަތްމަތީ ފައިސާ )ޕެޓީ ކޭޝް( ގެ ހިސާބު:  .7

 ނުދާކަން.އަތްމަތީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ގެންގުޅެމުން 
 

 ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު: .8
 ކައުންސިލްގައި ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާ ފައިސާ ތިޖޫރީގައި ބަހަްއޓާފައި ވާކަން.  .8.1

 ތީޖޫރީގައި ފައިސާބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިެގންކަން.  .8.2
 .ުނވާކަންތިޖޫރީ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފައި  .8.3

 ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުްނ ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުދާކަން.  .8.4
އަދި އެރިޕޯޓް  ކޮންމެ މަހަކު ފައިސާގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ފިނޭންސް މިިނސްޓްރީ އަށް ފޮނުއްވަމުން ެގންާދކަން.  .8.5

 އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގަިއވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން. 
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 އާމްދަނީ ފައިސާ  .9
ދުވަހު ފޮތް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހަްއޓަުމން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަާވޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި  ގެމްދަނީ ފައިސާއާ  .9.1

 އެއްގޮތަށްކަން.
 ބަލަހައްަޓނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން.ލިބޭ ފައިސާ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް   .9.2
 އިން ފެށިގެން އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ބަލަހައްޓަމުންގެްނދާކަން. 2014  .9.3

ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަާފއި، ފައިސާ ޖަމާކުރެވެންދެން ަބލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި، ޖަމާ ކުރާ މުވައްޒަފަކީ ބައެއް   .9.4
 މުވައްޒަފެއްކަން. އެއްފަހަރު 

 ނުޖަހާ ހުރިކަން. ރަސީދު ފޮތުގައި "ފައިސާ ލިބިއްޖެ" ތައްގަނޑު ބައެއް   .9.5
ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ބަލަަހއްޓައި އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންގެންދާކަން. ނަމަވެސް އައިޓަމް ބާކީއާއި ދުވަހު ފޮތުގެ ބާކީ  .9.6

ކައުންސިލްގައި ެބހެއްޓޭ ފައިސާއާއި، ބޭންކަށް ަޖމާކުރެވޭ ފައިސާގެ ދިމާނުވާކަން އަދި އެކިއައިޓަމްތަކަށް ލިބިގެން 
 ގޮތަކަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައި ކުރެވޭނެފަދަ ޓަމެއްގެ ބާކީ ކަށަވަރު އިހިސާބުތައް ޤަޥާޢިދުން ބަލަހައްަޓއި އެއަ

 ނުވާކަން.
 

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް  .10
 .ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮްށފައި ނުވާކަންރިކޮންސިލިޭއޝަން ބޭންކް އެކައުންޓްގެ 

 

 ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްޓްރީ  .11

 .ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަްނބަރު ޖަހާފައިނެތްކަން .11.1
 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޯރމެޓް ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން .11.2
 .އި ނުވާކަންހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަކޮށްފަ .11.3

 

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާ  .12

ނަމަވެސް  އުފުލަން މަސައްކަތްކުރިމްދަނީ ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާ ކައުންސިލްގެ އާ .12.1
ބައިތަކުން ކައުންސިލަށްިލބިގެން ޖަމާކުރެވޭ  ހިސާބެއް ބެލެހެއްޓި އެިކއެކި އާމްދަނީއަށް ލިބޭފައިސާގެ ފުރިހަމަ

 ހިސާބުތައް ބަރާބަރަށް ދިމާވާޮގަތށްނެތްކަން.
 .ކައުންސިލްގައި އަމްދަނީގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން .12.2
ްށ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ިލބިގެން ަޖމާކުރެވޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އެފައިސާއެއް ލިބުނުކަންކަން ަރގަޅަށް އެގޭގޮތަ .12.3

 .އައިޓަމްބާކީ ބެލެހެއްިޓފައިނެތްކަން 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 ދަންނަވަމެވެ.
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ކޮށްގެން ތަެކތި ޤަވާއިދުގައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯްމ ބޭނުން ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގާނަމަ މާިލއްޔަތު .2
އަދި އެފޯމް ސްޓޮކް ަބަލހައްޓާ މުވައްޒަފު ވަކި ފައިލެްއގައި ފޯމް ނަމްބަރުެގ މަްށ ދަންނަވަެމވެ. ނަގަމުންގެންދެވު

 ތަރުތީބުން ބަލަހައްޓަވަުމން ގެްނދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
 ،މުދަަލށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމްއެޭދ ފޯމް ، މުާދ ގަންނަން މުދާ ލިބިގަތުަމށްއެދޭ ފޯމް، ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް މާލިއްޔަތު  .3

" ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާ ފޯމްފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ވައުޗަރ އިން ޚަރަދުކުރާއިރު "ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ، 

 މެވެ.ދަންނަވަ ބޭުނން ކުރަމުން ގެްނދެވުމަށް ޤަޥާޢިދުން
 މަށް ދަންނަވަމެވެ.ތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެއްވުކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފް .4

ސްޓްރީގައި މުދަލަށް ދެވިފައިވާ ނަންބަުރތަކުގެ ތެރެއިން މުދަލުގައި ނަންބަރު ނުޖަހާހުރި މުދަލުގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖި .5
 މަށް ދަންނަވަމެވެ. ޤަވާއިުދން ުފރިހަމަ ކުރެއްވުނަންބަރު ޖެހުމަށާއި 

މަށް ދަނީ ފައިސާގެ ރަޖިސްޓަރީ " ހެއްދެވުއާމްފަިއސާލިބޭ ކަންކަމުގެ ރިކޯޑެއް " ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށް .6
 ދަންނަވަމެވެ.

ސީދުގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަ 1.02ލިބޭ" ގެ "ފައިސާ  1މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ބާބު   .7

 "ފައިސާ ލިބިއްޖެ" ތައްގަނޑު ޤަވާއިދުން ޖަހަމުންގެންދެވުމަށް ަދންނަވަމެވެ. 
ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީެގ ގޮުތގައި ލިބޭފައިސާއާއި، މިހާރުިލިބފައިވާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އެފައިސާއެއްލިބިފައިވާ  .8

ށް ހިސާބުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާިއ، ރަށުކައުންސިލަްށ ކަންކަން އެގޭގޮތަށް އައިޓަމްތަުކގެ ބާކީ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮ
ޖަމާކުރެވޭފައިސާއާއި، ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭަފއިސާވެސް އެފައިސާއެއް ލިބުނު އައިޓަމަކަށް ޖަމާކޮށް ލިބިގެން 

ބަލަަހއްޓަވަމުންގެންދެވުމަްށ އެކިބައިތަކަށްލިިބފައިވާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައްފުރިހަމަކޮށް އޮޅުން ނާރާނެހެން ޤަޥާޢިދުން 
ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައިބުނާގޮތުްނ  32ގެ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެގޮތުގަިއލިބޭފައިސާއާއި، ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ  އިންތިޒާްމ 
ކީ ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިއޮތުމާއެކު ކައުންސިލްގެ ހަމަޖެއްސުމަ

މިދެންނެވި ހިސާބުތައް ފުރިަހމައަށްބެލެހެއްޭޓނެ އިންތިޒާމެްއ ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޚާއްސަ 

  ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. 

 ރެޯކޑްތައް ބެލެެހއްުޓން  މުވައްަޒފުްނގެ  2.7
    ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  .1

ޒަފުންގެ ހާޟިރީގައި ބައެއް މުވައްޒަފުން ގަޑި ނުޖައްސާ ހުންނަކަން. އަދި އެދުވަސްތަކުގައި މުސާރަ   މުވައް  .1.1

ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެހުްނނަވާ މުވައްޒަފެއްގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމް ވަރުގަދަކުރެވި ) ދެވިފައިވާކަން.
ބެއްލެވުމުގެދަށުން މުވައްޒަުފން ސޮއިކުރުމުގެ އިންތިޒާމް މިހާރު ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަމަށް ، ޮކމެންޓަށް ހުޅުވާލި 

 ( .ފުރުޞަތުގައި ރަށުކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ

 ކޮށްފައިނުހުންނަކަން.ބައެއް ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްތަކުގައި ސޮއި  .1.2



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 37ގެ  80ޞަފްޙާ: 
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 ވަޒީފާގެ ބަޔާން އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  .2
 ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތަކާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް ރެކޯޑް ފައިލްގައި އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން   .2.1

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހު ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ރިވިއު ކުރުމަށް އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަން ކުރަމުން   .2.2
 ނުގެންދާކަން.

ވަޒީފާ ބަޔާންތައް އެންމެ ފަހުގެ ފޯމެޓަށް ބަަދލުކޮށްފަިއނުވާކަން އަދި މަސައްކަތަށްގެނެވޭ ބަދަލުތަްއ   .2.3

ޒީފާބަޔާނަްށ ެގންނަންޭބނުންވާ ބަދަލުތަކާެއކު މަސައްކަތު ައލަށް ވަ)ބަޔާންތަކަށްގެނެވިފަިއނުވާކަން.
އެއްބަސްވުންހަދާނިމި، ވަޒީާފ ބަޔާންތަކަށް ގެންނަންެޖޭހ ބަދަލުތައްލިޔެ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު 

 (.ހިގަމުންދާކަމަށް، ކޮމެްނޓަށް ހުުޅވާލުމުން ރަށުކައުންސިލުން މަޢުޫލމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ
 

 ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން  .3
މިހާރު ތައްޔާރުކޮްށ ނިމިފައިވާކަމަށް ) ޕަރސަނަލް ފައިލެއް އެކުލަވާލާަފއނުވުން. މުވައްޒަފަކަށް 02ދާއިމީ   .3.1

 (ން މަުޢލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.ރަށުކައުންސިލު، މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު ކޮމެންަޓށްޮފނުވުމުން
 ނަންބަރު ދީފައިވާކަން.ކޯޑް ކާޑު ކޮންމެ ފައިލަކަށް ރި .3.2

 ފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޒިއްމާކޮށްފައިވާކަން.   .3.3
 ރެކޯޑް ފައިލްގައިވާ ހުންނަ ލިޔުންތަކަށް ނަްނބަރު ދީފައިވީނަމަެވސް އެއްވެސް ކަހަލަ ތަރުތީބެއްނެތްކަން.  .3.4

 ޗުއްޓީ ޗިޓްތަކުގައި ވެރިން ސޮއިނުކޮށް ހުންނަކަން   .3.5
ސޮއިނުކޮށްހުންނަކަން. އަދި ސަލާމް ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  ސަލާމް ފޯމްގައި ސްޕަވައިޒަރު  .3.6

ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމަށްފަހު ކޮމެންޓަށް ފޮނުވުމުން، ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި އެކަން ) ނުހުންނަކަން.
 (.ހާއްލުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާކަމަށް ރަށުކައުންސިލުން އަންގަވާފައިވެއެވެ

ަކއުންސިލް މޮނިޓަރ ) މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްދެނެގަތުމަށް މަންތްލީ ލޮގެއް ފުރިހަމަކުރަމުންނުގެންދާކަން.  .3.7

ވަނައަހަރުން ފެށިެގން އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޑެއިލީ ލޮގް އަދި  2016ކުރުމަށްފަހު ކޮމެންޓަށް ޮފނުވުުމން 
 (ން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާަފއިވެއެވެ.ގަވާފައިވާކަމަށް ރަުށކައުންސިލުތައްޔާރުކޮށް ބެލެެހއްޓުމަށް އަންމަންތްލީ ލޮގް 

ވަނަ އަހަރުގެ ފޯމް  2014ޕަރފޯމެންސް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވީނަމަވެސް އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ރެކޯޑް ފައިލްގައި  .3.8
ޕާސަނަލް ފައިލަށް މިހާރު  ފޯމްތައް) ހިމަނާފައިނުވާކަން އަދި އެފޯްމތައް ޤަޥާޢިދުން ފުރިހަމަކުރެވިަފއިނުވާކަން.

 (.ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށް ރަށުކައުްނސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެެއވެ
 .އެޕްރައިޒަލް ފުރުމުގައި ބައެއްމުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާ އުފެދޭގޮތަްށ ބައެއްކަންކަން ދިމާވެފައިހުރިކަން   .3.9

 ކޮށްފައިނުވާކަން. ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ފައިލް .3.10
 

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓަރީ  .4
 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ފެނިފައިނުވާކަން.  .4.1

 

 މުސާރަ ޝީޓް  .5

ކަން. އަދި މި ޝީޓް އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާިލއްޔަތު ޤަވާއިދާއި މުސާރަ ޙަވާލުކުރާ ޝީޓް އެކުލަވާލާފައިވާ .5.1
 އެއްގޮތަށްކަން.
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ތައްޔާރުޤަޥާޢިދުން ޟިރީ ރިޕޯޓް ނިމުމާއެކު ޙާ ކޮންމެ މަހެއް .1
އި އޮންަންނ މުވައްޒަފެއްގެ ރެކޯޑް ފައިލްގަ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާްނތަކާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކަކީ ކޮންމެ .2

އެޕްރައިޒަލް ލްތަކަށް ލުމަާށއި ފައިނުވާ އެފަަދ ލިޔުންތައް ފައިލިޔުންތަކެކެވެ. ވުމާއެކު ފައިލްތަކަށް ލެވިޖެހޭ 

އަދި ރިކޯޑް  ދެއްވުމަށާ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ސުޕަވައިޒަރުން ޖެހުމަށް  ފޯމްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި އަހަރު
 ނަވަމެވެ. ދަން މަށްވެސްކަށް އެޕްރައިޒަލް ފޯމްތައް ލުތަފައިލް

ވަޒީފާ ބަޔާންތައް މިހާރުގެ ނަޫމނާއަށް ބަދަލުޮކށް ކޮންމެ ޖުލަިއ މަހެއްގައި ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ރިވިއު ކުރުމަށް  .3

ނޫނުެގ އަދި ވަޒީފާގެ ބަޔާންތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޤާދަންނަވަމެވެ. 

ކަންތައްތަކާއި، ރަށުކައުްނސިލުން ކުރުމަށް  ބަލަހައްޓަންެޖހޭ އެންމެހައި  ދަށުން ރަށުކައުންސިލުން 
ނިންމަވާކަންތައްތަކާިއ، ރަށުކަުއންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަުށން ކުރަމުންގެންދާ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާގުޅުންހުިރ 

ންކަން މުވައްަޒފުންގެ ވަޒިފާގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ބެލެހެްއޓޭނެ ގޮތެއްގެމަތީން ކަ ވިޔަފާރިތަކާއި އެންމެހައި

ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނުއްވުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން ކުރެވޭކޮންމެކަމަކީ، ޤާޫނނު ބުނާގޮތުްނ 
ރަށުކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރައްވައިގެން ކުރަންޖެހޭނެ 

މިދެްނެނވިގޮތުގެމަތީން ރަށުކައުންސިލްެގ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ހިންގޭނެގޮތަކަށް ، ވާތީކަންތައްތައްކަމަށް

 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ސަލާމް ފޯމުގެ ނަމޫނާ އާިއ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރުމަށާއި ސަލާމް ފޯމާއި  .4
 ހަމަ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޗުއްޓީ ޗިޓް ފުރި

އިންފެށިގެްނ  2016ޑެއިލީ ލޮގާިއ، މަްނތްލީ ލޮގެއް ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ދެނެަގތުމަށްޓަކައި  .5

 ހަމަޖައްސަވައި،ކުރިއަށްގެންދަވާނެކަމަށް އަންގަާވފައިވާތީ، އެކަންކަން ޤަވާިޢދުްނ ބަލަހައްޓަވަމުންެގންދަވާގޮތަށް 
ފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތައް ދިމާނުވާނެގޮތެއްގެމަތީން ކަންކަން މުވައްޒަ

  ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންަނވަމެވެ.

ލަސްނުކުރައްވައި  ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ފައިލް ކުރުމަށާއި ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި މައްސަލަ ނިމުމުން .6

 ދަންނަވަމެވެ.  ދެވުމަށްގެން އްވަމުންފައިލް ކުރަ އެމައްސަލައެއް ލައްވަންޖެހޭ ފައިލެއްގައި 

 ކުގެ ރެޯކޑް ބެެލހެއްުޓން ކައުންސިލުން އެކުލަވާާލ ކޮމިޓީތަ  2.8
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ބިޑް ކޮމިޓީ 

ޑް ބިޑްކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އާ ބި ކައުންސިލްގައި ދާއިމީ ބިޑު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން. ނަމަވެސް 
  .ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަމުންގެންދާަކން
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 ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ 

ރެކޯޑާއި ޖަލްސާގެ  ނަމަވެސް ބާއްވާ ބައްދަލުވުްނތަކުގެމަން ރިސޯރސް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން. ހިއު
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިނުވާކަން.

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ޚާއްޞަކޮށް ރަ މަށާއި،ކުރު ހިންގޭނެގޮތަކަށް އިންތިޒާމް ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް .1

ޤަވާޢިާދ  އި ޤާނޫނާއިލަވާލައި އެފަދަކަންކަން ނިންމަކޮމެޓީއެއް އެކު ނިންމުމަށް ތަކާ އުޞޫލްތައް އަވަހަށް ޤަޥާޢިދު

  ދަންނަވަމެވެ.  މަެޖއްސެވުމަށްނެ ގޮތެއް އަވަހަށް ހައެއަށް ޢަަމލުކުރެވޭގޮތުގެމަތީން އެއްގޮތްވާ
 ަމށް ދަންނަވަމެވެ. ކޮމެޓީ ތަކުގެ ބައްދަލުވުން ކުރިައށްގެންދަވާނަމަ ޤަވާއިދުން ޔައުިމއްޔާ ލިޔެ ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓު .2
ރަށުކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން ިހންގަްނޖެހިފައިވާ ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންްޑ  .3

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމެޓީގެ ބައްަދުލވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ރެކޯޑްތަކަކީ، ވަރަށްމުހިއްމުކޮްށ ބަލަަހއްޓަންޖެހޭ އަިދ 
ލައެއްގެގޮތުން އެެރކޯޑެއް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފަުހންބަަލންޖެހިދާެނ ރެކޯޑްތަކެއްކަމުން އުފެދޭ މައްސަ

އެފަދަ ކަންކަން މައްސަލައެއް ނުއުފެދޭ ގޮތެއްގެމަތީން ބަލަހައްޓަވަމުންެގންދެވުމަށާއި، ޚާއްސަގޮތެއްގައި 

ހޮވުމާިއ ޢައްޔަންކުރުމަށް މަޤާމްތަކަށް މީހުންސިވިލް ސަރވިސް ރަށުގައިހުންނަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ 

އުޞޫލްތަކުގެދަށުްނ ކަންކަްނ ހިންގެވުމުގަިއ ޤަޥާޢިދުތަކާއި، ސިވިލްސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 
 އިނުވާކަްނ ކޮށްފަވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލާ މުވައްޒަފެއްގެ ޙައްޤުގެއްލިދާނެފަދަ އެއްވެސްކަމެއް އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ އިން

ކަށަވަރުކުރެވޭނެގޮތުގެމަތީން ބަަލހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހައިލިޔެކިއުްނތައް ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓަވަމުންގެންދެވުމަށާއި، 

ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެތެރޭގައި އެފަދަކަންކަމަށް ޝައްކު ނުއުެފދޭނެހެން ވަކިފަރާތަކަްށ ބުަރނުވެ ކަންކަްނ 
ނެގޮތެއްގެމަތީން އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގެވުމަށް ރަށުކައުންސިލް ހިންގާފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭ 

   މެއްދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޚާއްޞަ ސަމާލުކައިދާރާ
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 ތިންވަނަ ބައި 

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

 ރަށުކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮްށފައިވާ މަސައްކަތް  ރަށުދޭންޖެހޭ ޚިދުމަްތަތކާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ަދުށން  ފެންވަރުގައި
 ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ.

 މަގުތައް ހެދުާމއި ަމގުަތއް މަރާމާތުކޮށް ބެލެެހްއޓުން  3.1
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ހަްއޓަމުންގެންދާކަން.މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖަހާ ބަލަ .1

 މަގުތައްފެންހެދި މީހުން ހިާގބިގާެވ އުޅުމަށް ދަތިވަމުންދާ މައްސަލައަށް އަދި ޙައްލެއްފެނިފައިނުވާކަން  .2
 ލިބެމުންނުދާކަން މަގުތައް ހެދުމާ، ބެލެހެްއޓުމަށް ރަށުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ފައިާސ  .3

 އެކަށީގެްނވާ ރައްކާތެިރޮގތެއްަގއި ކުނި ަނއްތާލުން  3.2
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ަރށުކައުންސިަލށް މުވައްޒަފުން ުކނިަނއްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްެރކްޓް އުޞޫލުން ކުނިކޮށި ބެެލހެއްޓުމާއި،  .1

  .ރަށުކައުންސިލްގެ ބެއްެލވުމުގެދަށުން ކުރިއަށްގެންދާކަން ނެރެގެން 
  .ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަންދުވަހު  4ކުނިކޮއްޓަށް ކުނިގެންދިޔުމަށް ހަްފތާއަކު  .2

 ގޭގެއިން ކުނިގެންދިޔުމުގައި ތަާފތު އެކިބައިތައް ވަކިވަކިން ގެންާދކަން. .3
 ައންަދމުންދާކަން.ން ކުނި ކޮށްޓަށް ގެންދިއުމުނެޕީ، ޕްލާސްޓިކް ފަދަ ތަކެތި  .4

ކުނި އަންދާ މެޝިން ބޭުނންކުރެވުން ލަސްވެފައިވަނީ އެސަރަޙައްދަށް ކަރަންޓް ގެންދެވިފައި ނެތުމުގެ  .5
ކައުންސިލް ިއސްނެންގެވުމާއެކު މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުމުން ކުނިއަންދާ މެިޝނަްށ ކަރަންޓް ކޭބަްލ ) ސަބަބުންކަން.

 ( ން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާަފއިވެއެވެ.ރަށުކައުންސިލުމިހާރު އަޅާނިމިފައިވާކަމަށް، 

  ދަގަނޑު، ބިއްލޫރި ފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓާފައިވާކަން. ދަނގަޑުގެ ަބއިތައް ދެފަހަރުމަތިން ވިއްކާފައިާވކަން. .6
 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިބަލަހައްޓަވަމުންާދތީ،  އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނިނައްތާލައި އެކަން .1
ނަމަވެސް ޕްލާސްޓިކް ފަދަ ތަކެތި އެންދުމުން ކައިިރ ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އެކަން އުފަލާއެކު
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ށް ކަށަަވރުކުރުމަށް އެކަމާގުޅޭ ދިރިއުޅޭމީހުންނަށް އެކަމުގެސަަބބުން ޞިއްޙީގޮތުން ގެއްލުމެއްުކރިމަތިވެދާނެތޯ އިތުރަ
 ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ރަށުތެރޭގެ އެކިތަންތަނަށް ުކނީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ދަޅާއި، ފުޅިފަދަ ތަކެއްޗާއި އެފަދަ އެހެންތަކެިތ  .2
ހިފައިވާތީ، ރަށުެގ ސާފުތާހިރުކަން އުކާފައިހުންނަހުރުމަށް ހުއްޓުުވމެއްގެނެވޭނެފަދަ މަސައްކަތްަތކެއްކުރަންޖެ

ރަގަޅުގޮތެއްގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި، ރަށުގެ މަގުތަކާއި އިޖްތިމާއީ އެކިސަރަޙައްދުތަކަށް ކުނިފަދަތަކެތި އުކަމުންދާދިއުން 

ޞިއްޙީ ތެރިކުރުވޭނެ އިތުރު މަަސއްކަތްތަކެއް ސްކޫލްގެ ތިމާވެިށ ކްލަބާއި، ވުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުން ހޭލުންހުއްޓު
މަރުކަޒާއި، ޒުވާނުންގެ ކްލަބާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ރަށުގެ އެކި 

މަޖައްސަވައި ހެޔޮގޮތުގައި އެތަކެތީގެ ބޭުނންކުރެވޭނެ މާހައުލެްއ ހެއްޓޭނެޮގތެއް ހަސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑަސްބިން ބެ
 މެވެ. ޤާއިމްކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންަނވަ

ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލެވޭަތކެތީގެތެރެއިން އަލުްނބޭނުންުކރެވިދާނެ އަދި އާމްދަީނ އެއްލިބިދާނެފަަދތަކެތި  .3
 ނައްތާލުމުގެބަަދލުގައި އެތަކެތި ޭބނުންކުރެވިދާނެ އިތުރު ގޮތްތަކެްއ ހޯއްދެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަްނނަަވމެވެ. 

ށް ގޭގެއިން ކުނި ހައްސަވައި، ދުވަހުންދުވަރެވޭނެ އިންތިޒާްމތައް ހަމަޖަކުކުނި އަންދާ މެޝިން ވީހާ އަވަހަކަށް ބޭނުން .4

  މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. ނެގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި ޕިކަޕެއް ހޯއްދެވޭތޯ 

 ބަނދަރު ަމރާމާތުކޮށް ެބލެހެއްޓުާމއި ފާލަާމއި ެފރީ ޓާރިމނަލް ިހންުގން  3.3
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް 

 .މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ޖެޓީ 3ރަށުގެ ވިލާގުޅިގެން އަޅާފައިވާ  .1
ޖެޓީ އާއި ގުޅިގެން ޖެޓީގެ ސަރަޙައްދު ފުޅާކުރުމަށް އިތުރު މުޑިތަކެއް  3ރަށުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ  .2

 .ޖަހާފައިވާކަން

ްއ އުޞޫލެއް ހަދާފައި ނުވާކަްނ. އަދި ޖެޓީގެ ސަރަޙައްދުގައި ޖަހާފައިވާ ޖެޓީ ބޭުނންކުރާނެ ޤަޥާއިދެ .3

ަހލާކުވަމުން ގެއްލުންތައް ވަމުންދާިއރު އެކަމަށް ރާތްތަކުގެ އިހުމާލުން މުޑިތައް ޖެޓީބޭުނންކުރާ ފަބައެއް
 .ފިޔަވަޅުއަޅަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަން

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅުނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

އްމުކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ޖެޓީ ޭބނުންކުރާނެގޮތުގެ ޤަޥާޢިދާއި އެަކމާބެހޭ އުޞޫލެއް ރަށުގެ ބަނދަރާއި ރަށުގައި ޢާ .1
 ދަންނަވަމެވެ.  ހަމަޖެއްސެވުމަށްކުރަމުންގެންދެވޭނެގޮެތއް  އެކުލަވާލުމަށާއި، އެއަށް ޤަޥާޢިުދން އަމަލު

ރަށުގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށްބެެލހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ފާލަމާއި، ފެރީ ޓާމިނަލް ހަދައިހިންގުމަކީ، ލާަމރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .2

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއބުނާގޮތުްނ ރަށުކައުންސިލުން ޭދންޖެހޭ ޚިދުމަތެއްކަމަށްވާީތ، ިމހާރު ޖަހާފައިވާ  24

ޖެޓީ ަމރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުމުގެ ކަންަކން ކައުންސިލްގެ  03މާއި، މުޑިތައް ހުރި ސަރަޙައްދު ޖެޓީ ހަދައި ނިންމު
 ބަޖެޓްގައި ހިމަނުއްވައިގެން ކުރިައށްގެންދެވޭތޯ ބެއްެލވުމަށް ދަންނަަވމެވެ. 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ރަށްގިުރން ުހއްުޓވުމާއި އެްއގަމު ކަނޑުތޮށި މަާރމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  3.4
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ހުއްޓުވުމަށްޓަކަިއ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކޮށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަްށ ރަށްގިރުން 
 އިވާކަން.ހުށަހަޅާފައިވާކަން. އަދި އެކަންަހމަޖެހޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަ

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރަށްގިރުން ހުއްޓުވޭތޯ ބެއްލެވުަމށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހަމަނުޖެހޭނަމަ، 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަްށ ހުށަހަޅުއްވައިގެން މިހާރު ކުަރއްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރައްވައިގެން 
 ނެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެން

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

. ނަމަވެސް ގައި ފެނަކައާިއ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންާދކަން 2013އޯަގސްޓް  15ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް  .1

އަގުކޮށް ނިންމަން  ޔިތުންގެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓެއް ޙަވާލުކޮށް އެ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފުރިހަމަރައް
 .އެއްބަސްވުމުގައި ބުނާގޮތުގެމަތީްނ އެތަކެތީގެ އަގުކޮށް ނިންމާފައިުނވާކަން

ފެނަކައިން  ،އަގުބިކޯކާ އިން ހަދިޔާކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ސޯލާރ ސިސްޓަމުން އުފައްދާ ކަރަންޓްގެ  .2

ކައުންސިލުން މަސައްކަތްތަކެއް  އަދި އެކަމަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް މުޅިން ނިމުމަކަށް ނުދާކަން.
  ނަމަވެސް ފެނަކައިން އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެއް ދީފައިނުާވކަން. ކުރެވިފައިވީ

ބޭނުންކުރުން ރައްކާެތރިނޫން ހިސާބަށް  ންސްނާމީ ކާރިޘާއަށްފަހު ރަށުގެ ފެންތަޣައްޔަރުވެ ޞިއްޙީގޮތުން އިންސާނު .3
 ރަށުގެފެން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން

ން ސަރުކާރުން ރަށް ސަރވޭކޮށް އަހަެރއްހާދުވަސް ކުރި 04ށް މީގެ ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަ .4
 .ހުއްޓިފައިވާކަންނަމަވެސް އެމަސައްކަތް  އޮތްފެށުމަށް ނިންމަވާފައި  މަސައްކަތް

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއާއި، ކަރަންޓް ގެޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މުޅި ނިޒާމާގުޅޭ  .1

ގު އަތޮޅުކައުންސިލަށް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަުމޅި  އަގުކޮށް އަގު ބެލިގޮތުގެ ތަފްޞީލްތަކާއި، ފުރިހަމަ ތަކެތީގެ

 ދަންނަވަމެވެ.  ފޮނުއްވުމަށް
ބިކޯކާއިން ހަދިޔާކޮށް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފުރާޅުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ސިސްޓަމްގެ  .2

 އެއްވެސްބޭނުމެއްނުކުރެވި އެތަކެތިން އުފައްދާ ކަރަންޓް ޭބކާރުގޮތުގައި ދިއުމަށް ދޫކޮްށލެވިހުރިހުރުން
އެކަން އަވަހަށް ހަމަޖެހޭތޯ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފެނަކަ އާއިކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދަވައި 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 43ގެ  80ޞަފްޙާ: 
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ވުމާއެކު ފެނަކައިން  ަރންޖެހިފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ.ބެއްލެވުމަށާއި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަކީ އިންތިހާއަށް ބޭނުންކު
އިން އުފައްދަމުންދާ ކަރަްނޓް ބޭކާރުކޮްށ ަލސްވަމުންދާނަމަ، ސޯލާ ޕެަނލްއެޚިދުމަތުގެ ބޭނުންނުޮކށް 

ދޫކޮށްލާފައިބެހެްއޓުމުގެ ބަަދލުގައި އެއިގެން އުފައްދާކަރަންޓް ގްިރޑެއް މެދުވެރިކޮށް ރަށުކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުެގ 
ބެންޖެހޭ މަންފާއެއް ނުލިބި ދަށުގައިހުރި ތަންތަނާއި ގުޅާ ލެއްވުން އަވަސްކުރުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ލި

ލަސްވަމުންދާ ލަސްވުން ނިމުމަަކށް ގެންނެވޭޯތ ކައުންސިލުން ޚާއްސަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

އަދި މިކަމާބެހޭގޮތުން ފެނަކަާއއި، ކައުންސިލާދެމެދު ހިގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްީޞލްތައް އަތޮޅު 
 ދެއްވުމަްށވެސް ދަންނަވަމެވެ. ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވައި

ރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ިނޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ރަށުގެ ސަރވޭގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ހުއްޓިފައިވާތީ  .3
ތްތަކާ ވާހަކަދައްކަވައިގެން އިތުރަށް ދެވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާއެމަސައްކަތް ކުރިއަށްގެން

 މެވެ. މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަ

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

ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުުމގެ އިތުރުން ހޭލުްނތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  .1

 ހިންގާފައިވާކަން.

 .ފޮގް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ރަށުކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާކަންމަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް  .2
 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން މިހާރަށްވުރެ އިތުރުކުރުމަށް  އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް ޞިއްޙީ މަރުކަޒާގުޅިގެން  .1
 ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެޭހ ބަިލތަްއ އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަަހށް އިުތރުވަމުންދިއުމާ، މިފަދަ ބަލިތަކުެގސަބަބުން  .2

ރާއްޖޭގައި ފުރާނައަށް ިލބޭ ގެްއލުންތައް އިތުރުވަމުްނދާތީ މަދިިރ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަްށ ހިންގާ ްޕރޮގްރާމްތައް 
ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ން ރައްކާތެރިކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް އިތުރުކޮށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެފަދަ ބަލިތަކު

 ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންަނވަމެވެ. 

 

 ންަނއިދިުނންޮބޑޮތި މީހުްނނަށް ތަޢުލީމް ުއނގަ  ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިްނގުާމއި 3.7

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ބަލަހައްޓަމުންެގންދާކަން.ޕްރީސްކޫލް އިސްކޮށްގެންނާއި ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ރެ ފަންޑް .1
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށްޓަކައި ހިންގާ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާާލފައި ވީނަމަވެސް އެއާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް  .2

 ނުގެންދާކަން.



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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އަދި ޙާޟިރީ މައްސަލަތައް ޙައްލުނުކޮށް  ބަލަހަްއޓާފައިނުާވކަން.ޙާޟިރީ ބަލައްޓަންޖެހޭގޮތަށް  ޕްރީ ސްކޫލްގައި .3
 މުސާރާ ހަމައަށްދީފައިވާކަން.

 މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ނެތްކަން. .4
 .ޗުއްޓީ/ސަލާމް ރެކޯޑްކުރާ ފޮތް ނެތްކަން .5
 ރެކޯޑް ފައިލް ހަދާފައިވީ ނަމަވެސް ފައިލަށް ލާންޖެހޭ ލިޔުންތަްއ ނުލާ ހުރިކަން. .6

 ކޫލްގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި ފައިސާ އާއި ގުޅޭކަންކަން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ުނގެންދެވޭކަން.ޕްރީ ސް .7
 .ދިމާ ނުވާކަން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ސްޓޮކާއި ސްޓޮކް ބާކީ .8

 .ޕްރީ ސްކޫލްގެ އިންވެންޓްރީ ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން .9
 .އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ނެތްކަން .10

 ޒަފުންަނށް ކަންކަން ކިޔާދީފައިނުވާތީ ކަންަކން ކުރަންފަސޭހަ ނުވާކަން.އަލަށް ވަންނަ މުވައް .11
ފައިސާއާއި ބެހޭ ފޮތްތަކާއި ޙާޟިރީ ފޮތް ފުރިހަމަކޮށްފައި ުނހުންނަކަން. އަދި ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި  .12

 .ނުހުންނަކަން

 .ފައިސާއާއި ބެހޭ ފޮތުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ގަނޑު ހިއްޕާފައި ހުންަނކަން .13
ރުފިޔާ ދެއްވާކަން. އިތުރަްށ 5500/- މަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މަހަކުޗީޓަރުންގެ މުސާރައާއި ޚިދު 2 .14

 ގެންގުޅެމުންގެންާދކަން. މަގޫދޫ ކައުންސިލުން ޓީޗަރުންނާއި، މަސައްކަތުމީހަކާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފަކު 3
 ރުފިޔާ ނަގާކަން. 75/- މަހަކު ދަރިވަރުންގެ އަތުން ފީގެ ގޮތުގައި  .15

ޕްރީ ސްކޫލްގެ ނަމުގައި ބޭރުން ޤާރީ ޓީޗަރެއް ގެނެސްގެން ބޮޑެތި މީހުންނަށް ޤުރުއާން އުގަންނައިދިނުމުެގ  .16
 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާކަން.

ވަނަ އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯާދ ފަރާތްތަކަށް "  1ސްކޫލް ކޮންމެ ކްލާހަކުން  .17
 ންސިލްގެ ރަންގަލަން " ނަމުގައި އެވޯޑެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން.ކައު

ސްކޫލްގެ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލްގެ ނަތީޖާ ރަގަޅު ކުރުމަށް ރިސޯސް ޓީޗަރުންގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލް ޚަރަދު ކޮށްގެން  .18

 ކުރިއަށްގެންދާކަން.
 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ތަން މަރާމާތުކޮށް ފުރިހަމަ ޢިމާރާތެއް އަޅުއްވައި އެ ޕްރީސްކޫލް ހިންގެވުމަށް ވަރަށް ރައްޔިތުންގެ ގޮތުން ރަށުގެ .1

ރަށުކައުންސިލުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާަކން އުފަލާއެުކ  ބެލެހެއްޓުމަށާިއ، ަތންހިންގުމަްށ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް
ޓީޗަރުންނާއި އިދާީރ މުވައްޒަފަކާއި،  03ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޓީޗަރުންގެ އިތުުރން 

މަސައްކަތުމީހެއް ރައްޔިތުންގެ ގޮތުން ގެންގުޅެމުންދާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަމަވެސް ތަނުގައި 

ވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދަށްބަލާއިރު ރައްޔިތުންގެ ގޮތުން ގެންގުޅެމުންދާ ޓީޗަރުންގެ ޢަދަުދ އިތުރުކަމަށް ކިޔަ
ފާހަގަކުރެވޭތީ، ތަނުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ބައްލަވައިގެން ޓީޗަރުން ގެންގުޅުއްވާގޮތަށް 

ހުރި މަގުތަްއ ހަނިވެފައިވުމުްނ، ދަނީ ލިެބންހަމަޖެއްސެވުމަށާއި، މަގޫދޫެގ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ާއމް



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ކޮންމެހެންކުރަންޖެހޭ ކަންކަަމށްޫނނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުތައް ނުކުރެއްވުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން 
  ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ގެަދށުން ރަށުކައުންސިލުން ދިނުމަކީ، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުަތއް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމު .2
މިހާރަށްވުރެ  ކަންަތއްތައް ރަށުކައުންސިލުގެ އިދާރާއިންއެންމެހައިގެ ކަމަކަށްވާތީ، ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމު ކުރަންޖެހޭ

 ދަންނަވަމެވެ.  ހަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށްގެންދެވޭނެގޮތެއް އަވަ ރަގަޅަށް ކުރިއަށް

 ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގަމުން ގެންދިއުމަށް ަދްނނަވަމެވެ.  .3
ޕްރީ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ފުރިހަމަކޮށް އަދި ޤަވާއިދުން ކޮންމެ މަހެއްގައި ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު  .4

 ކުރަމުންގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
ގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ޗުއްޓީ ސަލާމްގެ ރެކޯޑު ބަހަލައްާޓ ފޮތް ތައްޔާރު ކުރުމަށާއި އެޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ މުވައްޒަފުން .5

 ކުރަމުންގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
 ޕްރީ ސްކޫލްގެ ސްޓޮކާއި އިންވެންޓްރީ ބަލަހައްޓަވަމުންެގންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  .6
އް މާލިއްޔަުތ ޤަވާއިާދއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން ކުރިައށް ގެންދިއުމަށް ފައިސާ އާއި ބެޭހ ކަންތައްތަޕްރީ ސްކޫލްގެ  .7

 ދަންނަވަމެވެ. 
ބޮޑެތިމީހުންަނށް އެކިއެކި ތަމްރީނާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދީ ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް  .8

 މަކަށްވާތީ އެކަަމށް މަގުތަކެއްކަ ދޭންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަކީ ރަށު ކައުންސިލުން ވަރަށް އިސްކަމެއް
ރީންދެވޭނެ ގޮތެްއ މީހުންަނށް ތަމް ތެރެއިން އެފަދަކަންކަމަށް ނެރެވެންތިބި ގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހޯދައި

 ދަންނަވަމެވެ.  ހަމަޖެއްސެވުމަށް
 

ލައިބްަރރީ ިހންގުާމއި ޒަމާނީ އެކިއެިކ ވަީސލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެްނ މަޢުލޫމާުތ  3.8

 ފޯރުކޮށްދިުނން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .ރަށު ސްކޫލްގައި ހުންނަ ލައިބްަރރީއަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރީކަްނ ދެވެމުންގެންދާކަން .1

އިސްމާއީލް ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް އެހެންރަށަކަށް ބަދަލުވިފަުހން ޢާއްމު ލައިބްރަރީއެއް هللا ރަށުގައިހުރި ޢަބްދު .2
 ލިކް ލަިއބްރަރީއެއްގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފެއްޓޭތޯ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ގޮސްފައިވާކަން.ނެތުމުން، ޕަބް

 އަރުޝީފެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި ބައެއް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިނުވާކަން. .3
 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކަތް ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް މަުޢލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދނުގެ މަސައްޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކުެގ  .1
 ަދންނަވަމެވެ.  ފެށޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް

އިސްމާޢީލް ލައިްބރަރީ އެހެންރަށަކަށް ބަދަލުކުަރއްވާފައިވުމުން، هللا ކުރިން މަގޫދޫގައި ހިގަމުންދިޔަ ޢަބްދު .2
އެލައިބްރަރީގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްކޮށްދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދެންނެވި 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ރަރީއެއް ޤާއިމްކޮށްދެއްވުމަށް ނިންމަވައި، ރައްޔިތުންނަށް ދެންނެވުމަށް، އެއިރުގެ ސަރުކާރުން މަގޫދޫގައި ލައިބް
އެކަން އަންގަވާފައިވާތީ، މަގޫދޫގައި ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ ރަށުކައުންސިލުން އިތުރަށް 

   މަސައްކަތްކުރެއްވުން ފެންނަކަމަްށ ދަންނަވަމެވެ.
 

ކާއި ބިންަތއް ބެލެހެއްޓުާމއި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާިއ، ކުޅިަވރު ކުޅޭ ާއއްުމ ދަނޑުތަ 3.9

 ކުޅިވަުރގެ ވަސީލަތްތަކާިއ އާއްމު ާޕރކްތައް ާޤއިްމކުރުން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ދަނޑު އަދި ކުޅިވަރުކުޅޭ އެހެނިހެން ިބންތައް ބެެލހެއްޓެމުން ދާކަން.ބޯޅަ  .1

 ބެެލހެއްޓެމުންނުދާކަން. އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު މަރާމާތުކޮށް އެންމެއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި .2
 ޕާރކް ހެދުން )ހޮޅުއަށި ހެދުމާއެކު( ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯުދމަށް އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާކަން. .3
 ކުޅިވަރު ތަކެތި ޒުވާނުންނަށް ހޯާދ ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާކަން. .4
 ލުން ޚަރަދުކޮށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން.އީދު ދުވަސް ފަދަ ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުމަށް ރަށުކައުންސި .5

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުެގ ވަސީލަތްތައް  .1
ކްފަދަ ތަންަތނުެގ ޕާ ކުރިއަށް ގެންދެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދިމިހާރުވެސް ބަލަހައްޓަވަމުންގެްނދާ ގޮތަށް 

 މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހޯއްދަވައި އެކަންވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ، ރަށުކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަތަކަށްވާތީ، އެަތންވީރާނާވުމަްށ  .2
ދޫކޮށްނުލެއްވުމަށާއި،  އެމަރުކަޒު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުމުެގ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ރަށުކައުންސިލްގެ 

 ކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެެވ. ލިިބފައިވާ ފައިސާއިން  ބަޖެޓްގައި ހިމަނުއްވައިގެން ނުަވަތ ބަޖެޓަށް
 

ުޓވުމަށާިއ ްނގުމާިއ ގޭތެޭރގެ ައނިޔާތައް ުހއްއިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްޭދެނ މަރުކަޒްތައް ހި  3.10

އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމަާށއި، ުއމުރުން ުދވަސްީވ 

ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންަނ މީުހްނނަށް ެއހީތެރިވުާމއި، އެފަަދ މީހުން މީހުންާނއި 

 ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާެމއް ާޤއިމްކުރުން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ޕްރީ ސްކޫލް މެދުވެރިކޮށް ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހަވީރެއް ބާއްވާފައިވާކަން. .1

މުޖްތަމަޢުގެ ބޭުނން ހިފޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުަމށް މަސައްކަްތ ދުވަސްވީ މީހުންގެ ތަާފތު ކުޅިވަރުތައް ބާއްވައި  .2
 ކުރެވެމުންދާކަން.

 ގެވެހި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ޖެންޑަރ މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު ހޭލުންތެިރ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވާކަން. .3
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވިސް ސެންޓަރާއިގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީފޭރާން ރަގަޅުކޮށް ކުޑަކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި ޗިލްޑްރަން ސަރނިލަންދޫގައިހުރި  .1
ރަށުގައިހިންގެންހުިރ  ރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށާއި، ގޭތެރޭގައި ކުރާއަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށްބޮޑުކު

ދި ދުވަސްވީމީހުންނާއި ުނކުޅެދުންތެރިކަން އަ ތޯ ބެއްލެވުމަށް ަދންނަވަމެވެ.އިތުރަށް ހިންގެވޭޕްރޮގްރާމްތައް 

ހުންނަމީހުްނނަށް ދޭންވާ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން އަދި އެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވެންހުިރ 
ކަންކަމުގައި ރަށުކައުންސިލުްނ މިހާރުކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ކުރެވެންހުރިކަންކަްނ ކުރައްވާގޮތަށް 

 ސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ހަމަޖެއް

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުަތއްހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށްނ އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުަކޒެއް ޤާއިމްކޮށް  .2

ހިންގުމަކީ، ރަށުކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ، އެފަދަ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށާއި، މަރުކަޒު 
އިޖްތިމާޢީ ިޚދުމަތާއި ގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުަކއުންސިލުން މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަްށ ބެލެހެއްޓެޭވތޯ  ޤާއިމްކުރެވެންދެން

 ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 

ބިން ދޫކުރުުމގެ މަަސއްކަތްތަކާއި ބިމާ އިާމާރތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ުކުރމާއި އިާމރާތް   3.11

ގޮތުން ިހންގާ ުމޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯްޑ ކުރުމުގެ ކަންަކން ބެލެެހއްޓުާމއި ބިންބިމާ ގުޅޭ 

 ބެލެހެއްުޓން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .އަލަށްގޯތި ދިނުމަްށޓަކައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާކަން .1

 .ގޯތިތަކުގެ މިންތަކާއި ރަޖިސްޓްރީއާއި ދިމާނުވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަން .2
 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގޯތީތަކުގެ މިންތަކާއި ރަޖިސްޓްރީއާއި ދިމާނުވާ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އިސްލާޙް ކުރުމަށް  .1
 ދަންނަވަމެވެ. 

 ފައިވާސަރަޙައްދުން ހިއްކާމާިއ، ބަނދަރު ބިންފުރިފައިވާ ރަށަަކށްވާތީ މިހާރު ރިޒާވްކޮށްފައިވާ ބިންބި ކީމަގޫދޫއަ .2
ްނ ޕްލޭނެއްރާއްވަވައި ޤާނޫނާިއ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އެބިމުގެ ބޭނު ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ޭބނުންކުރެއްުވމަށް

އަިދ ރަށުގަިއ އިތުރަށްގޯތިދެވޭެނ ިބންތައްެނތުމާ، މަގޫދޫއަކީ ދަންނަވަމެވެ.  ންދެއްވުމަށް ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަ
އިވާ ރަށެއްގެގޮތުގައި ސަރުކާރުގައި ދަންނަވާފައިވާ ރަށަކަށްވާތީ، ރަށަށް ިބންއިތުރުކުުރމަށްޓަކައި، ބިްނ ބިންފުރިފަ

 ހިއްކުމަށް ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ތުންގެ ދަތަކަށް ފޯކަސްކުރެވިގެން ރައްޔިބިނާވެށި ޕްލޭނަކީ، ވަރަށްފުޅާާދއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ދިގުމުއް .3
މަސައްކަތަކަށްވާތީ، ޕްލޭނަށް ަބދަލެއް ގެނަުއމުގެކުރިން އެކަމަކާމެދު ވަރަށްފުންކޮށްވިސްނައި،  ނިންމުމާއެކު ކުރެވޭ

 ނައުމަށް ހުށަނޭޅުއްވުމަށް ތައް ގެމަޝްވަރާކުރަންޖެހޭފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައިނޫނީ ޕްލޭނަށް ބަދަލު
 ދަންނަވަމެވެ.
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ބިންބިުމގެ ަދފްތަުރ ެއކުލަވާލާ، ދަފްތަުރ ބެެލހެއްޓުާމއި ބިމާބެޭހ ަޤުއމީ ދަފްތަުރ   3.12

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

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

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ބެަލހައްޓަވަމުން ގެންދަާވތީ، ނިލަްނދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ަކއުންސިލްއިން އެކަްނ ބިމުގެ ދަފްތަރު ޤަޥާއިދުން 
  އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެްއުޓން  3.13
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ދާކަން.މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ވަަރށް އިސްކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތް ކުރެވެމުން
 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ގެންދެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ުމންވަގެންދާޮގތަށް ަޤޥާއިދުން ބަލަހައްޓަ ބަލަހައްޓަމުން މިސްކިތްތަކުގެ ކަންތައްތައް މިާހރު
 

 ން ބެލެހެްއުޓމާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ ަމސައްކަތްކުރުން ޤަބުރުސްތާ  3.14
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .ގަބުރުސްތާން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓަމުންެގންދާކަން .1

 .ސަންދޯއް ހެދުންފަދަ ކަންތައްތައް ރަށުަކއުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާކަންމަރުވާ މީހުންގެ ކަފުނާއި  .2

 ހިނަވާގެ ބެލެހެއްޓުާމ، މަރާމާތުެގ ކަންތައްތައް ރަށުކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުންެގންދާކަން. .3

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރަށުަކއުންސިލުން ވަރަށްރަގަޅަށް ބަަލހައްޓަވަމުންގެންދަާވީތ ޤަބުރުސްތާނުގެ ކަންތަްއތަކާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް 
ެގންދާގޮތަށް ަޤޥާއިދުން  މިހާރު ަބލަހައްޓަމުން އެކަން  އަތޮޅު ކައުންސިލުން ުއފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި އެަކންކަން 

 މަށް ދަްނނަވަމެވެ. ެގންދެވު ބަލަހައްޓަމުން
 

 ާޤފީ ކަންކަން ިދރުުވން އާޘާރިތަންަތން ބެލެްއުޓމާއި ޘަ  3.15
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .މިސްކިތް( ބަލަހައްޓަުމންގެންދާކަން ހުކުރު)ކުރީގެ އާޘާރީ މިސްކިތެއްގެ ގޮތުގައި .1
 ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން. އީދު ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި .2



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 

 ދީނީގޮުތންނާިއ ޤައުމީ ގޮތުން ފާަހގަ ކުރަންެޖޭހ ދުވަސްތައް ފާަހގަ ކުުރން  3.16
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ތައް ފާހަގަ ކުރެވެމުންދާކަން.ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެފަދަ ދުވަސް

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައި ރަށުގެ ދިއުމަށްޓަ ދުވަސްތައް މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށްގެން ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮުތން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

 ދަންނަވަމެވެ.  އްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް އެކިދާއިރާތާކާއި ގުޅިގެން މަސަ
 

އި ރަށުގެ ާސފުތާހިރުކަްނ ެރވޭނެ ިއންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާމަގުމަތި ކުނިކަހާ ސާފުކު  3.17

 ދެމެހެއްުޓން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .ކުނިކަހާ ބަލަހައްޓަމުންެގންދާކަންއިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް  .1
ތަކެތި ަބހަްއޓާފައިހުންނަކަން އަދި އިްޖތިާމޢި ބައެއް ބައެއް މަގުތަކުގައި މަގުގެ ުހރުމަތްކެޑޭގޮތަށް  .2

ސަރަޙައްދުތައް ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރުމުގައި ނުސާފުކޮށް ހަދަމުންދިއުމާ، ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ 
ފަތުރުވެރިންނާއި އެހެނިެހން ީމހުންގެ ފަރާތުން ރަަށށް ހުތުުރނަންލިބި އެކަމުގެ ސަަބބުން ަރށަށް ނޭދެޭވ 

 .ރުކޮށްފާނެ ކަންކަން ހުރިކަންއަސަ
 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ކުނިފަދަތަކެތި އެޅުުމގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މީހުން ރަށުގެ އެކިތަންތަަނށް ދަޅާއިފުޅި އުކުމާ، .1

ތަކެތި ޑަސްބިަނށް އެޅުމުގެ އާދަތަްއ ބަހައްޓައި ކުންޏަށް ހިމެނޭ  ގިނައިން އެއްވެއުޅޭ ތަންތަނުގަިއ ޑަސްބިން
ރަށުގެ އެކިަތންތަަނށް އެފަދަތަކެިތ ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާ، މީހުންގެ ކިބާގައި ައށަގެންނެވުަމށް ކުރެވެން

އުކުމުން ރަށުގެ ރީތިކަންގެއްިލ ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ މީހުްނނަށް ޚާއްޞަކޮށް ަފތުރުވެރިންަނށް ރަށާމެދު 
ކުޑަކުރުމަށް މީހުން ހޭުލންތެރިކޮށް ރަށަކީ ރީތި ސާފު ރަށެއްގެ  ޅުގޮތަކަށް ދެކުމުގެ ފުރުޞަތުގަނނުރަ

މީުހންނަށް ިހތްގައިމު މާހައުލަކަްށ ހެދުމަށް  ގޮތުގައި ހަދައި ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށާއި ޒިޔާރަތްކުރާ
 ދަންނަވަމެވެ.  ގެންދެވުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން

ެއކަށީގެންވާ މެބައެއްތަްނތަން އެންރަށުގެ މަގުތަކުގައި ހަޑިވާގޮތަށް ބަހައްޓާފައިުހންނަ ތަކެއްޗާއި، ިއޖްތިމާޢީ  .2

މިހާރަށްވުރެ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ަހމަޖެއްސެވޭތޯ  ގޮތަށް ނެތުމުން އެފަަދތަންތަން 
 ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 50ގެ  80ޞަފްޙާ: 
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 ިދްއލާ ބެލެއްެހއްުޓން ޑު ަމގުމަތި ނރޭގަ   3.18
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 މަގުބައްތި ޖެހުމާ މަރާމާތުގެ ކަްނތައްތައް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރިއަށްގެންދާކަން.

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޖަހަިއ މިހާރު ރޭގަޑުއަލިމަޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަކުގައި އިތުރަށް ބައްތި ކިސަރަޙައްދުތަކުގައި ބައްތިޖަހައި،ރަށުގެ އެ
 ދަންނަވަމެވެ.  ޥާޢިދުން ބަަލހައްޓަމުން ގެންދެުވމަށްޤަ
 

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯްލ ކުުރން  3.19
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކުރިއަށްގެންދާކަން.ހުވަނީގެ އުނދަގޫ ވުމުން ކައުްނސިލް އިދާރާއިން އެމަސައްކަތް 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރާލާ ފިޔަވަޅު ތަކަްށ ދުވާނެގޮޕެސްޓްގެ ސަބަބުން މީހުންަންށ ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކާއި ެގއްލުންތައް އެންމެކުޑަ

 ދަންަނވަމެވެ.   އަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް
 

ޙާލަތްތަކުގައާއި ާހދިސާތަކުގައި ާޢއްުމ ފަރުދުްނނަށް ކުއްލި ނުަރއްކަލުެގ   3.20

 އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށް ިދނުން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ންސިލުން މަޢުޫލމާތުދީފައިވާކަން.ކަލުގެ ޕްލޭނެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ކައުކުއްލި ނުރައް

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެތިބުަމށްޓަކައި ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން ކަންކަން ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަ
 އިންތިޒާމްކުރައްވާފައި ބެހެއްޓުން މުހިއްމުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.  

 

ދި ގެްސޓް ހައުސް ފަަދ އަ ކެފޭ ގެ ފިާހރަ ތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯަރްނޓްމަގޫދޫ   3.21

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

ގެ ފިހާރަތަކާއި ހޮާޓތަކާއި، ރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭ ފަދަ ަތްނތަން ފަށާއިރު ޤަވާއިުދން ހުއްަދއާއި ސާފުތާހިރުކަމުގެ މަގޫދޫ

މަހުްނ އެއްފަހަރު ބަލަހައްޓަމުންެގްނދާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު  3އަދި ކޮންމެ  ސެޓްފިކެޓް ހަދާފައިވޭތޯ ބަލާަކން.
 ދެއްވާފައިވާކަން.

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 

ނުލީ އެއްެޗްއސާއި އިންީޖނު އި އިންޖީ ތީަގއި މީހުން ިހނގާ އުޅުާމއި މަގުމަީތގަ މަގުމަ  3.22

ިއންތިޒާމްކޮށް ނުލާ ެއއްޗެހި ުދްއވުުމގެ ކަންަކން ާޤނޫނާިއ އެްއގޮްތވާގޮުތގެ މަީތން 

ބެލެހެއްޓުމަާށއި، ާއންުމންގެ އަތުްނ ީފނަަގިއގެން ެއއްގަާމއި ކަނޑުަގއި ުދްއވާ 

އުޅަނުދފަހަުރން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާުރެގ ކަމާ ބެހޭ ވުޒަާރިއން ކަނަޑއަޅާ 

 މިންގަނޑުތަކައި ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން އިންިތޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
 

 ނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވު 
މަގުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެިތ ދުއްވާކަމަށް ފާހަަގ ކުރެވޭ ަމއްސަލަ ޕޮލިސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދާކަން.  .1

 ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޕޮލިސް އެކަން ކުރިއަށްނުގެންދާކަން.

 ކުރިއަށްގެންދާކަން.ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް  .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 ދަންނަވަމެވެ.  ކުރެއްވުމަށް
 

 

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަުކްނ ކުރާ ހުކުމް ތަްނފީޒުކުރުމުަގއާއި ަޝުރޢީ ކޯޓުތަކަށާއި   3.23

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދުނން
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ރަށުކައުންސިލުން ކުމެއް ނުަވތަ ޢަމުރެއް ކޮށްފިނަމަ އެކަމާ ުގޅޭގޮތުން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ހު .1
 މަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަން.އަޅަމުން ގެންދާކަ

ކަމާ އެއްބާރުލުން ރަށުކައުންސިލުން ދެއްވަމުްނ ލީމީ ދާއިރާއަށްބޭނުންވާ އެީހތެރިރަށުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ތަޢު .2

 .ންގެންދަވާކަ
 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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E-mail: secretariat@faaf.gov.mv         :ްއީމެއިލ Tel: 6740017:ްފޯނ                  Fax: 6740019:ްފެކްސ  

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   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. 

ރަށުގެ ާބރުގެ ދަށުަގއި ހިމެނޭ ަކންކަމާއި ގުޅޭގޮތުްނނާއި އެކިއެިކ ގާޫނނުތަކުެގ   3.25

ދަށުން ރަށު ަކއުންިސލާއި ަހވާލުކޮށްަފއިާވ ަކންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުްނާނއި ސަރުާކރުގެ 

ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުްއދަތައް ދޫކުރުާމއި އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ަކއުންސިލް މެުދވެރިކޮށް 

 އެފަދަ ހުއްދަަތއް ބާތިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިާވ މަސައްކަތްތައް 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމާ، މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސްގެ ކަންކަން  .1
 ގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކުިރއަށް ގެންދަވާކަން.ސަރުކާރު

 .އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް، ވިޔަާފރީ ހުއްދަ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދޫކުރަމުންގެންދާކަން .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 

ުރެގ އަލަށް ުއފަްނވާ ކުިދންނާިއ މަުރވާ މީުހންެގ ރެކޯޑު ބެލެހެްއޓުމާިއ ސަރުކާ  3.26

ކަމާއި ބެހޭ އިދާާރއިްނ އަްނގާ ގޮތެްއގެ މަިތން ތަފާސްހިސާބު ނަާގ ބެލެހެްއޓުމާިއ 

އެރަށެްއެގ ރަޖިސްަޓރީަގއި ރަށްވެިހެވފަިއވާ މީްސމީހުންާނއި ރަށްވެިހ ުނެވ ދިިރއުޅެމުންާދ 

 މީހުންާނއި އަިދ ެއރަށުަގއި ދިިރއުޅޭ ބިދޭސީްނގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެެހއްުޓން
 ގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަ 

 .ރަށުގައި އެކިބޭނުންތަކުގައި އުޅެމުންގެންދާ ބޭރު ރަށްރަށުގެ މީހުްނގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހެދިފައިނުވާކަން .1
 ހެދިފައިާވކަން އަދި ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންގެންދާކަން.ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރެއް  .2

މީސްމީހުންގެ ދަފުތަރު ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައިވާކަން އަދި ޤަވާއިދުން މަގޫދޫ ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ  .3

 .އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންގެންދާކަން
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
އެކުލަވާލުމަްށ ރަށުގައި އެކިބޭނުންތަކުގައި އުޅެމުންގެންދާ ބޭރު ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް 

 ދަންނަވަމެވެ. 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ކައުންސިލުން ޭދންޖެޭހނެކަމަށް އެކިއެކި ގާޫނުނތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަާޅ މިނޫްނވެސް   3.27

 އެހެިނހެން ހިދުމަތް ިދުނން
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

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

 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

ދާއިރާތަކުގައި ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އެހީއަށް 

 އެދިއްޖެނަމަ ކައުންސިލްތަކަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ފުލުހުންނަށް އެީހތެރިވެދޭންވާނެއެވެ.

 މަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީ 

ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި، ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  .1
 މަޢުލޫމާތުދެއްވާފަިއވާކަން. އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމުްނ ގެންދާކަމަށް

ުހންގެ ޚިދުމަތް އެީހތެރިކަމަށް އެދޭކަންކަމުގައި ެއންމެއެދެވޭ ގޮތެއްގައި ފުލުކައުންސިލުން ފުލުހުންެގ  .2

 .ލިބެމުންނުދާކަަމށް ރަށުކައުންސިުލން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާކަން
 .ރަށުކައުންސިލާއި ފުލުހުންނާދެމެުދ އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އެންމެ ރަނގަޅުނޫންކަން .3

 ލްގެ ލަފާ އަތޮޅު ކައުންސި  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޭބއްވެވޭތޯ މަސައްކަތް  ލުހުންގެ އެހީތެރިކަްނ ހޯދޭނެަމގެއް ތަނަވަސްކޮށް ރަށުގެ މުޖްަތމަޢު ކުށުގެވެށިން ސަލާމަުތންފު
 ދަންނަވަމެވެ.  މަށާއި، ފުލުހުންނާ ރަށުަކއުންސިލާދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުުޅން އިތުރަށް ރަގަޅުކުރުމަށްކުރެއްވު

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

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



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ކައުންސިލުން  މަގޫދޫހަމަޖެއްސުމާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން 
 އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެެއވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .ރީގައި އެވާތަންތަން ގާއިމްކޮށްފަިއހުރިކަންދައުލަތުގެ އެކިފަރާތްތަކުން ރަށުަގއި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ތި
 މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު  .1
 މަގޫދޫ ސްކޫލް  .2

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ރައްޔިތުން ކުއްޔަށް ހިފުމަށްފަހު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގުމަްށ ) ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން .3

 .ފައިދޫކޮށްފައި( ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް  އަޅުއްވާދެއްވާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެ
 މަގޫދޫ ކޯޓް .4
 ފެނަކަ  ) ރަށުގެ އިންޖީނުގެ ( .5

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ދައުލަތުން އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ރަށުގައި ދެއްވުމަށް ޤާއިމްކޮށްދެއްވާފައިވާ އިދާރާތަކާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަވައިގެްނ  .1
ބޭުނންފުޅުވާ ކަންކަމަށް ރަށުކައުންސިލުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާ އެހީތެރިކަން ދެއްވުމަްށ  އެފަރާތްތަކުން

 ދަންނަވަމެވެ. 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގާ ޢިމާރާތަކީ، ރައްޔިތުން ކުއްޔަށްހިފައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގަންދޫކޮށްފައިާވ  .2
އްވާނެަކމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވާތީ، މަގޫދޫގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ޢިމާރާތް ކޮށްދެ، ޢިމާރާތަކަށްވެފައި

  ވަމެވެ. ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ޢިމާރާތްކުރުން އަވަސްކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަ

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

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

 ރަށުވަނަ މާއްާދގައި ވާގޮތުން  76ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާޢަތްތަކަްށ 

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

 ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ ދަުށްނނެވެ.

 ތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަން 

 ކުނި އަންދާ މެޝިނެއް ހެދުމަށް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން ފަންޑް ލިބިފައިވާކަން. .1



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 55ގެ  80ޞަފްޙާ: 
 

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

 

ފ. މަގޫދޫ ގުލްފާމުގޭ އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު ކޮންމެމަހަކު ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަން.  .2
ލިޔެކިޔުމަކުން ފެންނަން ނެތުާމ، މިހާތަނަްށލިބިަފއިވާ ފައިސާގެ ނަމަވެސް ދެއްވާ އެހީ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް 

 .ރަުށކައުންސިލުން ފެންނަްނނެތްކަން ޢަދަދާއި، އެފައިސާއިން ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ތަފްޞީލް ހިސާބެއް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ެއފަދަ ފަރާތްތަކަްށ  އެހީތެރިކަންހޯދައި، ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ .1
ރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްގެ ަބއިވެރިވުން ހޯދައި ، އެއްބާރުލުން ދިނުމާއެކު ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެިރކަމާ

 ންދެވުމަށް ދަންނަަވމެވެ.  ކުރިއަށްގެމިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އިޖްތިމާޢީރޫޙް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް 

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އަމިއްަލ ފަރުދުން ދެއްވަމުންގެންާދ އެީހ ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުމުގެ ތެރެއިން ފެންނާެނ  .2
އަދި އެފަރާތަކުން އެހީދެްއވާ ވަކިކަމެއް އޮތްނަމަ އެފަރާެތއްގެ އިޒުނައާއި ގޮތަކަށް ބެެލހެއްޓުމަށް ަދންނަަވމެވެ. 

 އެހީދެއްވާކަމަކަށްޫނނީ އެހެންކަމަކަށް ޚަރަދުނުކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.   އެކުގައިނޫނީ

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

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

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

 އާބާދީ  )ހ(

 ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު  )ށ(

 އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދު )ނ( 

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

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

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ   )ޅ(

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

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަވާ ޮގތެއްގައި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ތަރައްޤީ  މަސައްކަތްކުރުމުގައި،
ގެނެސްދިނުމުގެ އުޞޫލުން، އެރަށަކަށް، އެސިޓީއަކަށް އަދި އެއިދާރީ ދައިރާއަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ 

 ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތު ލިބިިދނުން 
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 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

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

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

އަދި ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަމުން ނުދާކަން.  އްގޮތަށް އެފައިސާ ހިލޭއެހީގެބަޖެޓާއި އެ
 .ކަންކެއްހުރި އެކަމުގެސަބަބުން ރަށުކައުންސިްލގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް ދަތިތަ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ލާޒިމްކޮށްފައިާވ ކަންކަން ހިންގައި  ލާމަރުކަޒީއުޞޫލުން އަތޮޅުތައްިހންގުމުގެ ޤާނޫނުގެަދށުން ކައުްނސިލުން ކުރަން
ކުރެއްވުމަށާއި،  މަސައްކަތްޭބނުންވާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ހޯއްދެވުމަށް އިތުރަށް  ބެލެހެއްޓުމަށް

ދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި، ކުރައްވަންޖެޭހ ކަންކަމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބަޖެޓް ކައުންސިލަްށ  ކައުންސިލުން
ގަވަރެމންޓް އޮތޯރިީޓން މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ދެއްުވމަށް އެ އޮތޯރިޓީެގ  ހޯދާދެއްވުމުގައި ލޯކަލް

  އުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ސަމާލުކަމަށް ގެނަ

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

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

 ކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާެނއެވެ.

 އްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތަ 

 ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިނުވާކަން.
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 މަށް ދަންނަވަމެވެ. އްދެވު ކުއްލި ޙާލަތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރާނެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލަށް ހޯ

 ށް ދޭ މިންވަރު ވަސީލަތްތަކުން ކައުްނސިލަޭބ ދަޢުލަތަށް އާމްދަނީ ލި  4.6
ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލް  81ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވަސީލަތްތަކުން ބައިވެރިނުވެ ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ޤާއިމްކުރާ 

 ލިބޭ އާމްދަނީ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަްށވެސް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން އެދާއިރާއެއް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދޭންޖެހެއެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

  ން.ރަށާއި، އަތޮޅުގެ އެފަދަ ވަޞީލަްތތަކުން ކައުންސިލަށް އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންނުދާކަ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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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 ރައްޔިތުންނަށްއެ ރަށެއްގެ  ކައުންސިލުން

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ،ޖަވާބުދާރީ ާވނެގޮތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަން. .1
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދެމުން  5ނުވަތަ  3ޝަކުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގައި ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅުމުން  .2

 .ގެންދާކަމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަން
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 މަށް ދަންނަވަމެވެ. ޤަޥާޢިދާިއ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުޖަވާބުދާރީ ުވމާބެހޭ އުޞޫލެއް ހަދައި  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ،

މާއި ަރއްޔިުތންގެ ޚިޔާާލއި މަޝްަވރާ ކަމާބެހޭ ބަިއވެިރުވން ހޯދުރައްޔިތުްނގެ  5.2

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

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

ަވނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ަދށުްނ  23 ޤާނޫނުގެ ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދައިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2
ށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަަކށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަ

 ޒިންމާއެކެވެ. ގެކައުންސިލްރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކޮށް ަމޝްވަރާ ހޯދަމުންދާކަމަށް މުހިއްމުކަންތައްތަކުގައި ރަްއޔިތުންނާ ބައްދަލުރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދަންެޖހޭ  .1
 މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވާކަން. ނަމަެވސް އެފަދަ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއެއް ފެންނަން ނެތްކަން.

 ލްގެންވާ ކަންކަން ޕްރޮޕޯސަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ރައްޔިތުން ބޭނުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާގުޅޭ ފަ .2
 ގޮތުގައި ހުށަހަޅަމުންގެންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަން.



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި ކައުންސިލަްށ ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމަކީ ރައްޔިތުންނަށްބޭއްޭވ  .3
 ން ޙާޟިރު ވަމުންނުދާކަން.ބައްދަލުވުންތަަކށް  އެންމެއެކަށީެގންވާ ގޮތެއްގައި މީހު

ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވާކަން އެގޭނެ އެއްވެސް  .4
 ޔައުމިއްޔާއެއް ލިޔެކިއުމެއް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފެންނަންނެތްަކން.

ށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކައުންސިލުން ނިންމަވާ މުހިއްމު ނިންމެވުންތައް ނިންމެވުމުަގއި ދޮ .5

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާކަްނ އެގޭނެ ލިޔެކިއުމެއްނެތްކަްނ އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންަންށ 
 ޚާއްސަކޮށްގެން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާކަން އެގެންނެތުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ްނ ޮގންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވީ ކަުމގައިވިޔަސް ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ކައުންސިލަށް އެކިގޮތްގޮތު .1
އްދެވުމަށާއި، މިފަދަ ޝްވަރާ ވީހާވެސްބޮޑަކަށް ހޯކައުންސިލުން ނިންމެވުމުގެކުރިްނ ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަ 

 ދަންަނވަމެވެ.  ލުން ޤަޥާޢިދުން ަބލަހައްޓަވަމުންގެންދެވުަމށްކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ރަށުކައުންސި
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 ގޮތުންާނއި، މަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާޢީ

ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެފެންވަރު މަތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނާ އެންމެގާތުން 
އަމާންވެއްޓެއް ހިކޮށްީދ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިބޭނެމަގު ފަ

ވާތީ، އެގޮތުެގމަތީން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ޤާއިމްކުރުންކަމަށް

 އެންމެހައިކަންކަން ކުރިއަށްގެންެދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
އެޅުމާއި ބަޖެޓްތައްޔާރުކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ރޭވުމުގަޔާއި ސިޔާސަތު ކަނޑަ .3

ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ިއުތރުކޮށް ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ކައުންސިލުން އުޞޫެލއް ހެއްދެވުމަށް 

 ދަންނަވަމެވެ.

މީހުންނާއި އަންހެނުންނާއި އަދި  ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރަށުެގ ދޮށީ ޢުމުރުގެ .4
ތަޖްރިބާކާރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްެގން ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ބައްަދުލވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ފެންނާނެހެން ބޭއްވުމަށް 

 ދަންނަވަމެވެ. 

އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުމެއް ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވާނަމަ އެކަން  .5
 )ޔައުމިއްޔާ / ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ( ބޭއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ގެ ތަރައްޤީއަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވާކަން ަކށަވަރުކުރުމަށް ލިޔުމެއް ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އަންހެނުން .6

 ބޭއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ހޯލްޑަރުންނާއި ވިޔަފާރީވެރިންނާއި އަދި ޖަމްޢިއްޔާ ކައުންސިލުން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ސްޓޭކް  .7
 ދަންނަވަމެވެ.  ވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ކުރެއްވުމަށް ޖަމާޢަތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދައި ބައްދަލު
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 ވަނަ ބައި ހަ

 އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 6

 އެކުަލވާލުން.އަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީަތއް  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

 ކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަން. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް .2
 .އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަން .3
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަްށ ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަން. .4

 ލިއްޔަތު ްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިީޓެގ މަސްއޫންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއައަ 6.2
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްެވހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮުތން ރަށު ކަުއންސިލަށް ލަފާ  .1

 .މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ނުވާކަންދިނުމަށް ކޮމެޓީއިން އެއްވެސް 
 ކަން.ވާކޮމިޓީގެ މުދާ މިލްކު ކުރުމަށާއި ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތް ހިންގުމަށް ެއއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނު .2
 މިހާތަނަށް ކޮމިޓީއިން ދައުވާޮކށްަފއިނުވާ ކަމަށާއި އަދި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިނުވާކަން. .3

 ހޯދުމަށްޓަކައި އިޖްތިމާީޢ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކުރަމުންގެންދާކަން.އާމްދަނީ  .4
 .އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތެއްކޮށްފައިނުވާކަން .5
 އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެީޓއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން. .6

 ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިުނވާކަން. .7

 މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ އަންެހނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން. .8
 އިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން.އަންހެނުންގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކޮމެޓީ .9

 އަންހެނުންނާ ބެހޭ މުހިއްމު މަޢުޫލމާތު އެއްކުރެވިފައިނުވާކަން. .10
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހިގަމުންނުަދނީ ކޮމެޓީގެ ގިަނ  .11
 މެންބަރުން ރަށުން ބޭރުގައި އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުންކަން.

ފައިސާ ހިސާބުތަކާއި ޚަރަދުތައް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ .12
 .ނިޒާމެއްގެ މަތިން ބެލެމުްނނުދާަކން

 ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފައިލްކޮށްފައި ނުހުްނނަކަން. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ .13
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަީތން ކައުންސިލް ސްއަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މަ .1

ޙަރަކާތްތައް ރަގަޅަށް ގެ ދެއްވުމަށާއި، އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ އިދާރާގައި ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި
 ަމސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ވޭތޯ ރަށުކައުންސިލުން ހިންގެ

މަތިން ކުރިއަށް ގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަުތގައިވާ މުދަލާ ފައިސާ މާލިއްޔަތު .2
 ވެ.  ވެދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެގެންދެވުމުގައި އެކޮމެޓީއަށް އެހީެތރި
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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 ކުރުމުގެ ކުރިން ހިންގަމުންއައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ، މިޤާ
އި ހުިރ ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ހަމައަށް ހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންަތނާއި ތަކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތަކުގަތާރީޚާއި 

ތަބުތަކާއި ރުސާތަކާއި މަކުރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުންގެ ހިންގަމުން އައި މަދަ

ކްލާސްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި އިންޖީނުގެތަކާއި އެހެިނެހން ވަސީލަތްތައް ، މިާޤނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ އަތޮޅު 
އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްވާ ތަކެިތ ބަދަލުވާނީ އަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލް އުފެއްދުމާއެކު، އުންސިލާއި ކަ

 ރަށު ކައުންސިލްގެ ދަަށށެވެ. ނަމުގައި ހުރި ތަކެތި ަބދަލުވާނީ ކައުންސިލްގެ ދަށަށެވެ. ރަށު ރައްޔިތުންގެ 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން: 2011 .1

 ފ. މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު -
 ޕްރީ ސްކޫލްހިންގާ ޢިމާރާތް -
 ޕާމްރެސްޓް  -

 އިންޖީނުގެ  -

 ސިލްވަރ ސްޓަރ -
 ޚާއްޞަ ރަށްވެހިގެ ) ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އައުޓް ޕޯސްޓް ( -
 ފ. މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮގުދަން -

 . މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަފ -
 ފ. މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ / ބޭހާއިބެހޭ  -
 ނަންބަރު ގުދަްނ  1ރައްޔިތުންގެ  -

 ނަންބަރު ގުދަން  2ރައްޔިތުންގެ  -

 
 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 62ގެ  80ޞަފްޙާ: 
 

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

 

 ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ: .2
 

 އިރުހުރި ފައިސާ ބަދަލުވި  ބަދަލުވި އަހަރު  އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް 

 ރުފިޔާ  123,302.50 26.02.2011 ބްރާންޗްގައި އޮންނަ އެކައުންޓް  ހެޑްބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

 ރުފިޔާ  91,082.36 26.02.2011 ބްރާންޗްގައި އޮންނަ އެކައުންޓް  ހެޑްބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

 ރުފިޔާ  80,034.69 26.02.2011 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އޮންނަ އެކައުންޓް 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްވުމުގެ ކުރިން ރަށު ރައްޔިތުންގެ  .3
  ފައިލްކޮށްފައިނެތްކަން. ނަމުގައި ހުރި ތަކެތި ކައުންސިލަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން އެނޭގނޭ ިލޔުމެއް 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  139ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު .1
ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ރައްޔިތުންގެ 

ތަބުތަކާއި ކްލާސްތަކާއި ކްވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުންގެ ހިންގަމުން އައި މަދަރުސާތަކާއި މަ މުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ

ލިޔުންތަކަކީ ުމހިއްމުއިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި އިންީޖނުގެތަކާއި އެހެނިެހން ވަސީލަތްަތއް، ބަދަލުވެފައިާވ ލިޔުންފަދަ 
އެލިއުންތައް ރަށުކައުންސިލުން  އް ކަމަށްވާއިރުލިޔުންތަކެ މާއެކު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކައުންސިލްގައި ރައްކާތެރިކަ

ހޯއްދެވުމަށްފަހު އެއިގެ ކޮޕީ އެއް މިއިދާރާއަށް  ެއތަކެތި ގޮތެއްބައްލަވާ،  ފެނިފައިނުވާީތ، އެލިއުންތަަކށްެވފައިވާ
ތައް ރަގަޅަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށާއި، މިފަަދ މުހިއްމު އަދި ކައުންސިލުން ޖަވާބުދާރީންވާންެޖހޭ ލިެޔކިއުން

 ގައި ބެލެހެއްޓެޭވނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  އިދާރާކައުންސިލު
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިުހރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން މަރާާމތުކޮށް ބެެލހެއްޓުމާއި، އެަތންތަުނގެ ރައްޔިތުންނަްށ  .2

  ފެއްޓެވޭތޯ ބެއްެލވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  އަވަހަށްމަންފާއެއް ލިބޭނެގޮތަަކށް ބޭުންނކުރަން 

ކައުންސިލުން ކުރަުމންާދ ވިޔަފާރިތަކާ ކަުއންިސލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަސީލަތްތައް  7.2

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

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

 ގަތުމާއި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ާބރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައިެވއެވެ. 
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    ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ތެލުގެވިޔަފާރި 

ލިބުނުނަމަެވސް ފެނަކަ އަށް ރައްޔިތުންގެ ގޮތުން ހިންގަުމންާދ ތެލުގެ ވިޔަފާރިން އެކަށީގެންާވ އާމްދަނީއެއްކުރިން  -

އިންޖީނުގެ ބަދަލުވުމާ، އަތޮޅު ތެރޭގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާވުމުން،  އެވިޔަފާރި މިހާރު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަިއ 
 .ނުހިގާކަން

 ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 

ށް ހިންގަން ރައްޔިތުންގެ ވަރަށްބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓަކާއެކު، ވަރަށްފުރިހަމަ އިންޖީނުގެއެއް ޢިމާރާތްކޮ -
މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް ތެލުގެއަގު ބޮޑުވުމާ، ލިބޭއެއްޗަކުން ެދކޮޅު ނުޖެހޭކަމަށްބަލައި ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ 

 .ފެނަކައަށް ދޫކޮށްފައިވާކަން
 އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދިނުން 

ލިބެމުންއައި ފައިސާ ) ރަށްވެހިގެ  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ރެސިޑެންސް ކުއްޔަށްދީގެންނާއި ރަށްވެހިގެ ކުއްޔަށްދީގެން -

އެަތނުްނ ސަބަބުން ، ނުކުރެވުމުގެ ކޮޓަރި( އިދާރީމަސައްކަތަށް ބަދަލުކުރުމުން އަދި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު މަރާމާތު 2
 ފައިސާ މިހާރު ލިބެމުންނުދާކަން. ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންިދޔަ 

ރެސިޑެންސް ބައި އެތަނުގައި ދަރިވަރުންނުިތބޭވަގުތު ުކއްޔަށްދޫކޮށްގެން ނިވަރސިޓީގެ އައުޓް ޕޯސްޓް/ ބިކޯކާ ޔު -
  .ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ އާމްދަނީއެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުްނދާކަން

 ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ 
މުން ޓެވުރައްޔިތުންގެ ގޮތުންހިންގަމުންދިަޔ ބޭސްފިހާރަ، ސަރުކާރުން ބޭސްފިހާރައެއް )އެސް.ޓީ.އޯ(ގެ ހިންގަން ފެއް -

 .ންގުްނ ހުއްޓާލާފައިވާކަންރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ ހި

 ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ 
ގަމުްނދާކަން ާފހަގަނުކުރެވޭކަން. ލިބޭގޮތަްށ ހިން ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުްނދާ ރިޓެއިލް ވިޔަފާރި ފައިދާއެއް -

ދަދަށްބަލާއިރު، ވިޔަާފރީގެ ފައިދާއަށް ގައި ވިކުރާއަށް ލިބިގެން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އަ 2014އަދި 
 ކަމަށްގެއްލުމެއްގައި ހިންގާފައިވާބޮޑު  އަށްވުރެރުިފޔާ 37000.00ލިބޭނެކަމަްށ އަންދާޒާކުރާ ފައިާދއަށްބެލުމުްނ 

 .ފާހަގަކުރެވޭކަން
 މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދަކުން 1.6ގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓްގައި  2012ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިގެ  -

ގެއްލުންވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އޮޑިޓް އޮފީހުން އެމައްސަލާގައި ކަންކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާ ކަންކަމަށް 

 .މިހާތަނަށްއައި އިރުވެސް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިނުވާކަން

، ހިންގާނަމަ ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަްއބަލައިރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވަމުންދާއިރުވެސް އެތަން -

 .ފީޒިބްލް ގޮތެއްގައި ހިންގެންޮއތްޯތބެލުމަށް އެކަށީގެންވާޮގތެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭކަން
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 ޕާމްރެސްޓް 

ބުރި  2އަޅަންފަށާފައިވާ ބިމުގައި ޕާމްރެސްޓްގެ ގޮތުގައިހުރި ޢިމާރާތްކުއްޔަށްދީގެން އާމްދަނީ ހޯދި ަތން ތަޅާލައި އެ -
 ޢިމާރާތް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ނިމުން ލަސްވަމުންދާކަން.

 އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު 

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ހިންގުމަކީ، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ރަށުކައުންސިލުންކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާއިރު ތަންބެެލހެއްޓުމާ،  -
 .ޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ކުިރއަށްގެންދެވިފައިނުވާކަންމަރާމާތުގެ ކަންކަން ރަށުކައުންސިލްގެ ބަ

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ރެސިޑެންސްބައި މަރާމާތުނުކުރެވި ދޫކޮށްލެވިފައިހުރުމުން ކުރިއްސުރެ ތަނުގައި  -

 17 ކުއްޔަށްތިބިމީހުން ަތންދޫކޮށްލާަފއިގޮސްފައިވުމާ، އެތަންމަރާމާތުކޮށް އަލުންކުލި ލިބޭެނތަނަކަށް ަބދަލުކުރުމަށް

ރުފިޔާ  50000.00ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުން އެމަސައްކަތަށް  2014އޯގަސްޓް 
 .ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައި އޮތްނަމަވެސް އެނިންމުމަށް ޢަމަލީ ސިފައެއް އައިސްފައިނުވާކަން

 ގޮއި މާލިއްޔާ 

ލިބޭކާށި ގިނަދުވަސްތަކަކަށް ރުއްދަށުގައި ހުރެގެން ނުވަތަ ރަށުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ރުއްގަހުން  -
ހޮވާފައި ގިނަދުވަސްތަކަކަށްެބހެއްޓުމުން ކާށީގެ ޭބނުންކުޑަވެ، އެިއގެ ފުރިހަމައަގު ނުލިބި ރައްޔިތުްނނަށް ލިެބންޖެޭހ 

 މަންފާކުޑަވާނެކަން ފާހަގަކުރެވިަފއިވާކަން.

 ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް 

ކޯކާ ޔުނިވަރ ސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ކެއިންބުއިމާ، ަތންބެެލހެއްޓުމަށް ރަށުކައުންސިލާއި، ިބކޯކާ ޔުނިވަރ ބި -
ސިޓީއާއިދެމެދު ކުރެވިފައިވާ ސަރވިސް އެގްރީމެންޓްގައިވާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ރަށުކައުންސިލް ިއދާރާގައި އިދާރީ 

 .ރަގަޅު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވާފައިނުވާކަން
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ތެލުގެ ވިޔަފާރިން ރައްޔިތުންނަްށ އިތުރު މަންފާއެއް ލިބޭނެގޮތަަކށް ހިންގެން އޮތްޯތބައްލަވައި ެއކަމަށް ފިޔަވަޅު  .1

 އެޅުއްވުން ފެންނަކަމަށް ދަންނަަވމެވެ. 
ސިލް އިދާރާގެ ސީދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ތެރެިއން ގެންދެވޭެނ ރަށުކަުއންރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި ހިންގަންޭބނުންވާނަމަ،  .2

ގެއްލުމެއްނެތި އެތަންިހންޭގނެގޮތަކަށް ބަަދލުކުރެއްވުމަށާއި، ގެއްލުމެއްނެތި އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި، 
ހިންގެންނެްތނަމަ އެތަނާމެުދ ގޮތެއްނިންމުމަށް ކައުްނސިލުން މަޝްވަރާކުރައްވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ 

ލިބޭ މަޝްވަރާތަކާ، ކަންކަންހުރިގޮްތ ރައްޔިތުންނަށް ރަގަޅަށް ސާފުކޮށްދެއްވައި، ރާކުރައްވައި މަޝްވަ
ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެަމތީން ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން ނިްނމެވުމަށާއި، އެތަނުން ދުވަުހންުދވަހަށްގެއްލުންވެ 
ރައްޔިތުންގެ އެކިކަންކަމުން ލިބިފައިހުރިފައިސާ އެގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށް ޚަރަދުކުރަމުންގެންދިއުމަކީ، އެކަންއެގޮތަްށ 

ގެއްލުމެއްގެޒިންމާ ޤާނޫނީގޮުތން ނަންގަވަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަަމށްވާީތ، ރައްޔިތުންގެ ހިންގުމަށް ތިްއބެވިފަރާތްތަކުން އެ 
ފިހާރަ ހިންގަވަްނބޭނުްނފުޅުވާނަމަ އެތަންގެއްލުމެއްެނތި ހިންގޭނެގޮތަކަްށ އެފިހާރަގެކަްނކަން އަވަހަްށ 

 އިންތިޒާމްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަެމވެ.  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 65ގެ  80ޞަފްޙާ: 
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ރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ރަށުކައުްނސިލުންކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާއިރު ތަންބެެލހެއްޓުމާ، އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ހިންގުމަކީ، ލާމަ .3
ން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެގޮތް ހަަމޖެއްސެވުމަށާއި، މަރާމާތުގެ ކަންކަން ރަށުކައުްނސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެ 

އެތަން މަރާމާތުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ން އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ރެސިޑެންސްބައި މަރާމާތުނުކުރެވި ދޫކޮށްލެވިފައިހުރުމު
 އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެގޮތަަކށް އެތަްނބޭނުންކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ރަށުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ހުންނަ ރުއްގަހުން ިލބޭކާށި ގިނަދުވަސްތަކަކަށް ރުއްދަށުގައި ހުރެގެން ނުވަަތ  .4

ކަކަށްބެހެްއޓުމުން ކާށީގެ ބޭނުންކުޑަވެ، އެއިގެ ފުރިހަމައަގު ނުލިބި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެޭހ ހޮވާފައި ގިނަދުވަސްތަ
 ވާނެކަން ފާހަގަކުރެވިަފއިވާތީ، އެކަން އެހެން ނުހިާގނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މަންފާކުޑަ

ބެެލހެއްޓުމަށް ރަށުކައުންސިލާއި، ިބކޯކާ ޔުނިވަރ ބިކޯކާ ޔުނިވަރ ސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ކެއިްނބުއިމާ، ަތން .5
ސިޓީއާއިދެމެދު ކުރެވިފައިވާ ސަރވިސް އެގްރީމެންޓްގައިވާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގައި އިދާރީ 

ބިކޯކާެގ  ރަގަޅު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް އާމްަދނީ މިހާރުލިބެންހުރިަކންކަމަށްބަާލއިރު،
ސަރވިސް ޚިދުމަތަކީ، އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ލިބެންހުރި 

ރަށުކައުްނސިލް އިދާރާއިން މިހާރަށްވުރެ އިތުރުސަމާލުކަމެއް ވުމަށް ވަޞީލަތްކަމަށްވުމުން އެކަން ަރގަޅަށް ހިންގެ

 ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
ބުރި  2ބިމުގައި އަޅަންފަށާފައިވާ ގޮތުގައިހުރި ޢިމާރާތްކުއްޔަށްދީގެން އާމްދަނީ ހޯދި ތަން ތަޅާލައި އެޕާމްރެސްޓްގެ  .6

ށްވުެރ ނިމުން ލަސްވަމުންދާކަންާފހަަގކުރެވިފައިވާތީ، އެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ޢިމާރާތް އެކަށީގެންވާ ވަރަ
ާދހުރިގޮެތއްގައި އެތަނުގެބޭުނން އަވަަހށްކުރެވޭނެގޮތެއް އަވަހަށް ނިންމެވުަމށާއި، ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެފައި

 ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
 

ކައުންސިލުްނ ކުރަމުންާދ ވިަޔފާީރތަކުގެ އިާދރީ ކަންަތއްތަކާއި ހިާސބުކިތާބު  7.2.1

  ބަލަހައްާޓގޮތް

 ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ
 އެކުލަވާލާފައިވާކަން އެގެން ނެތުން.ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ ހިންގުމަށްޓަަކއި ޤަވާއިދެއް  -
 ދުވަހު ޔައުމިއްޔާއާއި، ވިޔަފާރީގެ ކަންކަމުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްޭވކަން ލިޔެކިއުމުން ފެންނަންެނތުްނ. -
 ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިގެ ޙާޟިރީގެ ކަންތައް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަމުންެގންދާކަން. -

 ރަށުކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުންެގންދާކަން.މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް  -
 ފިހާރައިގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޭޓނެ އިދާރީ އޮނިގަޑެއް ކައުންސިލް އިދާރާގައި އަދި ނެތްކަން. -
 3000/-ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިގައި އެކައުންޓަކަށް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ގިނައިން ދޫކުރެވޭ އަދަދު ކަމުގައި  -

 ފިޔާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަން.ރު

ތަކެތި ނަގާފަރާތުްނ ތަކެތި ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކުރުން ފިޔަވައި އެކައުންޓަށް ދޫކުރެވޭތަކެތި ދޫކުރާ އެކައުންޓަށް  -
 .ބަލައިގަތްކަން އެގޭނެ އެއްވެސްިލޔެކިއުމެއް ނޯންނަކަން

 ނޯޓްކޮށް ބެެލހެއްޓެމުންުނދާކަން.ވިޔަފާރިއަށް ގެނެވޭ މުދަލަށް ނާުލދިނުމުގައި ތަނަށްގެނެވޭ ދާީގނާ  -
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ވިޔަފާރިއަށްލިބޭ އެއްޗަކާއި، ޚަރަދުވާއެއްޗެއްބަލައި ގެއްލުމުގައި ވިޔަފާރި ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު  -
 އަޅަމުންގެންގޮސްފައިނުވާކަން.

ގެ ޖޫރިމަނާ ދުވަހު 24ގެ ފުރަތަމަ ކްއާރޓަރގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިނެތުމުން  2014 -
 ރުފިޔާ ސްޓޯރގެ ފައިސާއިން ދައްކާފައިވާކަން. 1200.00

ކަންކަން ކުރަންފަސޭހަ ނުާވކަމަށް މަޢުލޫމާތު  ކިޔާދީފައިނުވާތީރަގަޅަށް އަލަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް ކަންކަން  -

 .ލިބިފައިވާކަން
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް  1ގޮނޑިއާއި،  2 ،ކައުންޓަރާއި 1ރައްޔިތުންގެ ފިހާރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  -

 ހުންނަކަން.
ނަމަވެސް ލަފާކުރާވަރެއް ބަލާނުލާ ފައިާސ  ކެތީގެ ލިސްޓެއް ހިފައިގެން ކަމަށާ،މުދާ ގަތުމަށް މާލެ ދަނީ ހުސްާވ ތަ -

 ގެންދާކަން.
ކޮންމެހެން ގެްނނަންޖެހޭ ުމދާ  ޤަޥާއިދުން  ންދާ މުދަލުެގތެެރއިންބާޒާރަށް ނެރެމު ހުސްވަމުންދާ މުދަލާއި، އަލަށް  -

 .ފިހާރައަށް ގެނެވޭނެ ރަގަޅު އިންތިޒާމެއް އަދި ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން 

 ކަން.ސްޓޮކް ފޮތުގެ ބާކީއާއި ސްޓޮކްގައި ހުރި ތަކެއްޗާއި ދިމާނުވާ -
 ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީގައިކަން. މަގޫދޫވިޔަފާރީން ލިބޭ ފައިސާ ބަހައްަޓނީ  -

 ވާކަން.ނުރަޖިސްޓްރީއެއް ހެދިފައިހަރުމުދަލުގެ  -
ނެރެފައިވާކަން ނަމަވެސް ރިޕޯރޓްގައި  ގައި 2012އޯގަސްޓް  02ޓް ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިގެ އޮޑިޓް ރިޕޯ -

 .ކޮށް ނިމިފައިނުވާކަންޙައްލު ވެސްފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން އަދި

 ތެލުގެވިޔަފާރި 

 .އޮނިގަޑުގެތެރެއިން ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓެމުންުނދާކަންތެލުގެވިޔަފާރި ، ކައުންސިލްއިދާރާގެ އިދާރީ  -
ތެލަށް ލިެބންޖެހޭ ބައެއްފަިއސާ ނުލިބި ގިނަދުވަސްތަކެްއވެފައިވާއިރު، އެފައިސާ ހޯދުމަށް އިދާރާއިން  -

 .ހަރުދަނާގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަން

 .ށް ބެލެހެއްޓިފައިނެތްަކންތެލުގެ އައިޓަމްގައި ހުންނަަނންެޖހޭ ފުރިހަމަ ބާކީއެއް ރަގަޅަ -

 ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 

ރައްޔިތުންގެ ވަރަށްބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓެއްކޮށް ވަރަްށފުރިހަމަ އިންޖީނުގެއަކަްށ ބަދަލުކުރުމުގެ  -
މަރުހަލާއެއްގެތެރެއިން އިންޖީނުެގ ފެނަކައަށް ދޫކޮށްފައިވާއިރު، ެއ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ފުރިހަމަ އަގު މިހާތަނަށް 

 ރުވެސް ކޮށްފައިނުވާކަން.އައިއި

އިންޖީނުގެ ދޫކޮށްލިއިރު، އިންީޖނުގެއަށް ލިބިފައިހުރި ފައިސާގެ ފުރިހަމަ ހިސާބެއް ބެލެހެއްޓިފަިއނެތްކަން. މިގޮތުން  -
އިންޖީނުގެއަށްލިބިެގން ރަށުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިހުރި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އައިޓަމް ބާކީއިން ފެންނަްނ 

 ނެތްކަން.
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 ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް 
ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އައުޓް ޕޯސްޓްގައި ކައުންސިލުން ދެއްވަމުންގެންދަވާ ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުން މިހާތަނަްށ  -

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ފައިާސގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލެއް އަދި ފެންނަން ނެތްަކން. 
 އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދިނުން 

ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އައުޓް ޕޯސްޓް/ ރެސިޑެންސް ބައި އެތަނުގައި ދަރިވަރުންނުިތބޭވަގުތު ުކއްޔަށްދޫކޮށްގެން  -

އާމްދަނީއެއް ރައްޔިތުންނަށް ިލެބމުންދާކަން. ނަމަވެސް އެތަނުގަިއ ބޭތިއްބޭީމހުންނާއި، ލިބޭ ކުއްާޔބެހޭ މަޢުލޫމާުތ 
 .ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓެމުންުނދާކަން

 ންގެ ބޭސްފިހާރަ ރައްޔިތު 
 އައިޓަމްބާީކއިން ދައްކާ އަދަދު ދިމާނުވާކަން. ،ބޭސްފިހާރައިގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި -

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އެހެންވިޔަާފރީގެ ހިސާބުތަކާ ތަކެއްޗަށް ބަލަންޖެހޭވަރަށްވުރެ ވަރަށްޚާއްސަ ސަމާލުކަންދީގެން ، ތެލުގެ ހިސާބުތަކަކީ .1
ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ތަކެތިކަމަށްވުުމން އެކަންކަން ދުވަހުންދުވަހަށް ފުރިހަމަކުރައްވަމުންގެންދެވުމަށާއި، އަދި މިކަން 

 އިމްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާ

ތެލަށް ލިބެންެޖހޭ ފައިސާގެތެރެއިން ނުލިބިލަސްވެފައިވާ ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރައްވައި،  .2
ފައިސާނުދައްކަވައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ލަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ރަށުކައުންސިލާދެމެދު ފައިސާދެއްކުމަށް 

މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅުއްވައި ފައިސާދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާ ޝެޑިއުލެއް ަތއްޔާރުކުރެއްވުމަށް  އެއްބަސްވެވޭ

 ދަންނަވަމެވެ. 
ތެލުގެ އައިޓަމްބާކީ ގައި ހުްނނަްނޖެހޭ ޢަދަދު ދިމާކޮށް ސާފުބާކީ ަރގަޅަށް އެގޭނެހެން ހިސާބުތައް ަބލަހައްޓަވަމުން  .3

 ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ވީހާއަވަހަކަށް ފާރީގެ ހިސާބުތަކާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަަގކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުކޮށް މަގޫދޫގެ ވިޔަ .4

 ނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި ަތކާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން ޗެކްކޮށް ބެލެހެްއޓޭނެ  މަގޫދޫ .5

އްސެވުމަށާއި، ވިޔަފާރި ހިންގުމާބެހޭގޮތުން ރަށުަކއުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަްނ ހަމަޖެއިންތިޒާމެއް 

އިން ބަލަހައްޓަވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި އިދާރީ އޮނިގަޑުގައި އެތަނުގެ އެންމެހައިކަންކަްނ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާ
 ކަންކަން ޙަވާލުކުރައްވާ ސޮއިކުރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ބަލަހައްޓަވާގޮަތށް މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރައްވަންޖެހޭ

ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިން އެކައުންޓަށްނަގާ ތަެކތި ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކުރުމުގެ އިތުރުން އެކައުންޓަްށ  .6

 ދޫކުރެވޭތަކެތި، ތަކެތި ނަާގފަރާުތން ބަލައިގަތްކަން އެގޭނެ ސޮއިުކރުވި ލިއުމެއްބޭއްވެވުމަށް ދަންނަަވމެވެ.   

ނެޭވ ދާގީނާ ނޯޓްކޮށް ބެލެހެއްެޓމުންގެންދެވުމަށް ވިޔަފާރިއަށް ގެނެވޭ މުދަލަްށ ނާލުދިނުމުގައި ތަަނށްގެ .7
 ދަންނަވަމެވެ. 
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ދުވަހުގެ ޖޫރިމަނާ  24ގެ ފުރަތަމަ ކްއާރޓަރގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިނެތުމުން  2014 .8
ވެފައިވާ ރުފިޔާ ސްޓޯރގެ ފައިސާއިން ދައްކާފައިވާތީ، އެަފދަ ޖޫރިމަނާ ތަކަކީ އެކަމުގައި އިހުމާލު 1200.00

މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން ނަގަންޖެހޭނެ އެއްޗަކަށްވާތީ، އެފައިސާ މުއްދަތުގައި ނުދެއްކިއޮތީ ކޮންމުވައްޒަފެއްގެ 
އިހުމާލުންތޯ ބައްލަވައި ޤަޥާއިދުްނ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތާގައި އެފަދަކަންކަން ދިމާނުވާނެގޮތެއްެގ 

 ރެްއވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  މަތީން ކަންކަން އިންތިޒާމްކު

ރިޕޯރޓްގައި ފިޔަވަޅު  ޚާއްޞަ އޮޑިޓްރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިގެ ގައި ނެރެފައިވާ  2012އޯގަސްޓް  02 .9
އެޅުއްވުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާފައިނުވާ 

 ވަޅުއެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ކަންކަމަށް ލަސްނުކުރައްވާ ފިޔަ
އިންޖީނުގެ ފެނަކައަށް ދޫކޮށްފައިވާއިރު، އެ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ފުރިހަމަ އަގު މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ   .10

އެ އިންވެްސޓްމެންޓްގެ އަގު  ގޮތުގެމަީތންއައިއިރުވެސް ކޮށްފައިނުވާތީ، ެދފަރާތުން ވެފައިވާ އެގްރީމެންޓްަގއި ބުނާ
 ނިންމެވުމަށް ދަްނަނވަމެވެ.  ފުރިހަމަކޮށް

ނުވާީތ، އިންޖީނުގެ ފެނަކައަށް ދޫކޮށްލިިއރު، އިންޖީނުގެއަށް ލިބިފައިހުރި ފައިސާގެ ފުރިހަމަ ހިސާބެއް ބެލެހެއްޓިފައި .11

ފުރިހަމަ ތަފްޞީލެއް ރަށުކައުންސިލުން ފެންނަްނ ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ އެއިންވެސްޓްމެންޓް ނިމުމަކަށްައއިއިރު 
ރައްޔިތުންނަްށ ލިބުނުގެއްލުްނ  ކައަށް ދޫކޮށްިލއިރު ކަރަންޓުންއޮންނަންޖެހޭެނތީ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ފެނަ

ނުވަތަ ފައިދާ އެގެންެނތުމަކީ ވަރަށްބޮޑު މައްސަލައެއްކަމަށްބެެލވޭތީ، ކަރަންޓް އައިޓަމްގެ ފުިރހަމަ ހިސާބެއް 
 ންނަށް އެކަން ރަގަޅަށް ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަަވމެވެ. އެގޭނެހެން ހިސާބުތައް ދިމާކުރަްއވައި ރައްޔިތު

ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އައުޓް ޕޯސްޓްގައި ކައުންސިލުން ދެއްވަމުންގެންދަވާ ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުން މިހާތަނަށް  .12
 ދަންނަވަމެވެ.  ވާ ފައިާސގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލް އެގޭނެހެްނ ލިޔެކިއުން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައި

ތީ، އައިޓަމްބާކީއިން ދައްކާ އަދަދު ދިމާނުވާ ،ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި .13
ބޭސްފިހާރަ ހުއްޓާލިއިރު ލިބިފަިއވަނީ ގެއްލުންކަން ނުވަތަ ފައިާދކަން އެގޭނެހެން ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ނިންމަވައި 

ހާރައަށް ލިބެންޖެހި ނުލިބިފައިވާ ފައިސާއެއްހުރިތޯބައްލަވާ ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށް އަދި މިހާތަނަށް ބޭސްފި

 ދަންނަވަމެވެ. 

 ފީާއއި ކުިލ ނެުގން ކައުންސިލުން  7.3
ވަނަ މާއްދާިއން ކައުންސިލްތަކުން ޭދ  78ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯުދމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަނޑައަޅާ ފީނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަްށ ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ޚިދުމަތަށް 

ނަގާ ފީ ކަނޑައަޅަންވާނީ އެަތެނއްގެ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނާނ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަިތން 

 އެވެ. މިގޮތުން ނެގޭ ފީތަކަކީ؛ކަމުގައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރެ

 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ )ހ( 

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް ނަަގންޖެހޭ މަހު ފީ  )ށ( 

 ރަށު ފެންވަރުގައި ދެވޭ މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތަށް ނެގޭ މަހު ފީ  )ނ( 
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 ކުނި ޖަމާކޮށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް ނަގާ މަހު ފީ  )ރ( 

 ރަށުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީ )ބ( 

 އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ )ޅ( 

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

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީ ޑައިވްކުރުމަށް )އ( 

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

 އުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިާވ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ ކުލި.ކަ )މ( 

 ގޮއިފާލައްބަ އާއި ހިންނަ ފަދަ ަތންތަނުގެ ކުލި. )ފ( 

 ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި. )ދ( 

 ގޭ ކުލި.ކަނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓުފަހަރަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށާއި ސަރަޙައްދަށް ނެ )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 

 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 

 . ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ބެލެޭވނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނަމަވެސް ތަނުގައި . ގައި ފެނަކަ ޯކޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން 2013ޯއގަސްޓް  15ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ 

ބުނާ މުއްދަތުގައި އެކަްނ  ޖެހޭނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ތަކެތީގެ އަގުކޮށް ނިންމަންހުރި އެންމެހައި 
 ނިންމާފައިނުވާކަން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކުރައްވައި  ްނ ފުރިހަމައްކައި ބަދަލުކުރާނަމަ ޤާނޫނީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކައްޔިތުންގެ އަގުހުރި ތަކެއްޗެއްވިރަ

  އިންވެސްޓްމަންޓްސްތަކުގެ ފުރިަހމައަގެއް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައިޫނނި އެފަދަކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް ަދންނަވަމެވެ. 

 ކައުންސިލުން ހުުޅާވފަިއވާ ަފންޑުަތއް  7.5
ވާގޮތުން  ވަނަ މާއްދާެގ )ފ( ގައި 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  ،އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިާސ ނެގުމާއި

ކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު ެއކި ކަންކަމަށް ފަންޑު ހައްޤުތަކާއި މަސްލަހަތުތަ
 އުފެއްދުމުގެ ބާރު ރަށު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

    ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ސޮސައިޓީއެއް ހަދާފައިވާކަން. އަދި ންނަށް ނިސްބަތްވާ ދަނޑުވެރިކަމާގުޅޭ ކޯޕަރޭޓިވް ރަށުގައި ރައްޔިތު
 .ގްރީން ހައުސް ހަދާފައިވާކަން 03ކޯޕަރޭޓިވްގެދަށުން ކުކުޅުގެންގުޅުމާ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 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

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

ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަަކއި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކުްނނާއި އެހެނިހެްނ 

ސިލުން ނަާގ ލޯނުތަކަށް ދައްކަންެޖހޭ މާލީ އިދާރާތަކުން ލޯނު ނެގުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ކައުން

 ފައިސާ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފަކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންޖެހެއެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .ލޯނެއްނަގާފައިނުވާކަންއެއްެވސް ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 71ގެ  80ޞަފްޙާ: 
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 ށް ލޯނު ިދުނންކައުންސިލުން އެހެްނ ކައުންސިލަކަ 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 

ގޮތުގައި ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުަވންޖެހެއެވެ. ލޯނުގެ 

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .ނުވާކަން ލޯނެއްދީފައި ކައުންސިލުން އެހެން ކައުންސިލަކަށް އެއްވެސް މަގޫދޫ   

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނުލިބޭގޮތަަކށް  މާލިއްޔާގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ަފއިސާހުރެފައި އެއްވެސް މަންފާއެއް ރައްޔިތުންގެމަގޫދޫ 

 އެކަމުްނ ރައްޔިތުްނނަށް މަންފާއެއްކުރާނެޮގތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި  ގިނަޢަދަދެއްގެފައިސާ ބަހައްަޓްނޖެހޭނަމަ،
އެހެންކައުންސިލްތަކަށް ލޯންދޫުކރެވިދާނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ނިންމަވައި ޤާނޫނީގޮތުން ފުރިަހމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

  ވުމަށް ދަްނަނވަމެވެ. ނިންމެ ފުރިހަމަކޮށް

ން އަނބުރާ އުޫޞލު ފައިސާ ބޭުނންކޮްށގެން ވިޔަާފރި އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުގެ  7.8

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

 ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްަގއި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން، ފަރާތްތަކުން އެފަރާްތތަކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި
އެވަސީލަތެއް ހިންގުމަށްފަހު އަނބުރާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައވާ ހޮޓާ، ގެސްްޓ 
ހައުސް، ފާލަން، މަގު ނުވަތަ ބަނދަރު ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި 

މިގޮތުގެ މަތިން ހަދާ ތަންތަނަކީ ކައުންސިލްގެ ތަންތަނެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލްތަކާއި  އެގްރީމެންޓްކޮށް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް 
 ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.
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 އްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތަ 

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

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ބިންތައް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހިންގައި ގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންގައި ފާހަގަކޮށް އެފަދަ ބޭނުންތަކަށް ޫދކުރެވެންހުރި މަގޫދޫ

ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމުމަްށ އެއްޮގތްާވގޮތުގެމަތީން އެކިފަރާްތތަކަށް ޫދކުރުމުގެ ކަންކަން  ބެލެހެއްޓުމަްށ ޤާނޫނާ

 ދަންނަވަމެވެ. 

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

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .ރިޒާވް ގެގޮތުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓިފައިނުވާކަން

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އެއް ލިބެމުންދާ ރަށެއްކަމަްށވެފައި، ފަހަށްފައިސާ ރައްކާކޮށް މުހިއްމުކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީ އަކީ،މަގޫދޫ
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
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝަްލ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން. 05ކައުންސިލްގެ 
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

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

ކުރަމުންއައި ކަންތައްތަްއވެސް މިއަދުމިވަނީ ކުރިންބަދަލުވަމުންދާއިރު، ރައްޔިތުްނނަށް އާމްދަނީ ޯހދުމަށް 

ލައްވައިގެންތިއްބަވާ ފަރާތްތަކުން ބަދަލުތައްގެްނނަން މަޖުބޫރުވެފަެއވެ. ވުމާއެކު، ކަންކަން ރޭވުމުގެ ޒިންމާތައް ޙަވާލުވެ
މިކަންކަމަށް ރިޔާއަތްކޮށް، އެކަަމކާގުޅޭ ދިރާސާތަކާއި،މައުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް ބަލައި،ރައްޔިތުންެގ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ 

އްވުމަށް ހޯއްދެވުމާއެކު އެކަމަކާގުޅޭގޮތުން ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއެކު ދުރަށް ވިސްނުމަށްފަހުގައިނޫނީ ޕްލޭންތައް އެކަށަނޭޅު
 ދަންނަވަމެވެ. 

އަދި މަގޫދޫއަކީ، ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ޒަމާނުއްސުރެ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް 
ރަށުގެ ތަރައްޤީގައި ބޮޑެތިކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުން އައިސްފައިވާ ރަށަކަށްވާތީ، ރައްޔިތުންގެމެުދގައި އިޖްތިމާޢީގުޅުން 

އެބައިމީހުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯއްދެވޭނެ  އެއްގެ ލަފައާއި، މަްޝވަރާ އަދިކޮށް ރަށުތަރައްޤީގައި ވީހާގިނަބަރަގަޅު

ގޮތެއްގެމަތީން ކަންކަން ކުރެްއވުމަށާއި، ރާއްޖެއަށް އަންނަުމންދާ ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ކަމުެގތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ 
މަސައްކަތްުކރެއްވުމަށާއި،އެކަމުން ނޭދެޭވ ބޮޑެތި އަސަރުތައް  މެދުގައި ބައިބައިވުން ނުއުެފދޭނެގޮތެއްގެމަތީން

 ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިނުވާނެގޮެތއްގެމަތީން ކަންކަން ގެންދެވޭތޯ ާޚއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން  8.2
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .ހިމެނިފައިވާކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހިފައިވާކަންޕްލޭންގައި 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކުރިއަށްގެންދެވުމަށާއި، ތާވަލާއެއްގޮތަށް  ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމަށް އަހަރީ ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރުކުރައްވައި،

އެކިއެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން ބަދަލުގެންަނންޖެހޭ ކަންކަން ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ފާހަގަޮކށް ޕްލޭން ރިވިއު ކުރުމުގެ 
 ދަންނަވަމެވެ.  ކަތް ޤަޥާޢިދުން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށްމަސައް

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

 .ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން ކުރިއަށްދާމިންވަރު ފާހަގަކޮށް ރެކޯޑް ކުރަންޖެހިފައިވާކަން

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޢިދުން ނިމެމުންދާކަންކަްނ ރެކޯޑްކޮށް ޤަޥާތެރެއިން ހިގަުމްނ އަދި  ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަްނތައްތަކުގެ

 ަދންނަވަމެވެ.  ބަލަހައްޓަވަމުން ެގންދެވުމަށް
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 ނިންުމން 
 

 މޮނިޓަރިންގޓީމުންަބާލފައިވާ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި، ކަންކަން ޖުމްލަގޮތެއްގައި ، ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގައިމަގޫދޫ 

މިޮގތުްނ ކައުންސިލް ހިންގުމާިއ ފާހަގަކުރަމެވެ. ގޮތަްށނޫކަން  އެދެވޭ އެންމެ  އިދާރާއިން ކުރައްވާފައިވަނީކައުންސިލް 
ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި، ކަުއންސިލްގެ މަސައްކަތު މާޙައުލާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 
 ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުްނސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު 

ދިނުމާއި ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުންަދނީވެސް އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  

އެންމެއެކަށީގެންވާ ކައުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން 
ގަކުރެވޭއިރު،  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި، ފާހަ ގޮތެއްގައި އޮތްކަމަށް

ކައުންސިލްގެ އެގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުން އިންތިޒާމްކުރެިވފައިވާ ގޮތްތައް އެންމެރަގަޅުކަމަކަށް ފާހަގައެއްނުކުރެވެއެވެ. 
ރަގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަން މޮނިޓަރިންގ ޓީމަްށ ތިރީގައި އެވާ ކަންކަން  މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް

 ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

ސް މަ އޭޕްރީލް 2016އެކިކަންކަން ފާހަގަކޮށް މިރިޕޯްޓގައި ރަގަޅުކުރުމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުކުރައްވައި 

ހުސްވުމުގެކުރިން ނިންމެވުމަށާ، ނިންމެވެންނެތްަކންކަން ލަްސވަންދިމާވާ ސަބަބުތައް ރަގަޅަްށއެގޭނެހެން ބަލަހަްއޓަވަމުން 

 ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ޖާއެއްފެނި އަޅުގަޑުމެންގެ ބޭނުމަކަށްވާންވާީނ، ރަށުކައުންސިލާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގުޅިގެން މިކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ހެޔޮ ނަތީ
 ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރުތައްކުރުމެވެ. 

މިފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ ކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް ެބލިބެލުމުގައި މޮނިޓަރިންގ ީޓމަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާ 

މެހައި މުވައްޒަފުންނަްށ ކަުއންސިލްގެ ރައީސާއި، ކައުންސިލް މެންބަރުްނނަށާއި، އިދާރީ ެއން މަގޫދޫއެހީތެރިކަމަށްޓަކައި 
 އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ތިރީގައިއެވާ ކަންކަން އިސްލާޙް 
ގެ ކުރަންޖެހޭކަމަށްފެންނާތީ އެކަންކަން ރަގަޅުކުރައްވައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ކައުންސިލް 

 މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިގާނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .1

ައދި ކައުންސިލްގެ  .ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވެވުންކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ޢާްނމު 

ޢާއްމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭގޮްތ ނުވެއްޖެނަމަ ސަބަބު ރަގަޅަްށ ލިޔުއްވައި އެހަފްތާގައި ބައްަދލުވުން ނުބޭއްުވނު 
 ސަބަބު ލިޔުމުން އެގޭގޮތަށް ފުިރހަމަކުރައްވަމުން ގެންދެވުން. 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަންގާރަ ވަނަ  15ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  .2
ދުވަސް ކަމަށްވާތީ އެދުވަހުގަިއ ބައްދަލުވުްނ ބޭއްވުްނ ނުވަަތ އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ާތވަލް ކުރެވިފައިވާ 

 .ލުވުން ބޭއްވެވުންބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވިޖެނަމަ ޖެިހގެން އަންނަ މަސައްކަތު ދުވަހު އެބައްދަ
ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުންތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މަޝްވަރާކުރުމާއި، މައްސަލަހުށަހެޅުމުގައި  .3

އެކަންކަންކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަޥާޢިދުތަކާއި، އުޞޫލްތަކުގެ މައްޗަށް ރަގަޅަށް ބައްލަވާ ކަންކަން ގެންދަންޖެހޭ 

  .ންދެވުމަށް ސަމާލުކަން ދެްއވުންގޮތުގެމަތީން ބައްދަލުުވންތައް ކުިރއަށްގެ
އިސްލާޙް އަދި  ،ލްޮކްށ ބަލަހައްޓަވަުމން ގެންދެވުަމށާއިޖަލްސާ ބާއްވާނަމަ އެޖަލްސާތަުކގެ އެޖެންޑާ ޤަވާއިދުން ފައި .4

  .ކުރައްވަމުންގެްނދެވުންކުރެވޭ އެޖެންޑާތައް އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު ފައިލް 
ހުށަހަޅުއްވަންޭބނުންާވ މައްސަލަތައް ހުށަހެުޅއްވުމަށް މިހާރަށްވުރެ ކައުންސިލަށް މެންބަރުްނ  .5

ފަސޭހަވާނެގޮތެއްގެމަތީން އިދާީރ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި މެންބަރުންހުަށހަޅުއްވާ މައްސަލަތައް ތަރުތީބުްނ 
  ޖެންޑާ ކުރައްވަމުންގެންދެވުން.އެ

ދަލުވުން ބާއްވާ ބައް ޢާންމު ކައުންސިލް  ށ( ގައި ވާގޮތަށްވަނަ މާއްދާގެ ) 16ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  .6

މެންބަރުންަންށ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ ދުވަސް ކުރިން  2ވަގުތާިއ އަދި އެޖެންޑާ  ތަނާއި،
 .ސަމާލުކަންދެއްވުންފޮނުއްވުމަށް 

ކައުންސިލުން  ،މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ނިންމަވާނިންމެުވންތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން ކައުންސިލުން  .7
ތަކުގެތެރެއިްނ ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވިސަބަބުތަްއ ނިންމަވާނިންމެުވން 

އަދި ކައުންސިލުން ނިންމަވައިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައިކަންކަމަކީ،  .ތަށް ފާހަގަ ކުރެއްވުންގޭގޮނއެ
ލެއްގެ އިދާރާއިން ހިންގައިަބލަހައްޓަވަންެޖހޭ ކަންތައްތަކަކަށްާވތީ، ކައުންސިލުން އެކައުންސި

ނިންމާނިންުމންތަކާއިގުޅިގެްނ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައިކަންތައްތައް ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ 
  .އިންތިޒާމުތަކުގެތެރެއިން ހިންޭގެނގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންުކރެއްވުން

ކަންތައްތައް ލާމަރުކަޒީ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން އެގެންޖެހޭ ން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކައުންސިލު .8

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެމަތީްނ ހާމަކުރައްވަމުން  118އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ޤަރާރުތައް ޢާއްމުކުރާނެ އުޞޫލެްއ ފާސްކޮށް އެއަްށ  ،ކައުންސިލުްނ ފާސްކުރާ ޢަމުރުތަކާއި ގެންދެވުން އަދި

 .ލުކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުންޢަމަ
 .ކުރެއްވުންކައުންސިލަށް ކަންކަން ހުށަހެޅުުމގައި، ލިޔުމުން ކަންކަން ހުށަހެޭޅނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް  .9

ޒިއްމާދާރުވެރިޔާގެ  ވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަންކަންދަލުވުމުން ާފސްކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަކައުންސިލްގެ ބައް .10
  .އިދާރީ މުވައްޒަުފންނާ ޤަޥާޢިދުން ޙަވާލުކުރައްވަުމން ގެންދެވުންބެއްލެވުގެދަށުން 

ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުުވންތައް ޤަވާއިދުން ބާއްވައި މުހިްއމު ކަންތައްތަްއ  .11

އަދި މުހިއްމު އެއްވެސްކަމެއް ކައުންސިލްގެ  .ކުރައްވަމުންގެންދެވުންއިދާރީ މުވައްޒަފުންނާވެސް ޙިއްސާ 
ވުމަށާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާގުޅޭ މުހިއްމު ނޫނީ ނުކުރެއްގައިމެންބަރުންނާ ޙިއްޞާކޮށް މެންަބރުންގެ ރުހުމާއެކު

 .ންނިންމުންތަކާ ކަންކަން ކައުންިސލުން ނިންމަވާ ގޮތެއްގެމަީތން ޫނނީ ނުކުރެއްވު



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަަކށާއި، އެކަންކަްނ އޮންނަ ުއޫޞލާއި އެއްގޮތަށް  .12
މަށާއި، އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒަރުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ވުއި މަސައްކަތް ކުރު އިތުރުގަޑީގަ

ންތައް ދިމާވާނެހެްނ ލިޔެކިޔުތެރެއިން ކުރުމަށާއި، އިތުރުަގޑީގެ ރެކޯޑްސްތައް ޤަޥާޢިދުން ބަލަހައްޓައި، 
 ދެވުން ން ގެންދުވަހު ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަވަމުފުރިހަމަކުރައްވައި، އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް 

ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް  އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުންނެރެންވާނީ، ރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތް ރަގަޅަށް .13

ކަމަށްވާީތ،  ޤާއިމްކޮށް ރަސްމީގަޑީގެ އިތުރުން ނުރަސްމީގަޑީގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިއްޖެ މަސައްކަތަކަށް އެކަނި
މުވައްޒަފުން އިދާރީގޮތުން ކުރަންހުންނަ ކަންކަން ރަސްމީގަޑީގައި ނިންމަމުން ގެންދިއުމަށް މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް 

ބާރުއަޅުއްވައި، ނުރަސްމީގަޑިގެ މަސައްކަތަށް ކުރެވޭޚަރަދު މަދުކޮށް، އުފެއްދުްނތެރި ގޮެތއްގައި ބަޖެޓުްނ 
ރެވޭނެގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ގެންދެވުމަްށ މިހާަރށްވުރެ އިތުރަށް ކުރެވެންހުރި ޚަރަދުތައް އިތުރުކު

 ސަމާލުކަންދެއްވުން.

ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އޮފީހުގައި ހިންގާ ކަންކަމާއި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް  .14
 .ކުރައްވާ ދުވަހުންދުވަހަށް ނިންމެވުންތައްޔާރު 

ށްދާގަޑި ޖައްސާ ފޮތް ޤަވާއިދުން މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަ ކުރޭތޯ ސްޕަވައިޒަރު ބެލުމަށް ޚާއްޞަ މުވައްޒަފުން ބޭރަ .15
 ން.ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށާއި، ރަސްމީގަޑީގައި ކުރެވޭމަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިގާނެގޮތެއް ހަަމޖެއްސެވު

ދާރާގައި ހިންގޭނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށާއި އިދާރީ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަޑާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް އި .16
ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ ަކންކަމާއި، ކުރަންިނންމަވާ ކަްނކަން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކަާމއެކު އިދާރާގައި 

ނަްށ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ވާިޖބުތަްއ ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށް ރަށާިއ ރައްޔިތުންހިންގޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްޮކށް، 
 .އްވުންތައް އިންތިޒާމުކުރެުފރިހަމައަށް ހިފޭނެގޮތަކަށް މަސަްއކަތްއެންމެ ކައުންސިލެއްގެ ބޭނުން 

ވަނަ މާއްދާފަިއަބޔާން ކޮށްފައިވާ  151ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫންގެ  .17
އެކު އެޤަވާއިދުތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޤަވާއިދުތައް ފާސްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއި

 އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުއްވައި ގެޒެޓްގަިއ ޝާއިޢު ކުރެއްވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސެވުން.

ަޤވާއިދު ހެދުމާއި، ، ޤާނޫނުން ކައުންސިލުން ދިނުަމށް ލާޒިމްކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭުނންވާ .18
ރު އެސް.އޯ.ޕީތައް އެކުލަވާލައި، އެހެނިެހން ނިންމުންތައް ނިންމުަމށް ބޭނުންވާ އިތުކައުންސިލުން ނިންމާ 

ކައުންސިލަށް ޚިދުމަތަށް އެދޭ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮުތގެ އުޞޫލުތަކާއި 
  .ރަން ފެއްޓެވުންކުރައްވައި އެއަށް ޢަމަލުކުސަރވިސް ޗާރޓަރ އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާ 

އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް މުވައްޒަފުން ތިބޭބައި، ިމހާރަށްވުރެ ރަގަޅުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް އިދާރީ  .19
 މަސައްކަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަެޖއްސެވުން. 

ގެމަތިްނ ގައި ވާގޮތުވަނަ މާއްދާ 110މުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު .20

ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން ދެމަހުން އެއްމަހު ކައުންސިލުން ޢާންމު 
ކޮންމެ އަހަެރއްގެ ފެބްރުވަރީ އަދި ޖުލައިމަުހގައި ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން  ކުރެއްވުން. އަދި

 ރެއްވުން.ދުވަސް ކުރިން ރިޕޯޓްތަކާއި ޕްލޭނާއި ބަޖެޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ހާަމކު 7ބައްދަލުކުރުމުގެ ބާއްވާ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2014ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ރުމާއި ކައުންސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކު .21
އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދިއުމާއެކު، ކުރީއަހަރުގެ އިންޓާނަްލ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް 

  ން.ގެކުރިން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮނުއްވު 28ކޮންމެއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ 

( ގައި 2012ށުްނ ހިގަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިގެ އެންމެފަހުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް )ކައުންސިލުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަ .22
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން ވަރަށްބޮޑަށް ލަސްވެފައިވާތީ، އެ ރިޕޯރޓްގައި 

 އްވުން.ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން އަވަސްކުރެ

ގެމަތިްނ ަގއި ވާގޮތުވަނަ މާއްދާ 94ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .23

)ަފހެއް( ިއންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަަދދެއް ރިޒަރވްގެ  5ކައުންސިލްތަކަށް ހިނގާ އަހަރު ލިބޭ، އާމްދަނީގެ 
 ގޮތުގައި ރައްކާ ކުރެއްވުން. 

 ން.ސިލްގައި ލިޔެކިއުމުގެ ސްޓޮކާއި މުދަލުގެ ސްޓޮކް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބަލަހައްޓަވަުމން ގެންދެވުކައުން .24

 ން.ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެއްވު .25

ިރ ނަންބަރުތަުކގެ ތެރެއިން މުދަލުގައި ަންނބަރު ނުޖަހާހުހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި މުދަލަށް ދެވިފައިވާ  .26

 ން.ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުދަލުގައި ނަންބަރު ޖަހައި ޤަޥާިޢދުން

 ން.ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށް ފައިސާލިބޭ ކަންކަމުގެ ރިކޯޑެއް "އާމްދަނީ ފައިސާގެ ރަޖިސްޓަރީ " ހެއްދެވު  .27
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   .ެގންދެވުންބަލަހައްޓަވަމުން
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ބިކޯކާ ޔުނިވަރ ސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ކެއިންބުއިމާ، ަތންބެެލހެއްޓުމަށް ރަށުކައުންސިލާއި، ިބކޯކާ ޔުނިވަރ  .45
ސިޓީއާއިދެމެދު ކުރެވިފައިވާ ސަރވިސް އެގްރީމެންޓްގައިވާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ރަށުކައުންސިލް ިއދާރާގައި އިދާރީ 

  .ހަމަޖެއްސެވުންރަގަޅު އިންތިޒާމެއް 

 ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އަވަހަށް ނިންމަވައި ބުރި ޢިމާރާތް  2ބިމުގައި އަޅަންފަށާފައިވާ  ހުރި ޓްމްރެސްޕާ .46
 ން.ކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަެޖއްސެވު ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި އެތަނުގެޭބުނން އަވަހަށް
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ކަތްކުރައްވައި، ތެލަށް ިލބެންޖެހޭ ފައިސާގެތެެރއިން ނުލިބިލަސްވެފައިވާ ފަިއސާ ހޯއްދެވުމަށް އިތުރަށް މަސައް .47
ފައިސާނުދައްކަވައި އެކަށީގެންާވ ވަރަށްވުރެ ލަސްވެފައިވާ ފަާރތްތަކާއި ރަށުކައުންސިލާދެމެދު ފައިސާދެއްކުމަށް 

 ން.އެއްބަސްވެވޭ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅުއްވައި ފައިސާދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާ ޝެޑިއުލެއް ތައްޔާރުކުރެއްވު

 .ރަގަޅަށް އެގޭނެހެން ހިސާބުތައް ިނންމެވުން ޖެހޭ ޢަދަދު ދިމާކޮށް ސާފުބާކީތެލުގެ އައިޓަމްބާކީ ގައި ހުންަނން  .48

މަގޫދޫގެ ވިޔަފާރީގެ ހިސާބުތަކާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަަގކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުކޮށް ވީހާއަވަހަކަށް  .49

 ން.ނިންމެވު

އް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން ޗެކްކޮށް ބެލެހެްއޓޭނެ މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި ަތކާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތަ .50

ވިޔަފާރި ހިންގުމާބެހޭގޮުތން ރަށުަކއުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ އެްނމެހައި ކަންކަން  އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި
 .އިދާރީ އޮނިގަޑުގައި ހިމަނުއްވައި އެގޮތުގެމަތީން މަސައްކަތް ހިންަގންފެށުން

ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިން އެަކއުންޓަށްނަާގ ތަކެތި ސިސްަޓމަށް އެންޓަރކުރުމުގެ އިތުުރން އެކައުންޓަްށ  .51
 .ލިއުން ހޯއްދެވުންދޫކުރެވޭތަކެތި، ތަކެތި ނަާގފަރާުތން ބަލައިގަތްކަން އެގޭނެ ސޮއިުކރުވި 

ރިޕޯރޓްގައި ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް  ޚާއްޞަ އޮޑިޓްރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިގެ ގައި ނެރެފައިވާ  2012އޯގަސްޓް  02 .52

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާފައިނުވާ ކަންކަމަށް 
 ން.ލަސްނުކުރައްވާ ފިޔަވަޅުއެޅުއްވު

ފުރިހަަމ އަގު މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ެފަނކައަށް ދޫކޮށްފައިވާއިރު، ެއ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ  .53
އެ އިންވެްސޓްމެންޓްގެ އަގު  ގޮތުގެމަތީންއައިއިރުވެސް ކޮށްފައިނުވާތީ، ދެފަރާތުން ވެފައިވާ އެގްރީމެންޓްަގއި ބުނާ

 ން.ފުރިހަމަކޮށް ނިންމެވު

އިންޖީނުގެ ފެނަކައަށް ދޫޮކށްލިއިރު، އިންޖީނުގެއަށް ިލބިފައިހުރި ފައިސާގެ ފުރިަހމަ ހިސާބެއް   .54
ހެއްޓިފަިއނުވާތީ، ކަރަްނޓް އައިޓަމްގެ ފުރިހަމަ ހިސާބެއް އެގޭނެހެން ހިސާބުތައް ދިމާކުރައްވަިއ ރައްޔިތުންނަްށ ބެލެ

 ން.އެކަން ރަގަޅަށް ސާފުކޮށްދެއްވު

ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އައުޓް ޕޯސްޓްގައި ކައުންސިލުން ދެއްވަމުންގެންދަވާ ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުން މިހާތަނަްށ  .55

 ން. ށް ލިބިފައިވާ ފައިާސގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލް އެގޭނެހެްނ ލިޔެކިއުން ފުރިހަމަކުރެއްވުރައްޔިތުންނަ

އައިޓަމްބާކީއިން ދައްކާ އަދަދު ދިމާނުވާތީ،  ،ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި .56

ބޭސްފިހާރަ ހުއްޓާލިއިރު ލިބިފަިއވަނީ ގެއްލުންކަން ނުވަތަ ފައިާދކަން އެގޭނެހެން ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ނިންމަވައި 
 .ބިފައިވާ ފައިސާެއއްހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ނިންމެވުންއަދި މިހާތަނަށް ބޭސްފިހާރައަށް ލިބެންޖެހި ުނލި

ރުން މި ރިޕޯރޓްގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާއި، އެކިކަންކަން ގެންދެވުމަށް ލަފާީދފައިވާ ކަންކަން މީގެ އިތު .57
 .އެގޮތުގެމަތީން ގެންދަވައި ކައުްނސިލްގެ އެންމެހައިކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން
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 ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު  
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްފ. 


