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 މަޤްޞަދު  ފާއިތަޢާރަ

 ،އިން( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 6 ގެ( 4101/3) 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

 . ލިއްޔަތެކެވެއޫސްމަ
 

ލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އޫމަސް  ކައުންސިލްގެރަށު  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޤާނޫނުގައި ލާމަރުކަޒީ އަކީ މިމޮނިޓަރިންގ މިގޮތުން،
ތައްޔާރުކޮށް އެކި އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި އެޤާނޫނުގެ ަދށުން އެކައުްނސިލުން  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން 

ތަކާއި ލިޔުންތައް ުހަށހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުަމށާއި، ކައުްނސިލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހ ރިޕޯޓު
ވަސީލަތްތައް  ތަންތަނާއި، ،މުދަލާއި ޔިތުންގެރައް، މަތްތައް ދެމުންގެންދާގޮތާއިޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޚިދު

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

ދަތިތަްއ  އެކަންކަން އެމަގުންކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ދިމާވާ ،ނާކުރުމަށް އެކައުންސިލުން ުކރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއިބި

 4102ން  48ފެބްރުއަރީ  4102މި މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓްގައި ހިމަނާފައިވާނީ  .މޮނިޓަރިންގ އެކެވެ ދެނެގަތުމަށް ކުރެވޭ
ކުރިން ނިމުނު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ނަމަވެސް . ގެނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ 42ފެބްރުއަރީ 

ކައުންސިލްެގ މަސައްކަތް ހުރިގޮތުގެ  ވަނަ އަހަރު 4100ހުރިގޮތާއި، އަންނަުމންދާ ބަަދލުތައް ދެނެގަތުަމށްޓަކައި 
ކުރެވުނީ ކައުންސިލް މޮިނޓަރ ކުރެވުމުގެ މަސައްކަތް  ިނަލންދޫނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުރުބުރީ . މައްޗަށްވެސް ބަލާފައިވާނެއެވެ

އުންސިލްގެ އަތޮޅު ކަމިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ . ގެ ނިޔަލަށެވެ 16އިން  10މާރިޗް  4102
ނޑައެޅި   . މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކުންނެވެ 12އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނުން ކަ

 އައްސަސާމު  ވުނުމޮނިޓަރ ކުރެ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ިނލަންދޫ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްޮކށްފައިާވ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ  44ގެ ( 7/2010ާޤނޫނު ަނންބަރު )ޤާނޫނު 

 ގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކިގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމުކުރުމާއި، ދައުވާ ލިބިގަތުމު
 . ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ
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 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ސެްކރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސް 
 .އްޒަފުންނެވެމުވަ

ނޑައަޅާ އެމަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރަނީ ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޤާމުތައް ކަ
އަދި މިމުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް . މަޝްވަރާއާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ
 . މިޝަނުން ހަދާ ޤަވާޢިދުތަކެވެޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ަދށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް  18ޖުލައި  4100ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުރުބުރީ ނިަލންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިަގނޑު 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލަށް. ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރިފަހުން އިތުރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވެއެވެ
ނޑުގައި ޖުމްލަ ފާސްކޮށްދީފައި ނޑުގައިވާ ހުރިހާ . މަޤާމު ހިމެނިފައިވެއެވެ( ހަތާީވސް )  43ވާ އިދާރީ އޮނިގަ އޮނިގަ

 . މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުންވަނީ ލަްއވާފައެވެ

 މުވައްޒަފުން 

މުވައްޒަުފްނ ( ވީސްހަތާ) 43ގެ ނިޔަލަށް  4102މާރިޗް  01ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުރުބުރީ ިނލަންދޫ ކައުންސިލްގައި 

 . ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައިވާ ފަންތިތަުކގައި މަސައްކަތޮކޮށްފައިވެއެވެ

 މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް 

 ޢަދަދު  

 00 ސީނިއަރ ސްޓާފް

 10 މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް 

 00                             ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ

 00  ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

 27  ޖުމުލަ 
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0% 

12% 

46% 

42% 

 ސަޕޯރޓް ސަރވިސް  ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ   މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސީނިއަރ ސްޓާފް

މަޤާމުތަކުގައި ތިބި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުެގ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެތިރީގައި އެވަނީ 
 .ޗާޓެކެވެ ނިސްބަތް ދައްކުވައިދޭ

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 

 

  

 

 

 
 

ގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފުންެގ  4102މާރިޗް  10ގައި  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގައި އެވަނީ ތިރީ

 .ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ތާަވލެކެވެ

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު 

 ޢަދަދު  ލެވެލް  #

 02 އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް 0

 0 މެދުމަދުރަސީ 4

 4 ޘާނަވީ  0

 2 ސެޓްފިކެޓް 2

 0 ޑިޕްލޮމާ 2

 

އެިކފަންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތާއި ހުނަރަށް ބަަލއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީީމ މަތީގައިވާ ތާވަލަށް ބަލާއިރު 

 .ނީއެވެގޭނެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަފެންވަރު އެނ
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 ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓް ޘާނަވީ މެދުމަދަރުސީ އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 

 

 

 

 ންސިލްގެ އިދާރާ ކައު 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިަލންދޫ
 ނިލަންދޫ . ފ

 ،ދިވެހިރާއްޖެ

 ވެޔޮދޮށުމަގު / ޒިޔާރަތްމަގު

 fnilandhoo@live.com :އީމެއިލް     832 1216 :ފެކްސް  832 1108 :ފޯން ނަންބަރު

 

 ތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ކައުންސިލްގެ އިޚް 

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ ނިަލންދޫ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާްޞ ހިނގާ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު 

އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް، ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ނިލަންދެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ  . ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަ

 އޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ސް ކައުންސިލުގެ މަ 

ން ހިންގުމުެގ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ކީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ިނލަންދޫ ކައުންސިލަ
މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި . ކައުންސިލެކެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން 40ޤާނޫނުގެ 

 .ބާރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

mailto:fnilandhoo@live.com
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ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށް ހިންގައި، ރަށް ތަރައްޤީކޮށް، މިޤާނޫނުގައި  ( ހ)
 . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަރށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

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

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

 . ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މިޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ތަންފީޒް ކުރުން

ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި އަތޮޅު  ( ރ)
ތަްނފީޒްކުރުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެދީ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް

ޖަވާބުދާރީވެ، މިނިސްޓްރީތަކުްނނާއި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޖަވާްބދާރީވެ، މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު 
ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން  .ކައުންސިލުން ކަ

އި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާ ( ބ)

 .އަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދާ ހިންގުންއެކަށަފެންވަރުގައި 

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު  ( ޅ)

 . ންމަންެޖހޭ ކަންކަން ނިންމުންރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނި

 . ރަށުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެްއޓުން ( ކ)

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

މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްަތކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްްޓކުރުމާއި 

 . މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކަުއންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން

އި ރަށުގެ ދުގެ  މަތިން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާ ( ވ)

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

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

މިލްކުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަަދ ތަކެތި، މިޤާނޫނުގެ ަދށުްނ ހެދޭ 
   . މާއި ދޫކުރުންޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ެއހެން ފަރާތް ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ިދނު
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ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުެގ  ( ފ) ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ
ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި 

ފަރާްތތަކަށް ސްލަޙަތުތަކާއި މިްލކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި މަ
 . ށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަަމށް ފަންޑު ދިނުންހު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބަދަުލވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްެގ ނަން ބަދަލުވާ ޙާލަްތތަކުގައި ކުރީގެ  ( ދ)

 . ވުންކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ

ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެންދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މިޤާނޫނުގެ ދަުށްނ ހެދޭ  (ތ)

ނޑައެޅުމާއި ފީ ނެގުން  . ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ފީ ކަ

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

 . ގޮތުގެ މަތިން ޢަދުލުވެރި ބަަދލު ދިނުމަށްފަހު އެފަދަ ަތންތަން ެނގުން

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ިޚދުމަތް ދެވޭ ތަންަތނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަދުފަހަރާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި،  ( 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

ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ ފާރާއި، ފަޅުފަދަ (ޓ)

 . ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުން

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

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

 . ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން (ޖ)

ނޑައަޅާ މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުން (ޗ)  . ޤާނޫނަކުން ކަ

 މަތްތައް ޚިދު ދޭ  ކައުންސިލުން 

ނިަލންދެ އަޮތޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންޫދ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުަތކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނ، 
ން އުޞޫލުތިރީގައިވާ ޚިދުމަްތތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ ކައުންސިލުން 

 .ވަނަ ާމއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ 42ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ރަށުގެ މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުން  ( ހ)

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

 .ކުނި ނައްތާލުން

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

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

ނޑުތޮށިގަ  .ޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުންނއެއްގަމު ތޮށްޓާއި ކަ

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތިްނ ޕްރައިމެރީ ހެލްްތ ކެއަރއާއި ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ  ( ޅ)
 . ދިނުންއަސާސީ ޚިދުމަތްތައް 

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

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

ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ލައިބްރަރީގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ަޒމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި 
 .މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރުންއެކިއެކި ލައިބްރަރީން 
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ނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުިޅވަރުގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު  (ވ) ދަ
 . ވަސީލަތްތަކާއި ޢާއްމު ޕާރކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރުކަޒު  (މ)
ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުށްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގަ 

ލިބޭފަރާތްތަަކށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ 

 .މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ ީމހުން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމ ކުރުން

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  ހަދާފައިވާ އެންމެހާގަވާއިދުތަކާއިއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓރީތަކުން ގަވާއިދުތަކާ ކުރުމުގެ 

އި އެިކއެކި ފަރާތްފަރާތުން ރަށުގެ ބިމާ ގުޅޭ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގައި އިމާރާތްުކރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަ
ރޑްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާޤނޫނާއި  ގޮތުން ހިންގާ ބިާމބެހޭ އެންެމހައި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯ

 . ނޫނުތަކުގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ބެލެހެއްުޓންމިނޫންވެސް ޤާ

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

 .ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ޭބނުންވާ ަމޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

 .މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން (ތ)

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

 . އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓުން (ގ)

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

 . ޤައުމީ އިޙްތިފާލްތައް  ބޭއްވުން

މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި  (ސ)

 . ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެެލހެއްޓުން

 . ޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުންނރޭގަ (ޑ)

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން (ޒ)
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އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ިނޒާމެއް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި  (ޓ)
 . ޤާއިމްކުރުން

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

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

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުަމތްތައް  ޢާންމުންގެ އަުތން ފީނަގައިެގްނ، އެއްގަމާއި ކަ

ނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންިތޒާމްކޮށް  ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަ
 . ބެލެހެއްޓުން

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

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

ގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރު
ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި، ރަިޖސްޓްރީ  މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަ

 . ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލް ކުރުން

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

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

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތަްއ  (ށހ) ރަށުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަ

 . ދިނުން

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  02ގެ  68: ޞަފްޙާ 

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

 

 

 ކައުންސިލަރުން 

ޒީ އުޞޫލުން ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ިނލަންދޫ ކައުންސިލް 
 .ކައުްނސިލުންނެވެ ރަށުވަނަ ާމއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ  40ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 . ހިންގުުމގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިަލންދޫ ކައުންސިލަކީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ 

 .ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ ރުންގެމެންބަނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިަލންދޫ ކައުންސިލްގެ 

 ރައީސް    އަޙްމަދު ޢަލީ  .0

 ނާއިބު ރައީސް  ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ  .4

 މެމްބަރު   ޢަލީ ރަޝީދު .0

 މެމްބަރު  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް  .2

 މެމްބަރު  މުޙައްމަދު ޚަލީލް  .2

 

 

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ފުރަތަމަ ބައި 

ކައުންސިލް ހިންުގމާިއ ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޮއންނަ ގުުޅމާއި  0
 ކައުންސިލްގެ މަސަްއކަތު މާޙައުލު 

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

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

 :ހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާ 

ހިންގާ ޤަވާއިދު ދަލުވުމުން ވަނަ އާންމު ބައް 12ގައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  40މާރިޗް  4100

 . ފާސްކޮށްފައިވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ޢާންުމ ބަްއދަލުވުންތައް  .0.4
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު  002ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 . އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެްއ ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމް ކުރެއެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ގައި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  02ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  .0
ނަޑއަޅާފައިވާ ދުވަހަކީ އާދީއްތަ ދުވަސްކަން ނަމަވެސް އާންމު ބައްދަލުވުންތަްއ . ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަ

 . ކަންބާއްވަމުން އަންނަނީ ކޮންމެ ަހްފތާއެއްގެ ބުދަދުވަސް
ދުވަސް ކުރިން  14ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލަވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ބައްދަުލވުންތައް ބޭއްވުމުގެ  .4

 ކައުންސިލަރުންނަށް ލިޔުމުން ހިްއސާ ކުރެވެމުން ގެންދާކަން
އާންމު ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ( ސާޅީސް ހަތަރެއް) 22ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ  10މާރިޗް  4102 .0

 . ބަްއދަލުވުންކަން 40ހޭއިރު ބާއްވާފައިވަނީ ޖެ
 .ފާސްކޮށްފައިވާކަންލިޔެ ޔައުމިއްޔާ  މުގެ ބައްދަލުވު( ވިހި) 41ބައްދަލުވުމުގެ ެތރެއިން ( އެކާވީސް) 40 .2



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުުވން ބޭއްވިފައިނުަވނީ ކޯރަމް ަހމަނުވުމުގެ ސަބަބުްނނާއި ބައެްއ ފަހަރުކަމެއް  .2
 . ނެތުމުންނާއި ކުއްލި ގޮތަކަށް އެްއވެލާފައި ކަންކަން ނިންމާ ގޮަތށްެވސް ކަންތައްތައް ދިމާވާތީކަން

 ބައެއް ޔައުމިއްޔާތައް ފައިލްއިން މަދުވެފައިވާކަން .8

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަން 

ގައި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  02ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  .0
ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަ ނުވަތަ ާއންމުކޮށް ުބދަުދވަހުގައި ބާއްާވ  ގައި ބައްދަލުުވން ޭބއްވެވުންހުބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަ

    .ދަންނަވަމެވެ ންޤާ ޤަވާއިދު ިއސްލާޚް ކުރެއްވުމަށްހިކަމަށްވާނަމަ 

ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ  002ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .4
އަދި . ގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ާޢްނމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ަދްނނަވަމެވެކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްަފހަރު ކަުއންސިލް

ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްވެވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ަސބަބު ރަގަޅަށް ލިއުއްވައި އެހަފްާތގައި ބައްދަލުވުން 
ޢާންުމ ބައްދަލުވުންތަްއ .  ސް ދަންނަވަމެވެނުބޭއްވުނުސަަބބު ލިއުމުން އެގޭޮގތަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދެވުަމށްވެ

ބޭއްވުމުގައާއި، ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި ކައުްނސިލަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް 
ހުރަސްއެޅި ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅި 

އުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާުކރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީ ކައުންސިލުން އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ މަދު ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެކެވެ އަދި ހަމަ އެއާއެކު . ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަ
ބުކުރާ ތުން ކަންކަން ިނންމުަމށް އިންތިޚާއްޔިތުން އެމީހުންގެ ފަރާރަ. ކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްސިފައެވެ

ފަރާތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ކަްނކަން ނިންމައިދޭ، ރައްޔިތުންގެ އެދޭގޮތަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ކަންކަންކުރެވޭ 
އަދާކުރުމުގައި  ވީހިނދު، މިއަސާސީ ޒިންމާ . އިންތިޒާމުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާ ފޯރަމެވެ

 . މިކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ އެކަމަކީ ކުޑަކުރަމުންދާނަމަ، ކައުންސިލުން ފަރުވާ
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަންެޖހޭ  ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަުކްނ ނިންމާ ނިންުމންތަކަކީ، ވަަރށް .0

ތަކެތިކަމަށްވާީތ، ފައިލުން މަދުެވފައިވާ ޔައުމިއްޔާތައް ހޯއްދަވާ ޤަވާޢިދުން ފައިލްކޮށް އެމަސައްކަްތ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

  .ދަންނަވަމެވެ ދެއްވުމަށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައިމުވައްޒަފަށް އެތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު 
 

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަލީ  
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 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޚަލީލް

ވަނަ އަހަރަށް  4102ފެބްރުވަރީ  42އިން  2410ފެބުރުވަރީ  84ތިރީގައި އެވަނީ 
 . ކެވެ ކައުންސިލަރުންގެ ހާޟިރީ އެނގޭނެފަދަ ޗާޓެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލަރ ޢަލީ ރަޝީދު

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 ކައުންސިލްގެ ުކއްލި ަބްއދަލުވުންތައް  .0.0
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ  008 ނޫނުގެން ހިންގުމުގެ ޤާއުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

 .ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ބައްދަލުވުންގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް  04ބައްދަލުވުން ބާއްވައި  00ގެ ނިޔަލަށް ކުއްލި  42ފެބުރުވަރީ  4102
 . ފައިލްކޮށްފައިވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމަށްނޫނީ ކުއްލިބައްދަުލވުން ނުބޭއްވުމަށާިއ، ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް  ކަ

 . ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ޤަވާއިދުން ފާސްކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމަްށ ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލަރުްނގެ މެުދަގއި މަސްލަޙަތު ފުުށއަރާ ޙާލަތްތައް .0.2
ކައުންސިލްގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  048 ނޫނުގެހިންގުމުގެ ޤާ ންއުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

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

 .ކަމަށް ބުނެަފއިވެއެވެބައިވެރިވެގެންނުވާނެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ތު ފުށުއަރާ ޙާލަުތ މެދުވެރިވާ ބައްދަލުވުްނތަކުގައި އެކައުންސިލަރަކު ތަނާޒުލްވަުމްނ ކައުންސިލަރުން މެދުގައި މަސްލަހަ

 . ގޮސްފައިވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަހަތުފުުށއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ޤަޥާޢިދު ހަމަޖެފައިވާގޮތަށް ަކންކަން ހިންގެވުމަށް 
 .  ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ 

 ކައުންސިލްގެ ނިންުމންތައް  .0.2
ކައުންސިލުން ނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަ 006 ނޫނުގެން ހިންގުމުގެ ޤާއުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

އްޙަ ޞަމިގޮތަްށ ހާމަނުކުެރވޭ އަމުރުތަކަކީ . ޖެހެއެވެފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ާޢންމުކޮށް ހާމަުކރަން
 .މުރެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެއަ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ބައްދަލުުވންތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަްއ އާންމު ކުރާނެ ގޮތް ނިލަންޫދ ކައުންސިލް ހިންގާ ކައުންސިލްގެ އާންމު 
 .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  20ޤަވާޢިދުގެ 

ގަިއ ( ހ)ވަނަ މާްއދާގެ  20ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  ރަށުކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް އާްނމު ކުރުމަށް  .0

ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ހަަމއެކަނި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންުހރި ކައުންސިލްގެ ނިންމުްނތައް ނޯޓިސް ބޯޑުގައި 
 . އާންމު ކުރަމުންގެންދާކަން

ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮތުން  42" ރިޔާސަތުން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވުން"ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ރަށު  .4
ހަމަވެއްޖެ ކައުންސިލުން ކަމެއްނިންމުމުގަިއ ރިޔާސަތުން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ފެންަނ، ނުފެްނނަ ވޯްޓ ހަމަ

އިވާ ކަމަށް ނެފައިވާއިރު، މިނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ރައީސް ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެލައްވާފަމަށް ބުޙާލަތެއްގައިކަ
 . ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއިން ދައްކާކަން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  41ގެ  68: ޞަފްޙާ 

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

 

 

 .ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުންގެންދިއުމުގައި ބައެއްކަންކަން ލަސްވަމުން ގޮސްފައިވާކަން .0
 .ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ފައިްލކޮށްފައިވާކަން .2

   ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ކައުންސިލުން ނިންމާިނންމުންަތކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ކައުންިސލުން ނިންމަވާ  .0
ނިންމުންތަކުެގތެރެއިން ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ލަސްވަމުންދާ ަމއްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވިސަަބބުތައް އެގޭގޮތަްށ 

 . ށް ދަންނަވަމެވެފާހަގަކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުމަ

 . ޖަލްސާތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ވޯޓް ދެއްވޭނެ ޙާލަތްތަކުގައި ނޫނީ ވޯޓް ނުދެއްވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ .4

ކައުންސިލުން ނިންމަވާ ކަންަކން އިދާރީ އިންތިޒާމުގެތެރެއިްނ މިހާރަށްވުރެހަރުދަނާކޮށް އަަވހަށް ނިންމަުމްނ  .0
 . ްށ ދަންނަވަމެވެގެންދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަ

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ޢާއްމުކޮށް ހާމަނުކުރެވޭނަމަ އެއަމުރަކީ ޞައްޙަ  .2
ވަނަ މާއްދާގައި  006އަމުރެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 .ށް ދަންނަވަެމވެަމތީން ޢަމަުލކުރަމުން ގެންދެވުމަބުނެފައިވާތީ އެގޮތުގެ

ކަންކަްނ ނިންމުމާއި ކަުއްނސިލަރުންާނއި އިާދީރ މުވައްޒަުފންެގ  ކައުންސިލުން .0.8

 މުޢާމަލާތާއި ކޯިޑނޭޝަން 
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯ ތަކަށް އިދާރީކަންކަްނ އެޖެންޑާ ކުރެވެނީ އުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލްވުންކަ .0

 ނަމަވެސް ލިއުމުން ކަންކަން ހުށަހެޅޭނެ ހަުރދަނާ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިނެތްަކން. ކަންގެންމެދުވެރިކޮށް
މާދާރުވެރިޔާ ސޮއިކުރައްވައި ލިޔުން ހޭ ޔުނިޓަށް ޙަވާލުކޮށްގެން ޒިންކައުންސިލް ނިންމާ ކަންތައްތަްއ ކަމާބެ .4

 ންއިގެން ކުރިއަށް ގެންދަާވކަފޮނުއްވަ

 ނުާދކަންބާއްވަމުން ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުުވންތައް ޤަޥާޢިދުން  .0
 :ކަތްތައް ބަހާލާފައިވާ ގޮތް ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްތިރީގައި އެވަނީ  .2

 ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ  .2.0
  ެމައިގަނޑު ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ރައްޔިތުންގެ މުވައްސަސާތަކުގ

 .ނުހިނގާގޮތް ެބލުން
 ނާއިބު ރައީސް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ  .2.4

 ޯނޑު ގޮތެއްގައި ކުރަންޖެޭހ  ޕަރޭޓިވް އެފެއާޒްގެ މަސައްކަތްކ ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒުގައި މައިގަ
ތްތަކާއި އެކިއެކި ބައްދަލުވުން މަސައްކަތްތަކަކީ ބަޖެޓްގެ މަސަްއކަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ މަސައްކަ
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ސެމިނަރ ވޯކްޝޮޕް ފަދަ މަސައްކަތްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާިއ 
 .އެންޓްރީ ފަދަ މަސައްކަްތތައްހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އިބްރާހީމް ކައުންސިލަރޢަލީ ރަޝީދު އަދި  ކައުންސިލަރ .2.0
 ިކައުންސިލަރ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު . ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތަކެވެ ކޮނޮމިކްއ

ނޑައަޅާފައި  . އިބްރާހީމަކީ ކައުންސިލަރ ޢަލީ ރަޝީދުއަށް އެހީތެރިވެދޭ މެމްބަުރގެ ގޮތުގައިވަނީ ކަ
 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޚަލީލް .2.2

 ައްރައްޔިތުންގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތްތ. 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމަްށ ހަ ލިޔުމުން ކަންކަން ުހށަހެޅޭނެކައުންސިލަށް ކަންކަން ުހށަހެޅުމުގައި،  .0
 .ދަންނަވަމެވެ

ކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަތައް ޤަޥާއިދުން އެޖެންޑާކޮށް ޢާއްމުބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށާ،  .4

ކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ މައްސައަކީ ޤަވާޢިދު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ުހށަހެޅޭ ތަރުތީބުްނ 
 . މައްސަލައެއްކަމަށް ދަންނަވަމެވެ ޢާއްމުބައްދަލުވުމަށް ހުަށހަޅުއްވައިގެން ނިންމަވަންޖެޭހނެ

ުދން ބޭއްެވމުށާއި، އިދާރީ ވުންތައް ޤަވާއިލުކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ ުމވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބަްއދަ .0

މުވައްޒަފުންނަކީ ކައުންސިލުްނ ނިންމަވާ ކަންކަން ޢަަމލީގޮތުން ހިންގަަވންޖެހޭ ުމވައްޒަފުންކަމުން 
ުމވައްޒަފުންނަކީ ދެބައެއްގެ ޮގުތގައި މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަންޖެހޭ ބައެއްގެ  ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ

ގޮތުގައިދެކޭދެކުން ކުޑަކުރައްވައި އެއްޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އެކުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާހައުލެއް 
ޮގތަކަްށ މަސައްކަތްތައް ޤާއިމްކުރައްވައި، ކައުންސިލެއްގެ ފުރިހަމަބޭނުން ރައްޔިތުްނނާ ރަށަށް ފެންނާނެ

 .ދަންނަވަމެވެ ގެންދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަްށވެސް
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 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ
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 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

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

ކައުންިސލަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބުެގ  ، ކައުންސިލަރުންނާއި އޮންނަގުޅުާމއި ބެހޭގޮތުްނ ތިރީގައިއެވާ ސުވާލުތައް ކުރުމުން
ކައުންސިލްގައި  މިސުވާލު ކަރުދާހަށް ޖަވާބު ދީފައިަވނީ މޮނިޓަރ ކުރިއިރު. މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެނަިލސިސް އެކެވެ

 . ތިއްބެވި ބައެއް މެމްބަރުްނނެވެ
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާ އޮންނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟ .4
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0% 0% 

50% 

0% 

50% 

 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

0% 

50% 

0% 

50% 

0% 

 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

 ރައީސާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ އޮްނނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟ކައުންސިލްގެ  .0

 

 

 

 

 

 

 
 

 އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުންނާއި ޔުނިޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟ .2

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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0% 0% 0% 
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 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

0% 0% 

40% 

40% 

20% 

 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

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

 މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ މައްޗަށްބައެއް ީރގައި އެވާ ސުވާލުތައް ކުރުމުން އިދާރީ ރާވާފައިވާގޮތާއި ބެހޭގޮުތން ތި
 . އެކުލަވާލާފައިވާ އެނަލިސިސްއެކެވެ

 
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދޭތެެރ  .0

 ދެކެނީ ކިހިނެތް؟

 
 

 
 
 
 

 

 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ާފސްކުރާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފަށް އެނގޭ މިންވަރާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ .4
 

 
 
 

 
 

 

 

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

0% 0% 0% 
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90% 

 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

0% 0% 

20% 

40% 

40% 

 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

 ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ .0

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 

 

 

 ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނަތއް މުވައްޒަފަށް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟ .2

 

 

 

 

 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  48ގެ  68: ޞަފްޙާ 

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

 

 

0% 0% 

10% 
10% 

80% 

 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ
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 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

0% 0% 

33% 

22% 

45% 

 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސުޕަވައިޒަރުގެ ކިބައިން މުވައްޒަފަށް ބޭނުންާވ އެހީތެރިކަން ލިބެނީ ކިހާ މިންަވރަކަށް؟ .8

 

 

 

 

 

 

 ސެކްޝަންތަކުންނާއި ޔުިނޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟އެހެން  .3

 

 

 

 

 

 

 ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ އުޞޫުލތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް މުވައްޒަފަށް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟ .6
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 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ިލބުނު ، ތުން ހޯުދުނ މަޢުލޫމާތާއިމުވައްޒަފުންދީފައިވާ ޖަވާބުތަކާިއ، ބަެއއްމުވައްޒަފުންގެ ފަރާސަރވޭ ފޯމްތަކުގެމައްޗަށް 
 މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ސަރވޭ ފޯމްތަކުން ދައްކާ ނަތީޖާ މުޅިްނ ރަގަޅުނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކުރެވެމުންދާ މޮނިޓަރިންގެ މަސައްކަތްތަކީ، ވަރަށްފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރަށްރަށުގެ 
މަސައްކަތްތަކެއްކުރުމާއެކު އެއްދުވަހުްނ އަނެއްދުވަހަށް ރަށްަރށުގެ ކަްނތައްތައް ރަގަޅުކޮށް ކަންތައްތައްބަލަިއ ގުޅިގެން 

މަސައްކަތްތައް ހެދޭޯތ ެބުލމަށްކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށްވާތީ، ަކއުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ުކރެވޭ ރަގަޅު މުޖްތަމަޢަކަށް 
ހަރުދަނާކޮށް ހިންޭގނެގޮތެއް ހަަމޖެއްސުމަށްޓަކައި މޮނިޓަރިންގީޓމަށް އެއްބާރުލުންދެއްވައި ތެދު މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަްށ 

އަިދ މިގޮތަްށ ހޯދޭ މަޢުލޫާމތުތަކަކީ . ދެއްވުމަްށ ދަންނަވަމެވެކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް

ސިއްރެއްގެގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަންކަމުން މުވައްޒަފަކު ދެއްވާ މައުލޫމާތަކީ ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމަތަކަށް ނުވާެނީތ 
  .  އެކަންވެސް މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާންކޮށް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ރިޕޯްޓ ކުރުމާއި މޮިނޓަރ ުކުރންމަސައްކަތް ހިނގާ ނުިހނާގގޮތް ބެލުމާިއ  .0.3
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނޑައަޅައި ލިޔެފައިވާކަން .0  .ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަ
އް ލިޔެކިއުމުން ނިޒާމެލޭނެ ރަގަޅު ދުވަހުން ދުވަހަށް މުވައްޒަފުންެގ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެ .4

 ފެންނަން ެނތްކަން 
 އިންޓާނަލް އޮޑިޓިންގ ިހންގާނެ އުޞޫލެއްހަމަޖައްސާފައިނެތުމާ، ެއފަދަ އޮޑިޓެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާފައިނުވާކަން  .0

 .މަސައްކަތް ރާވާ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ރޭވި ހަމަޖެހިފައިވާކަން .2
 .ޔުނިޓްގެ ހިްނގުން ހަވާލުވެފައި ތިބޭފަާރތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަންސެކްޝަންތަކާއި،  .2

 .މުވައްޒަފުންނަށް ސުޕަވައިޒަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެީހތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބެމުން ދާކަން .8
މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ޔުނިޓްތަކުގައި ތަކުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައްޔުނިޓްއެކި ސެކްޝަން،  .3

 .އެނގޭކަން

 .ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ސުޕްވައިޒަރެއް ހަމަޖައްސާ އެ ސުޕްވައިޒަރުންގެ މައުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން .6

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

އިންޓަނަލް އޮޑިިޓންގ އަކީ ކަުއންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިތުަރށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލްގެ ާމިލއްޔަތު ބަލަހައްޓާ  .0
ފަރާތްތަކާއި އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޒިންމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު 

ށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އިތުރަށް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަންކަން ކުރުމަ

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

ކައުންސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް 

 .  ދަންނަވަމެވެ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުންދުވަހަށް ބަލަހަްއޓަވަމުްނ ގެންދެވޭނެ ހަރުދަާނ ނިޒާެމއް ޤާއިމްކޮށް  .4
 .އެކަންކަން ފެންނާެނގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންަނވަމެވެ ލިޔެކިއުމުން
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 ތައް އުޞޫލުމަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެްސތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި  .0.6
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 މިގޮތުން . ކައުންސިލުން އެކި ކަންކަމާއި ގުޅޭގިނަ އުސޫލްތަކެއް ހަދާފައިވާކަން .0
 ުހުކުރު ކުރުމުގެ އުޞޫލ 

 ްއިދާރާ ހިންގުމުގެ އުޞޫލ 
 ްނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލ  ދަ

 ްބަނދަރު ބޭުނން ކުރުމުގެ އުޞޫލ 
 ްގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލ 

 .ހަދާފައިނުވާކަން ޕީއެއް.އޯ.އަދި އެސްލްގައި ސަރވިސް ޗާޓަރއެއް ކައުންސި .4

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ދިނުަމްށ ލާޒިމްކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ޤަވާއިުދ ހެދުމާއި، ކައުންސިލުން ނިންާމ ޤާނޫނުން ކަުއންސިލުން 
އަދި ހަމަ . ޕީތައް އެކުލަވާލުން މުހިންމުކަމަްށ ދެކެމެވެ.އޯ.އެހެނިހެން ނިންުމންތައް ނިންުމމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު އެސް

ންނަށް އެޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލުތަކާިއ އެހެންމެ ކައުންސިލަށް ޚިދުމަތަށް އެދޭ ޢާންމު ރައްޔިތު

ރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ިހންުގމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ސަރވިސް ޗާރޓަރ އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާކު
 . ޤާވާޢިދުތަކާގުޅެގޮތުން ހަދަންެޖހޭ އުޞޫލްތައް ހެދުން އަވަސްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 މާަޙއުލު މަސައްކަތުގެ  .0.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 : އިވާ ކަންކަންންނާއި މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފަމަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކަމުގައި ކައުންސިލަރު

ސަބަބުން ެނތުމުގެ މެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނިންމާފައި ކައުންސިލް ހިންގުމަށްޓަކައި ިނންމަންޖެހޭ ނިންމުްނތައް އެން .1
 .ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަްތތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ުނދެވޭކަން

ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ބަަލންވާ ވަރަށް ނުބަލާ ނިންމުމުެގ ސަބަބުން މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  .2

 .ދަތިވާކަން

 .ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން .3

ވަގުތުގައި ޮއފީހުން ބޭރުގައި އުޅުއްވާތީ ބައެްއ ފަހަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ަދތިވާކަން ބައެއް ކައުންސިލަރުން ގިނަ .2

 .މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން
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އަިދ މުވައްޒަފުންނާ . ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ޮއންނަންޖެހޭ ގުޅުްނ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޯންނަަކން .5
 .ގުޅުން އެންމެރަގަޅަށް ނެތްކަންކައުންސިލަރުންނާ އޮންނަންޖެހޭ 

   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލުން ިނންމާނިންމުްނތައް ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ިނންމެވުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބައްލަވާ،  .0
އެޖެންޑާކޮށް ކައުންސިލުން ނިންމެވުމުގެކުރީން ކައުންސިލްމެންބަރުންނާއި އިދާރީ އިސްވެރިންނާއެކު ކޯޑިނޭޓްކޮްށ 

 . މައްސަލަތައް ނިންމަވަމުންގެންެދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ބާއްަވވައި އެކުވެރި ތައް ޤަވާއިދުން ލުވުންކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބަްއދަ .4

  . މާހައުލެއްގައި މަސައްކަތްތައް ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުިރ ވަސީލަތްތައް  .0.01
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 އިންސާނީ ވަސީލަތާއި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 .ުމވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާކަން( ހަތާވީސް) 43ކައުންސިލްގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި  .1

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކުރިން ިނލަންދޫ އޮފީހުގަިއ  .2
 .މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންކަން

ންީނ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮްށފައިވާ ފަދިވެހިރާއްޖޭގެ  .3

ބޭނުންވާނެ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީްނ އަދި ތަޖްރިބާހުރި މުވައްޒަފުން ކައުންސިލުގައި  ބައެއް މަސައްކަތް ކުރުމަށް
 . މަދުކަން
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 ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓް ޘާނަވީ މެދުމަދަރުސީ އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް

0% 

12% 

46% 

42% 

 ސަޕޯރޓް ސަރވިސް  ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ   މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސީނިއަރ ސްޓާފް

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

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 

 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 

   

  

 

 

 

 

 :ވަސީލަތްތައް ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި 

 .ކައުންސިލަރުންކަން( އްފަހެ) 12ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ  .1

 . ކޮޓަރީއެއްގައި ކަން 14ރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ ކައުންސިލަ .2

ނޑިއަކާއި މޭޒެއް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ފޯން  .3 ސިސްޓަމް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކަށް ގޮ

 .ލިބިފައިނުވާކަން

 ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށް ކޮންފަރެންސް ހޯލެއް ހުންނަަކން .4
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 :އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް 

ނޑި އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ލިބިފައިވާކަންމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް  .1  މޭޒު، ގޮ

( އެކެއް) 0ޕްރިންޓަރު އަދި ( ހަތެއް) 13ޯފނާއި ( ފަހެއް) 12އްޞަ ކައުންސިލް އިދާރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާ .2
 .ފެކްސް މެޝިން ހުންނަކަން

 .މުވައްޒަފުންނަށް ިތބެވޭ ގޮތަށް ވޯކްސްޓޭޝަނެއް ުހންނަކަން( ހަތަރެއް) 2 .3

 .ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރިކަން .4

 .ޖެމްސްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭކަން  .5

ނޑިފައިނުވާކަންކަރަން  .6  .ޓް އަދި ފޯނުފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް މެދުކެ

 :ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް 

ހަތް ) 7,174,945.00 ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  ވަނަ އަހަރަ  4102ސަރުކާރަށް  .1
 . ކަންރުފިޔާ( ފަސްތޭކަ ސަ ނުވަހާސް ހަތްދިހަ ހަަތރުލައްކަ އެއްމިލިއަން 

ހަތަރު މިލިއަން ) 4,757,918.00 ދެއްވާފައިވަނީސަރުކާރުން  ގެ ބަޖެޓަށްވަނަ އަހަރު 4102ކައުންސިލަށް  .2
 .ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއްކަން( ސަތޭކަ އަށާރަހަތްލައްކަ ފަންސާސް ހަތްހާސް ނުވަ

ހަްތ ) 7,239,802.00ޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ބަ 4102ސަރުކާރަށް  .3
 .ރުފިޔާކަން( މިލިއަން ދެލައްކަ ތިރީސް ނުވަހާސް އަށްސަތޭކަދޭއް

ލާމަރުކަޒީގެ ޤާނޫނުން ނިލަންދޫކައުންސިލަށް މަތިކޮށްފައިާވ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށް  .4
އަހަރީބަޖެޓްަގއި ހިމެނުމަށް ބަެޖޓް ކުރެވިފަިއއޮތް ނަމަވެސް ދިނުމަށްބޭުނންވާ ފައިސާ ކައުްނސިލުން ލަފާކުރާ 

 .އެފަދަކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް ބަޖެޓް ިލބިފައިނުވާކަން

 

 : ލަފާކުރި ބަޖެޓް 

 

 ލިބުނު ބަޖެޓް 

 ޕީ .އައި.އެސް.ޕީ ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
4100 4,055,980.00 12,800.00 - 
4102 4,757,918.00 53,980.00 - 

 ޕީ .އައި .އެސް .ޕީ  ކެޕިޓަލް  ރިކަރަންޓް  އަހަރު 
4102 7,174,945.00 182,720.00 - 
4102 7,239,802.00 257,125.00 - 
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 ދެވަނަ ބައި 

ން ިހންުގމުގެ ޤާނޫުނން އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  4
މަުޢލޫމާތު ދިނުމާިއ  ކައުންސިލަށް ލާޒިްމކުރާ ލިޔެކިޔުންތަްއ ހުށަހެޅުމާއި

  ކައުންސިލްގެ ލިޔެިކުޔންތައް ބެލެހެއްުޓން

 ކައުންސިލްގެ ަތރައްީޤގެ ޕްލޭނާއި ަފއިޭނންޝަލް ޕްލޭން .4.0
ގެ ަދށުްނ ( ށ)ަވނަ މާއްާދގެ  40ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .0

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްާދގައި  14ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .4

އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް  އަހަރުގެ،( ފަހެއް) 2ގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، މަދުވެގެން 
 .ޢާންމުކުރަން ޖެހެއެވެކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި  ރަށުއެކު ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި

އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ތަްއޔާރުކުރަންވާނީ  ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްކައުންސިލުން  ރަށު .0

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުެގ ޕްލޭނަށް ބަލައިެގން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުފައިނޭންޝަލް 
 .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވެއެވެ 10

 ރަށު ދަށުން  ގެ( ނ)ގެ ވަނަ މާއްދާ 016ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2

 .ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށެވެ ރަށުގެ ަތއްޔާރުކުރެވޭނީ ވަލާއި ބަޖެޓްކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާކައުންސިލްގެ 

ެގ ދަށުްނ ( ބ)ަވނަ މާއްާދގެ  016ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .2
ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ، ދުވަސް ކުރިންމަސް( ތިނެއް) 0ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

 .ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ ރަށުގެ ޕްލޭނެއް އަހަރު ދުވަހަށް ތަރައްޤީ( ފަހެއް) 2އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

މުރާޖަޢާ ކުރެވިފައިވާ ވަނަ އަަހރު އެކުލަވާލައިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން  4100ކައުންސިލުން 
ނަމަވެސް ނިލަންދޫ ކައުންސިލަްށ . ފެންނަން ނެތްަކންކައުންސިލްއިދާރާއިން  ކޮޕީއެއްއެއްވެސް ސޮފްޓެއް އަދި ހާޑް 

ކޮމެންޓަށް ފޮނުވުުމން ތަރައްޤީ ޕްލޭން މުރާޖަޢާ ކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށާއި ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން 
 .ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން ވެފައިވާކަމަށާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެކަން އިސްލާޙް ކުރައްވާނެކަމަށްޑިލީޓް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އޮތްތަނުގައި ކުރިއަށް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް ގެންދިޔުމާއި ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް 
 . ވުމަށް ދަންނަވަމެވެހަމަޖައްސެ  ނެ އިންތިޒާމްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭފްޓްދަ މުހިއްމު ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސޮމިފަ

 ކައުންސިލްގެ މަަސއްކަތު ތާވަލާއި ބަެޖޓް  .4.4
 އިދާރީ ދާއިރާގެވަނަ މާއްދާިއން  10ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭ .0

 އޮތް އަަހރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  ށްން ކުރިއަަކއުންސިލު ރަށު ޕްލޭނަށް ބަލައިެގން ފައިނޭންަޝލްތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި 
 .ތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ

ގައި ވާގޮތުްނ ( ނ) ވަނަ މާއްދާގެ 016ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .4

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

ން ކައުންސިަލށް މާއްދާެގ ދަށުވަނަ  18ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .0

 އާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާއި ނަގާ ލޯނަްށ ބަލައިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ލިބޭ އާމްދަނީ

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ . އެވެގެ ކުރިން ފާސްުކރަންޖެހެދުވަހުވަނަ  02އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
އަހަރަްށ ފާސްކުރި ބަޖެޓުެގ  ފާސް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކައުންސިލުން ފާއިތުވި ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަަލށް ަބޖެޓް 02

ތިޔާރު ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚް ރަންޓްރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރިކަ

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

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  16ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  .2
ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަެޖޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްަދނީއަށް ަބލައިގެން ތިލަފަތް ހަމަވާޮގތަްށ 

 . ންވާނެއެވެޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަ
ަވނަ މާއްދާގެ ދަުށން ހިނގާ ައހަރަށް  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2

 ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ުނހިެމނޭ ކަމަކަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ަޚރަދު ކުރަން ޖެހޭނަމަ އެފަދަ ަޚރަދެއް ކުރަން ޖެހޭ 

 . ީރ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެޕްލިމެންޓަސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސަ
 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 . ވަނަ އަހަރަށް މަސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާފައިނުވާކަން  4102ކައުންސިލުން  .1

 .ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ފައިވާކަން 4102ކައުންސިލްގެ  .2



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 4102ކައުްނސިލްގެ  ގައި 4102ޖަނަވަރީ  13ވަނަ ޖަލްސާއިން  44ަދއުރުގެ  ފުރަތަމަ  ކައުންސިލްގެ ވަނަދެ .3
ަވީނ ފާސްކޮށްފައިކަން ނަމަވެސް ކުްއލިގޮތަކަށް ކައުންސިލް މެްމބަރަކު ރަށުން ބޭަރށް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް

ޓީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިފައިނުވާތީ ލޯކަގައި ސޮއި ކުރެވިފުރައިގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ލިޔެކިޔުމު
 .ންލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮުނވާފައިވާކަގައި 4102ފެބްރުވަރީ  02ނަމަވެސް  އޮތްނުފޮނުވިތާރީޚްގައި 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގައި ވާގޮތުްނ ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  016ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

އޮތް އަހަރުގެ  ކުރިއަށް ރަށު ކައުންސިލުން، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިކޮންމެ އަހަރެއްގެ 

 . މަށް ދަންނަވަމެވެވުއްފޮނު އަތޮޅު ކައުންސިލަށްތައްޔާރުކޮށް  މަސައްކަތު ތާވަލް

 ކައުންސިލްގެ ހަމަުހގެ ިރޕޯޓާއި ައހަރީ ރިޕޯޓް  .4.0
ގެ ދަުށްނ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  016ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .0

މަސްދުވަހު ( ހައެއް) 18ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  01ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 
ކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަ އަތޮޅު ކައުންސިލަށްރިޕޯޓް  ލުސީން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްކައުންސިލު

 . ކުރާ ކަމެކެވެލާޒިމު
ގެ ދަުށން ( ށ)ވަނަ މާއްާދގެ  016ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ .4

ތަކުގެ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް 01ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
 .ކުރާ ކަމެކެވެކީ ޤާނޫުނން ކައުްނސިލަށް ލާޒިމުށް ފޮނުވުމައަތޮޅު ކައުންސިލަރިޕޯޓް  ލުސީތަފް

 :ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ 

ތަްއޔާރުކޮށްފައިވަނީ ރިޕޯޓު ވަނަ އަަހރު ކައުންސިލުން ހިނގި ހަރަާކތްތަކުގެ ތަފްސީލް  4102ކައުންސިލްގެ  .1

ނަމަވެސް . އި އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިާވކަންމާކަލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ަނމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް

 .ނެތްކަންފައިލް ކުރެވިފައި 

ރިޕޯޓު ދުވަހު ކައުންސިލުން ހިނގި ހަރަކާްތތަކުގެ ތަފްސީލް  ސްހަމަފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  4102ކައުންސިލްގެ  .2
އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  މާ،ކައާއި އެއްގޮތަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމޫނާތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ 

 .ވާފައިވާކަން އްފޮނު

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިން ( ށ)އަދި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  011ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދަރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ވާފައިވާކަން ތިޔަ ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި މި ކައުންސިަލށް ފޮނު



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ޖެހޭ ލިޔުްނތަކެއް އުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބަހަްއޓަންނަމަވެސް މިފަދަ ލިޔުންތަކަކީ ކަ. އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ
  .ބެލެހެއްުޓމަށް ދަންނަވަމެވެ ފައިލްކޮށް ކަމަށްވާއިރު އެލިޔުންތައް ރައްކާތެރި ކަމާއެކު

 ކައުންސިލްގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް .4.2
ގެ ަދށުން ޮކންމެ ( ރ)ވަނަ މާއްާދގެ  016 އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަތޮޅު ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކައުްނސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ  46މަހުގެ  ފެބްރުއަރީއަހަރެއްގެ 
 .ފޮނުވަންޖެހެއެވެ ކައުންސިލަށް

 :ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ޓީމަށް ފާހަގަ 

ރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވަނީ ާމލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކު 4100ކައުންސިލްގެ  .1
ަބޔާން ފޯމެޓަށް މުވައްޒަފުން ައހުލުވެރި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ނިލަންޫދ ފިނޭންސުން ނެރެފައިވާ މާލީ

ސިޓީއިން އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ ( 4102މެއި  43) B/237/2014/130-374ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރު 

 އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާކަން

އަށް ކައުންސިލްގެ އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓެއް އަތޮޅު  4102މާރިޗް  11އިން  4100ޖަނަވަރީ  10 .2

 .ކައުންސިލްއިން ކޮށްފައިވާކަން

 .ކޮށްފައި ުނވާކަންވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް 4102 .3

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިންޓަނަލް އޮޑިިޓންގ އަކީ ކަުއންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިތުަރށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލްގެ ާމިލއްޔަތު ބަލަހައްޓާ  .0
ޒިންމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު ފަރާތްތަކާއި އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް 

ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަންކަން ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އިތުރަށް 

ބާރުވެރިކުރުވި ކަމަކަށްވާތީއާއި އެފަދަ ކަންކަން ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން 

ކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަކަށްވާތީ ކޮންެމ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި އިސްލާޙް
ގެންދިއުމާއެކު، ކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ކައުންސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ ކަން

ގެކުރިން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް  46ހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ ކުރީއަހަރުގެ އިންޓާނަލް އޯޑިޓްރިޕޯޓްވެސް ކޮންމެއަ

 . ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އަންގަވާގޮތެއްގެމަތީން ފާއިތުވިއަަހރުގެ ފައިސާގެ  .4

ވުމަްށ އްދާރާައށް ފޮނުއި ކައުންސިލް ގެކުރިްނ އަތޮޅު 46ސްޓޭޓްމަންޓްސްތައް ކޮންމެއަހަެރއްގެ ފެބްރުއަރީ 

 . ދަނަނަވަމެވެ
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  ންޚަރަދުކުރު ކައުންސިލުން  .4.2
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ  63ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 .އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްެގންނެވެ

  :ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް 

 .ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންަކން .0
 .އުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދަކުރަނީ ވައުޗަރގެ ނިޒާމުންކަންކަ .4

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަކިްނ  .0

 .ބެލެހެއްޓިފައިވާކަން
ގެ  02ޖަނަވަރީ މަހުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 18ނުގެ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫ ބަޖެޓް ކައުންސިލްގެ އަހަރީ .2

  .ފާސްކޮށްފައިވާކަން ކުރިން

 .ކަންދާިއ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންފައިސާގެ މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢި .2
 .ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް އިދާރާގައި ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަވާފައިވާކަން ފާހަގަުކރެވޭކަން .6

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި އެކަމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ބައްލަވައިގެްނ 
ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި ނަތީޖާއެއްނެރެވޭފަދަ ކަންކަމަށް .  ކަންކަން ގެންދަވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

 . އްވުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެއިސްކަންދެއްވައިގެން ޚަރަދު ކުރެ 
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ރަޑރ ކުރުުމގެ    .4.8 ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަްށ އެދުމާިއ މުދާ ގަތުމާއި ލިިބގަތުމާއި އޯ

  ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެްއުޓން
 

ަވނަ މާއްދާަގއިވަނީ ކައުންސިލަްށ  66ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 
ލިބޭ ފައިސާއާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ 

 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ
 

  :ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ޓީމަށް ފާހަގަ 
 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .0

 ސްޓޮކާއި މުދަލުގެ ސްޓޮކެއް ބަލަހަްއޓަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން ކައުންސިލްގައި ލިޔެކިއުމުގެ  .0.0

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެިތ ސްޓޮކަށްވައްދާ ސްޓޮކަށް ވާނުވާ ކައުންސިލުން  .0.4
 ބަލަހައްޓާކަން 

 0ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ްސޓޮކާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް އަދި ފައިނޭންސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ތަފާތު  .0.0
 .މުވައްޒަފެއްކަން

 .ސްޓޮކްގައި ހުންނަ ތަކެތި ނަަގނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުެގ ފޯމް ބޭނުން ކޮށްގެންަކން .0.2
 .ގޮތަށްކަންވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްމުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު ތައްޔާރުކޮށްފައި  .0.2
 .މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު ސްޮޓކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްޮކށް ބަލަހައްޓާފައި ވާކަން .0.8

 .ދާއި އެއްގޮތަށް ކަންމުދާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއި .0.3
 .މުދާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަްށ އެދޭ ފޯމް އޮވެގެންކަން .0.6
 .ކައުންސިލްގެ ސްޓޮކް ފޮތް އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި ވާކަން .0.1
 

 ތަކެއްޗަށް އޯޑަރ ކުރުން  .4
 .މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ކަން .4.0
 .ކުރާ ފޯމް އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއް ގޮތަށް ކަންމުދަލަށް އޯޑަރ  .4.4
 .މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް އޮވެގެންކަން .4.0

 
 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް  .0

 ބިޑް އުޞޫލުން އިޢުލާނުކޮށްގެްނ ގަންނަންޖެހޭ އެއްވެސް މުދަލެއް މިމުއްދަތުގައި ގަނެފައި ނުވާކަން  .0.0

 .ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިާފކަން 0އް ހޯދުމުގައިވެސް ކޮންމެ މުދަލެ .0.4
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ޚިދުމަތާއި ތަެކއްޗަށްއެދޭ ފޯމް  ،މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޚިދުމަތް ހޯދާއިރު 6.12މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  .0.0
  .ފުރިހަމަކޮށްފައި ތަކެތި ހޯދާއިރު ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން

 .ފައިސާއާއި ބެހޭ މުޢާމަލާތްތަކާެބހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށް ފައިލްކުރަމުން ޮގސްފައިވާކަން .0.2
 

 : ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ  .2
 އެކަށީގެންވާ ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން  .2.0

 ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެއް ހަދައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން  .2.4

 ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން .2.0
 ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން  .2.2

 .ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބިގެންކަންވައުޗަރ އިން  .2.2
 .ވައުޗަރ އިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީވައުޗަރާއެކު ހުންނަންވާ ފޯރމްތައްފުރިހަމަކޮށްގެންކަން .2.8
 .ވައުޗަރ ތަކުގައި އެޓޭޗްކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާކަން .2.3
 ވަކިްނ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްާޓފައިވާކަން  ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބިލްތަކާއި ފައިސާ ނުދައްކާ ބިލްތައް .2.6

 

 ވައުޗަރ ރެޖިސްޓްރީ  .2
 ކައުންސިލްގައި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓަރީއެއް ގެންގުޅޭކަން .2.0
 .ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ަނމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް .2.4

ވައުޗަރުގެ ކޯޑުތަކާއި ސަބް ކޯޑުތަކުން ކުރެވޭ  ޚަރަދު ވައުޗަރ ރަޖިސްޓަރީން ވައުޗަރުގެ ނަންބަރު ތަުރތީބާއި  .2.0
ޚަރަދުގެ ބައިތަކާއި، ފައިސާ ލިބެންވީ ފަރާތްތަކާއި ފައިސާގެ ަޢދަދާއި ޗެކް ނަންބަރު އެނގޭގޮަތށް ރައްޔާރުކޮށް 

 .އްޓާކަންބަލަހަ

 .ހިމަނައިގެްނކަންޗަރއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ވައު.2.2

 .ވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން.2.2
 

 ޗެކު ރެޖިސްޓްރީ  .8

 . ކައުންސިލްގައި ޗެކް ބޭނުން ކުރަމުން ނުދާތީ ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަން.8.0
 

 : ގެ ހިސާބު ( ޕެޓީ ކޭޝް )އަތްމަތީ ފައިސާ  .3

 .ގުޅެމުން ނުދާކަންއަތްމަތީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ގެން .3.0
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 :ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު  .6
 .ކައުންސިލްގައި ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާ ފައިސާ ތިޖޫރީގައި ބަހަްއޓާފައި ވާކަން .6.0

 .ތީޖޫރީގައި ފައިސާބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިެގންކަން .6.4
 .ހުރިކަންތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭ ފައިާސ ބަރާބަރަށް  .6.0
 .ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުދާކަން .6.2

ކަމަްށ އެއްކޮށް ހަފްތާ ރިޕޯޓް ފޮނުވާނެ ވަނަ އަހަރު  4102ޕޯޓް ފޮނުވާއިރު މާރިޗް މަހުގެ ރި 4102ނަމަވެސް 

  .ރައްވާފައިވާކަންކައުންސިލަށް ފޮނުވި ކޮމެންޓްގަިއ ފާހަގަ ކު

 .ކޮންމެ މަހަކު ފައިސާގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންދާަކން .6.2
 ކަން އިދުގަިއވާ ނަމޫނާއާއިއެއްގޮތައްމަސްދުވަހުގެ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާ .6.8
 

 އާމްދަނީ ފައިސާ  .1
 . އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީއެއް ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލައިފާވާކަން .1.0

ކައުންސިލަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ލިބުނު ފައިސާއާއި ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތާއި .1.4
 އަދަދު އެނގޭ ގޮތަށް ރަސީދު ނަންބަރު ޖަހާކަން 

ބަލަހަްއޓަމުްނ ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާިޢދުގެ ނަމޫނާއާއި  މްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ޮފތް ތައްޔާރުކޮށްއާ .1.0
 .އެއްގޮތަށްކަން

ވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ުދވަހުން ދުވަހަށް ގެ ނަޫމާނގައިއިދުއާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ޮފްތ މާލިއްޔަތު ޤަވާ .1.2
 .ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެްނދާކަން

ޢާމްދަނީ ފައިސާގެ މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓާއި، އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާ އާއި  .1.2

 .ބަލަހައްާޓފައިވާކަންއެއްގޮތަށް 
ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފާއި، ފައިސާ ޖަމާކުރެވެންދެން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި، ޖަމާ ކުރާ މުވައްޒަފަކީ  .1.8

 . ފުންކަންމުވައްޒަތަފާތު 
 

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް  .01
 .ބޭންކް އެކައުންޓެއް ބޭުނންކުރަމުން ނުދާތީ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ުނވާކަން .01.0
 

 ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްޓްރީ  .00
 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓާފައި ވާކަން .00.0
 .މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަންހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޯރމެޓް ވަނީ  .00.4

 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާކަން .00.0
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާ  .04
 .ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްފައިވާކަން މްދަނީ ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާ ކައުންސިލްގެ އާ .04.0

 .ކައުންސިލްގައި އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން .04.4
ސީލަތްތަކެއް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ހުރިާހ ވަ .04.0

 .ހިމަނާފައިވާކަން
 .އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންގެންދާކަން ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން .04.2

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޚިދުމަތާއި  ،މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޚިދުމަތް ހޯދާިއރު 6.12މާލިއްޔަުތގެ ޤަވާއިދުގެ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި  .0
 .ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ ތަކެއްޗަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްަފއި ތަކެތި ހޯދާއިރު ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ

 .މަށް ދަންނަވަމެވެފްތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރެއްވުކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަ .4

 ރެޯކޑްތަްއ ބެލެހެްއޓުން މުވައްަޒފުްނގެ  .4.3
    :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  .0
މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ބަލަހަްއޓަނީ ބައިންޑްކޮށްފައިވާ ޮފތުގަިއ ލިޔެ ސޮއިކުރާ ގޮތަށްކަން މިގޮތަށް ކަންކުރުމުގައި 

  .ޙާޟިރީ ޞަފްޙާއެއް ގެއްލުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަން

 
 ބަޔާން އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  .4

ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފެ ބަޔާނާިއ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަާވލާ، މުވައްޒަފުްނ  .4.0
 .ލައްވާ ސޮއިކޮށްފައިވާކަން

 .އިލްގައި އޮންނަކަންވުން މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފަވަޒީފާ ބަޔާނާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސް.4.4
 .މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމް ހަދާފައިވާކަންވަނަ އަހަރު ހުރިހާ  4.0.4102
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 ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން  .0
 .ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރސަނަލް ފައިލެއް އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓަމުންދާކަން  .0.0

 ކޯޑް ކާޑު ނަންބަރު ދީފައިވާކަން ކޮންމެ ފައިލަކަށް ރި .0.4
ބަހައްޓާފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އެހެން  އަދި ފައިލްަތއް. ކޮށްފައިވާކަންމާމުވައްޒަފަކާ ޒިންއިލްތައް ވަކި ފަ .0.0

 . ންނަ ގޮތަށް ނޫންކަންފުންނަށް އޭގައިވާ މަޢުލޫާމތު ފެމުވައްޒަ
 .ފައިލްގައިވާ ލިޔުންތަކަށް ތަރުީތުބ ނަންބަރު ދީފައިވާކަން.0.2

 

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓަރީ  .2
  ގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި އޮފީހުގައި ކުރިންއުޅެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ގޮތަށް އޮފީހު .2.0

 . ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން
 .ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައި ބުނާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަާނފައިވާކަން  .2.4
 

 ޝީޓް މުސާރަ  .2

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

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އަދި ރެކޯޑްތައް . މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޤަވާޢިދުން ކުރިައށްގެންދަވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަެމވެ
 . ބެލެހެއްޓެވުމުގައި އަބަދުވެސް އެަކމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ކުގެ ރެޯކޑް ބެލެެހއްޓުން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީތަ .4.6
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ބިޑް ކޮމިޓީ 

ބިޑްކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އާ ބިޑް ަނމަވެސް . ކައުންސިލްގައި ދާއިމީ ބިޑު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން .0
ރަށްރަށުގެ އަދި ބިޑް ކޮމެޓީ އެކުލަވާނުލަނީ . ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަން

އޮންނަޮގތުން ބިޑަްށ ކުރިމަތިލާފަރާތްތަކާގުޅުންތައް ޮއވެދާނެގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައިެގން ބިޑްކޮމެޓީ  އާބާދީ
  .މަސްލަޙަތަށް ބަލައިެގންކަން ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ޖެހުން ތަކުރާރު ވެދާނެތީ ،

 .ޔައުިމއްޔާތައް ލިޔެ ފާސްކޮށްފައިވާކަންކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ  .4
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 ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ 

އަދި މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލާފައިނުވަނީ ައތޮޅުވެރިކަން ކުރާރަށް . ހިޔުމަން ރިސޯރސް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން
 ލުން އެކުލަވާލަން ނުޖެހޭތީކަަމށް ބެލެވިފަިއވާތީކަން ކަމަށްވާތީ ރަށުކައުންސި

 ސިލްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އެހެނިހެން ކޮމިޓީ ކައުން 

ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ަމޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއެއް  .0
 .އެކުލަވާލާފައިވާކަން

 . މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާން .4
 . ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ހަދާ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން .0
 ބައެއްކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ނުހިގާކަން  .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަަގޅަށް ހިންގޭނެގޮތަަކށް އިންތިޒާމްޮކށް ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގުުޅންހުރި ޤަޥާޢިދު ކޮމެޓީ .0

  . މަށް ދަންނަވަމެވެކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކުރެއްވުތަކާ އުޞޫލްތައް އަވަހަށްިނންމުމަށް އެކަމާބެހޭ 

އެކަމަށް ކޮމެޓީއެއް  އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބެލެޭވތީ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި ހިއުމަން ރިސޯސްކޮމެޓީއެއް  .4
 .ދަންނަވަމެވެ އެކުލަވާލެއްވުމަށް
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 ތިންވަނަ ބައި 

 ކައުންސިލުން ދޭ ޚިުދމަތްތައް 0
ރަށު  ވާގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާގައި 42 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 ރަށުވާލުކޮްށފައިވާ މަސައްކަތް ކައުންސިލާ ޙަ ރަށުދޭންޖެހޭ ޚިދުމަްތަތކާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ަދުށން  ފެންވަރުގައި

 .ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ

 މަގުތައް ހެދުާމއި ަމގުަތއް މަރާމާތުކޮށް ބެލެެހްއޓުން  .0.0
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .މަގުތައް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭކަންއެކިއެކި މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން 

 އެކަށީގެްނވާ ރައްކާތެިރޮގތެއްަގއި ކުނި ަނއްތާލުން  .0.4
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަން .0  .ތަްއތައް ކުރިއަށްގެންދާކަންމުވައްޒަފުން ލައިގެން ކުނިގޮ
ސަބަބުން ަރށުގެ ގޮޑުދޮށުގެ  ސަރަޙައްދެއް ހަމަޖައްސަވާފައިނުވުމުގެކުނިވާޒާތުގެ އެއްޗެހި އެޅުމަށް ވަކި  .4

 އެކިސަރަޙައްދުތަކަށް ކުނިވާ ޒާތުގެ ތަކެތީގެއިތުރުން ނެޕީފަދަތަކެިތ އަޅަމުންގެންދާކަން
ބޯޑެއް ކުނިގޮޑަށް ކުނިއެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތާއި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް އެގޭނެގޮތަށް ކުނިއަޅާ ސަރަޙައްދުގައި  .0

 ބަހައްޓާފައިވާކަން 

 . ކުނިއެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ކޮށީގެ ބޭނުން އެއްގޮތަކަްށ ބޭނުންނުކުރެވި ހުްނނަކަން .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނޑައެޅު  .0 މާ، އެކަން އެގޮތަށް ިހންގުމަްށ ކައުންސިލުން ކުނިވާޒާތުގެ އެއްޗެހި އެޅުމަށް ވަކި ސަރަޙައްދެއް ކަ
 . މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުން

ކުނި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލެވޭނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް އަވަހަށް ޤާއިމްކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން  .4
 .އެޅުންއަވަހަށް އެޅުއްވެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ެބލެހެއްޓުާމއި ފާލަާމއި ެފރީ ޓާރިމނަލް ިހންުގން ބަނދަރު ަމރާމާތުކޮށް  .0.0
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ބަނދަރު ޤަވާއިދެއް ހެދިފައިވާކަްނ ނަމަވެސް އެޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއަށް ނުގެންދާކަން .0
 އިނެތްކަން ބަނދަރުތެރެއާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބެެލހެއްޓިފަ .4

ރަށުގެ ހުޅަނގު ަބނދަރު ތެޮޔ ޖެޓީއަށް ވަްނނަ ނެރުގައި ަބއްތި ނުވަތަ ނެރު ފާހަަގ ކުރެވޭގޮތަށް އެއްވެސް  .0
ވަގުތުތަކުގައި ތެޔޮޖެޓީއަށް ކައިރިކުރަންބޭނުންާވ ދަތުރުވެރިންނަށް ގެ އެއްޗެއްނެތުމުން ރޭގަޑު

 .ދަތިތަކެއްކުރިމަތިވާނެކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ސައްކަތް ުކރުމަށާއި، ބަނދަރުތެރެއާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ގެ މަންފީޒު ކުރުމުބަނދަރުގެ ޤަޥާިޢދު ރަގަޅަށް ތަ  .0

  . ބެލެހެއްޓޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ބައްތި ނުޖަހާހުރުމުން ވަރަށްގިަނ ދަތުރުވެރިންނަށް  ރަށުގެ ހުޅަނގު ބަނދަރަްށ ވަންނަ ނެރުގައި  .4

 . ބައްތިޖެހުން އަވަސްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެދަތިތަކެއްކުރިމަތިވާނެތީ އެނެރުަގއި 

ނޑުތޮށި ަމާރމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  .0.2  ރަށްގިުރން ުހއްުޓވުމާއި އެްއގަމު ކަ
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ކުރުމަށްަޓކައި ފެށިފައިވާ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ ތޮށި ޖަހައިގެން ކުނިޮގނޑުގެ ގޮތުގައި ރަށްގިރުން ހިމާޔަތް  .0

 ހައްާޓބައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުންކަންބަލަ
ގަލާއި އެފަދަތަކެތި ރަށުގެ ހުޅަގު ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ކުޑިރަށުގެ ހުޅަނގުފަރާތުން ގިރަމުންދާތީ އެތަން  .4

ގައި ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ ހިތްގައިމު ތުޑީގެ ރީތިކަން ގެއްލި ތުޑީގެ އޮންނަ ތުޑީސަރަޙައްދަށް ފެތުރި ރަށު

 ދޮންވެލީގެ ސަރަޙައްދު ވެއްޔާއި ކުޑިގަލަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

  . ދަންނަވަމެވެ ދެއްވުމަށްޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ޤާއިމްކޮށް ބެލެެހއްުޓން ކަރަންާޓއި، ފެާނއި، ފާާޚނާާއއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމު  .0.2
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުްނގެންދަނީ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުެގއިންކަން ރަށަށް .0
ނާއި، ނިލަންދޫގަިއުހރި ދައުލަތުގެ ރައްޔިތުންެގ އަތުންރިޓީ ގެ އަުގތަކަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް،އެނަރޖީ އޮތޯ .4

ރައްޔިތުންގެ ގޮތުން ކަރަންޓްެގ  މިގޮތަށް ކަންކުރަންޖެހިފައިވަނީ،. ނަގަމުންގެންދާކަން ކަރަންޓްފީ މުއްސަސާތަކުން
ކަަމށް ކައުންސިލުން ޚިދުމަތްދެމުންގެންދާތީ ރާއްޖޭގެ އެހެންރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ ސަބްސިޑީ ނުލިބޭތީ

 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާަކން 
ނަމަވެސް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށް ބޭނުންކުރަން ހަމަޖެްއސިގޮތާ އެއްގޮތަށް .  ވޭ ކަންނަރުދަމާ، ޚިދުމަތް ދެ .0

ކޮށް ރަށުގެ ސަރަޙައްދަށް ފެންހިންދުން ހުއްޓާލައި ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި ގުޅިފައިވާ ރަށުގެ ފެން ޓްނުގެންދެވި، ޓްރީ
 .މޫދަށް ދޫކޮށްލެވިފައިވާކަން

 ފެންޕްާލންޓްގެ ބޭުނންނުކޮށް ދޫކޮށްެލވިަފއިވާކަންރަށުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި  .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގެ މަސައްކަތްތައް ބައްަޓްނ އެނިޒާމު ުކޑަވާނެގޮތަކަށް ގެއްުލން ތިމާވެއްޓަށް އެންމެނަރުދަމާ ނިޒާމް ހިންގުމުގައި،  .0

 . ދަންނަވަމެވެ ކުރެއްވުމަށް
ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތްދެމުންގެންދާތީ ރާއްޖޭގެ އެހެންރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުްނާދ ރައްޔިތުންގެ ގޮތުން  .4

އްޔިތުންގެ އަތުން ނަަގމުންގެންދިއުމަކީ ސަބްސިޑީ ނުލިބޭތީ ސަރުކާރުން އެޚިދުމަތް ދެމުންދާ އަގަށްވުރެ ޮބޑުކޮށް ރަ

ދުމަތުން ރާއްޖޭގެ އެހެންރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަރުދުންނަށް ސީދާގޮތުން ގެއްުލންތައްކުރިމަތިވެ ކަރަންޓްގެ ޚި
ދިރިއުޅުގެ ފަސޭހައަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެގޮތުން ރައްޔިތުން ކަރަންޓަށް  އަދި ލިބެމުންދާ ފަސޭހަތައްނުިލބި 

ންނަށް ރައްޔިތު ކޮންމެހެން ޭބނުންކުރަންޖެހޭ ަތކެތި ބޭނުްނނުކުރެވޭނެ ސަަބބެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 

ކުރަންޖެހޭނެ ޚަރަދުތަކަށާއި، ަކރަންޓްގެ ޚިދުމަތުން ރައްޔިތުްނނަށް ދިރިއުޅުމުގައި ހޯދެންހުިރ ލުއިތައް ހޯދޭެނ 

ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރެވޭނެ މަގެއް ތަނަވަސްކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން، 
ލިބޭނެގޮތް ރައްޔިތުންަނށް  ލުއިތައް ނިލަންދޫގެ ލިބޭކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުން  އެހެންރައްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް

  . އަވަހަށް ހަމަޖެހޭތޯ ބެއްލެވުަމށް ދަންނަވަމެވެ

ޤާނޫނާއި ޤަޥާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާޮގތުގެމަތީން ކަރަންޓްފީ ނެގުމުގެ ކަންކަން ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެަނރޖީ އޮތޯރިޓީގެ  .0
 . ދަންނަވަމެވެހުއްދަ ހޯއްދެވުމަށް 

ރަށުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފެންޕްލާންޓް ހިންގޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައި، ރައްޔިތުންނަށް މަންފާއެއް ލިބޭނެގޮތުގެަމތީްނ  .2

 . ފެން ޕްލާންޓްގެ ކަންތައް ކުރިއަްށ ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކެއަރއާއި ިސއްޙީ ަރއްކާތެރިަކން ޯފރުކޮށް ދިނުން  ޕްރައިމެރީ ހެލްތު .0.8
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ކުރެވޭކަން .0
ކޮންމެވެސް ރަށް ސާފުކޮށް ބަލިމަޑުކަމެއް ނުފެތުރޭނެ ގޮތުގެ މައްޗައް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް  .4

 .ވަރަކަށް ކުރެވޭކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ޞިއްޙީ މަދިރިންޖެހޭ ބަލިތަކުގެސަބުން ރާއްޖޭގައި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުން ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވަމުންދާތީ،  .0
ޅު ދާއިރާއާއި، ރަށުގެ އެހެނިހެންދާއިރާތަކާގުޅިގެން ރަށުގައި މަދިރިކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ރަގަ

 . މަށް ދަންނަވަމެވެއިންތިޒާމަކަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވު

ކުރުމަށް ބޮޑެިތ ކޮންޓްރޯލް  ރަށުގެ ކުނިގޮޑު މިހާރުބެލެހެއްޓެމުންދާޮގތުން މަދިރި .4
ދަތިތަކެއްކުރިމަތިވާނެކަމަްށބެލެވޭީތ، ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކުނިގޮޑު ބެލެހެއްުޓމުގައި މަދިރި 

 . ނުއުފެދޭނެގޮތެއްގެމަީތން އެތަްނެބލެހެއްޓޭނެގޮތެއް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމަށްއިތުރުކުރުމަށް، ހޭލުންތެ ޞިއްޙީދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި .0

 . ދަންނަވަމެވެ
 

 ންަނއިދިުނންތި މީހުްނނަށް ތަޢުލީމް ުއނގަ ޮބޑެ ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިްނގުާމއި .0.3

ނާިއ ޤާނޫ، ގައިވާގޮތުން( ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  42އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނގެ ލާމަރުކަޒީ        
ޑެތިމީހުންނަށް ަތޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމުެގ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި،ބޮ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން 

 . ރާވައިހިންގުމަށް އެޤާނޫނުން ރަށުކައުންސިލަތަަކށް މަތިކޮށްފައިވެއެވެޕްރޮގްރާމްތައް 

 
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާަކން ރަށުކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ ގޮެތއްގައިޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެކަންކަން  .0
ކުރިން އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ޕްރީސްކޫލްގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެވިނަމަވެސް  .4

 .މިހާރުއެކަން ހުއްޓިފައިވާކަން
ގެ ކަންކަންހުރިގޮތް ޕްރީސްކޫލަށްގޮސް ޗެކް ކުރުމަށްމަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް މޮނިޓަރިންގ ޓީމުން ޕްރީސްކޫލް .0

 ރަގަޅަށް ބެލިފައިނުވާކަން އެތަނުގެކަންކަންހުރިެނތްގޮތް ، ިދމާވި އެކިސަބަބުތަކާހުރެ 

 ކުރެވިފައިނުވާކަން ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް އެްއވެސް މަސައްކަތެއް ތަޢުލީމީ އަދި ަފންނީ ބޮޑެތި މީހުންގެ .2



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ކަާމ، އެގޮފި ހިންާގ  ބެލުމުގެ ަދށުން ކައުންސިލްގެކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮފި ހިންގަމުްނ ގެންދަީނ  .2
 ޢިމާރާތް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އަތޮޅުަތއް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެަދށުން ރަށުކައުންސިލުން ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުމަކީ، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  .0
ރަގަޅަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެގޮތެއް ކަންތައްތައް ރަުށކައުންސިލުން  ކުރަންޖެހޭކަމަކަށްވާތީ، ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ

 . މަށް ދަންަނވަމެވެއަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވު

ންނައިދީ ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ބޮޑެތިމީހުންަނށް އެކިއެކި ތަމްރީނާއި މަސައްކަތް އުގަ .4

މަސައްކަތްކުރުމަކީ ރަށު ކައުންސިލުން ވަރަށް އިސްކަމެއްދޭންޖެހިަފއިވާކަމަކަށްވާތީ އެކަމަށް މަގުތަެކއްހޯއްދަވައިގެން 
މަށް ޖެއްސެވުރަށުގެ ރައްޔިތުންގެތެރެއިން އެފަދަކަންކަމަށް ނެރެވެންިތބިމީހުްނނަށް ތަމްރީންދެވޭނެ ގޮތެއް ަހމަ

 . ދަންނަވަމެވެ
ނިލަންދޫއަކީ ކީރިތި ޤުރުއާން ިކޔެވުމުގެ ފަންނު ކުރިއަރަމުން އަދި ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުތަކެއް ހޯދަމުންއައިސްފައިވާ  .0

ރަށެއްނަމަވެސް ފަހަކަށްއައިސް އެކަމަށްދޭންވާ ސަމާލުކަން ދެވެމުން ނުގެންދެވުމުގެސަަބބުން އެފަންުންނ 
އައުން ހުއްޓެުމންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާީތ، ުޤރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮފީގެ ބޭުނން މިހާރަށްވުރެ ކުރިއަރަމުންއައި 

އި، ނިލަންދޫގަިއ ޤުރުއާނާެބހޭ ފަންނު އިތުރަްށ ދިރުވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ވަރަގަޅަށް ކުރެވޭނެގޮތެއްހަމަޖައްސަ

 . ދަންނަވަމެވެ
 

އެކިއެިކ ވަީސލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެްނ މަޢުލޫމާުތ ލައިބްަރރީ ިހންގުާމއި ޒަމާނީ  .0.6

 ފޯރުކޮށްދިުނން 
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ށްގެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދުނމުގެ އެއްވެސް ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮ  .0
 .ހަމަޖެހިފައިނުވާކަންއަދި ސިލްގައި ރަށުކައުންއިންތިޒާމެއް 

އިސްމާޢީލް ލައިބްރަރީ ގެނަމުގައި ލަިއބްރަރީއެއް ހިންގަމުންދާކަން ައދި މިލައިބްރަރީ هللا ނިލަންދޫގައި ަޢބްދު .4
 .ައޮތޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ ބެލުމުގެދަުށންކަން.ހިންގައިބަލަހަްއޓަމުންދަނީ ފ

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އްކަތް އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުޮކށްދިނުގެ މަސަޒަމާނީ 

 . ށް ަދންނަވަމެވެފެށޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ނޑުތަކާިއ ިބންތައް ބެލެހެއްޓުާމިއ  .0.1 އިޖުތިމާޢީ ަމރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިަވރު ކުޅޭ ާއއްުމ ދަ

 ވަސީލަތްތަކާިއ އާއްމު ާޕރކްތައް ާޤއިްމކުރުން ކުޅިވަުރގެ 
 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނޑު، ހޮޅުބޯޅަ  .0  .އަށިތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަުމން ގެންދާކަންދަ
ނޑުވެރިންގެ ހިޔާ ފަދަ ތަންަތން ބެލެހެއްުޓން އޮފީހުން ވަކި މު  .4  ކަން ވައްޒަފަކާ ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާދަ
ނޑުގައި ބޯޅަ ގެއެއް ކޮޓަރި އާއެކު، މީހުންތިބެވޭނެ ިއންތިޒާމަކަށް ހަދާފައިވާކަން  .0  ފުޓްބޯޅަ ދަ

ކުޅިވަރު ސްޓޭޖެއް މީހުންތިބެވޭގޮތަށް ކޮޓަރިއާއެކު ހަދާފައިހުރިނަމަވެސް އެތަންހެދި ބޭނުން އެއްގޮަތކަށްވެސްނުކޮށް  .2
 ތަން ބެލެހެްއޓޭނެގޮތެއްެނތި ދޫކޮްށލާފައިވާކަން  

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަ 

ނޑުގައާއި، ކުޅިވަރު ސްޓޭޖްގައި ހަދާފައިވާ ިޢމާރާތް ރައްޔިތުންނަށް ަމންާފކުރުވަނިވިގޮތަކަށާއި،  ބޯޅަ ދަ
 . ދަންނަވަމެވެ ވޭތޯ ބެއްލެވުމަށްއްތަންމިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބެލެހެްއޓޭނެގޮތަކަށް އިްނތިޒާމްކުރެ

 

ޓުވުމަށާއި ގުާމއި ގޭތެޭރގެ އަނިޔާތައް ުހއް ހިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒްތައް ހިންއިޖުތިމާޢީ  .0.01

އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމަާށއި، ުއމުރުން ުދވަސްީވ 

މީހުންާނއި ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންަނ މީުހްނނަށް ެއހީތެރިވުާމއި، އެފަަދ މީހުން 

 އް ާޤއިމްކުރުން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާމެ 
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ޓުވުމަށާއި އަނިޔާ ިލބޭ ފަރާތްތަކަްށ ގުމާއި ގޭތެރޭގެ އަިނޔާތައް ހުއްތައް ހިންއިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު  .0
ުހންނަ މީހުްނނަްށ ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުމަށާއި، އުމުރުްނ ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުްނތެރިކަން 

 .ލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިަފއިނުވާކަންއެހީތެރިވުމާއި، އެފަދަ މީހުން ބެ 

 ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރެއް ސަރުކާރުން ނިލަންދޫގައި ހިންގަމުންގެންދާކަން  .4

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ސެންޓަރާއިގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީފޭރާން ރަގަޅުކޮށް ކުޑަކުިދން ހެޔޮގޮތުގައި  ނިލަންދޫގައިހުރި ޗިލްޑްރަން ަސރިވިސް .0
 .ަދންނަވަމެވެ ހިންގެންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭތޯ ބެއްލެވުމަށްރަށުގައި އް ޤާއިމްކުރުމަށްބޮޑުކުރެވޭނެ މާހައުލެ

ތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، މަރުކަޒު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވޭ .4
ޤާއިމްކުރެވެންދެންވެސް އިޖްމާޢީ ޚިދުމަތާއިގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް 

 .  މަށް ދަންނަވަމެވެލުކަންދީ ބަލަހައްޓަމުން ެގްނދެވުސަމާ
 

ޓްރީ ުކރުާމއި އިމާރާތް ބިން ދޫކުރުުމގެ މަސަްއކަތްތަކާއި ބިމާ އިމާރާްތތައް ރަޖިސް .0.00

ކުރުމުގެ ކަންަކން ބެލެެހއްޓުާމއި ބިންބިމާ ގުޅޭ ގޮތުން ިހންގާ ުމޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯްޑ 

 ބެލެހެއްުޓން 
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ލޭންޑް އާއި އެއްގޮތަށް ޯމްލޑިވްސް " ިބނާެވށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ަޤވާޢިދު " ބިން ދޫކުރެވެމުންަދނީ  .0
 .އެންޑް ސާވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ލިބިގެންކަން

ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްީރ ކުރުމަށް ފުރަންޖެހޭ ފޯްމތައް ފުރިހަމަކޮށް، ގޯތީެގ ރަޖިސްޓަރީއާއި ޢިމާރާތާއި  .4

 .ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަމުންދާކަން
ބިނާވެށި ޕްލޭން ފާސްކޮށްފައިާވ ގޮތާ ޚިލާފަށް ބައެއްބަދަލުަތއް ގެނެސް ބައެއް ކަންކަންކުރަންޖެހޭގޮތަށް  .0

 ދިމާވެފައިވާކަން 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރައްޔިތުންގެ  ފޯކަސްކުރެވިގެންބިނާވެށި ޕްލޭނަކީ، ވަރަށްފުާޅދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ދިގުމުއްދަތަކަށް 

ޕްލޭަނށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެކުރިން އެކަމަކާމެދު ވަރަށްފުންކޮށްވިސްނައި، ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާތީ،  ނިންމުމާއެކު
. މެވެނޭޅުްއވުމަށް ދަންނަވަޕްޭލނަށް ބަަދލުގެނައުމަށް ހުށަ މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭފަރާތްތަކާ ަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައިނޫނީ

މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ އެއްކަމަކީ، ރަށުގައި ފައިބަރގެ މަސައްކަތަށް ކުރުމަށް ބިނާވެށިޕްލޭންަގއި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
. ސަރަޙައްދުން ފިޔަވައި ރަށުގެ ކުޅިވަރު ސްޓޭޖް ކައިރިން ފައިބަރގެ މަސައްކަތަށް އޮޑިހަރުގެއަށް ބިންދޫކުރުމެވެ

ނަބަޔަކު ޚާއްޞަކޮށް ރަށުގެ ކިޔަވާކުދިން އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މިސަރަޙައްދަކީ ރަށުގެ ވަރަށްގި
ބޭނުންކުރަމުންާދ،އަދި ތުއްތުކުިދންތައްވެސް ނުކުމެއުޅޭ ސަރަޙައްދެއްކަމުން ޞިއްޙީގޮތުން ނޭދެވޭ އަސަރުތައް އެބަޔަކަށް 

އެތައްގުނައެްއމަތިވަމުންދާ ރަގަޅު ްނ ދުނިޔޭގެ ެރކޯޑްތަކަށްބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އާާބދީގެ ނިސްބަތު. ކުރަމުންދާނެއެވެ

ޝިފާއެއްނެތް ކެންސަރގެ ބަިލަތކާއި އެހެނިހެން ބަިލތައް އިތުރުުވމުގައި މިފަދަކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދެވިދޫކޮށްލުުމން 
ސަރަޙައްދުގައި ފައިބަރކުރުމަށް އެސަރަޙައްދުން ބިންދޫކުރެވުނުފަުހން އެ. ދިމާވަމުންދާކަން މިހާރު ވަނީ ފާަހގަކުރެވިފައެވެ
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އަދި .އޮތް މަގޫ ހޭޅިފަށުން ބައެއްނަަގއި ސީދާކޮށް މީހުންނަށް އަަސރުކުރާގޮތަށްވެސް ބަދަލުތަކެއްވަީނ ގެނެސްފައެވެ
ތައްއެޅުމާ، ޝީޓްތައް ކެޑުމާ ގޭނުންފަދަ ފައިބަރގެ ނުރައްކާތައް އެސަރަހައްދު ކުޅިވަރު ސްޓޭޖްމަތީގައި ފައިބަރ ޝީޓް

 .  ހުްނނަށް ކުރިމަތިވާގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ހިންގަމުންދާކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެބޭނުންކުރަމުންދާ މީ
މަދުބައެއްގެ ފައިދާއަށް އަދި ުނފޫޒުތަކަށްބަލައިގެން ަރށުގެ އެަތއްބަޔަކަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ަކްނކަންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 
އިންސާނުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށްބަލައި ބަލިތަކުން ދުރުވާފަދަ ގޮތެއްގައި ރަށުގައި އިންސާނުން ދިރިއުޅޭވޭފަދަ މާހައުލަކަށް 

ވުމާއެކު ފައިބަރެގ މަސައްކަތްކުރުމުގައި . ންކުރަންެޖހިފައިވާކަން މިއަދު ަޤބޫލުކުރަންޖެހެއެވެމަސައްކަތްތައް ބައްޓަ

. އިންސާނުންނަށް ގެއްުލންކުޑަވާނެގޮތެއްގައި އެސަރަޙައްދުގެ ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ސަރަޙައްދަށްގޮސްއުޅޭމީހުންނަށް އެންމެެގއްލުންކުޑަވާނެގޮތަކަށް  އަދި ހަރުގެތަކުގެ އެއްގަމުން ބަފަރ ޒޯނެއް ހަދައި
 . އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން ފެންނަކަމުގައިވެސް ދަންނަަވމެވެ

 

ބިންބިުމގެ ދަފްަތރު އެުކލަވާލާ، ަދފްތަރު ބެެލެހއްޓުާމއި ބިމާބެޭހ ޤައުީމ ދަފްތަުރ  .0.04

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

 .ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި ބަަލހައްޓަމުން ދާކަން .0
 .ބިމުގެ ދަފްތަރު ޤައުމީ އިދާރާއަްށ ފޮނުވާފައިވާކަން .4

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 . ބިމުގެ ދަފްތަރު މިހާރުބަލަހަްއޓަުމންގެންދާގޮތަށް ޤަޥާއިުދން ބަަލހައްޓަމުންގެންދެވުމަށް ަދންނަވަމެވެ

 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްުޓން  .0.00
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ހުންނަކަން( އާސާރީ މިސްކިތާއެކު)މިސްކިތް  2ރަށުގައި ފިރިހެނުންގެ  .0
 .ކަންވަުމން ގެންަދވާބަލަހައްޓަ ރަށުކައުންސިލުން ޤަވާއިދުން މިސްކިތްތައް .4

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 . މިސްކިތްތަކުގެ ކަންތައްތައް މިާހރުބަލަހައްޓަމުންެގންދާގޮތަށް ޤަޥާިއދުން ބަލަހައްޓަުމންގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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 ަމސައްކަތްކުރުން ން ބެެލހެްއުޓމާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ ޤަބުރުސްތާ .0.02
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ޤަބުރުސްތާން އެންމެއެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ނުބެލެހެްއޓޭކަން  .0
 ގަބުރުންތާނުގެ ވަށާިއންފާރު އެޅިގަލުން ރާނައި ސިމެންތިނުޖަހާ ުހންނަތާ ގިނަދުވަސްތަކެއްވެފައިވާަކން .4
 ގޮތުގައި ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އިޖްތިމާޢީ ަމސައްކަތެއްގެ  .0
 ޤަބުރުސްތާނު ސަރަހައްދުގައި އެކަށީގެންއަލިކަމެއް ރޭގަޑު ނޯންަނކަން .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ިއ ޤަބުރުސްތާނަށާިއ، ވަހަމަޖައްސަޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުްނ ިމހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ގެންދެވޭެނ އިންތިޒާމެއް 
އަދި ގަބުުރސްތާނުގެ އިންފާރު . ދަންނަވަމެވެ ލި ލިބޭނެގޮތަަކށް ހަމަޖެއްސެވުމަށްެވސްއެސަރަޙައްދަށް ރަގަޅަށް އަ

ސިމެންތިނުޖަހާ ގިނަދުވަސްތަކަަކށް ހުންނަންވެއްޖެނަމަ އެޅިގާތަުކގެ ބާރުދައްވެ އަލުން އެމަސައްކަތްކުރަންޖެހި އިތުރު 

 . ރަދުތަކެއް ހިގާފާނެތީ އިންފާރުަގއި ސިމެންތިޖެހުން އަވަސްކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެޚަ
 

 ާޤފީ ކަންކަން ިދުރވުން ތަންތަްނ ބެލެްއޓުާމއި ޘަރީޘާއާ .0.02
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

އަދި އާސާރީ . ކަންބަލަހަްއޓަމުންގެންދެވޭގޮތުގައި ުކިނކަހާ ( އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދު)އާޘާރީ ސަރަޙައްދުން  .0
ގައި ފޮނުވާފައިވާ  4102ލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ރުމަށް ޕްރޮޕޯޝަލެއް ހަދައި ލޯކަސަރަޙައްދު ތަރައްޤީ ކު

 .ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ކޮމެންޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން

މަށްވިޔަސް އެތަން ބަލަހަްއޓަމުންގެންދަީނ އޮްނނަ ަތނެއްކައާޡާރީ ސަރަޙައްދުތަކަކީ ހެރިޓޭޖްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  .4
  .ކައުންސިލުންކަން

 ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވުމަށް އިތުަރށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާކަން .0

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނިލަންދޫއަކީ، ތާރީޚީގޮތުން ފާހަަގކުރެވޭ ރަށަކަށްވެފައި އާސާރީ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ ބައެއް ޚާއްޞަކުރެވިފައި 

އޮތުމާއެކު އެތަން މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމާއެކު، އެސަރަޙައްދުން މަންފާއެއް 
 ހަމަޖެއްސޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ރީތަކެއްޗާއި ކަންކަން ފެންނާނެގޮތަަކށް ލިބޭނެގޮތަަކށާއި، ސަރަޙައްދުގައި އަޘާ

 .  ދަންނަވަމެވެ

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ދީނީގޮތުްނނާއި ޤައުމީ ޮގތުން ފާަހގަ ކުަރންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާަހގަ ކުރުން  .0.08
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ކުރެވިަފއިނުވާކަން  ފާހަގައެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީ ގޮުތން ާފހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީޮގތުން ފާަހގަކުރަންޖެހޭދުވަސްތައް މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށްގެންދިއުމަށްޓާކައި ރަށުގެ އެކިދާއިރާތާކާއި 
 . ދަްނނަވަމެވެ އްވަމުންގެންދެވުމަށްގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރަ

ރުކަން އި ރަށުގެ ސާފުތާހިރެވޭެނ ިއންތިޒާމް ަހމަޖެއްސުމާމަގުމަތި ކުނިކަހާ ާސުފކު .0.03

 ދެމެހެއްުޓން 
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކަންއިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޤަާވއިދުން ކުރަމުންގެންދާ .0

 ރަށުގެމަގުތަކާއި  އެކިއެކި ތަންތަނަށް ފުޅިއާއި ދަޅާއި،ކުނިފަދަތަެކތި އުކާފައިހުންނަކަން  .4
 އެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި ޢާއްމު ޑަސްބިން ބަހައްޓާފައި ުނހުންނަކަްނ  .0

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރަށުގެ އެކިތަންތަަނށް ދަޅާއިފުޅި އުކުމާ،ކުނިފަދަތަކެތި އެޅުމުގެ ުފރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މީުހންގިނައިން އެއްވެއުޅޭ 

ޑަސްބިނަށް އެޅުމުގެ އާދަތަްއ މީހުންގެ ކިބާގަިއ  ޑަސްިބންބަހައްޓަިއ ކުންޏަށް ހިމެނޭ ތަކެތިތަންތަނުގައި 
ރަށުގެ އުކުމުން އެފަދަތަެކތި ރަށުގެ އެކިތަންތަަނށް  އަށަގެންނެވުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާ، 

 ދުށުމުގެ ރަށާމެދު ނުަރގަޅުގޮތަކަށް  ްށ ފަތުރުވެރިންނަށްރީތިކަންގެއްލި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮ
ފުރުޞަތުކުޑަކުރުމަށް މީހުން ޭހލުންތެރިކޮށް ރަށަކީ ީރތި ސާުފ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައި ަރުށގެ ރައްޔިތުންނަށާއި 

ްށ މުން ގެންދެވުމަވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަ ޒިޔާރަތްކުރާމީހުންނަށް ހިތްގައިމު މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ކުރެ
 . ދަންނަވަމެވެ

  

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ޑު ަމގުމަތި ދިއްާލ ބެލެއްެހއްުޓން ނރޭގަ .0.06
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ނުދިއްލޭ ހޮޅިބުރިތައް ފާހަގަ ކުެރވޭ ހިސާބުން އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަމުން ގެންދާކަން .0
 .ހަމަޖައްސަމުްނ ގެންދާކަންމަގުބައްތިތައް ދިއްލުމުގެ ޚަރަދު ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން  .4

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޖަހައި ބައްތިއިތުރަށް ރަށުގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި ބައްތިޖަހައި މިހާރު ރޭގަޑުއަލިމަޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަކުގަިއ 

 . މުން ގެންެދވުމަށް ދަންނަވަމެވެޤަޥާޢިދުން ބަަލހައްޓަވަ

 

 ކޮންޓްރޯލް ުކުރންޕެސްޓް  .0.01
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކަންއަދި ދިމާވެފައިނުވާއެންމެ ބޮޑަށްދިމާވަނީ ހުވަނީގެ ުއނދަގޫ ކަމަށާއި އެހެން އެފަދަ އެއްޗެއްގެ އުނދަގުލެއް  .0
ޚަަރދުކޮށްގެން ޙައްލު ހުވަނީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވުމުން ިއދާރާގެ ބަޖެޓުްނ ހަމަނުޖެއްސޭަނމަ، ރައްޔިތުންގެ ބަެޖޓުން  .4

އިްނ އެހީތެރިކަން އެފް.ޑީ.އެން.ކުރެވޭތޯ ބަލަމުްނ ގެންދާކަމަށާިއ އަދި މާބޮޑަށް އުނަގދޫވާ ަފހަރުތަކުގައި އެމް

 . ކަންފަހަރެއްގެ މަތިން އެހީތެރިކަން ހޯިދފައިވާ 4އެފް އިން .ޑީ.އެން.އަހަރު ތެޭރގައި އެމް 2މިގޮތަށް ހޯދާކަން 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ތުރުބުރީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އު 

ވާނެގޮތަކަށް ދުރާލާ ިފޔަވަޅު އަޅުއްވަމުން ޕެސްޓްގެ ސަބަބުން މީހުްނނަށް ިދމާވަމުންދާ ދަތިތަކާއި ގެއްުލންތަްއ އެންމެކުޑަ
 .  ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 

ކަން ކުއްލި ނުަރއްކަލުގެ ޙާަލތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަުކަގއި ޢާއްމު ފަރުުދންނަށް އެހީތެރި .0.41

 ފޯރުކޮށް ދިުނން 
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްދިމާވެފައިނުވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 . މުހިއްުމކަމަށް ދަންނަވަމެވެދިމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެތިބުމާ، އެކަމަްށ ޕްލޭނެއް ހެދިފައިއޮތުން 
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ދި ގެްސޓް ހައުސް ފަދަ އަ ކެފޭ ދާއިާރގެ ިފހާރަ ތަކާިއ، ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯަރްނޓް .0.40

 ން ބެލު ތަންތަން ހުްނނަނީ ިދވެިހރާއްޭޖގެ ޤާޫނނުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތންތޯ
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 .ކަންތިއްެބވިއިރު ހޮޓާތަކާއި ކެފޭފަދަ ތަންަތން ޤަވާއިދުން ޗެކުކުރަމުން ގެންދެވިފައިވާކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު ވޯކަރުން 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އެފަދަ ތަންަތން ޤާޫނނާއި ަޤވާޢިދާ ޚިލާފަށްހުްނނަނަމަ ކަުއންސިލުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން 

 . ނަވަމެވެގެންދެވުމަށް ދަން
 

ނުލީ ެއއްޗެއްާސއި އިންީޖނު ނގާ އުޅުމާއި ަމގުމަތީަގިއ އިންޖީމަގުމަތީަގއި މީހުން ހި .0.44

ނުލާ ެއއްޗެހި ުދްއވުުމގެ ކަންަކން ާޤނޫނާިއ އެްއގޮްތވާގޮުތގެ މަީތން ިއންތިޒާމްކޮށް 

ނޑުަގއި ުދްއވާ  ބެލެހެއްޓުމަާށއި، ާއންުމންެގ އަތުްނ ީފނަަގިއގެްނ ެއއްގަާމއި ކަ

ނަޑއަާޅ އުޅަނުދފަހަުރން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާުރެގ ކަމާ ބެހޭ ވުޒަ ރާިއން ކަ

ނޑުތަކާ  ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެ މަިތން ިއންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްުޓން  މިންގަ
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ުމންގެންދަވާކަމަށް އްވަކުރަކަތް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަްއ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަްށ ދުއްވައިޯތ ބެލުމުގެ މަސައް .0

 ކައުންސިލުން ވިދާޅުވާކަން 
އިގެްނ ންދޫ ފޮލިސް ސްޓޭަޝނަށް ހުށަހަޅުއްވަޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދުއްވާ އުޅަނދެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ިނލަ .4

 .މުންދާކަންއްވަވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަ އްއްލުކުރެޙަ

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ަމށް ދާ އެއްޮގތަށް ކަްނކަން ބެހެއްޓެވުރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްުދވަހަށް ދުއްވާތަކެތި ިއތުރުވަމުްނދާތީ، ޤަޥާޢި

ގެ މަސައްކަތްތައް މުސްޓޭޝަނާިއ ގުޅިވަޑައިގެން ޙައްލުކުރެއްވު  މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް، ޕޮލިސް
 .ދަންނަވަމެވެ ކުރެއްވުމަށް
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ތަކުން ކުރާ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުަގއާއި ޝަުރީޢ ކޯޓުތަކަށާއި ޝަރުޢީ ކޯޓު .0.40

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދުނން
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

މުރެއް ކޮށްފިނަމަ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ޙުކުމެއް ނުވަތަ  .0
 .ކަންޅަމުންގެންދަވާއަ

 ކަން ތަކުގައި އެހީތެިރވެދެއްވަމުންދަވާރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އެދޭކަންތައް .4

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރަށުގައިހުރި އެހެނިހެންދާއިރާތަކަްށ  ދެއްވުމުގައި ސަމާލުކަންދެއްވައި،ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން  ރުޢީޝަ
 މަސައްކަތް ރާތަކުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށްބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުުލން ދެއްވުމާއެކު މިހާރަށްވުރެ އިދާ

 . ދަންނަވަމެވެ ރެއްވުމަށްކު

 

 ރަށުގެ ބާުރގެ ދަށުަގިއ ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ުގޅޭގޮތުންާނއި އެކިއެކި ގާޫނނުތަކުގެ .0.42

ދަށުން ރަށު ަކއުންިސލާއި ަހވާލުކޮށްަފއިާވ ަކންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުްނާނއި ސަރުާކރުގެ 

ނޑައަާޅ ުހއްަދތައް ދޫކުރުާމއި  އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުްނ ަކއުންސިލް މެުދވެރިކޮްށ ޫދކުރަން ކަ

 އެފަދަ ހުއްދަަތއް ބާތިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިާވ މަސައްކަތްތައް 

 
 :ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ 

 މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން .0

 .ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން .4

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭަހވާނެގޮތަކަށް ހުއްދަދޫކުރެއްވުމާ، ހުއްދަދެއްވުމުގައި ހަމަޖެހިަފއިވާ ޤަޥާޢިދުތަކާއި، 
 . މަށް ދަންނަވަމެވެދެއްވު އިތުރަށް ސަމާލުކަންވުމަށް އުޞޫލްތަކާއެއްގޮތައް ކަންކަން ެގންދެ

 

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  23ގެ  68: ޞަފްޙާ 

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

 

 

އަލަށް އުަފންވާ ކުދިްނާނއި މަރުވާ މީުހންގެ ރެޯކޑު ބެލެހެްއޓުމާއި ސަރުާކރުގެ ކަމާއި  .0.48

އެރަެށއްެގ ބެހޭ އިދާާރއިްނ ައންާގ ގޮތެްއެގ މަތިން ަތާފސްހިސާބު ަނގާ ބެލެހެްއޓުމާއި 

ރަޖިސްޓަީރގައި ރަށްެވހިެވފަިއވާ މީސްމީހުްނނާއި ރަްށވެހި ުނެވ ދިރިއުޅެމުންާދ 

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

 . އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުާވ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބަހަލައްޓަމުންާދކަން .0

 .ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ނަގަިއ ބަލަހައްޓަމުންދާަކން .4
 .އެރަށެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުންެގންދާކަން .0

ޓެއް ހަދާފައިވާކަން، އަދި ގެ ސޮފްދާ ބޭރު ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީރަށުގައި އެކިބޭނުންތަކުގައި އުޅެމުންގެން .2
 .އެރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންދާކަން

ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރެއް ހެދިފައިނުވާކަން ނަމަވެސް ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު ނަގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް  .2
 ކަން ފޮނުވާފައިވާ

ތެރެއިްނ، ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ިނަލންދޫ ރަށްވެހިންެގ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކޮށް ރަށުގެ ވަޒަންވެރިންގެ  .8

 ގެންދާކަންޕްޑޭޓް  ކުރަމުންއަ
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 . ޤަޥާޢިދުން ބެލެހެްއެޓވުމަށް ދަންނަވަމެވެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ 

 

ނަޑއަޅާ މިނޫންވެްސ  .0.43 ކައުންސިލުން ދޭންެޖހޭެނކަމަށް އެކިއެކި ގާޫނނުތަކުގެ ދަށުން ކަ

 އެހެިނހެން ހިދުމަތް ިދުނން
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  

 . އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ

 
   

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ވަނަ ބައި ހަތަރު

 ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުުޅންކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ  2

 ކައުންސިލްތަކާއި ފުލުުހންނާއި އޮްނނަ ގުޅުން  .2.0
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިދާރީ  31 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

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

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި، ކައުްނސިލްގެ ފަރާތުްނ ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާުކރުމަށް ކައުންސިލްގެ  .0
 .ކަންގެންދާތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމުން އެހީ

ކައުންސިލުން ފުލުހުންގެ އެީހތެރިކަމަށް އެދޭކަންކަމުގައި އެންމެއެދެވޭ ގޮތެއްގައި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތް  .4
 ރަށުކައުންސިުލން ފާހަގަކުރާކަން ލިބެމުންނުދާަކން

 ގަޅުނޫންކަން ނރަމެ ކައުންސިލާއި ފުލުހުންނާދެމެުދ އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އެންށުރަ .0
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ފުލުހުންގެ ގުޅުން ކައުންސިލާމެދު މިހާރަށްވުރެ އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާކޮށް ރަށުގެ މާހައުލު ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްކުރުމަށް 
 . އާވިސްނުންތަކަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން ފެންނަކަމަށް ދަންނަވަމެވެ

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް  .2.4
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ  30 އް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ

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

 ްނ ނިލަންދޫ ކައުންސިލުހަމަޖެއްސުމާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިަކން 
 .އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެެއވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ދައުލަތުގެ އެކިފަރާތްތަކުން ރަށުަގއި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ތިރީގައި އެވާތަންތަން ގާއިމްކޮށްފަިއހުރިކަން 

 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް .0
 އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .4
ގެ ހަާދނުަގއި ސަރުކާރުން ( ހިމިތީ އިސްމާޢީލް ކަލޭފާނުގެ ތުއްތު) އިސްމާޢީލް ލައިބްަރރީ هللا ޢަބްދު .0

 ވާޤާއިމްކޮށްދެއްވާފައި

 ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ  .2

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން .2
 ނިލަންދޫ ކޯޓް  .8

 ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒު .3

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ދައުލަތުން އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ރަށުގައި ދެއްވުމަށް ޤާއިމްކޮށްދެއްވާފައިވާ އިދާރާތަކާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަވައިގެްނ 
 . އެފަރާތްތަކުންޭބނުންފުޅުވާ ކަންަކމަށް ރަށުކައުންސިލުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާ އެހީތެރިކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ަޙރަކާތްތަކުަގއި އަިމއްލަ ަފރާތްތަކުގެ ދައުރު ތަރައްީޤގެ  .2.0
އްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ ވަނަ މާ 32 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .0

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

 ިނލަންދޫ ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން  38ޤާނޫނުގެ  ިހންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .4
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާޢަތްތަކަްށ 

މިގޮތުން އެހީ ދޭން ވާނީ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީ . ފައިސާ އާއި ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން އެހީ ދެވިދާނެއެވެ

ނޑައަޅާފައި ވާ ސިޔާސަތާއި މިންގަނޑުތަކާ ތައާރުޟުނުވާގޮތަށް ކަުއންސިލުން ފާސްކޮށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަ
 .ގެ ދަުށްނނެވެޤަވާޢިދުޢާންމުކޮށްފައިވާ 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ނުވާކަންއެކު އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގާފައިވާލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރި ވުމާއިއަމިއް .0
އިޖްތިމާޢީޫރޙް ކުޑަވަމުންދިއުމާ، ކުރިން ލިބެމުންދިޔަ އެއްބާރުލުމާ އެީހތެރިކަން ރަށުގެ ނިލަންދޫގައި އޮތް  .4

 ތަރައްޤީއަށް ލިބެމުްނނުދާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

އެފަދަ ފަރާތްތަކަްށ  ،އެހީތެރިކަންހޯދައި ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ

އެއްބާރުލުން ދިނުމާއެކު، ރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްެގ ބައިވެރިވުން ހޯދައި  ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެިރކަމާ
 .  ރޫޙް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ އިޖްތިމާޢީ

 އެހީ  ޢާންމުދޭ ަކއުންސިލަްށ ސަރުކާރުން  .2.2
 ރަށު ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  64ޤާނޫނުގެ  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 ދޫކުރަންވާނެއެވެ 

 އާބާދީ  (ހ)

 ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު  (ށ)



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 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)
 ރުމިންރަށްރަށަށް، ދާއިރާގެ އެހެން ރަްށރަށުން ހުރި ދު

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ   (ޅ)

ވަނަ މާއްދާގައި  40ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއްކަމަށް ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ( ކ)
ނޑައަޅާފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ރަްއޔިތުންނަށް ހޯދައިިދނުމަށް ދަުއލަތުްނ  ކަ

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

 ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތު ލިބިިދނުން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުްނ ކައުންސިލަށް ސިލަށް ބޭނުންވާ ޢާއްމުއެހީ ބޭނުންވާިމންވަރަށް ކައުން ވަނަ އަހަރު 4102

 ލިބިފައިނުވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 ދެއްވުމުގައި ބަޖެޓް ކަުއންސިލަށް ހޯދާ ވާފުޅުޖެހޭ ަކންކަމަށް ބޭުނންކައުންސިލުންދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަްތތަކަށާއި، ކުރައްވަން

އެ އޮތޯރިޓީގެ ަސމާލުކަމަށް ގެނައުމަްށ ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިީޓން ިމހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވުމަށް 
  . މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކުއްލި ޙާލަތުަގއި ކަުއްނސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ  .2.2
ކައުންސިލްތަކަށް ވަނަ މާއްދާގައި ާވގޮތުން  34ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

 .ކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާެނއެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިނުވާކަން 4102

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ހޯއްދެވުމަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް ަކއުންސިލަށް  ތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރައްވާނެކުއްލި ޙާލަ        
 . މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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 ވަނަ ބައިފަސް

 ންރައްޔިތުންގެ ބައިވެިރވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބުާދރީވު 2

 ޝަކުވާ ބަލަިއގަތުމާއި ަޖވާބުާދރީުވން  .2.0
 ރަށު ވާގޮތުން ގައި( ބ) މާއްދާގެ  ވަނަ 10 ޤާނޫނުގެ ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 .ޖަާވބުދާރީވާންޖެހެއެވެ އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ ސިޓީންކަން  .0

 .ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ،ޖަވާބުދާރީ ާވނެގޮތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަން .4
ޝަކުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގައި ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅުމުން އެ ޝަކުވާއަކާއި ގުޅޭ ޔުނިޓަށް ފޮނުވައި ޔުނިޓުން  .0

ޖަވާބުދެމުން ގެްނދާކަމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ދުަވހުގެ ތެރޭގައި 0ޖަވާބު ދެވެން އޮތްނަމަ 

 .މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަން
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 .ޥާޢިދާިއ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދަންަނވަމެވެޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ،ޖަވާބުދާރީ ުވމާބެހޭ އުޞޫލެއް ހަދައި ޤަ
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މާއި ަރއްޔިުތންގެ ޚިޔާާލއި މަޝްަވރާ ކަމާބެހޭ ރައްޔިތުްނގެ ބަިއވެިރުވން ހޯދު .2.4

 ފަރާތްތަކަށް ދިނުން 
އިދާރީ ވާގޮތުން ވަނަ މާއްދާގައި  14ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .0

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

ގެ ަދށުްނ ( ށ)ަވނަ މާއްާދގެ  40 ޤާނޫނުގެ ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދައިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .4

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

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުލިބި ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލެވޭ ބައްދަލުުވންތަކަށް ކުރިން  ތުންގެ ބައިވެރިވުން އެންމެރައްޔި .0

 ކުޑަވަމުންދާކަންފަހަކަށްއައިސް ރައްޔިތުންދެމުންގެންދާ ތަރުހީބު 
ަމޝްވަރާ ހޯދަމުންދާކަމަށް  ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދަންެޖހޭ މުހިއްމުކަންތައްތަކުގައި ރަްއޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް .4

 ކައުންސިލްގެ ރައީސްވިދާޅުވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރަށާގުޅޭ މުހިއްމުނިންމުންތަްއ ކައުންސިލުން ނިންމެވުމުގެކުރިން ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ  .0

 . ވީހާވެސްބޮޑަކަށް ހޯއްދެވުމަށް ަދންނަވަމެވެ
މަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުަމކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ލާ .4

ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން،ދިމިޤްާރތީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިިވ އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިްއލައަށްނިންމުމަށް 

ޘަޤާފީޮގތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގައި ދިރިއުޅޭ މަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާޢީޮގތުންާނއި،އިޤްތިޞާދީގޮުތންނާއި،
ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެފެންވަރު މަތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނާ އެންމެގާތުން 
 ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން ކަމަށް

ވާތީ، އެގޮތުގެަމތީން ކަންަކްނ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކަިއ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައިކަންކަން 

 . ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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 ވަނަ ބައި ހަ

 އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 8

 .އެކުަލވާލުންއަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީަތއް  .8.0
ގެ ދަށުން ކޮންމެ ރަށު ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  02ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި އެރަށެއްގެ އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއެއް 
ނޑައަޅާނީ މިޤާނޫނުގެ ދަުށްނ ހެދޭ ޤަވާއިދާ އެ. އޮންނަންވާނެއެވެ އްގޮްތވާ ިމ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނޭ މެްމބަރުންގެ އަދަދު ކަ

   . ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ވަނަ ައހަރު ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަްތކުރާ ކޮމިޓީއަށް  4104ނޮވެމްބަރު  01 .0

 މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާކަން 12
ކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާގެ މަޤާމު ޝަމުސުއްނިސާ އިބްރާހީމް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތް  .4

 އަދާކޮށްފައިވާކަން 
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސާގެ މަޤާމު ޢަޒީޒާ ޢަލީ އަދާކޮށްފައިވާކަން .0
ެއއީ ރައީސާއާއި . ންމެމްބަރުންކަ 4އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގައި މިހާުރ ތިބީ  .2

 .ނާއިބުރައީސާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނިލަންދޫ ފަދަ އިޖްތިމާޢީ ރޫހެއްގައި ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް ހިގަމުން، ކާމިޔާބުތަކެއް ހޯދަމުންގޮސްފައިވާ ތަޢުލީމީގޮތުން 
ރަގަޅުގޮތެއްގައި ހިގަމުންނުދިއުމަކީ، ކަންބޮޑުވާންޖެހޭފަދަ  ރަގަޅު މިފަދަ ރަށެއްގައި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއެއް

 ކޮމެޓީއަށް މެންބަރުން ހަމަކުރައްވައި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމަކަށްވާތީ، ނިލަންދޫގައި އަންހެނުންގެ 

  . ވުމަށް ދަންނަވަމެވެރަގަޅަށް ހިގާނެގޮތެްއ ހަމަޖެއްސެރަށުކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަުށން އެކޮމެޓީ 
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 ލިއްޔަތު ްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިީޓެގ މަސްއޫއަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަ .8.4
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްެވހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮުތން ރަށު ކަުއންސިލަށް ލަފާ  .0
 ނުވާކަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ދިނުމަށް ކޮމެޓީއިން

 ކަންކޮމިޓީގެ މުދާ މިލްކު ކުރުމަށާއި ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތް ހިންގުމަށް ެއއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާ .4
 .މިހާތަނަށް ކޮމިޓީއިން ދައުވާޮކށްަފއިނުވާ ކަމަށާއި އަދި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިނުވާކަން .0

 އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތެއްކޮށްފައިނުވާކަން  .2
 .ނުވާކަންފައި އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެީޓއިން މަސައްކަތެއް ކޮށް .2

 .ުނވާކަންފައިސައްކަތެއް ކޮށްސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަ .8
 .ނުވާކަންފައި މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ އަންެހނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށް .3
 .ނުވާކަންފައި އަންހެނުންގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށް .6

 .އެއްކުރެވިފައިނުވާކަން އަންހެނުންނާ ބެހޭ މުހިއްމު މަޢުޫލމާތު .1
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހިގަމުންނުދާތީ ނިލަންޫދފަދަ ރަށެއްގައި  .01

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތެއް ހިގަމުންނުދިއުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭފަދަ 
 ހަގަކުރެވޭކަންކަމެއްގެގޮތުގައި ފާ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކޮމެޓީގެ މައްސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ަކންކަން ޤާނޫނުގައިާވ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ
 .  ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖަްއސަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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 ހަތްވަނަ ބައި 

 ކައުންސިލުން ިވޔަފާރިކުރުން 3

ލާަމރުަކޒީ އުސޫލުްނ ހިްނުގމުގެ ާޤނޫުނ  ދިވެިހރާއްޭޖގެ އިދާީރ ދާިއރާތައް  .3.0

 ފާސްވުުމގެ ކުިރން ހުިރ ރައްޔިތުްނގެ ވިަޔފާިރއާިއ މުދަލާއި ަފއިސާ 
ވަނަ މާއްާދއިން މިޤާނޫަނށް ޢަމަުލ  001ޤާނޫނުގެ  ިހންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފަށާ ތާރީޚާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ، މިޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަން  ކުރުމުގެ ކުރިން ހިންގަމުންއައި ސަރުކާރުގެ
ހަމައަށް ހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ރައްޔިތުންގެ 

ލާސްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ން ައއި މަދަރުސާތަކާއި މަކުތަބުތަކާިއ ކްމުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުންގެ ހިންގަމު
ކައުންސިލާއި ރަށު މަރުކަޒުތަކާއި އިންޖީނުގެތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަްތތައް ، މިޤާނޫނުގެ ދަުށން އުފައްާދ އަތޮޅު 

އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްާވ  މިގޮތުން. ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުވީއެވެ ކައުންސިލް އުފެއްދުމާއެކު، ރަށު 

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

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 :ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން  4100 .0

 ( ހާރަރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފި)އައްޑަނަ  .0.0
 އިންޖީނުގެ .0.4

 ޕްރީ ސްކޫލް  .0.0

 ފިނިހިޔާ އިމާރާތް.0.2
 ކުޅިވަރުހިޔާ  .0.2
ނޑު .0.8  ބޯޅަދަ
 ގަބުރުސްތާން .0.3

 ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް  .0.6
 ރަށްވެހިގެ.0.1

 ފެންޕްލާންޓް  .0.01

 ނަރުދަމާ ނިޒާމް މަރުކަޒު  .0.00
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 އަންހެނުންގެ މަރުކަޒު  .0.04
 ސްޓޭޖް .0.00

  2މެޑިސިން ޒޯން  .0.02
ނޑުވެރިންގެ ހިޔާ .0.02  ދަ
 ކުރީގެ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ .0.08

 

 : ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ  .4

 

 ބަދަލުވި އިރުހުރި ފައިސާ  ބަދަލުވި އަހަރު  އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް 
ކޮމެޓީގެ ނަމުގައި އޮންަނ . ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެއިން ބްރާންޗްގައި ރކ

 އެކައުންޓް 
 ރުފިޔާ  963,318.33 00.10.4100

 ރުފިޔާ  60124.15 03.10.4100 ކޮމެޓީގެ އެކައުންޓް. މުލީ ބްރާންޗްގައި އޮންނަ ރކ
 ރުފިޔާ  49,299.89 10.14.4100 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ަރއްޔިތުންގެ އެކައުންޓް

 
 :ތަންތަނާ ގުޅުންހުރި ފައިސާއާއިތަކެތި  ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ  .0

 

 އަގު  ބަދަލުވި އަހަރު  އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް 
 ރުފިޔާ  605,884.84ތިޖޫރީގައި  00.10.4100 އިންޖީނުގެ 

 03.10.4100 އައްޑަނަ ރުފިޔާ 963,318.33ބޭންކްގައި 
 ރުފިޔާ  49,164.33 10.14.4100 ޕްރީ ސްކޫލް 
  

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އެތަންަތނުން ރައްޔިތުންނަށް  ބެލެހެއްޓުމާއެުކ، ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިުހރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް

 . މަށް ދަންނަވަމެވެބޭުންނކުރަން ފެއްޓެވު ލިބޭނެގޮތަަކށް މަންފާއެއް

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ކުރަުމންާދ ވިޔަފާރިތަކާ ކަުއންިސލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަސީލަތްތައް ކައުންސިލުން  .3.4

 ގާއިމުުކރުމާއި އިްނވެްސޓްކުރުން 
    :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ( ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮ ފިހާރަ )އައްޑަނަ  .0

 .ތެލުގެ ވިޔަފާރި ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއެކު ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާކަން .0.0
ޭބނެމަގެއް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ ކުންފުިނތައް ހުރުމުްނ ިމހާރަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް ތެޔޮގަްނނަންލިރާއްޖެތެޔޮ  .0.4

 އޮތްތޯ ބައްލަވާފައި ނުވާކަން 
މާލޭންގެނެޭވ "ޖެނުއަރީން ފެށިގެްނ އެއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާދެމެދު ގެނެވިފައިވާ ތެޔޮބަލައިަގނެ  4102 .0.0

 ވާފައިނުވާކަން ފޮތުގައި ސޮއިކުރު" ތެލުގެހިސާބު
 ކްރެޑިޓަށް ދޫކޮށް ފައިސާނުލިިބ ގިނަދުވަސްތަކެއްވެފައިވާ ބިލްަތކަށް ފައިސާ ހޯދިފައިނެތްކަން  .0.2
ޑިސްޕެންސަރ އިން ތެޔޮވިއްކައި ލިބޭފައިސާ އޮފީހަްށބަލަިއގަނެ ރަސީދުހެދުމުގައި ފޮތުގަިއ އޮންނަ ޢަދަދާ  .0.2

 ރިކަން ރަސީދުގެ އަދަދާ ދިމާނުވާގޮތަށް ބައެއްކަންކަން ހު
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުން ަބަލހައްޓަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މިފަަދ މުހިއްމުތަނެއްގެ އިންޓާނަލް ޮއޑިޓް ކުރުމާއި، .0.8

 މޮނިޓަރކޮށްބެެލހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށުކައުންސިލްއިދާރާއިން ރަގަޅު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ތެލުގެ ހިސާބުތަކަީކ، އެހެންވިޔަާފރީގެ ހިސާބުތަކާ ތަކެއްޗަށް ބަަލންޖެހޭވަރަށްވުރެ ވަރަށްޚާއްސަ ސަމާލުކަންދީގެން  .0

އަދި މިކަން  ހަްށ ފުރިހަމަކުރައްވަމުންގެންދެވުމަށާއި،ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ތަކެތިކަމަށްވުުމން އެކަންކަން ދުވަހުންދުވަ
 . މަށް ދަންނަވަމެވެރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެއްވުރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން ކަށަވަ

އަގުތަކެއްގަިއ  ޑީސަލް، ޕެޓްރޯލް ފަދަތަކެތި ރާއްޖޭގެ ވަކިވަކި ފަރުދުންވެސް ބޭރުން އެތެރެކޮށް ތަފާތު .4

ތެޔޮވިއްކަމުންާދ ފަރާތަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް ިއުތބާރުހިފޭގޮތަކަްށ ވިއްކަމުންދާތީ، އައްޑަނަ ތެޔޮފިހާރައަށް މިހާރު 
ެތޔޮވިއްކޭނެގޮތެއް  އި، މިހާރަށްވުރެ ުލއިއަގެއްގައި އައްޑަނައިންވަލައްއެހެންފަރާތަކުން ތެޔޮލިބެންއޮްތތޯބަ

  . މަށް ަދންނަވަމެވެއްލެވުއޮތްތޯބެ
ނޮވެމްބަރގެ ކުރިން ނިންމެވުމަށާ،  4102ތައް ލަސްވެގެން ތެލުގެ ހިސާބުތަކުން މިހާރުފާހަަގކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ .0

 4102އައްޑަނައިގެ ތެލުގެ ވިޔަފާރި ހިގަމުންދާގޮތް ބަލައިޗެކްކޮށް ކައުްނސިލްގެ އިދާރާއިން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 
 . މަށް ދަންނަވަމެވެޕްޓެމްބަރގެ ކުރިން ހަމަޖެއްސެވުސެ

ށް ލިބެންެޖހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގައި ރަށުކައުންސިލް އިާދރާއިން އެޅެންހުރި ނުލިބިގިނަދުވަސްވެފައިވާ އެކަުއންޓްތަކަ .2

 . މަށް ދަންނަވަމެވެއްވުޑިސެމްބަރގެ ކުރިން އެޅު 4102 ފިޔަވަޅުތައް

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކަރަންޓް ޚިދުމަތް  .4
  .މުންދާކަންދެވެކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  .4.0

ޖެނެރޭޓަރ  0ރަށުގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާވަމުންދާ ނިސްބަތަށް ަބލާއިރު މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ  .4.4
ޖެނެރޭޓަރ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ގޮސްފައިވުމާ، ބައެއްސަރަޙައްދުތަކުގެ ކޭބަްލ  10ގެތެރެއިން 

 ބަދަލުކުރަންޖެހިފައިވާކަން 
މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަކީ، ރަށުގެ ރައްޔިތުްނނާުގޅުންހުރި ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގައި  .4.0

ޚިދުމަތްތަކަކަށް އޮންކޯލްގައި އަބަދުވެސް ތިބެންޖެހޭ ރަށުެގ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރަމުންދާ 

ންކްރިމެންޓް، ޯބނަސްފަދަ ތަކެތި ބައެއްކަމަށްވުމުން، ވަޒީފާގައި ރަގަޅުމުވައްޒަފުން ތިބުމަށް ހިްތވަރުދިނުމަށް އި
މިކަމުގެސަބަބުން އަވަސްއަވަހަށް ަތަނށްއަންނަ ރަގަޅު . ލިބޭނެ ހަރުދަާނ ނިޒާމެއް ޤާިއމް ކުރެވިފައިނުވާކަން

 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާދޫކޮށް އެހެންަތންތަނަށް ބަދަލުވެ ނުވަތަ ވަކިވަުމންދާކަން 
ނަކައިން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތްދެމުންގެންދާ ރަށްރަށުން ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ފެ.4.2

ސަބްސިޑީ ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުްނނުދާތީ، އެފަދަ ރަށްރަށުން ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓްެގ ލިބޭ 
 .ންުނދާކަންޚިދުމަތުން ލިބެމުންދާ މަންފާއާއި ލުއިކަން ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންަނށް ލިބެމު

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނި

އި ގެއްލުންނުވާނެގޮތުެގމަތީން ތަނުގަިއ ވަލައްރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން ލިބެމުންދާ އާމްދަނީއަށްބަ  .0
 .ދަންނަވަމެވެމަށް ރަގަޅު އޮނިގަޑެއް ތައްޔާރުކުރެއްވުވަޒީފާއަދާކުރާމީހުންނަށް ދެވެންުހންނަ އިނާޔަތްތައް ލިބިދެޭވނެ 

ހަމަނުޖެހި  ލިބިގަންަނ، ރައްޔިތުންނަށާއި، އެހެނިެހންފަރާތްަތކަށްނިލަންދޫގެ އިންޖީނުގެއިން ކަރަންޓްޚިދުމަތް  .4
 ިލބެމުންދާފަދައިން ރާއްޖޭގެ އެހެންރައްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް  ކަރަންޓް ސަބްސިޑީ އާއި ލުއިތައް ، ލަސްވަމުންދާ

ހޯއްދެުވމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހާފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ނެގޮތެއް އަވަހަށް ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ލިބިދެވޭ
 .ދަްނނަވަމެވެ ދައްކަވައިގެން ގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް

 

 އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދިނުން  .0
  .ޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ޖަމާކުރެވެމުންދާކަންރަށްވެހިގެ، މެޑިސިންގ ޒޯން ކުއްޔަށްދީގެން ރައް .0.0
ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބެމުންދިޔަ ފިނިހިޔާ ޢިމާރާތް ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީއެއްނުލިބި ހުންަނާތ  .0.4

 ގިނަދުވަސްތަކެއްވެފައިވާކަން 

މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭެނ ކުރީގެ ޕްރީސްކޫލް، ރަށްމެދު ކުޅިވަރުހިޔާ ކުއްޔަށްދޫކުރުން ނުވަތަ  .0.0
 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަންޖެހިފައިވާކަން

ކުރިން އިންޖީނުގެ ހިންގި ޢިމާރާތް ދޫކޮށްލެވިފައިހުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެތަނުްނ ރައްޔިތުންނަްށ  .0.2

 ފައިދާއެއްލިބޭނެގޮތަަކށް ތަނުގެ ޭބނުން ކުރަންޖެހިފައިވާކަން 
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 މުދާ ވިއްކުން  އައްޑަނައިގައި ހުރި އިމްޕޯޓް  .2
  .އައްޑަނާގައި ކުރިން ވިއްކަމުންދިޔަ މުދާ މިހާރު ވިއްކަމުންނުދާކަން 

 
 ތަކެތި ކުއްޔަށްދީގެން ލިބޭ ފައިސާ  .2

  ތަކެތި ކުއްޔަށްދީގެން ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ހޯދަމުންދާކަން
 ރުއްގަހުން ލިބޭފައިސާ  .8

 އާމްދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭޮގތަްށބަލަހައްޓަުމންެގންދާކަން ރުއްގަސް ބެލެހެއްޓުމާ، ރުއްގަސްކުއްޔަށްދީގެން 

  
 ފެންޕްލާންޓް  .3

 ފެންޕްލާންޓް މަރާމާތުކޮށް ަބލަހަްއޓައި އެއިން މަންފާއެއް ހޯދަމުްނނުދާކަން 
 

 ކުޅިވަރު ސްޓޭޖް  .6
ގޮތަްށ އެއިންަމންފާއެއް ނުވާކުޅިވަރު ސްޓޭޖް އާއި އިންވެގެންހުރި ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާްތ ނުބެލެހެްއޓި އަދި 

 ދޫކޮށްލެވިފައިވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މަކަްށ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޢިާމރާތްތަކުގެތެރެއިން ކުއްޔަށްދޫކުރެވިދާނެތަންަތން ކުއްޔަށްދޫކޮްށ އެހެންބޭނު
ދޫކޮށްލެވިފައިހުރި  ރަގަޅަށް ނުބެލެހެއްެޓވި މިހާރު ހަމަޖެއްސެވުމަށާ،ންކުރެވިދާެނތަންަތން ބޭނުްނކުރެއްވޭނެގޮތް ބޭނު

 . ތަންތަން ބެލެހެއްޭޓނެ ރަގަޅު އިންތިޒާމެއް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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ކައުންސިލުން ުކރަމުްނދާ ވިަޔފާރިތަކުެގ އިާދރީ ކަންތައްތަާކއި ިހސާބު ކިތާބު  3.4.0

  ބަލަހައްާޓގޮތް
 ނަރުދަމާ ، (ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮ ފިހާރަ ) އައްޑަނަ އިންޖީނުގެ، 

 :ވިޔަފާރީތަކުގެ ޤަވާޢިދު  ކުރަމުންދާ ކައުންސިލުން  .0
 ންގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތު ނިލަންދޫ ރައްޔިތު. ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއެއްގައި ފ  .0.0

ނޑު  ނޑާއި ވަޒީފާގެ އޮނިގަ ނަމަވެސް މުސާރަ ޝީޓްތައް . ގައި އެކުލަވާފައިވާކަން 4101ސެޕްޓެމްބަރ  10އޮނިގަ

ފުރަތަަމ . )ން އިސްލާޙް ގެނެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރުވުނު ނަމަވެސް އިސްލާޙެއް ފެންނަން ނެތްކަންމު ބެލިބެލު
ނޑުގައި ެޓކްނިކަލް އެލަވަންސް  (ހިމެނިފައިުނވާތީ  އެކުލަވާލެވުނު އޮނިގަ

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންެގ މުަވއްސަސާތައް ހިންގުމުގެ ޤަވާއިެދއް ހެދިފައިވާކަން އެނެގން އޮްތ ކަމުގައިވިޔަސް . ފ  .0.4
 .ޤަވާއިދު ފެންނަން ެނތްކަން

ޢަމަލު ކުރަންޖެޭހ އުޞޫލުގެ އިސްލާޙެއް ލިބިފަިއއޮތް ނަމަވެސް  އްޔިތުންގެ މުވައްސަސާ ހިންގުމުގައިރަ  .0.0
 ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލެއް ފެންނަން ނެތްަކން  ޔިތުންގެ މުވައްސަސާ ހިންގުމުގައިއްރަ

 

 :ދުވަހުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި އިދާރީ ގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުން  .4
 ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ނުލިޔާކަން   .4.0

 އިދާރި ގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުުވންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ނުލިޔާކަން  .4.4

 

 :ޙާޟިރީ  .0
 އިން ފެށިގެން ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ހަދާފައި ނުވާކަން  4100އޮކްޓޯބަރ  41 

 

 :މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން  .2
 .ެނތްކަންފެންނަން މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް   .0.0

 އަޕްޑޭޓް ނުކުރާކަންސަލާމް ރެކޯޑްކުރާ ފޮތް /ޗުއްޓީ  .0.4

 .ޗުއްޓީ ޗިޓް ހަދާފައިވާއިރު ޗުއްޓީގެ ބާކީއާއި ދިމާނުވާކަން  .0.0

 އޮތްަނމަވެސް އޭގައި ނުލިޔާކަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ބޭރަށްދާ ފޮތެއް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް   .0.2
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 :މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން  .2
 .ފައިލް ކުރުމަށްހުރި ލިޔުންތައް އެންޓްރީގައި ހުރިކަންއެންޓްރީއަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންަތކުގެ ތެރެއިން   .2.0

ނޑު އޮންނަ ކަމަށް 4އައްޑަނައަށް އަދި އިންޖީނުގެއަށް   .2.4 ނަމަވެސް އެންޓްރީ ކުރާއިރު އެއްކޮށް . އެންޓްރީ ތައްގަ
 ނަންބަރު ޖަހާކަން 

ރަށުކައުންސިްލ  ކަންކަމުގައިންޓާަނލް އޮޑިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިގަމުންދާގޮތް ބަލައި މޮިނޓަރކުރުމާ އި  .2.0

 އިދާރާއިން ދޭންވާ ސަމާލުކަން ދެވިފައިނުވާކަން 

އިދާރީ ކަންކަން ކުރަންތިބޭ މުވައްޒަފުން ގިނަގިނައިން ބަަދލުވަމުންދިއުމާ އަލަށް އަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް   .2.2

 ތުގައި ދެވިފައިނުާވކަންމަސައްތުގައި ދޭންވާ އެހީތެރިކަން ރަށުކައުންސިލްއިދާރާއިން އެންމެއެކަށީގެންވާ ގޮ

 

 :މަސައްކަތު މާހައުލު  .8
 އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ނެތްކަން   .2.0

 .އަލަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް ކަންކަން ކިޔާދީފައިނުވާތީ ކަންަކން ކުރަންފަސޭހަ ނުވާކަން  .2.4

ަވޞީލަތްނެތުުމން ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިތައް ހިްނގަމުންދާ މަރުކަޒުގައި ފެކްސް، އިންޓަރނެްޓ، ފޯން ފަދަ   .2.0
 އެފަދަވިޔަފާރިއެއް ރަގަޅަށް ހިންގުން ވަރަށްބޮޑަށްދަތިާވނެކަން 

 ވިޔަާފރި ކުރުމަށް ޭބނުްނވާ މުދާ ގަތުން  3.4.4
މުދާ ގަންނަންވެއްޖެނަމަ ލިސްެޓއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ނިަލންދޫ ކައުންސިލަށް ހުަށހަޅާކަން އަދި އެލިސްޓަށްވާ 

 .ގަތުމަށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރާގައި ލިޔުމަށްފަހު ތަކެތި ގަތުމަށް އެފައިސާ ޙަވާލުކުރާކަންފައިސާ ލިބުމުން ތަކެތި 

 ސްޓޮކް ބެލެހެްއޓުން  3.4.0
 ސްޓޮކްފޮތް އަޕްޑޭޓް ނުކުރާކަން. ކަންސްޓޮކް ފޮތުގެ ބާކީއާއި ސްޓޮކްގައި ހުރި ތަކެއްޗާއި ދިމާނުވާ

 ފައިސާ ަޚރަދު ކުރުުމގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހަްއާޓގޮތް  3.4.2
 ރަދު ކުރުމަށް ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާކަން ފައިސާ ޚަ .0

 18އަދާލަތު ޕާޓީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކުރުމަށް  ފްޒުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހުގައި ހި 0202 .4

 .ނެތްކަންރުފިޔާގެ ބިލް 40266/-ގައި ނަގާފައިވާ  4100ޖޫން 

ބިލްގައިވާ ޖަނަރޭޓަރ އަގުން ބައެއް INV/DM/2012/127 (04.00.04 )ޑީޓެކް ކޮމްޕެނީގެ ނަންބަރު  .0

 .ރުފިޔާގެ ބިލްނެތްކަން 60/64482ގައި ނަގާފައިވާ  4100މާރިޗް  44ދެއްކުމަށް 
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ބިލްގައިވާ ޖަނަރޭޓަރ އަގުން ބައެއް INV/DM/2012/127 (04.00.04 )ޑީޓެކް ކޮމްޕެނީގެ ނަންބަރު  .2
 .ރުފިޔާގެ ބިލްނެތްކަން 62/64482ނަގާފައިވާ  ގައި 4100ނޮވެމްބަރ  01ދެއްކުމަށް 

ބިލްގައިވާ ޖަނަރޭޓަރ ުނަދއްކާހުރި ފައިސާ INV/DM/2012/127 (04.00.04 )ޑީޓެކް ކޮމްޕެނީގެ ނަންބަރު  .2
 .ރުފިޔާގެ ބިލްނެތްކަން 60/64482ގައި ނަގާފައިވާ  4102މާރޗް  11ދެއްކުމަށް 

 ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ    3.4.2.0
 .އެކުލަވާލާފައިނުވާކަންޗެކް ރަޖިސްޓްރީ 

 :  ތިޖޫރީގަިއ ބަަހއްޓާ ފަިއސާގެ ހިސާބު 3.4.2.4
 .ވިޔަފާރީން ލިބޭ ފައިސާ ބަހައްަޓނީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ތިޖޫީރގައިކަން

 :  ހަރުމުދަލުެގ ރަޖިސްްޓރީ 3.4.2.0
 .ނަމަވެސް  ފޮތް އަޕްޑޭޓް ނުކުރާކަން. ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހެދިފައިވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

 4102ނިލަންދޫގެ ވިޔަފާރީގެ ހިސާބުަތކާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުކޮށް  .0
 .ނޮވެމްބަރގެ ކުރިން ނިންމެވުމަްށ ދަންނަވަމެވެ

ލިޔެކިއުންތައް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން ޗެކްކޮށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި ތަކާގުޅޭ އެންމެހައި  .4
 .ޓެމްބަގެކުރިން ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެސެޕް 4102ބެލެހެއްޓޭނެ އިްނތިޒާމެއް 

 ކައުންސިލުން ފީާއއި ކުިލ ނެުގން  .3.0

ކައުންސިލްތަކުން ޭދ  ންވަނަ މާއްދާއި  36ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނޑައަޅާ ފީނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަްށ ލިބިގެންވެއެވެ މިގޮުތްނ . ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަ

ނޑައަޅަންވާނީ އެަތނެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެަމތިން   ނަގާ ފީ ކަ
 މިގޮތުން ނެގޭ ފީތަކަކީ؛. ކަމުގައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ

 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ ( ހ)

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް ނަަގންޖެހޭ މަހު ފީ  ( ށ)



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  32ގެ  68: ޞަފްޙާ 

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

 

 

 ރަށު ފެންވަރުގައި ދެވޭ މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތަށް ނެގޭ މަހު ފީ  ( ނ)

 ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް ނަގާ މަހު ފީ ކުނި ޖަމާކޮށް  ( ރ)

ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީ ( ބ)  ރަށުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަ

 އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ ( ޅ)

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

 އަހަރީފީ

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީ ( އ)  ޑައިވްކުރުމަށް ކަ

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

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

 .ގޮއިފާލައްބަ އާއި ހިންނަ ފަދަ ަތންތަނުގެ ކުލި ( ފ)

 .ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި ( ދ)

ނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓުފަހަރަ ( ތ) ނޑައެޅިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށާއި ސަރަޙައްދަށް ނެގޭ ކުލިކަ  .ށް ކަ

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

 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  

 ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުންނަގާފީ ފިަޔވައި އެހެންފީއެއް ނަގަމުންނުދާަކން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނެގުމުގައ ކައުންސިލުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލަށް ނެގިާދނެފީތައްކަމަށް ކަ

ފީ ނެންގެވުމުގައި އަދި ކަރަންޓް. އި ކުރެވެންހުރިކަންކަން ނިންމުމަށް ދަންނަވަމެވެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ފީނެގުމުގަ
ޤާނޫނުގައިވާގޮތުން އެނަރޖީ ޮއތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯއްދަވަންޖެޭހނެތީ، ޤާޫނނާއެއްގޮތަށް ކަރަްނޓްފީ ނެގުމުގެކަންތަްއ 

  . ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ރައްޔިތުްނގެ މުދާ ވިއްުކމާއި ބަދަލުކުުރން  .3.2
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 މުދަލެއްވިއްކައި ބަދަލުކޮށްފައިނުވާކަން ރައްޔިތުންގެ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

އްކައި ބަދަލުކުރާނަަމ ޤާނޫނީގޮުތން ފުރިހަމަކުަރންޖެހޭ ކަންކަމާމެދު އްޔިތުންގެ އަގުހުރި ތަކެްއޗެއް ވިރަ
 . ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ 

 ހުުޅާވފަިއވާ ަފންޑުަތއް ކައުންސިލުން  .3.2
    :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ރަށުގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްވާ ފަންޑް  .0

 ކަން ނެތް އަދި ންނަށް ނިސްަބތްވާ ފަންޑެއްރަށުގައި ރައްޔިތު  .0.0
ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގާނަމަ ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ހުޅުވައިގެންނޫނީ ޤާނޫނީގޮުތން އެމަސައްކަތް  .0.4

 . މިހާރުކުރެވެންނެތްކަން

 
 ރަށުގައި ގާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަންޑުތައް  .4

 އެފަދަ ފަންޑެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވެމުންނުދާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އުތުރުބުރީ  ނިލަންދެ އަތޮޅު 

ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެނަމުގައި ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރިތައް ޤާޫނުނގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހިންގުަމށްަޓކައި އުފައްދަންޖެހޭ 

 . ޑިސެމްބަރގެކުރިން އުފެއްދުމަށް ދަންނަވަމެވެ 4102ފަންޑްސްތައް ލަސްވެގެން 

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލުން ޯލނު ެނުގން .3.8
ތަރައްޤީެގ  ވަނަ މާއްާދގައި ވާގޮތުން 60 ޤާނޫނުގެ ިހންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންީފޛުކުރުމަށްޓަަކއި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކުްނނާއި އެހެނިެހން  ޕްލޭންގައި ކަ
ކައުންސިލުން ނަާގ ލޯނުތަކަށް ދައްކަންެޖހޭ . މާލީ އިދާރާތަކުން ލޯނު ނެގުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 .އަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފަކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންޖެހެއެވެފައިސާ ކުރި

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް ޯލނެއްަނގާފައިނުވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނަންގަވާ ކަމެއްގެ ދިރާސާތައް ރަގަޅަށްހައްދަވައި ފައިދާއެއް ނުވަތަ ކައުންސިލުން ލޯނެއް ނަންގަާވނަމަ އެލޯނެއް 
 . މަށް ަދންނަވަމެވެންގެވުށަވަރުކޮށްފައިނޫނީ ޯލން ނުނެކުރިއެރުމެއް ލިބެންއޮތްކަމެއްކަން ރަގަޅަށް ކަ

 ކައުންސިލުން އެހެްނ ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ިދުނން .3.3
ކައުންސިލަށް  ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން 62 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑައި ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެހެން ކައުންސިލަކަށް  އެއަހަރަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ކަ
. ތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުަވންޖެހެއެވެމިގޮތުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާ. ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

އަދި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ކައުންސިލަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރައި ނުދައްކާނަމަ އެފަރާތަށް ސަރުކާރުން ލިޭބ 

 .އެވެފައިސާއިން އުނިކޮށް އަނެއް ކައުންސިލަކަށް އެފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 އެއްވެސްފަރާތަކަށް ލޯނެއްދީފައިުނވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފައިސާހުރެފައި އެއްވެސް މަންފާއެއްނުލިބޭޮގތަކަްށ 
ގެންނަމަވެސް އުންސިލްތަކަށް ޯލންޫދކުރައްވައިއެހެންކަލޯންޭބނުންވާ ގިނަޢަދަދެއްގެފައިސާ ބަހައްަޓންޖެހޭނަމަ، 

ރައްޔިތުންނަށް އިތުރަށް މަންފާލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯއްދަވަންޖެޭހނެތީ، އެކަމަށް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ނިންމަވައި، 
 . ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އިތުރު ނަފާ ނެރިދާނެކަންކަން ިހންގެވުަމށް  މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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ން އަނބުރާ އުޫޞލުއަމިއްލަ ަފރާތްތަކުެގ ފައިސާ ބޭުނންކޮްށގެން ވިޔަާފރު  .3.6

 ދައްކާގޮތަށް ތަންތަން ެހދުން 
އަމިއްލަ  ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން 68 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ، ފަރާތްތަކުން އެފަރާްތތަކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި  ކަ
އެވަސީލަތެއް ހިންގުމަށްފަހު އަނބުރާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައވާ ހޮޓާ، ގެސްްޓ 

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

މިގޮތުން ކައުންސިލްތަކާއި . މިގޮތުގެ މަތިން ހަދާ ތަންތަނަކީ ކައުންސިލްގެ ތަންތަނެވެ. އެގްރީމެންޓްކޮށް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ
މާތު ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫ

 .ފޮނުވަންޖެހެއެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

  އެފަދަ ތަނެއް ހެދިފައިނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ލަންދޫގެ ިބނާވެށި ޕްލޭންގައި ފާހަގަކޮށް އެފަދަ ބޭުނންތަކަށް ދޫކުރެވެންހުރި ބިންތައް ވިޔަފާިރ އުޞޫލުން ހިންގައި ނި
ޖެނުއަރީގެކުރިން ނިންމެވުމަްށ  4108ބެލެހެއްޓުމަށް ާޤނޫނާއެއްގޮތްވާޮގތުގެމަތީން އެކިފަރާތްތަަކށް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން 

 . ދަންނަވަމެވެ
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 ތުަގއި ަރްއކާކުރެވުނު ޖުމުލަ ަފއިސާރިޒަރްވގެ ގޮ .3.1
ކައުންސިލަށް  ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން 12 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

. ރވްގެ ގޮުތގައި ރައްކާކުރަންޖެހެއެވެއިންސައްތައަށްވުރެ ަމދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒަ( ފަހެއް)ހިނގާ އަހަރު ލިޭބ، އާމްދަނީެގ 
 .އޮތް އަހަރުތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށެވެމިފައިސާ ބެނުންކުރެވޭނީ ކުރިއަށްއަދި 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ރިޒާވް ގެގޮތުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓިފައިނުވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނިލަންދޫއަކީ، އެަކށީގެންވާ އާްމދަނީ އެއް ލިބެުމންދާ ރަށެއްކަަމށްވެފައި، ފަަހށްފައިސާ ރައްކާކޮށް މުހިއްމުކަންކަމަްށ 

ޤަވާޢިދުން  2%މަށްވާތީ، އަހަރެއްގެ އާމްދަނީން އިންވެސްޓްކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން މުހިއްމުކަ
 .  ޖަމާކުރަމުންގެންދެވުމަށް ދަންނަަވމެވެ
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 ވަނަ ބައި އަށް

 ކުރުން ޙާޞިލުރިމަގަށް ރޭވުމާއި ަނތީޖާ ކު 6

 ޕްލޭން އެކުލަވާުލން  .6.0
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ިރވައިކުރެވިފައިނުވާކަންވަނަ އަހަރަށް ތަރައްޤީ ޕްލޭ 4102 .0

ައޅަންޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު ަހރުދަނާގޮތެއްގައި ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލާއެއްގޮތަްށ ތަރައްޤީގެ މަގުގައި އިތުރަށް  .4
 ވިސްނަމުންގެންދެވިފައިނުވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އަންނަމުންދާ ބަދަުލތަކާމެުދ ފުންކޮށްވިސްނައި، އެކަމެއްގެ ނަތީޖާ އާއިމެުދ  ކުރިމަގަށްރޭވުމުގައި ޒަމާނަށް

ރާއްޖެއަށް އަންނަމުންދާ . ދުރާލާވިސްނައި ނަތީޖާ ނެރެވެންހުރިކަންކަމަށް ރޭވުންތެރިކަްނބެހެއްޓުން ވަރަށްމުހިއްމެވެ
ނަތީޖާތައް ފެންނަމުންދާއިރު، ނުބައި ބަދަލުތަކުގެތެރޭގައި ކުރިން ވިސްނިފައިނެތް އެތައްކަމެއްއިުތރުވެ ރަގަޅު

ކުރިން ތަރައްޤީއަށްކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތައް އެހެންގޮތްގޮތަްށ . އެތައްކަމެއްވެސް އަންނަނީ ެފންނަމުންނެވެ
 ބަދަލުތައްެގންނަން ބަދަލުވަމުންދާއިރު، ރައްޔިތުންަނށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުންައއި ކަންތައްތައްވެސް މިއަދުމިވަނީ 

ވުމާއެކު، ކަންކަން ރޭވުމުގެ ޒިންމާތައް ޙަވާލުވެލައްވައިގެންތިއްބަވާ ފަރާތްތަކުން މިކަންކަމަްށ . މަޖުބޫރުވެފައެވެ
ރިޔާއަތްކޮށް، އެކަމަކާގުޅޭ ދިރާސާތަކާއި،މައުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް ބަލައި،ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމާއެކު 

 . މަޢުލޫާމތާއެކު ދުރަށް ވިސްނުމަށްފަހުގަިއނޫނީ ޕްލޭންތައް އެކަށަނޭޅުއްވުަމށް ދަންނަވަމެވެ އެކަމަކާގުޅޭގޮތުން ފަންނީ

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  60ގެ  68: ޞަފްޙާ 

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

 

 

 ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން  .6.4
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހިފައިވާކަން
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

ގެންދެވުމަށާއި،  ތާވަލާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ކުރައްވައި، ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމަށް އަހަރީ ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރު 

ފާހަގަޮކށް ޕްލޭން ރިވިއު ކުރުމުގެ  ގެނެވުނު ބަދަލުތައްއެކިއެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން ބަދަލުގެންަނންޖެހޭ ކަންކަން 
 . މަސައްކަތް ޤަޥާޢިދުން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ޕްލޭނުގަިއ ހިމެިނފަިއވާ ހަރަކާތްތައް ކުިރއަށްދާ މިންަވރު ދެެނގަތުން  .6.0
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ފާހަގަކޮށް ރެކޯޑް ކުރަންޖެހިފައިވާކަންޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން ކުރިއަށްދާމިންވަރު 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން ހިގަމުން އަދި ނިމެމުންދާކަންކަން ރެކޯޑްކޮށް ޤަޥާޢިދުން 
 . ބަލަހައްޓަވަމުންެގންދެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ
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 ނިންުމން 
ނޑު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ޓީމުން   ކުރައްވާފައިވަނީ އިދާރީ ކަންކަން ކައުންސިލު އިދާރާއިން ބެލި މައިގަ

މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ . ކަށް ފާހަގަކުރަމެވެށްނގަޅަރަޖުމްލަގޮތެއްގައި 
ލިޔެކިޔުންތައް  މާއި ކައުންސިލްގެއްވުމާއި މަޢުލޫމާތު ދެއްވުލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް 

އުްނސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަްށ ކަ އަދި މީގެއިތުރުން . އި ޖުމްލަޮގތެއްގަިއ ރަގަޅުކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރަމެވެމުގަބެލެހެއްޓެވު
ދެމެދު އޮންނަންޖެޭހ ގުޅުން ރަގަޅުކަމަށް  އި ޚިދުމަތްތަކާއި، ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާ ދެއްވާ

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންަނ  ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއޮންނަގުޅުމާއި ކައުންސިލްހިންުގމާއި،ފާހަގަކުރެވޭއިރު،

މެރަގަޅުކަމަކަށް އެންގުޅުމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި، ޖަާވބުދާރީވުްނ އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ގޮތްަތއް 
ގޮތަށްނޫންކަންވެސް ަވނީ އެންމެ އެދެވޭމުންގެންދަވަރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރީ ހިންގަ މީގެއިތުރުން. ފާހަގައެއްނުކުރެވެއެވެ

އި އަދި ޕްރީސްކޫލްގެ އިދާރީ ކަންކަން މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސިފައިނުވާކަމާ. މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ
  . ކަންވެސް ވަނީފާހަގަކުރެވިފައެވެމެ އެކަށީގެންވާ ގޮަތށް ކުރިއަށް ނުގެންދަވާ އެން އެތަނަށް

 4108 ކުރައްވައި މަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުރުފާހަގަކޮށް މިރިޕޯޓްގައި ރަގަޅުކު ވުމާއެކު، އެކިކަންކަން
ައދި އަޅުގަޑުމެންގެ ބޭނުމަކަށްވާްނވާނީ، ރަށުކައުންސިލާއި . ކުރިން ނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެފެބްރުއަރީމަސް ހުސްވުމުގެ

 . އަތޮޅުކައުންސިލްގުޅިގެން މިކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ހެޔޮ ނަތީޖާއެއްފެނި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރުތައްކުރުމެވެ

ްށ ބެލިބެލުމުގައި މޮނިޓަިރންގ ޓީމަށް ދެއްވި މިފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ ކަންކަން މޮނިޓަރކޮ

އެއްބާރުލުމާއެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ކައުންސިލް މެންބަރުންަނާށއި، އިދާރީ އެންމެހައި 
 . މުވައްޒަފުންނަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

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

   . މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިގާނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 .ބޭއްުވން ޢާންމު ބައްދަލުވުންހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަ .0

ގައި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  02ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  .4
ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަ ށް ބުަދދުވަހުގައި ބާއްވާ ހުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން ނުވަތަ އާންމުކޮބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަ
 .ންކަމަށްވާނަމަ ހިންޤާ ޤަވާއިދު ިއސްލާޚް ކުރު

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަުކްނ ނިންމާ ނިންުމންތަކަކީ، ވަަރށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަންެޖހޭ  .0

ފައިލްކޮށް އެމަސައްކަްތ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެތިކަމަށްވާީތ، ފައިލުން މަދުެވފައިވާ ޔައުމިއްޔާތައް ހޯއްދަވާ ޤަވާޢިދުން 
 .މުވައްޒަފަށް އެތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން
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ނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމަށްނޫނީ ކުއްލިބައްދަލުުވން ުނބޭއްވުންއުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުްނ ބޭއްވުމަށް ކަ .2  .ކަ

ކައުންސިލުން ނިންމާިނންމުންަތކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ކައުންިސލުން ނިންމަާވ  .2

ނިންމުންތަކުެގތެރެއިން ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ލަސްވަމުންދާ ަމއްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވިސަަބބުތައް އެގޭގޮތަްށ 
 . ފާހަގަކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން

 .އުންސިލްގެ ރައީސަށް ވޯޓް ދެއްވޭނެ ޙާލަތްތަކުގައި ނޫނީ ވޯޓް ނުދެއްވުންޖަލްސާތަކުގައި ކަ .8
ކައުންސިލުން ނިންމަވާ ކަންަކން އިދާރީ އިންތިޒާމުގެތެރެއިްނ މިހާރަށްވުރެހަރުދަނާކޮށް އަަވހަށް ނިންމަުމްނ  .2

 . ގެންދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުން

 .ކަންކަން ހުށަހެޭޅނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުންކައުންސިލަށް ކަންކަން ހުށަހެޅުުމގައި، ލިޔުމުން  .8
 ހުށަހެޅުއްވުން ކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަތައް ޤަޥާއިދުން އެޖެންޑާކޮށް ޢާއްމުބައްދަލުވުމަށް  .3

 .  ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުުވންތައް ޤަވާއިދުން ބޭއްވުން .6
 .ންއަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުކޮންމެ  .1

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގެކުރިން ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް .01 ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންަޝލް  ކަ
 ނިންމެވުން 

ގައި ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  016ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .00

އޮތް  ކުރިއަށް ރަށު ކައުންސިުލން، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިވާގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 
 .ވުންފޮނު އަތޮޅު ކައުންސިލަށްތައްޔާރުކޮށް  އިބަޖެޓްއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ

ޚިދުމަތާއި  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  6.12ތުގެ ޤަވާއިދުގެ މާލިއްޔައި،ތަކެތި ހޯއްދެވުމުގައި، ޚިދުމަތާ .04

 ކުރައްވަމުން ގެންދެވުން ތަކެއްޗަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ

 އްވުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެ .00

ހިންގޭނެގޮތަަކށް އިންތިޒާމްޮކށް ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގުުޅންހުރި ޤަޥާޢިދު ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަަގޅަށް  .02

 .ތަކާ އުޞޫލްތައް އަވަހަށްިނންމުމަށް އެކަމާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުން

 .ކުރުންބަނދަރުގެ ޤަޥާޢިދު ރަގަޅަށް ތަްނފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .02

ރުގައި  ބައްތި ނުޖަހާހުރުމުން ވަރަށްގިަނ ދަތުރުވެރިންނަށް ރަށުގެ ހުޅަނގު ބަނދަރަްށ ވަންނަ ނެ .08
 .ންދަތިތަކެއްކުރިމަތިވާނެތީ އެނެރުަގއި ބައްތިޖެހުން އަވަސްކުރު

 ނުކުރެއްވުންއޭގެ މައްޗަށް ނޫނީ .އައި.ރަށުގެ ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް އީ .03

 ރެއްވުން ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކު ތިމާވެއްޓަށް އެންމެފައިދާހުރިގޮތަަކށް .06

ކުނިގޮޑު މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޭޓނެގޮތްހަމަޖައްސަވައި، މަދިރި އުފެދުން ކޮންޓްރޯްލކުރުމަށް އިތުރު  .01

 މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުން

ލުއިތައް ނިލަންޫދ ރައްޔިތުންނަްށ  ކަރަންޓް ޚިދުމަތުން ރާއްޖޭގެ އެހެންރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަްށ ލިބެމުންދާ .41
 ހޯއްދެވުމަށް އަވަސްފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުއްވުން
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ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި، ރަށުގެ އެހެނިހެންދާއިރާތަކާގުޅިގެން ރަށުަގއި މަދިރިކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅު  .40
 އްވުންއިންތިޒާމަކަށް މަސައްކަތްކުރެ

 ވުން ތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުމަށް، ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެޞިއްޙީދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔި  .44

ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ރަށުކައުންސިލުން މިހާރަްށވުރެ ރަގަޅަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެގޮތެއް އަވަހަްށ  .40
 . ހަމަޖެއްސެވުން

 ،އިތުރުކުރުމަށްންނައިދީ ރަށުގެ އުފެއްދުންތަްއ ބޮޑެތިމީހުންަނށް އެކިއެކި ތަމްރީނާއި މަސައްކަތް އުގަ .42

 .ރައްޔިތުންގެތެރެއިން އެފަދަކަންަކމަށް ނެރެވެންތިބިީމހުންަނށް ތަްމރީންދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުން 

ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮފީގެ ބޭނުން މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ކުރެވޭނެގޮތެއްހަމަޖައްސަވައި، ނިލަންދޫގައި  .42
 .ނާބެހޭ ފަްނނު އިތުރަށް ިދރުވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުންޤުރުއާ

ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް މަޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްިދނުގެ މަސައްކަތް  .48
 .ފެށޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުން

ނޑުގައާއި، ކުޅިވަރު ސްޓޭޖްގައި ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތް  .43 ރައްޔިތުންނަށް މަންފާުކރުވަނިވިގޮތަކަށާއި، ބޯޅަ ދަ
 .ތަންމިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބެލެހެްއޓޭނެގޮތަކަށް އިްނތިޒާމްކުރެވޭތޯ ެބއްލެވުން

ނިލަންދޫގައިހުރި ޗިލްޑްރަން ަސރިވިސް ސެންޓަރާއިގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީފޭރާން ރަގަޅުކޮށް ކުޑަކުިދން ހެޔޮގޮތުގައި  .46

 .މްކުރުމަށް ރަށުގައިހިންގެންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭތޯ ބެއްލެވުންބޮޑުކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއި

ރެއްވުމަށާއި، އެފަދަ ވޭތޯ މަސައްކަތްކުއްލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަުށން އިްޖތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެ .41
ޤާއިމްކުރެވެންދެން އިޖްމާޢީ ޚިދުމަތާއިގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް  މަރުކަޒެއް

 .  ސަމާލުކަންދީ ބަލަހައްޓަމުން ެގްނދެވުން

ބިނާވެށި ޕްލޭނަކީ، ވަރަށްފުޅާާދއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ދިގުމުއްދަތަކަށް ފޯކަސްކުރެވިގެން ރައްޔިތުންގެ  .01
މުގެކުރިން އެކަމަކާމެދު ްނނެވުމުމާއެކު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާތީ، ޕްލޭނަްށ ބަދަލެއް ގނިން

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައިނޫނީ ޕްލޭނަށް  ވައި، ަމޝްވަރާކުރައްވަންޖެހޭ ފަރާތްަތކާވަރަށްފުންކޮށްވިސްނަ

 .ބަދަލުގެނައުމަށް ުހށަނޭޅުއްވުން

ގެ ބައެއް ޚާއްޞަކުރެވިފައި އޮތުމާއެކު އެތަން މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް އާސާރީ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި ރަށު .00
މާއެކު، އެސަރަޙައްދުން މަންފާއެއް ލިޭބނެގޮތަކަށާއި، ސަރަޙައްދުގައި ހެއްޓޭނެޮގތެއް ހަމަޖެއްެސވުބެލެ

 ކުރެއްވުންއަޘާރީތަކެއްޗާއި ކަންކަން ފެންާނނެގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސޭތޯ މަސައްކަތް 

ންތަަނށް ދަޅާއިފުޅި އުކުމާ،ކުނިފަދަތަކެތި އެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުްނ މީހުންގިނައިްނ ރަށުގެ އެކިތަ .04
އެއްވެއުޅޭ ތަންތަނުގައި ޑަސްބިންބަހައްޓައި ކުންޏަށް ހިެމނޭ ތަކެތި ޑަސްބިނަށް އެޅުމުގެ އާދަތައް މީހުންެގ 

 އްވުންކުރެކިބާގައި އަށަގެންނެވުމަށް ކުރެވެްނހުރި މަސައްކަތްތައް 

ރަށުގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި ބައްތިޖަހައި މިހާރު ރޭގަޑުއަިލމަޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަންަތކުގައި އިތުރަށް  .00
 .ބައްތިޖަހައި ޤަޥާޢިުދން ބަލަހައްަޓވަމުން ގެންދެވުން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ދުރާލާ ފިޔަވަޅު ޕެސްޓްގެ ސަބަބުން މީހުންނަްށ ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކާއި ގެއްލުންތައް އެންމެކުޑަވާނެގޮތަކަްށ  .02
 .އަޅުއްވަމުން ގެންދެވުން

ރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުަވހަށް ދުއްވާތަކެިތ އިތުރުވަމުންާދތީ، ޤަޥާިޢދާ އެއްގޮތަްށ ކަންަކން ބެހެްއޓުމަްށ  .02
  ކުރެއްވުންމިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް 

 .ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ޤަޥާޢިދުން ބެލެހެްއެޓވުން .08
ފުލުހުންގެ ގުޅުން ކައުންސިލާމެދު މިހާރަށްވުރެ އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާކޮށް ރަށުގެ މާހައުލު ކުށުގެ ވެށިްނ  .03

 ރެއްވުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އާވިސްނުންތަކަކާއެކު މަސައްކަތްކު

އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް  ހޯއްދަވައިތަރައްޤީގެކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަންރަށުގެ  .06
ރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްގެ ބައިވެރިވުން  ދެއްވުމާއެކުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ އެހީެތރިކަމާ އެއްބާރުލުން 

 .އްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވުންއިޖްތިމާޢީ ރޫޙް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަސަ ހޯއްދަވައި
 ރެއްވުންޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ،ޖަވާބުދާރީ ުވމާބެހޭ އުޞޫލެއް ހަދައި ޤަޥާޢިދާިއ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކު .01
ރަށާގުޅޭ މުހިއްމުނިންމުންތަްއ ކައުންސިލުން ނިންމެވުމުެގކުރިން ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ  .21

 .ވީހާވެސްބޮޑަކަށް ހޯއްދެވުން

ރަގަަޅށް ހިގާނެޮގތެއް އަށް މެންބަރުން ހަމަކުރައްވައި އަްނހެނުންެގ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީ ގެންދޫނިލަ .20

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މައްސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުން އަދި 
ތުގެމަތީން ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮ

 .ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން

މާއެކު، އެތަންތަނުން ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓެވުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ރައްޔިތުންގެ  .24
 ދެވުން ކުރެވޭނެގޮތެއް އަަވހަށް ހޯއްރައްޔިތުންނަށް މަންފާއެއް ލިޭބެނގޮތަކަށް ބޭުނން

 ފެންޕްލާންޓް މަރާމާތުކޮށް މަންާފއެއްލިބޭނެގޮތަކަށް އެޚިދުމަތް ޤަާޥޢިދުން ދެވޭތޯ ބެއްލެުވން  .20

ޑީސަލް، ޕެޓްރޯލް ފަދަތަކެތި ރާއްޖޭގެ ވަކިވަކި ފަރުދުންވެސް ބޭރުން އެތެރެކޮށް ތަފާތު އަގުތަކެއްގަިއ  .22

ތެޔޮވިއްކަމުންާދ ފަރާތަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް ިއުތބާރުހިފޭގޮތަކަްށ ވިއްކަމުންދާތީ، އައްޑަނަ ތެޔޮފިހާރައަށް މިހާރު 
އެހެންފަރާތަކުން ތެޔޮލިެބންއޮްތތޯބަލައި، މިހާރަށްވުރެ ލުިއއަގެއްގައި އައްޑަނައިން ތެޔޮވިއްކޭނެގޮތެއް 

  އްލެވުންއޮތްތޯބެ

 .މެވުން ނޮވެމްބަރގެ ކުރިން ނިން 4102ތެލުގެ ހިސާބުތަކުން މިހާރުފާހަަގކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް ލަސްވެގެން  .22
 އެޅުއްވެންހުރިނުލިބިގިނަދުވަސްވެފައިވާ އެކައުްނޓްތަކަށް ިލބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯުދމުގައި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން  .28

 އެޅުއްވުންޑިސެމްބަރގެ ކުރިން  4102ފިޔަވަޅުތައް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުކޮށް ޓްގައި ރިޕޯރނިލަންދޫގެ ވިޔަފާރީގެ ހިސާބުތަކާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ތެރެއިން  .23

 .ނޮވެމްބަރގެ ކުރިން ނިްނމެވުން 4102



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          4102މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ގެ ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި ތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން ޗެކްކޮށް  .26
 .ސެޕްޓެމްބަގެކުރިން ހަމަޖެއްސެވުން 4102ބެލެހެއްޓޭނެ އިްނތިޒާމެއް 

ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެނަމުގަިއ ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރިތަްއ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަީތްނ ހިންގުމަށްޓަކައި  .21
 .ޑިސެމްބަރގެކުރިން އުފެއްދުން 4102އުފައްދަންޖެހޭ ފަންޑްސްތައް ަލސްވެގެން 

ދޫކުރެވެންހުރި ތަކުގެތެރެިއން ގެ ިބނާވެށި ޕްލޭންގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ދޫކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ިބންލަންދޫނި .21
ބިންތައް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހިންގައި ބެލެހެްއޓުމަށް ޤާޫނާނއެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އެކިފަރާްތތަކަށް ދޫކުރުމުގެ 

 .ޖެނުއަރީގެކުރިން ނިންމެވުން 4108ކަންކަން 

ތާވަލާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް  ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންަކމަށް އަހަރީ ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރު ކުރައްވައި، .20
ގެންދެވުމަށާއި، އެކިއެކި ސަބަުބތައް މެދުވެރިވެގެން ބަދަލުެގންަނންޖެހޭ ކަންކަން ެގނެވުނު ަބދަުލތައް ފާހަގަކޮްށ 

 .ޕްލޭން ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޤަޥާޢިދުން ކުރިއަށްގެންދެުވން
އަިދ ނިމެމުންދާކަންކަްނ ރެކޯޑްކޮށް ޤަޥާޢިދުްނ  ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަްނަތއްތަކުގެތެރެއިން ހިގަމުން .24

 . ބަލަހައްޓަވަމުންެގންދެވުން
 

    1436 ރަމަޟާން  44

 4102ޖުލައި     11
 

 
 ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު 

 ލްގެ ރައީސްއަތޮޅުކައުންސި . ފ
 


