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 މަޤްޞަދު  ފާއިތަޢާރަ
 

 ،އިން( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 1 ގެ( 1020/1) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަީނ ާޤނޫނު އަސާސީއާއި މިޤާނޫނާއި ެއހެނިހެން ާޤނޫނުތަކާ އެއްޮގތަށްޯތ 

 ލިއްޔަތެކެވެ. އޫސްގެ މަކައުންސިލްއަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުމަކީ  އަތޮޅުއެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް  ،ބަލައި
 

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

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

ޘަޤާފީ އަިދ އިޤްތިޞާދީ، ، ށް ނިންމުަމށް މަގުފަހިޮކށް، އިްޖތިމާޢީރައްޔިތުންގެ ކަންކަން އަމިއްލައަ ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރާިއ، 
އެކަންކަން އެމަގުންކުރުމުގައި ، ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމަށް އެކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއިތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ 
ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި އިސްލާޙް ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ  1021ށާއި އަދި ެދނެގަތުމަކައުންސިލަށް ދިމާވާ ދަިތތައް 

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓްގައި  މި މޮނިޓަރިންގ އެކެވެ. ކުރެވޭގައިވާ ކަންކަން ބެލުމަށްަޓކައި ކަންކަމާއި ޕާރފޯމެންސް އިންޑެކްސް
ލަށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެނިޔަ 15ފެބްރުއަރީ  1026ން  16ފެބްރުައރީ  1025 ބަލާލާފައިވާނީ

 1026މުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުިބލެއްމައްޗަށެވެ. ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ގެންގޮސްފައިވާގޮތުގެ
ގެ ނިޔަލަށެވެ. މިމަސައްކަްތ ކުރެވުނީ ނިލަންެދ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެޯޓލް  1026 ޖޫން 01އިން  11މޭ 

ނޑައެޅި   މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކުންނެވެ. 01ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނުން ކަ
 

 ައްއސަސާުކރެުވނު މުމޮނިޓަރ 

ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤޫނނު ިބލެއްދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ 
، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަިމއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި 11( ގެ 7/2010)ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

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

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

 ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނެވެ. ބިލެްއދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނޑައަޅާ އެމަޤާމުތަކަށް ުމވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުަރނީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު  ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޤާމުތަްއ ކަ
މައްޗަށް ހިނގަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. އަދި މިމުވައްޒަފުންގެ 
 ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަދާ ޤަވާޢިުދތަކެވެ. 
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ސީނިއަރ ސްޓާފް މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ   ސަޕޯރޓް ސަރވިސް  

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

ނޑު  ިބލެއްދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް  22 މެއި 1022ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަ
ވާ ނުވެއެެވ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލަށް ފާސްކޮށްދީފައި ހުން އިުތރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއްކޮމިޝަނުން ފާސްކުރިފަ

ނޑުގައި ޖުމްލަ  ނޑުގެ ދަށުގައި ިތއްބެވި މިސްކިތު މުވައްމުއޮވެއެވެ. ވީސް ( މަޤާތޭ)  11އިދާރީ އޮނިގަ ޒަފުންވަނީ އަދި އޮނިގަ
ނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ވަނަ އަހަރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރައްވާފައެވެ.  1025 އޮނިގަ

 ގެ ސަަބބުްނނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު ޝަރުތުަހމަވާ މީހުން ނުލިބުމުމަޤާމަކަށް  6ތެރެއިން 
13-B/CIR/2015/10 (22  ުސަރކިއުލަރ އިން މަޤާމުތަކަށް މީުހން ނުލެއްވުމަށް ައންގަވާފައިާވތީ 1025އޮކްޓޯބަރ )

   އެމަޤާމުތަކަށް މީހުން ލެއްވުމަށްަވނީ މަޑުޖައްސާފައެވެ.   

 މުވައްޒަފުން 

( މުވައްޒަފުންނެެވ. އަށެއް) 01ގެ ނިޔަލަށްތިބީ އިދާީރ  1026 މޭ 11ކައުންސިލްގައި  ބިެލއްދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ކޮށްފައިވެއެވެ. ގައިވާ ފަންތިތަުކގައި މަސައްކަތްތިރީގައިވާ ތާވަލް

 މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް 

 ޢަދަދު  

 00 ސީނިއަރ ސްޓާފް

 02 މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް 

 05                             ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ

 01  ސަރވިސްސަޕޯރޓް 

 01  ޖުމުލަ 

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

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 
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މެދު މަދުރަސީ ސާނަވީ މަތީ ސާނަވީ ސެޓްފިކެޓް

ގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފުންގެ ަތޢުލީމީ  1025މާރިޗް  11ގައި  ކައުންސިލް  ބިލެއްދޫ ނިލަްނދެ އަތޮުޅ އުތުރުބުރީ ގައި އެވަނީ ތިރީ
 ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ތާވަލެކެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު 

 ޢަދަދު  ލެވެލް  #

 00 އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް 2

 1 މެދުމަދުރަސީ 1

 2 ޘާނަވީ  1

 1 މަތީ ޘާނަވީ  1

 1 ސެޓްފިކެޓް 1

 

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

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 

 

 
 

 

 ންސިލްގެ އިދާރާ ކައު 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބިލެްއދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
  ބިލެއްދޫ ފ. 

 ،ދިވެހިރާއްޖެ
 އަމީނީމަގު

 bilehdhdhoo@hotmail.com އީމެއިލް:     611 0515 ފެކްސް:  611 0021 ފޯން ނަންބަރު:
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 ތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ކައުންސިލްގެ އިޚް 

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

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ.  ބިލެއްދޫއުތުރުބުރީ   ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަ
 

 އޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ސް ކައުންސިލުގެ މަ 

 12ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ކީ ކައުންސިލަބިެލއްދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ 
ކައުންސިލެކެވެ. މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ތިރީގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

 އެވަނީއެވެ.

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

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

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

 ތުގެ މަތީން ތަންފީޒް ކުރުން. ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮ

ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުިހނގާގޮތް ެބލުުމގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި އަތޮޅު  )ރ( 
ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެދީ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒްކުރުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވެ، 

ނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީތަކުންނާ އި އަތޮޅުކަުއންސިލަށް ޖަވާބްދާރީވެ، މިނިްސޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންިސލުން ކަ
 ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯރޓް ހުަށހެޅުން.

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

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

 ވަސީލަތްތައް ބެލެހެްއޓުން.  ރަށުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ )ކ( 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫާނއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޤްިތޞާދީ ނުވަތަ  )އ( 
އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަަކށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި އަދި މިފަދަ 

ފަރާްތތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންަތނުގައި އިންވެސްޓްުކރުމާއި މިފަދަ ތަންތަން ެއހެން 
 އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިްލގެ ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން. 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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އި ރަުށގެ ލޭންޑްޔޫސް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ  މަތިން އަިދ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާޤނޫނާ )ވ( 
ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ ބިމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ފަޅާއި 

 ބިން އެކި ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫުކރުމާއި ދިނުން. 

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

   ގޮތުގެ މަތިން، އެހެން ފަާރތް ަފރާތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ދޫކުރުން. 

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

މާއި ތަފާތު ެއކި ކަންކަމަށް ށަހެޅުފަރާތްތަކަށް ހުޙައްޤުތަކާއި މަސްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ
 ފަންޑު ދިނުން. 

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބަަދލުވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންިސލްގެ ނަން ބަދަލުާވ ޙާލަތްަތކުގައި ކުރީގެ  )ދ( 
 ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާވުން. 

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

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

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

 ތުން ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތުން ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުން. ކާއި މައިދާން ފަދަ ތަންަތން ވަގުތީގޮރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަ )ޏ( 

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

 މިޤާނޫނުގައި ބުެނފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް ޮފނުވުން.  )ޑ( 

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

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

ސުލްހަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި އެއްމެހައި  ރަށުގައި އަމާން އަދި )ޔ(
 ކަންކަން ކުރުން
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ކައުންސިލްގެ އިހުތިޞާޞްގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެްނ ނުވަތަ ކައުންސިލްެގ ދާއިރާގައި އެއްވެސް  )ޕ(
ތުކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙްޤީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަ

 އެހީތެރިކަމަށް އެދުން. 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން )ޖ(

ނޑައަޅާ މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުން.  )ޗ(  ޤާނޫނަކުން ކަ

 މަތްތައް ޚިދު ކައުންސިލުން ދޭ 

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

 ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ. 11

 ރަށުގެ މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުން  )ހ( 

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

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

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

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްފަދަ އާއްމު  އި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަރަންޓާ، ފެނާ، ފާޚާނާއާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ )ބ( 
 ޚިދުމަތް ހިންގާ ބެލެހެއްުޓން.

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

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

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

 މް ކުރުން.މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިއެކިއެކި ލައިބްރަރީން 

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

ޢީ ރަްއކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރުަކޒު ހިންގުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އިޖުތިމާ )މ(
ގޭތެރޭގަ ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުށްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަަކްށ 
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ހީތެރިވެދީ ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންަނށް އެ
 އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާެމއް ޤާއިމު ކުރުން.

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

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

އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެޯކރޑްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެޭހ ޤާނޫނާއި މިނޫންވެސް ާޤނޫނުަތކުގައިވާ ގޮތުގެ 
 މަތިން ބެލެހެްއޓުން. 

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

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން. )ތ(

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

 ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓުން.  އާސާރީ ތަންތަން )ގ(

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

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

 ޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން. ނރޭގަ )ޑ(

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން )ޒ(

 ން. އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި  )ޓ(

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

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

ނުޑގައި ދުއްވާ  އުޅަނދުފަހަރުން ޭދ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ ވުޒާރާއިން ފީނަގައިގެން، އެއްގަމާއި ކަ
ނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެެލހެއްޓުން.   ކަ
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ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛްކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް  )ޖ(
 . އެހީތެރިވެދިނުން

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

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

ނަގައި  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބުއަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެ )ހހ(
ވެހި ނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި، އެރަށެއްގެ ރެޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، ރަށް
 އަދި އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްުޓން. 

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

 

 ކައުންސިލަރުން 

ޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ހިންގަީނ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަކައުންސިލް ިބލެއްދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ 
 ކައުންސިލުންނެވެ. ރަށުވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުޮކށްފައިވާ  12ޤާނޫނުގެ 

 ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ. ބިލެއްދޫ ކައުންސިލަކީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެްއދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 މެންބަރުންގެ ަނމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ކައުންސިލްގެ ބިލެްއދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ރައީސް     ޢަލީ ސަލީމް .2

 ނާއިބު ރައީސް   އަޙްމަދު ފަވާޒު .1

 މެމްބަރު  ރަމްޒީނާ އަފީފު  .1

 މެމްބަރު  މޫނު އުޙަސަން މަ .1

 މެމްބަރު   ޢުމަރު ޒާހިރު  .5

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

 21ގެ  66ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 ފުރަތަަމ ބައި 

 

ަކއުންސިްލގެ ކައުންސިލް ހިްނގުާމއި ކައުންސިލާއި އިދާީރ މުވައްަޒފުންާނއި އޮންަނ ގުޅުމާއި  2
 މަސައްކަތު މާޙައުލު 

 

 ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ަޤާވޢިދު  2.2
ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން  222ހިނގަމުންދަނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤޫނނުގެ  ކައުންސިލް

 ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުންނެވެ.  ބިލެއްދޫބާރުލިބިގެން ކައުންސިލުން އެކުަލވާލާފައިވާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ 

ވަނަ  01ގަިއ ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ފުރަަތމަ ދައުރުގެ  1022ފެބްރުވަރީ  16ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިުދ،  .2
 ބައްދަލްވުމުން ފާސްކޮށްފައި ވާަކން. 

ލާޙެއް އިސް 1ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީިއން ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ުހށަަހޅާފައިވާ އިސްލާޙްތަކުގެ ތެރެއިން  .1
 1021އޮކްޓޫބަރު  21ވަނަ ޖަލްސާއިން  12ގެނެވިފައިވާކަން. ފުރަތަމަ އިސްލާޙް ގެނެސްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

  ގައިކަން. 1021މާރިޗް  11ވަނަ ޖަލްސާއިން  1ގައި އަދި ދެވަނަ އިސްލާޙް ގެނެސްފައިވަނީ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 ކައުންސިލްގެ ޢާންުމ ބަްއދަލުވުންތައް  2.1
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ހަފްތާައކު  225ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެްއ ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމް ކުރެއެވެ. 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ވަނަ މާއްދާއާއި ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްެގ  225ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2
ބާއްާވފައިނުވާކަން. ނަމަވެސް  ތައްވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަލްސާ 21ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 

 ބާއްވާފައިވާަކްނ.  ތައްބައްދަލުވުން ކައުންސިލް ބައްދަލުމުގެ ނަމުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮންމެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  21ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  .1

ލުުވްނ ބައްދަހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. ޢާންމުކޮށް 
ބާއްވާނީ ކޮންމެ ބުދަދުވަހެއްގަެއވެ. އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެނަަމ 
ޖެހިގެން އަންނަ މަސައްކަތު ުދވަހު އެބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާެނ ކަމަށް އޮތްނަމަވެސް އާންމު ބައްދަލުވުން އަދި ކުްއިލ 

 ވާފައިވަނީ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގެ ގޮތުަގއިކަން.ބައްދަލުވުންވެސް ބާއް
ދުވަސް ކުރިން  1ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްުވމުގެ ލްވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ، ބައްދަކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގެ ގޮތުގައި ބާއްވާ  .1

 ަނށް ލިޔުމުން ޖަލްސާތަކަށް ދަންނަވާފައިވާކަން.މެންބަރުން
ނަމަވެސް ކައުންސިލް  .އާންމު ބައްދަލްވުމެއް ބާއްވަން ޖެހޭކަން 11ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ  1025ފެބުރުވަރީ  25 .1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ފައިލް ކުރެވިފައިވާކަން.އި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަ 13ބައްދަލުވުމުގެ ގޮތުގައި 
 ދެ ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފައިވާކަން. .5



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

 21ގެ  66ޞަފްޙާ: 
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތްށ  220ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  .6
ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިނުވާކަން. ނަމަވެސް ބައެއް ކަންތައްތާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރާކަން އަދި 

 ން.ދުވަހު ޔައުމިއްޔާގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަ

 ކައުންސިލްގެ ުކއްލި ަބްއދަލުވުންތައް  2.1
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި  226ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.

 ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

ވަނަ  226ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  1025ފެބުރުވަރީ  15
  އެގެންނެތްކަން ރަގަޅަށް ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާަކން ލިޔެކިއުމުންމާއްދާގެ ދަށުން 

 އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު 

ވަނަ މާއްާދގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ  225ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނުގެ . 2
މު އަދި ކައުންސިލްގެ ޢާން ނަވަމެެވ.ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބަްއދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ދަން

ސަބަބު ލިއުމުން  އްވައި އެހަފްތާގައި ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވުނުނުެވއްޖެނަމަ ސަބަބު ރަގަޅަށް ލިޔު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވެވޭގޮތް 
ާޢންމު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުަގއާއި، ކައުންސިލުން ކަންކަން  ގެންދެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. ކުރަމުން އެގޭގޮތަށް ފުރިހަމަ

ނިންމުމުގައި ކައުންސިލަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ހުރަސްއެޅި ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ 
 ރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީ ކައުންސިލް އް އަދާކުސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅި ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތަ

ނޑައަޅާފައިވާ މަދު ޙާލަތްތަކުން  އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫުލން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަ
ތުްނ ކަންކަން ފަރާ ޙާލަތެކެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެުކ ކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްސިފައެވެ. ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ

ބުކުރާ ފަާރތްތައް ރައްޔިތުންނަްށ ކަންކަްނ ނިންމައިދޭ، ރައްޔިތުންެގ ެއދޭގޮތަށް ހަމަހަަމ ކަމާއެކު ޚާނިންމުމަށް އިްނތި
ކަންކަންކުރެވޭ އިންތިޒާމުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާ ފޯރަމެވެ. ވީހިނދު، މިއަސާސީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި 

 ންސިލުން ފަރުވާ ކުޑަކުރަމުންދާނަމަ، އެކަމަކީ މިކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ.ކައު

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  220. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނުގެ 1
 ނަވަމެވެ.  ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަުމން ގެންދެވުމަށް ދަން

 

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ކައުންސިލަރުންގެ ހާޟިރީ އެނގޭނެފަދަ ވަނަ އަހަރަށް  6102ފެބްރުވަރީ  15އިން  5102ފެބުރުވަރީ  61ތިރީގައި އެވަނީ 
 ކެވެ. ޗާޓެ 
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 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .ރެކޯޑަށްބަލާއިރު ގިނަ ކައުންސިލަރުން ގަޑިޖެހިގެން އިދާރާއަށް ޙާޟިރު ވެލައްވާފައިވާކަންކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ  .2
 މަދުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން. މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރައްވާ ވަގުތު  ރަސްމީކައުންސިލަރުން ރަސްމީގަޑީގައި  .1

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޒިންމާތަކާއި  ކައުންސިލްގެ ރަށު  ތުން،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާގޮ
ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް  5ކުރައްވާފައިވާ  އިސްފަރާތަކީ، ރައްޔިތުން އެކަމަށް އިންތިޚާބު ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ އެންމެ

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

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

ފެްނނާނެގޮތެއްެގ  ފުރިހަމަގޮތުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ލެއްގެ ބޭުނން އެންމެވެވަޑައިގެން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ކައުންސި
   ެގންދެވުން ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭކަމުގަިއ ދަންނަވަމެވެ.  މަތީން ކަންކަން ކުރައްވަމުން



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

 21ގެ  66ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 ކައުންސިލަރުްނގެ މެުދަގއި މަސްލަޙަތު ފުުށއަރާ ޙާލަތްތައް 2.1
ަވނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއްެވސް  216ން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

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

 ބުނެފައިވެއެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތު މެދުވެރިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެކައުންސިލަރަކު ތަނާޒުލް ވަމުން  .2
 ގޮސްފައިވާކަން. 

ވަަނ  12ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ހާލަތެއް ދިމާވެްއޖެނަމަ ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް ހިްނގާ ޤަވާއިދުގެ  .1
 މާއްދާގައި ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން.

 މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތެއް އަދި ދިމާވެފައިނުވާކަން. .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު   ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 ކައުންސިލްގެ ނިންުމންތައް  2.5
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ފާސްުކރާ  221ން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

ގައި ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ. މިގޮތަށް ހާމަނުކުރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ޞައްޙަ އަމުރެއް ކަމު
 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވާކަން.ފައިްލ ކޮށްފައިއް ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަ .2
 11ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލްވުްނތަކުން ނިންމާ ނިންމުްނތައް ޢާްނމު ކުރުމަށް ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  .1

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާކަން
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ނިންުމންތަްއ  221އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  .1

ނަމަވެސް ޢާއްުމންނަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން ބަހަްއޓާފައިވާ ނޯޓިސްބޯޑުގަިއ  ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޢާންުމ ކުރަމުން ގެންދާކަން.
 ނިންމުންތައް ޢާއްމުްނނަށް ފެްނާނނެހެން ބަހަްއޓަމުންނުެގންދަވާކަްނ.

 ން ނިންމާ ނިންމުްނަތކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޢަަމލު ކުރަމުންނުދާކަން.ކައުންސިލު .1
 ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކުގައި ކައުންސިލަރުން ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން. .5
 ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާ ފޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން ނުވަތަ ފުރިހަަމކޮށްފައި ނުހުންނަަކން. .6

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އު 

ކައުންސިލުން ނިންމާ  ރުމަށާއިއެޅުން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުކައުންސިލުން ނިންމާނިންުމްނތަކަށް ފިޔަވަޅު .2
އެގޭގޮތަްށ  ނިންމުންތަކުެގތެރެއިން ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވިސަބަބުތައް

 ަމށް ދަންނަަވމެވެ. ބެހެއްޓެވު ފާހަގަކޮށް
ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްަތއް ޢާއްމުކޮށް ހާމަނުކުރެވޭނަަމ އެއަމުރަކީ ޞައްޙަ  .1

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާތީ  221އަމުރެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ޤަރާރުތައް  ،އެގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޢަމުރުތަކާއި

 ހަމަޖެްއސުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.  ޢާއްމުކުރާނެ އުޞޫލެއް ފާސްކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރާގޮތަށް
ންާމ ނިންމުންތައް ބައްަދލުވުން ިނންމެވުމާއިއެކު ވީހާވެސް ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުާމއި ކުއްލި ބައްދަލުވުމުން ނި .1

އަވަހަކަށް ތައްޔާރު ކުރައްވައި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު ޢާންމުނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ނޯޓިސް 
 ބޯޑުގައިވެސް އާންމު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ ެރކޯޑްސް ބަލަހައްޓަންޖެޭހ ކަމަކަށްވުމާއިއެކު "ޖަލްސާއަށް ދަްނނަވާ ފޮތް" ފުިރހަމަ  .1
 ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 

ންމުމާިއ ކައުންސިަލުރންނާިއ އިާދރީ ުމވައްޒަުފންގެ ުމޢާމަލާތާިއ ަކންކަން ނި ކައުންސިލުން 2.6
 ކޯޑިނޭޝަން 
 ކަންތައްތައް: ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 1ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ސަރުކާރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން ފޮނުވާ މައްސަލަ އަދި ރައްޔިތުންނާގުޅޭ މައްސަލަތައް  .2
 .ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަންއެޖެންޑާ ދުވަސްކުރިން 

ޖުލަިއ  01ިނންމާފައިވާކަން. އެގޮތުން ވަނަ ބައްދަލުވުމުން  06މެމްބަރުންނާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ  .1
ގައި ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު ފަވާޒު ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތްތަކާއި/ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  1021

ލަރ މޫން އަސާސީ ކަންކަމާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް، ކައުންސިއުރުކުރުން، ކައުންސިލަރ ޙަސަން މަރިޕޯޓްތައް ތައްޔާ
ރަމްޒީނާ އަފީފް ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތައް ައދި ކައުންސިލަރ ޢުމަރު ޒާހިުރ އަސާސީ ކަންކަމާއި 

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

 ފާހަގަކުރެވޭކަން.
ގަމުންދަނީ ބިއުރޯ މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންތަްއތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރެވި މަސައްކަތް ހިން .1

 ޒިންމާދާރުވެރިޔާކަން.
ދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރުމަށް ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންަތއްތައް އި .5

ހެއްޓުން ކައުންސިލްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން. އެއްގޮތަކީ 1.5ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލްގެ 
ކަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އެދޭ ނުވަތަ ކައުންސިލުން ނިންާމ ނިންމުންތައް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ސެކްޝަންތަ

 ފޯމުންކަން.
 ރަނގަޅު ނޫންކަން.އެދެވޭގޮތެއްގައި ރައީސްއާއި މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން  .6
 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލްކޮށްފައިވާކަން. 20ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންގެ  1025 .1



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

 21ގެ  66ޞަފްޙާ: 

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

 

 

ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި، ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ  ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ
ކައުންސިލްގެ ަރއީސާއި ނައިބު ރައީސާއި އެހެން ކައުންސިލަރުންނާއި ، އާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އޮްނނަ ގުޅުމާއި

ކައުންސިލަރުން  1މުން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް އޮންނަގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން އެނަިލސިސްއެއް ހެދުމަށް މޮނިޓަރިންގ ޓީ
ތިއްބެވިއިރު އެންމެ ކައުންސިލަރެއް ފިޔަވައި އަނެއް ދެ ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ލިބިފައިނުާވތީ، ިމ 

މުވައްޒަފުންގެ އެނަލިސިސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތް ވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުެރވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޖުމްލަގޮތެއްގައި 
ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫާމތާއި އަދި ކައުންސިލަރުންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އަދި 
 ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި ދެމެދު މަސައްކަތަށް ފަހިވާގޮތަށް ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

 ފާ އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަ  އަތޮޅު ނިލަންދެ 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކުރެވެމުންދާ މޮނިޓަރިންެގ މަސައްކަތްތަކީ، ވަރަށްފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރަށްރަށުގެ  .2
ކުރުމާއެކު އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ރަށްރަށުެގ ކަންތައްތައް ރަގަޅުކޮށް  ކަންތައްތައްބަލައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް

ރަގަޅު މުޖްތަމަޢަކަށް ހެދޭތޯ ބެލުމަށްކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށްވާތީ، ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް 
ކައުންސިލަރުންގެފަރާުތްނ ބޭނުންވާ ަމޢުލޫމާތުތަްއ ށް ހަރުދަނާކޮށް ހިންޭގނެގޮތެއް ހަަމޖެއްސުމަށްޓަކައި މޮނިޓަރިންގ ޓީމަ

ދެއްވާ  ކައުންސިލަރުންމިގޮަތްށ ހޯދޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސިއްރެއްގެގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުްނ  ޤަޥާޢިދުން ދެއްވުމަށާއި،
 ންޮކށް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ހަނދާށް މައުލޫމާތަކީ ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމަަތކަށް ނުވާނެތީ އެކަންވެސް ކައުްނސިލަރުންނަ

ރަނގަޅުކުރެއްވުމަކީ ކައުންސިލްގެ އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އަދި މުވައްޒަފުންނާއި ރައީސާއި އި ރައީސްއާއި ކައުންސިލަރުންނާ .1
ން ކަންކަން ރަނގަޅަށް ހިންގެވުުމގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށްވާތީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަސައްކަތްކުރައްވައިގެ

 ގުޅުން ރަނގަޅުކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
މަށާއި، ނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެއްވުކައުންސިލަށް ކަންކަން ހުަށހެޅުމުގައި، ލިޔުމުން ކަންކަން ުހށަހެޅޭ .1

ހުަށހެޅުއްވުމަށާ، ކައުންސިލަރުން މުބައްދަލުވުމަށް ތައް ޤަޥާއިދުން އެޖެންޑާކޮށް ޢާންކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ
ބައްަދުލވުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން  މުާޢން ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ މައްސަލައަީކ ޤަވާޢިދު ހަމަޖެިހފައިވާގޮތުްނ ުހށަހެޅޭ ތަރުތީުބން

 ނިންމަވަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއްކަަމށް ދަންނަވަމެވެ. 
ށްޓަކައި ޝެކްޝަންތަކަށް މަޢުލޫމާތު ިހއްޞާ ކުރުމަށް ފޯމެއް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނތައް ތަންފީޒު ކުރުމަ .1

  ން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރާ ކަމެކެވެ. ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތުމަކީ ނިލަންެދ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަ
އްވެުމށާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަކީ ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަުލވުންތައް ޤަވާއިދުން ބޭ .5

ކައުންސިލުން ނިންމަވާ ކަްނކަން ޢަމަލީގޮތުން ހިންގަވަްނޖެހޭ މުވައްޒަފުންކަމުން ކަުއންސިލަރުންނާއި އިދާރީ 
ދެކޭދެކުން  ގޮތުގައިމުވައްޒަފުންގެ ެދބަެއއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަންޖެހޭ ތަފާތު މުވައްޒަފުންނަކީ 

 ރެއްވުމާއެކު،އެއްޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އެކުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރައްވައި ކުކުޑަ
ކައުންސިލެއްގެ ފުރިހަމަބޭނުން ރައްޔިތުންނާ ރަށަްށ ފެންނާނެގޮތަކަށް މަސައްަކތްތައް ގެންދެވޭނެގޮތެްއ ރަށު

 ހަމަޖެއްސެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި، ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ ކައުންސިލަރުންގެ  .6

ކައުންސިލްގެ ަރއީސާއި ނައިބު ރައީސާއި އެހެން ކައުންސިލަރުންނާއި ، ންނާއި އޮްނނަ ގުޅުމާއިއާއި ކައުންސިލަރު
ކައުންސިލަރުން  1ށް މޮނިޓަރިންގ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް އޮންނަގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން އެނަިލސިސްއެއް ހެދުމަ

ތިއްބެވިއިރު އެންމެ ކައުންސިލަރެއް ފިޔަވައި އަނެއް ދެ ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ލިބިފައިނުާވތީ، ިމ 
ޖުމްލަގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ އެނަލިސިސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތް ވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުެރވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫާމތާއި އަދި ކައުންސިލަރުންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އަދި 
 އެވެ. ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި ދެމެދު މަސައްކަތަށް ފަހިވާގޮތަށް ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނުވެ

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

އެކުލަވާލާފައިާވ  ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ މައްޗަށްއް ކުރުމުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންގޮުތން ތިީރގައި އެވާ ސުވާލުތަރާވާފައިވާގޮތާއި ބެހޭ
 އެނަލިސިސްއެކެވެ. 

 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި، ޓީމެްއގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދޭތެރެ ދެކެީނ  .2
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 ރިޕޯްޓ ކުރުމާއި މޮިނޓަރ ުކުރންމަސައްކަތް ހިނގާ ނުިހނާގގޮތް ބެލުމާިއ  2.1
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ނޑައަޅާ ލިޔެފައިވާކަން. .2  ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކަ
ދުވަަހށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ުނހިނގާޮގތް ބެލުމުެގ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލެިވފައި ވާކަން. ނަމަވެްސ ދުވަހުން  .1

 މަސައްކަތް ނިންމެމުންދާވަރު އެންމެރަނގަޅަށް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެްއޓެމުންނުދާކަން.
 މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން.ސެކްޝަންތަކާއި، ޔުނިޓްގެ ހިްނގުން ޙަވާލުވެފައި ތިބޭފަރާތްތަކުެގ  .1
 މުވައްޒަފުންނަށް ސުޕަވައިޒަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެީހތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އެކަށީގެންވާ ގޮެތއްގައި ލިބޭކަން. .1
ނަށް ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެހެން ސެކްޝަން/ ޔުނިޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުން .5

 އެނގޭކަން.
 އަދި އެފޯމްތައް ރެކޯޑްފައިލްގައި ހިމަނާފައިވާކަން. މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވާކަން.ބައެއް  .6
 ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ސުޕްވައިޒަރެއް ހަމަޖައްސާ އެ ސުޕްވައިޒަރުންގެ މައުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން. .1
 .ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދައިގައި ލިޔުނު ނަމަވެސް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި ނުހުންނަކަން މުވައްޒަފުން އިތުރު .1
މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭންވާނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާކަމުގައިވިޔަސް ބައެއްފަހަރު އެކިއެކި  .1

 ކައުންސިލަރުން ހުއްދަދީފައި ހުރިކަން
 ނުރަސްމީ ގަޑިގެ ޙާޟިރީގައި ވެރިން ސޮއިކޮށްފައި ނުހުންނަކަން. .20
 .ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒްކުރެވިފައި ނުހުންނަކަން .22
މަސައްކަތު އަޙްމަދުޝާކިރު މޫސާ ނުރަސްމީގަޑީގައި ކޮށްފައިވާ ބައެއްމަސައްކަތްތަކަށްދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ  .21

 އެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަންޝަކުވާ  ކަމުގެހިފަހައްޓަވާފައިވާ 
ފައިލިން ސިސްޓަމް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައިނުވާކަން. ފައިްލކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ފައިލްކުރެވިފައިވަނީ ވަކި ތަރުތީބެއް  .21

އި ނުގުޅޭ ބަލައިގެން ޫނންކަން. އަދި ަފސޭހައިން ފެންނާނޭެހން ނޫންަކން. ބައެއް ފައިލްތަކުގައި އެަފއިލްގެ ނަމާ
 މައްސަލަތައް ފައިލްކުރެވިފައިވާކަން. ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަީތގައި މައްސަލަތައް ފައިލްނުކުރެވި ނެތްކަން.

މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑިޖައްސާ ފޮތް ޤަޥާއިދުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވީނަމަވެސް ބައެއް މުވައްޒަފުން ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު  .21
 ހުންނަކަން.ސްޕަވައިޒަރ ސޮއިނުކޮށް 

ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ޤަވާއިދުން ލިެޔ ފައިލްކޮށްފައިވާކަން. ެއހެންނަަމވެސް ބައެއް ޔައުމިއްޔާތަކުގައި ޙާޟިރީގެ ބައި ފުރިހަމަ  .25
 ކުރެވިފައިނުވާކަން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ޕާފޯމެންސް އެޕްރެއިޒަލް ހަދާ ފައިލްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ޕާފޯމެންސް އެޕްރެއިޒަލް ހަދާފައިނުވާ މުވައްޒަފުންގެ  .2
 ދަންނަވަމެވެ.ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް  ނިންމަވަމުންދާ މިންވަރު ބެއްލެވުަމށްމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް  .1
ކަންކަން ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ނުނިމި އަތްމަތީގައި ެގންގުޅެންެޖހޭ މައްސަލަތަކާއި ފައިލްކޮށް ެބލެހެއްޓުމުގެ  .1

 އަދި މައްސަލަތައް ނިންމުމާއިއެކު ފައިލް ކުރެއްވުމުގައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ފައިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ދަންނަވަމެވެ.
ބެލުމަށް ޚާއްޞަ މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑި ޖަްއސާ ފޮތް ޤަވާއިދުން މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަ ކުރޭތޯ ސްޕަވައިޒަރު  .1

މަށް  ކަމާއެކު ހިގާނެގޮެތއް ހަމަޖެއްސެވުސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށާއި، ރަސްމީގަޑީގައި ކުރެވޭމަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ
 ދަންނަވަމެވެ.
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 އިތުރުގަޑީގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށާއި، އެކަްނކަން އޮންނަ އުޞޫލާއި .5
އެއްގޮތަށް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒަރުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ 
ތެރެއިން ކުރުމަށާއި، އިތުރުގަޑީގެ ރެކޯޑްސްތައް ޤަޥާޢިދުން ބަލަހައްޓައި، ލިޔެކިޔުންތައް ދިމާވާނެހެން ފުރިހަމަކުރައްވައި، 

 ވޭ މަސައްކަތްތައް ލިޔެ ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންިދއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އިތުރުގަޑީގައި ކުރެ
ނަމަ، ނުވަތަ ކޮށްފައިވާނަމަ އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާއެއް ފިނުރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފަކުލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވައި .6

ބެންވާ ޙައްޤެއް ލިބޭމުވައްޒަފަކަށް ލިޤަޥާޢިދުން ދެއްވުމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް މުސާރައިގެގޮތުން ކުޑައެއްޗެއް 
އުނިނުވާނެގޮތެއްގެމަީތން ކަންކަްނ ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި، އިދާރީ މަސައްކަތުގެތެރެއިން އެހެންމުވައްޒަފަކު ނުކޮށްދޫކޮށްލާފައިވާ 

ދު ޝާކިރަްށ ކަމަކުން މުވައްޒަފަކަށް ލިބެްނވާ އެއްޗެއް އުނިނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަސައްކަތު އަޙްމަ
 ނުދެވިފައިސާއެއްވާނަމަ އޭނާގެ ޝަކުވާއަށް ޙައްލެއްގެނެސްދެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. 

ދުވަހު ޔައުމިއްޔާއަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އޮފީހުގައި ހިންގާ ކަންަކމާއި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު  .1
ކުރަމުންގެންދަންޖެހޭ ލިޔުމަކަށްވާއިރު ދުވަހު ޔައުމިއްޔާގައި ފުރިހަމަ ނުކޮށްވާ ބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން 

 ވަމެވެ. ދެއްވުމަށް ދަންނަ
    

 ތައް އުޞޫލުމަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެްސތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި  2.1
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައި ނުވާ ކަން. .2
 ހަދާފައިވާކަން: ކާއި ދެ ޤަވާއިދެއްކައުންސިލުން ދެ އުސޫލަ .1

 ކުނިނައްތާލުމާއިެބހޭ އުސޫލްކުނި އުކާލުމާއި 
 ސެންޓަރ  -އީ

 ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު
 ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދު 

 ކައުންސިލުން ސާވިސް ޗާޓަރއެއް ހަދާފައިނުވާ ކަން. .1
 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
ޤަވާއިދު ހެދުމާއި، ކައުންސިލުން ، ޤާނޫނުން ކައުންސިލުން ދިނުމަްށ ލާޒިމްކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

ބޭނުންވާ އިތުރު އެސް.އޯ.ޕީތައް އެކުލަވާލުން މުހިންމުކަމަްށ ދެކެމެވެ.  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްނިންމާ އެހެނިެހން ިނންމުންތަްއ 
އުންސިލަްށ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޢަަމުލކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލުތަކާއި އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކަ

ސަރވިސް ޗާރޓަރ އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާ ކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ 
 ވަސްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އަ ވެސްޤާވާޢިދުތަކާގުޅޭގޮތުން ހަދަންެޖހޭ އުޞޫލްތައް ހެދުން

 މަސައްކަތުގެ މާަޙއުލު  2.1
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކަމުގައި ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަންަކން: .2
 .ްއެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވަސީލަްތތައް ނެތުނ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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  ެބަލަހައްޓަންެޖހޭ  ދަތިކަންވަރަށްބޮަޑށް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އިދާރާއިްނ ކޮށްމުވައްޒަފުންގ
 ޚާއްސަކޮށް ފައިސާއާއިބެހޭ ކަންކަން ދުވަހުން ދުވަހަްށނުނިމި ގިަނ ދުވަސްތަކަކަށް ލަސްވެފައިވާކަން 

  ްބަޖެޓްގެ ދަތިކަނ 
 ުމަްށ ގިނަ މުވައްޒަުފންނަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ަދތިތަކާއި ކުރިމަތިވާކަން ބައެއް ކައުންސިލަރުން ކަންކުރައްވަމުންދާގޮތ

 މުވައްޒަފުން ފާހަގަކުރާކަން
 .ްވެރިންގެ އަރިހަށް ސޮއިކުރުމަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަ އަނބުރާ ލިުބން ލަސްވާކަން މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަނ 
 ުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ުނލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ުކރުމަށް ދަތިވާކަން.ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތްތަކާއި ޙަވާލުވާއިރު ފ 

 ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންގެންދަނީ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްގެންކަން. .1
 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  

އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ވަރަށްބޮޑަށް މަދުވެ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓޭހިސާބަށް ގޮސްފައިވާތީ،  .2
އެކަން ޙައްލުކުރެއްވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހައިފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ުމވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމަށް 

 ވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޙައްލެއްލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރެއް
ބާއްވަވައި މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަުލވުންތައް ޤަވާއިދުން  .1

 ދަންނަަވމެވެ.  ދިމާވާ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެއްވުމަށް 
ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ބައްަޓންކޮށް ިހންގަވަްނވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި ަމންފާ ކުރުވަނިވިގޮތަކަްށ  .1

ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މަސްލަޙަތަށްވުރެ މުޅި ރަށުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލައިގެންކަމަށް ވީއިރު، 
 ދަންނަވަމެވެ.  ދެއްވުމަށްމެހައި މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ސަމާލުކަން އެގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްގެ އެން 

ނިންމަވައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ވެރިންގެ އަރިހަށް ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް  .1
ވުމަށާ، ވަގުތީގޮުތން ކަން ކުރިއަށްގެްނދެއިްނިތޒާމަކަށް ކަން ޙަވާލުކުރައްވައިގެން މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމޭނެ

އެހެންމުވައްޒަފަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެއްވުމުގައި ނުނިމިހުންނަ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީގޮތުްނ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ 
ން ހިންގެވޭތޯ މުވައްޒަފަކަށް ރަގަޅަށް ސާފުކޮށްދެއްވައި މަސައްކަތްތައް ލަސްނުވެ ހިގާނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއްގެތެރެއިން ކަންކަ

  ދަންނަވަމެވެ. ބެއްލެވުމަށް

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުިރ ވަސީލަތްތައް  2.20
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އިންސާނީ ވަސީލަތާއި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 
  މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާކަން. (އަށެއް) 01މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި  ގެ އިދާރާކައުންސިލް .2
އޮނިަގނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުެގ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބަރާބަރަްށ ނިންމުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު  .1

ޓްރެޜަރީގެ ޝަރުތުހަމަވާ މީހުން ނުލިބުމުގެ ސަބަުބންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް މަޤާމަކަށް  6ތެރެއިން 
( ސަރކިއުލަރ އިން މަޤާމުތަކަށް މީހުން ނުލެއްވުަމށް 1025އޮކްޓޯބަރު  22) B/CIR/2015/10-13 ނަންބަރު

    ލެއްވުން މަޑުޖައްސާފައިވާކަން. އަންގަވާފައިވާތީ އެމަޤާމުތަކަށް ީމހުން 
 ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް: ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް 

 )ަފހެއް( ކައުންސިލަރުންކަން. 5ތިއްބަވަނީ ކައުންސިލްގައި  .2
 އެއްކޮޓަރިއެއްގައި ކަން.ކުރައްވަނީ ފިޔަވާ އެހެން ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް  އީސާއި ނާއިބު ރައީސްކައުންސިލްގެ ރަ .1
 ކަން. އަދި މޭޒު ހުރިކައުންސިލަރުން ތިއްބަވާއިރު ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށް ގޮޑި  05 .1



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކޮމްޕިއުޓަރު ހުންނަކަން. 2ފޯނާއި  05ކައުންސިލަރުން ބޭނުން ކުރެއްވުަމށްޓަކައި  .1
ނަމަވެސް  ތަކާއި އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަްށ އެކަށީގެންވާ ކޮންފަރެންސް ހޯލެއްނެތްކަންކައުންސިލް ބައްދަލުވުން .5

 ތަށް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާކަން ކޮޓަރީގައި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭގޮ  02އިދާރާގެ 
 އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:

ނޑި އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ލިބިފައިވާކަން އިދާރީ ކޮންމެ  .2  މުވައްޒަފަކަށް މޭޒު، ގޮ
)އެކެއް( ފެކްސް  2އަދި އް( ޕްރިންޓަުރ ކެއެ) 02( ޯފނާއި ފަހެއް) 05ކައުންސިލް އިދާރާ މުވައްޒަފުްނނަށް ޚާއްޞަ  .1

 މެޝިން ހުންނަކަން.
 )ހަތަރެއް( މުވައްޒަފުންނަށް ިތބެވޭ ގޮތަށް ވޯކްސްޓޭޝަނެއް ުހންނަކަން. 1 .1
 ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރިކަން. .1
ފޯންެގބޭނުން މުވައްޒަފުންަނށް  ގެބޭނުން ރަގަޅަށް ކުރެވެންނެތްކަން އަދިބަހައްޓާފައިހުރިނަމަވެސް އޭޕީ.އޭ.ބީ އެކްސް  .5

 .ކުރެވޭނެ ފަސޭހަގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސާފައިނެތްކަން
 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް:

ބާރަ ) 12,397,132.00 ވަނަ އަހަރަ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  5112ސަރުކާރަށް  .1
 ރުފިޔާ( ގެ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.މިލިއަން ތިންލައްކަ ނުވަދިހަ ަހްތހާސް އެއްސަތޭކަ ބައްތިރީސް 

ލައްކަ ހަމިލިޔަން ތިން ) 3,688,731.00ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ  5112ކައުންސިލަށް  .5
 ރުފިޔާ( ގެ ބަޖެޓެއްކަން.އެއް ތިރީސްހަތްސަތޭކަ ހާސް ށްއައްޑިހަ އަ

 

 ލަފާކުރި ބަޖެޓް: 
 

 
 

 ލިބުނު ބަޖެޓް 
 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު

2015 3,575,871.00 112,860.00  

5112 4,108,149.00 100,260.00  
 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީން އަދި ހުނަރު ދެނެގަނެ އެކަަމްށ  .2

 ކުރެއްވުމަށްމުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނާއި ތަުއލީމުދީ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް 
  ދަންނަވަމެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ކުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގެވުމަށް ބޭނުން ފުޅުވާ ބަޖެްޓ  .1
އަދި ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ ަތންތަން ޤާއިމްކޮށް އެފަދަ ަތންތަްނ ހިްނގެވުމަށް ބޭުނންފުޅުވާ ބަެޖޓް ަކއުންސިލްއިން ލަފާކުާރ 

މެނުއްވުމާއެކު، އެކަންކަމަްށ ބަޖެޓުން ހޯއްދެވުމަްށ މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ބަޖެޓްގައި ތަފްޞީލްޮކށް ހި
މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި، ކައުންސިލަށް ލިބޭ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުެރއްވުމުގައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގަިއ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް 

މަތީން ބަޖެޓް ޚަރަދުތައް ހަަމޖައްސަވަމުންގެންދެވުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އެންމެހައިކަންަކން ފުރިހަމައަށް ގެންދެވޭނެޮގތެްއގެ
 ދަންނަވަމެވެ.

 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
5112 5,563,979.00 6,833,153.00 - 

2016 7,023,533.00 7,893,213.00  



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ދެަވނަ ަބއި 

ން ހިްނގުުމގެ ޤާނޫނުން ަކއުންސިލަށް އުޞޫލުދިވެހިާރއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ  1
ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި މަޢުޫލމާތު ދިނުމާއި ކައުްނސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތަްއ 

  ހެއްުޓންބެލެ

 ކައުންސިލްެގ ތަރަްއޤީެގ ޕްލޭނާއި ފައިޭނންޝަްލ ޕްލޭން  1.2
ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގެ ަދށުން ރައްޔިތުންެގ  11އިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާ .2

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

ރަުށ ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .1
 ރަށު )ފަހެއް( އަހަރުގެ، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު  5ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، މަދުވެގެން  ތަރައްޤީގެ

 ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި ޢާންުމކުރަން ޖެހެއެވެ.
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަްށ  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއިރަށު ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ  ރަށު .1

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

 ރަށުވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން  201ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .1
 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށެވެ. ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ަތއްޔާރުކުރެވޭނީ

 ަވަނ މާއްދާގެ )ބ( ެގ ދަށުން  201ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިްނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .5
ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ، ( މަސްދުވަސް ކުރިން)ތިނެއް 1ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

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

 ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 ންޝަލް ޕްލޭން ުމރާޖަޢާކޮށްފައިވާކަން.ފައިނޭ ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލައިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި 1022ކައުންސިލުން  .2
 ކައުންސިލުން ކަންކަން ކުރައްވަމުންދަނީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ަބލަިއގެން ނޫންކަން. .1

 ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ބަޖެޓް ތަްއޔާރުކުރެއްވުމުގައި ތަރައްޤީގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް . 2
ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭްނގެ މައްޗަށް ބައްލަވައިގެން ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓް 

 ދެވުމަށް ދަންަނވަމެވެ. ކުރައްވަމުން ގެން

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބަލައިެގން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލައި މަސައްކަތު ތާވަލާ . 1
 އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުން އެދެމެވެ. 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލްެގ މަސައްަކތު ތާވަލާއި ބަެޖޓް   1.1
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ރަށު ވަނަ މާއްދާއިން  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2

 .ކައުންސިލުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތަްއޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ ރަށުފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަށް ބަލައިގެްނ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުން ކޮންމެ  201ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  .1

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

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކައުންސިަލށް ިލބޭ  16ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .1
 އާމްދަނީއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާއި ނަގާ ލޯނަށް ބަލައިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަްށ  25ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްކުރަންޖެހެއެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  25މަހުގެ 
ބަޖެޓް ފާސް ނުކުރެވިއްޖެނަަމ، ކައުންސިލުން ފާއިތުވި އަހަަރށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް ަޚރަދުތަކަށްވުރެ އިތުރު ނުާވނެ 

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

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުްނ  11އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ .1
ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބަލައިގެން ިތލަފަތް ހަމަވާގޮތަށް ޚަރަދުތައް 

 ސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. ހިފެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އަރަނި ބަެޖޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް ކައުން
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހިނގާ އަހަަރށް  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .5

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން. ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ 1025 .2
 ތައްޔާރުކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުާވފައިވާކަން.ވަނަ އަހަރުގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  1025ކައުންސިލްގެ  .1
 .ވަނަ އަހަރުގެ ލަފާކުރިބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިާވކަން 1025ކައުންސިލްގެ  .1
 ވަނަ އަހަރުގެ ލަފާކުރި ބަޖެޓް ފިނޭންސް ިމނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން. 1025ކައުންސިލްގެ  .1
 ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން. ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް 1025ކައުންސިލްގެ  .5
 21ޖަލްސާއިން ވަނައަހަރުގެ ުފރަތަމަ  1026ކައުްނސިލްގެ  ވަނަ އަަހރަށް ލަފާކުރި ބަޖެްޓ  1026ކައުންސިލްގެ  .6

 ފާސްކޮށްފައިވާކަން. 1026ޖަނަވަރީ 
 ގެންކަން.ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ތަރަްއޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭަނށް ރިޢާޔަތްކޮށް .1
 ވަނަ އަހަރު ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަން. 1025 .1

 
 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ބަޖެޓް ކަޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވާކަން 
އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަމަެވސް މިއިން އެއްވެސް މައްސަލައެއް އިދާރާގައި ފައިލްކޮށްފައި ެންތކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކޮށް 

 އް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފައިލްކޮށްގެން ގެންގުޅުމަްށ ހަނދާންކޮށްދެމެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލްެގ ހަމަުހގެ ރިޕޯޓާއި އަަހރީ ރިޕޯޓް   1.1
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮންެމ  201ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2

)ހައެއް( މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންިގ  06ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  20އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 
 ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެކެވެ.  އަތޮޅު ކައުންސިލަށްޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކޮންެމ  201ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ .1
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުިވ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯްޓ  20އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

 ށް ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުާރ ކަމެކެވެ.އަތޮޅު ކައުންސިލަ
 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ 

ކައުންސިލުން ފެނިފައިނުވި ނަމަވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލަްށ ވަނަ ައހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު  1025ކައުންސިލްގެ  .2
 ފޮނުއްވާފައިވާކަން. 

އި މަށާކަ.އޭގެ ޓެންޕްލޭްޓ އާއި އެއްގޮތަށްވަނަ އަހަރުގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެލް.ޖ1025ީކައުންސިލްގެ  .1
 ވައި ފައިލްކޮށްފައިވާކަން.އްކައުންސިލަށް ފޮނު އަދި އަތޮޅު

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އިން ތިޔަ  201ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދަރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އަތޮޅު ގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައި ކައުންސިލުން ހިންކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި 
ނަމަވެސް މިފަދަ ލިޔުންތަކަކީ މުހިއްމު ލިޔެކިޔުމަކަށްވާއިރު މިފަދަ އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން

 ލިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ފައިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ކައުންސިލްެގ ޮއޑިޓް ިރޕޯޓް  1.1
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  201ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ަވނަ ުދވަހުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ާފއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ  11މަހުގެ  ފެބްރުއަރީ
 ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.

 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ކަމާބެހޭ  މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާން ތައްާޔރުކޮށްފައިނުވާކަން. 

 ފަރާތުން މައުލޫމާުތ ލިބިފައިވެއެވެ.މުޥައްޒަފުންގެ 
 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
އިންޓަނަލް އޮޑިޓިންގ އަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާއި  .2

އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަަހއްޓާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޒިްނމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު ބެެލހެއްޓުމުގަިއ 
ށް ހެދިފައިާވ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިުދތަކަށް ޢަަމލު ކުރުމަށް އިތުރަށް ބާރުވެރިކުރުވި ކަމަކަށްވާތީއާއި އެފަަދ އެކަންކަން ކުރުމަ

ކަންކަން ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން އިސްލާޙްކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަކަށްވާތީ ކޮންމެ 
ޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި ކައުްނސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ަކމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިން

 11ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދިއުމާއެކު، ކުރީއަހަރުގެ އިންޓާނަލް އޯޑިޓް ރިޕޯޓްވެސް ކޮންމެއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ 
 މެވެ. ގެކުރިން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަ
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 ފައިސާގެ ސްޓޭޓްމަންޓް މާލީ ބަޔާނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީން އަންގަވާގޮތެއްގެަމތީން ފާއިތުވިއަހަރުެގ  .1
 ނަވަމެވެ.ލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުމަށް ދަންގެކުރިން އަތޮޅު ކައުންސި 11ކޮންމެއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ  ތައް ތައްޔާރުކޮށް

  ޚަރަދުުކރުންކައުންސިލުން   1.5
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ. ފައިސާއެއް ޚަރަދު
 

  ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންަކން.ކައުންސިލްގެ ފައިސާ  .2
       ރ ނިޒާމްގެ ދަށުންކަން.ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދަކުރަނީ ވައުޗަ .1
 .ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަކިން ެބލެެހއްޓިފައިވާކަން .1
 .ފާސްކޮށްފައިވާކަންބަޖެޓް އަހަރީ  ކައުންސިލްގެލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން  .1
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ަޖނަވަރީ މަހުގެ  16ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .5

 .ކުރިންކަން
އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެްއ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި  5ަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް % 11ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .6

 ރައްކާކޮށްފައިނުވާކަން. 

ރޑަރ ުކރުމުގެ ލިޔެކިޔުންަތއް    1.6 ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދުމާއި ުމދާ ގަތުމާއި ލިބިގަތުމާއި އޯ
 ބެލެހެއްުޓން 

ަވނަ މާއްާދގައިވަނީ ކައުންސިލަށް ިލޭބ  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 
ފައިސާއާއި މުދާ ބަލަހައްޓަްނވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ަފއިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާިއ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 
  ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: ޓީމަށް ފާހަގަ 

 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .2
    ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަމުން ގެންަދނީ  ސްޓޮކާއި އެހެނިހެން ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން. ދެ ކައުންސިލްގައި ލިޔެކިޔުމުގެ   .2.2

 ވަކި ދެމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރެވިގެންކަން.
 .ކަންވާލުކުރެވިފައިމުވައްޒަފަކާއި ޙަ ދެސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަތަެކިތ ހުންނަނީ   .2.1
ސްޓޮކްގައި ހުންނަ ތަކެިތ ނެގުމުގައި ވަރަށް މަދުން ުމާދލިބިގަތުމަށްއެޭދ ފޯމް ޭބނުން ކޮށްފައިވާކަން. ގިނަަފހަރު   .2.1

 މުވައްޒަފަކު ވަކި އެއްޗެއް ބޭނުންވެގެން ބުނުމުން އެއެއްޗެއް ސްޓޮކުން ނަގާ ޙަވާލުކުރާކަން.
 އެދޭ ފޯމު ތަްއޔާރުކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްކަން. މުދާލިބިގަތުމަށް  .2.1
 މުދާލިބިގަތުމަށް އެޭދ ފޯމު ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްކޮށް ބަލަހަްއޓަމުން ޮގސްފައި ވާކަން.ހެދިފައިވާ   .2.5
 ކައުންސިލްގެ ސްޓޮކް ފޮތް އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި ނުވާކަން.  .2.6
 ބަރާބަރަށް ދިމާނުވާކަން. ކައުންސިލްގެ ސްޓޮކް .2.1
 ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަމުންގެްނދާ މުވައްޒަފު ވަކިން މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާފޯމް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަުމން ުނގެންދާކަން. .2.1
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 ތަކެއްޗަށް އޯޑަރ ކުރުން   .1
 މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ކަން.  .1.2
 ަކން.ތަށްނޫންމުދަލަށް އޯޑަރ ކުރާ ފޯމް އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއް ގޮ  .1.1
 މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް އޮވެގެންކަން.ބައެއް ފަހަރު މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ   .1.1
 މުދާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށްނޫންކަން.  .1.1
 ގައި ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދޭފޯމު އެއްވެސްވަރަކަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން.ތަކެތި ހޯދުމު  .1.5
ފައިސާހުރިކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ވަކިފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން. ފައިސާ ހުރިކަން ޔަޤީންކުރަނީ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ   .1.6

 ފަރާތުން ަމޢްލޫމާތު ލިބެުމންދާކަން.ފޯމުގައި ވަކި ގޮޅިއެއް ހަދައިގެންކަމަށް މުޥައްޒަފުންގެ 
މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންނާއި އެކައުންޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން ވަކިން  .1.1

 ބަލަހައްޓާފަިއނުވާކަން.
ށް ނޫންކަން. ބައެއް ފޯމުތަްއ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ގިނަ ފަހަރަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދަީނ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަ .1.1

ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަ ނަމަެވސް ފޯމުތައް ތައްރާރުކޮށްފައި ހުންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަާވިޢދާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަން 
 ފާހަގަކުރެވޭކަން.

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް  .1
 ވާކަން.ނުލާ ހޯާދފައި ޓޭޝަން ހޯދުމަކާކޯ 1ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަގުގެ މުދާ  15000ރުފިޔާއާއި  2000  .1.2
 ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އައިޑީކާޑް  80,637/38ގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ  21ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން  1025 .1.1

ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލްކޮށް އިދާރާގައި ބޭނުންކުރެވެމުންދަީނ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން އަގު އަދާކޮށްގެން ކަމާއި 
އެސިސްޓަމަށް އެސެޓް ކްރިއޭޓް ކޮށްފައި ނުވާކަން. އަދި މިހާަތަނށްވެސް އެތަކެއްޗާބެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް )އެސެޓް ކްރިއޭޓް 

އްދަ ފޯމް( ފިޔަވައި ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނެތްކަން. އެސެޓް ކްިރއޭޓް ކުރާ ފޯމް ތައްޔާރު ކުރާ ފޯމް، ކެޕިޓަލް ތަކެތީގެ ހު
ޖޫން  21ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެސެޓް ނަމްބަރު ހޯދާފައި ނުވާކަން. ތަކެތި ހޯދާފައިވާ ބިލްގައި 

 ދުވަހު ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާކަން.  ވަނަ 02އޮތް އިރު އެސެޓް ކްރިއޭޓް ކުރާ ފޯމް ޖުލައި މަހުގެ 
 1025  ުއޭސީ  01ޕްރިންޓަރ އަދި  01ގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ  21އަދި ، 01އޮކްޓޫބަރ

ހޯދާފައިވަނީވެސް އެއްވެސް ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން ނޫންކަމާއި އެތަކެއްޗަށްވެސް އެސެޓްކްރިއޭޓް ކޮށްފައި ނުވާކަން. އަދި 
ފަިއ ވަނީވެސް ކްެރޑިޓަށްކަން. އަދި މިހިާސބަށްވެސް އެތަކެތީގެ އަގު އެފަާރތްތަކަްށ އަދާކޮށްފައި ނުވާކަން. އެތަކެތި ހޯދާ

 އެތަކެތީގެ ބިލް ފައިޭނންސް އޮފިސަރުގެ ޙަވާލުގައި އޮތްކަން.
 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެމަތީ އަގުގެ މުދާ ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ހޯދާފައިނުވާކަން. 2.5  .1.1
ޑުކޮށްގެން ހޯދަންޖެހޭ މުދާތައް ހޯދުމުގައި އިޢުލާން، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބިޑުކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އަދި ބި  .1.1

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން.ރަނގަޅަށް ބިޑު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ާޙޟިރީ 
 : ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ  .1

 .އެކަށީގެންވާ ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން  .1.2
 .ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެއް ހަދައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން  .1.1
 .ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން  .1.1
ދާކަން. ބަޖެޓް ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ޕްރިންޓްކޮށްފައި ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަމުން ނު .1.1

 ނުވާކަމަށް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ބުނާކަން.



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ބަލަހައްޓައި ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ނުދާކަން. މިކަންތައްަތއް ފަސްޖެހުމުގައި އެތައް  .1.5
 ގަކުެރވޭކަން.ސަބަބުތައް ހުރިކަމަށް ފާހަ

ދީފައިވަނި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމުގައި ރަސްމީ ގޮތުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންެޖހޭ އެލަވަންްސތަކާއި ކުލިތައް  .1.6
 މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން ނޫންަކން. އަދި މިދަތުރުތަކުގައި މުޥައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް މާލިއްޔަތު 

 ޤަވާޢިދުގައި ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ބަެއއް އިނާޔަތްތައް ދެމުން ނުދާކަން. 
ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭ ބިލްތަކާއި ޚަރަދުނުކުރެވޭ ބިލްތައް ވަކިްނ ނުގެން ގުޅުމުގެ ސަަބބުން އެްއބިލަކަށް އެއްވައުޗަރަށްވުރެ  .1.1

 ގިނަ ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރެވެމުންދާކަން
ތަފާތު އެލަވަންސްތައް ިލބޭނީ ކޮން މުޥައްޒަފުންނަށްކަން އަިދ ކިހާ ވަރަކަށް ކަން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގައި  .1.1

ނޑައެޅިގެން ބުނެފައިވާއިރު އެފައިސާ ދޭންނުޖެހޭ މުޥައްޒަފުންަނށްވެސް އެފައިސާ ދެމުން ގޮސްފައިވާކަން.   ކަ
 ވައުޗަރ ރެޖިސްޓްރީ  .5

 ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްނޫންކަން.ވައުޗަރ ތައްޔާރު ކޮށްފައި .5.2
ކައުންސިލްގައި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓަރީއެއް ގެންގުޅޭކަން. ނަމަވެސް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު  .5.1

 ކަންތައްތައްކަން. ވަނަ އަހަރުވެސް ފާޙަގަކޮށްފައިވާ 1021ޤަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން މިކަމަކީ 
ޚަރަދު ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީން ވައުޗަރުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބާއި ވައުޗަރުގެ ކޯޑުތަކާއި ސަބް ކޯޑްތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ  .5.1

ބައިތަކާ، ފައިސާ ލިެބންވީ ފަާރތްތަކާއި، ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ާތރީޚާއި، އަދި ޗެކް ނަންބަރު އެނގޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި 
 ން.ނުވާކަ

ވައުޗަރ އިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރާ ފޯމާއި އަދި އިންވޮއިސް/ ބިލްހިމަނައިގެންކަން ނަމަވެސް ފައިސާ  .5.1
ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ެބލުންތައް ބަލާ ފޯމް އެއްވެސް ވަރަކަށް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުާވކަން. ބައެއްފަހަރު މުދާ 

 ފުރިހަމަކޮށްަފއި ވާކަން.ގަންނަން އެދޭ ފޯމް 
 ވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން. .5.5

 ޗެކު ރެޖިސްޓްރީ  .6
 ކައުންސިލްގައި ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދާފައިވާކަން.  .6.2
ނަްމބަރާއި ޗެކު ރަޖިސްޓްރީން ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ އެކައުންޓަށް ބާކީ ކުރުާމއި އެކައުންޓުން ކުރާ ޚަރަދުގެ މަޢްލޫމާތު، ޗެކު  .6.1

 ވައުޗަރު ނަމްބަރު ތަރުތީބުން ެއނގެން ހުރިކަން.
 ޗެކު ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަްށކަން. .6.1

 އަތްމަތީ ފައިސާ )ޕެޓީ ކޭޝް( ގެ ހިސާބު:  .1
 އަތްމަތީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ގެންގުޅެމުން ނުދާކަން.  .1.2

 ހިސާބު:ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ  .1
 ފައިސާ ިތޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައި ވާކަން. ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބަލައިގަންނަ  .1.2
 ގައި ފައިސާބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިެގންކަން.ތީޖޫރީ  .1.1
 .ތިޖޫރީ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފައިުނވާކަން  .1.1
ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުްނ ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުދާކަން.)މަސްދުވަހުގެ ތިޖޫރީ ކޮންމެ   .1.1

ޖޫން މަހުގެ ރިޕޯޓަށްފަހު އެއްވެސް ރިޕޯޓެއްގައި ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށްފައި  1025ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ނަމަވެސް 
ން ކަމާބެޭހ މުވައްޒަފުންނާއި ސުވާލުކުރުމުން ވެރިން ސޮއިކޮށްފައި ނުވަނީ ތިޖޫރީ ބާކީެގ ނުވާކަން. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެ 

 ޞައްޙަކަން ނޭނގޭތީކަމަށް އެފަާރތްތަކުން ބުނާކަަމށް.(



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ނޑާފައިހުރުމާއި  .1.5 ނޑާފައި ހުންނަކަން އަދި ވަރަށް ގިނައިން ލިޔުންތައް ކަ  ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުގައި ޢަދަދުތައް ވަރަށް ގިނައިން ކަ
 އަދި ފަންސުރުން ފޮތް ބާކީ ކޮށްފައިވާކަން. .ފޮތުގެ ސާފުތާހިރުކަން ވަރަށް ޮބޑަށް ކުޑަކަން

ރުފިޔާގެ ހިސާބު  41,886/18 ގައި ވަގުތީގޮތުން އެކިފަރާތްތަކާއި ޙަާވލުކޮށްގެން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ 1021، 1022، 1020 .1.6
ރުފިޔާ  1,568/11އަދި މިހާތަނަށް ދިޔައިރުވެސް ނިންމާފައި ނުވާކަން. އަދި މިހާތަނަށްވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީން 

މަދުވާކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ފެންނަންހުރިކަން. އެފައިާސއަކީ ކިހިނެއްވެގެން، ކޮން ތާރީޚެއްގައި މަދުވެފައިވާ 
 އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން. ފައިސާކަންވެސް

 

 އާމްދަނީ ފައިސާ  .1
 .ފަިއސާގެ ފޮތްތަކަށް އަރުވައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަކުރަުމން ނުގެންދާކަން ،މްދަނީއާ ކައުންސިލަށް ލިބޭ  .1.2
 އެއްގޮތަށްކަން. ޢާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ަތއްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންަދނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާާއއި  .1.1
ޢާމްދަނީ ފައިސާގެ މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓާއި، އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް   .1.1

 ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން.
ފަކީ ފައިސާ ޖަމާކުރެވެންދެން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި، ޖަމާ ކުރާ މުވައްޒަ، ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފާއި .1.1

 އެއްމުވައްޒަފެއްކަން.
 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަްށ ލިބޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަާމކޮށްފައިނުވާކަން. .1.5

 

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް  .20
ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި ބޭންކްގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައި އޮތް ނަމަވެސް  20.2

ތައްޔާރު ކުރަމުން ނުދާކަން. )ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަްނޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި އޮންނަންޖެހޭ އެކައުންޓް ބާކީ ފޮތް 
ންމެ މަހަކު ބޭންކް . ކޮތައްޔާރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ޤަވާޢިދުން ބާކީ ކޮށް ބަލަހައްޓާފިއ ނުވާތީ ރިކޮންސިލް ކޮށްފައި ނުވާކަން(

 ސްޓޭޓްމަންޓް ގެނެސްފައިވާކަން. 
 

 ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްޓްރީ  .22
 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓާފައި ވާކަން .22.2
 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޯރމެޓް ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން .22.1
)ތަކެތީގައި ޖަހާފައި ހުރި ނަމްބަރުތައް ދިމާވި ނަމަވެސް  .ވާކަންނުހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަކޮށްފައި  .22.1

ބައެއް ތަކެިތ ހުރިތަން ދިމާ ނުާވކަން، އަދި ތަކެތި ހުރިަތން ލިާޔއިރު ލިޔެވިފައި ހުންނަ ތަފްޞީްލ ކުޑަކަން. އަދި ތަކެތީެގ 
އްވައްތަރުގެ މޮޑެލް ނަމްބަރު ހުންން ތަެކތީގެ ސީރިއަލް ނަމްބަރު ޖަހާފަިއ ނެތްކަން. ބައެއް ތަކެތި ތަފްޞީލް ލިޔާއިރު އެ

 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައި ނުވާކަން.(
 

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާ  .21
ފައިސާއާއި ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭެނ އިންތިޒާމެއް  ކައުންސިލް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ .21.2

ހަމަޖެއްސުމަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޒިއްމާއަކަށްވާއިރު މުޅިން ހިތްހަމަޖެހޭވަރަށް ނުދިޔަ ކަމުގައިވީނަމަވެސް ފަހަކަށް 
 އައިސް ރަނގަޅުވަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން.

މުދަނީ ރަޖިސްޓްރީބެލެހެއްޓުމަށް ފޮތެއްަހާދފައިއޮތްނަމަވެސް އެފޮތުގައި އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ކައުންސިލްގައި އާ .21.1
 ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ދަންނަވަމެވެ. އިން ބަލަހައްޓަުމން ގެންދެވުމަށްގެ ތެރެކައުންސިލްގައި ލިޔެކިއުމުގެ ސްޓޮކާއި މުދަލުގެ ސްޓޮކް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް .2
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  11ލާމަރުކަޒީ ޤާޫނނުގެ  ، އަށްވުރެ މަދުޫނން އަދަދެއް 5%ކައުންސިލަށް އެ އަހަރަކު ލިބޭ އާމްދަނީގެ  .1

  ރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ގޮތަށް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކު
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމުގައި، އެއީ ކިތަންމެ ކުޑަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނަމަވެސް މާލިއްޔަތު  .1

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން "މުދަލާިއ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން" ފުރިަހމަ ކުރައްވަންޖެހޭ ފޯމްތަްއ  1ޤަވާޢިދުގެ ާބބު 
އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހޯުދމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން ތަކެތި 

ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވާފައިާވ ޕްރޮކިޔުމަންޓް އެސް.އޯ.ޕީ ތަކަށް ބައްލަވައިގެން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 
 ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަެމވެ. 

ސިލް އިދާރާއަށް ކެޕިޓަލް ތަކެތީގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ހޯދަން ޖެހިއްޖެނަމަ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން އެސެޓް ކްރިއޭޓް ކައުން .1
ކުރައްވައިގެން ނޫނީ ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ހޯދޭ ތަކެއްޗަށް އަގު 

 ކަތްވެސް ލަސްކުރައްވަން ނުބަހައްޓަވައި ވީާހ އަވަހަކަށް ނިންމެވުމަށް ދަްނަނވަމެވެ. އަދާކުރުމުގެ މަސައް
ން ސުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ތަކެތި ހޯދުމުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުމަށް ވިސްނެވުމުގެ ބަދަލުގައި ފިނޭން .5

ގެންދެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. އަދި މިހާރު ހޯދާފައި އަގު  މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ހޯދުމުގެފައިސާ ހޯއްދަވައިގެން ތަކެިތ 
ނިންމެުވން ކަންކަްނ ފުރިހަމަކޮށް އަދާނުކޮށްހުރި ތަކެތީެގ މައްސަލަވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަާކ ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން 

 އަވަސްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
 ރުފިޔާގެ  41,886/18ން ޚަރަދުކޮށް ޚަރަދު ހަމަނުޖައްސައި ހުރި އެކިއެކި އަހަރުތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީން ވަގުތީ ގޮތު .6

މަސް (ދުަވހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަވަިއ އެކަން މިއިދާރާއަށް އެންގެވުމަްށ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ތިޖޫރީން  02ހިސާބުތައް )
ރުފިޔާގެ މައްސލަވެސް ވެފައިވާ ގޮތެއް ބައްލަވައި، އެކަމުގެ ޒިންާމ  1,568/11ތިޖޫރި ރިޕޯޓްގައި ިހމަނާފައިވާ މަދުވާކަމަށް 

ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު އެކަން އެއްމަސް )އެކެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކުން އެފަިއސާ ހޯއްދަވައި ތިޖޫރީއަށް
 އަށް އެންގެވުމަށް ދަންަނވަމެވެ. މިއިދާރާ

ވައުޗަރު ތައްޔާރުކޮށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭ  އްބިލަކަށް ތަކުރާރުކޮށް ވައުޗަރު ނުހެދުމަށާއިއެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި  .1
 ދަންނަވަމެވެ.  ވައުޗަރު ތައްޔާރުނުކުރެވި ހުންނަ ބިލްތަކާއި ލިޔެކިޔުްނތައް ވަކިން ބަލަހައްޓަުމން ގެންިދއުމަށް ބިލްތަކާއި،

ދިނުމުގައި މާލިއްޔަތު )ކޮަޓރި ކުލި، ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުގެ ކުލި(  ފައިސާއެކިއެކި ގޮތް ގޮތުން މުޥައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ  .1
ނޑައަޅާފައިވާ   ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުއްވުމުން ނޫނީ އެފަދަ ފައިސާ ނުނެންގެވުމަށް ަހނދާންކޮށްދެމެވެ. ޤަވާޢިދުގައި ކަ

ރެއް ކޮށް ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަމާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ ބޭނުމެއްގައި ރަށުން ޭބރަށް ދަތު .1
)ދަތުރު އެލަވަންސް، ކޮއްތު ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 ދިނުމަށް ހަނދާންޮކށް ދެމެވެ. ފައިސާ( 
ލިބެންޖެހޭ )ފޯން އެލަވަންސް، ިރސްކް އެލަވަންސް( ވަންްސތަކެއް ލަކައުންސިލް އިދާރާގެ މުޥައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކި އެ .20

އެކަން ވެފައިވާ ޮގެތއް ބައްލަވައި އެފަދަ ޢަމަުލ  ދީފައިވާތީށް އެ އެލަަވންސް ނަޒަފުންމުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން ުމޥައް
 ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އެކަން ކުރި މުޥައްޒަފަށް އެންގެވުމަށް ދަންނަަވމެވެ. 

ތުެގ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮ  6.26ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުްނ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ހަފްތާ ތިޖޫީރ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ   .22
 ފޮނުއްވުމަށްަފހު ޤަވާޢިދުން ފައިލްކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  އިދާރާތަކަށްފޮނުވަންޖެހޭ މަތިން ތައްޔާރުކުރައްވައި 

އިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގެ )ހ( ގަ 1.01އްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ އިދާރާއަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދައުލަތުން ދެއްވާ ބަޖެޓް، މާލި ކައުންސިލް .21
ބަެޖޓު އަދި އެހެން އަިއޓަމަކުްނވެސް މައިނަސްކޮށް ޚަރަދު  މުން ެގންދެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.އަޕްޑޭޓްކޮށް ބާކީ ކުރަ

ގައި ބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިސާ ނެތްނަމަ ކޮންޓްރޯލް ހައްދަވައި ފައިސާ ބަދަލުކުރައްވައިގެން ނުކުރެއްވުމަށާއި ބަޖެޓް ގެ އައިޓަމް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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އަދި ކޮންމެ މަހަކު އެްއފަހަރު ބަޖެްޓ ރިޕޯޓް ހައްދަވަިއ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަަކށް ޚަރަދުތައް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަަވމެވެ. 
ޓުްނ ޤަވާޢިދުން ފައިލްކުރައްވަމުްނ ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިރިޕޯފޮނުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ަދންނަވަމެވެ. 

 ފައިލްކުރެއްވުމުގައިވެސް ތާރީޚް ތަރުތީބުން ފައިލްކުރައްވަމުން ެގންދެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. 
ެއތަކެއް ދުވަސްފަހުން ބަލާެނ ދުވަހުފޮްތ، އައިޓަމް ބާކީ މިފޮތްތަކަކީ ، އި އޮންނަ ަބޖެޓްބާކީ، ތިޖޫރީ ބާކީގަކައުންސިލް އިދާރާ .21

ސާފްތާހިރުކޮށް  ފޮތްތައް ކަމަށްވާިތ މިފޮތްތައް ސާފްތާހިރުކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަްށ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޮފތްތަކުގަިއ ލިޔާއިރުވެސް
 ލިޔުމަށް ހަނދާންކޮށްދެމެވެ. 

ވައުޗަރު ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށާއި ވައުޗަރުގައިވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވަކި  .21
 ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ދިމާވޭތޯ ބެއްލެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. 

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އެއަހަރެއްގެ ބަޖެޓުން ގެނެސް ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކޮށް ޚަރަދުނުކުރެވިވާ ފައިސާ އެތަނެއްގެ ބަޖެޓުެގ  .25
ޤަވާޢިދުގައި ބުެނފައިވާއިރު  އެފައިސާއެއް ގެނެސްފައިވާ ކޯޑަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރުމަށް ޕަބްިލކް ބޭންކަށް ފޮނުވުަމށް މާލިއްޔަތު

ވަީނ  އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި ހުރިކަން އިތުވެ ދިޔަ ދެތިން ައހަރުތެރޭގައި ތިޔަ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުްނ ގެނެސްފައިވާ ފައިސާ ތިޔަފާ
ފައެވެ. ވީމާ، މިކަންވެސް ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި މިފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތެއް ކަމާބެހޭ ފަރަތްތަކާިއ ފާހަގަ ކުރެވި

 މަޝްވަރާކޮށްގެން ނިންމެވުން ެއދެމެވެ.  
މެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިފޮތްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޮތްވެސް އަޕްޑޭޓްކޮށް ިނންގެ އައިޓަމްތަުކގެ ބާކީވޭތުވެދިޔަ އަހަރު .26

 ބަލަހައްޓަވަމުން ެގންދެވުމަށް ަދންނަވަމެވެ. 
ބަޖެޓް ބާކީ ކުރުމުގައި ކޮންމެ މަހެއްގެ ބާކީ ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން ޤަވާޢިދުން  .21

 މުން ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަން ހަނދާންޮކށްދެމެވެ. އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރެއްވު
ނޑު ޮގތެއްގައި ކޮ .21 ފައި ހުންަނ ޚަރަދަކީ ށްކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ކައުންސިލް އިދަރާއަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ބަޖެޓުން މައިގަ

ޢިމާރާތުގެ ކުލި، ކުނިކަހާ ފައިސާ، ( މިއީ ކަމަށްވާއިރު ދެން ހުންނަ ، )މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުން، ކަރަންޓްބިލް 
ކޮށްގެން ފައިސާގެ ބޭނުން އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ހިފަމުން ނުދާތީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށާއި އެފައިސާގެ ބޭނުން

 އިދާރާގައި ކުރަންހުރި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަނދާންޮކށްދެމެވެ. 
 މަށް ދަންަނވަމެވެ. ސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުހަރުމުދަލުގެ ރަޖި .21
މުދަލަްށ އޯޑަރކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ޔާރު ކުރެއްވުމަށާއި، މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަްށ ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ތައް .10

 ވަކިން ބަލަހައްަޓވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ސެކްޝަނުންބަލަހައްޓާ ފަރާތާއި އެކައުންޓްްސ 
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ދައުަލުތގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުމަށް ، ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގަިއ ލިބޭ ފައިސާއާއި .12

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

ދުވަހުން  ޒިންމާދާރުވެރިޔާައދި  ފައިސާގެ އެންމެހައިކަންކަން ހިަގމުންދަނީ ޤާޫނނާއި، ަޤޥާޢިދާ އެްއގޮތަށްތޯ ކައުންސިލްގެރައީސް
  ދުވަހަށް ބައްލަވަމުންެގންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ބަޖެޓް ބާކީ އަދި އައިޓަމްތަކުެގ ބާކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބާީކ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއްބިަލކަށް ތަކުރާރުކޮށް ފައިސާ  .11
ދަދު ތަފާތުވެ، ދިމާވަން ުނޖެހޭ އެތައް މައްސަލަތަކެއް ޢަދަދާއި ވައުޗަރުގައިވާ ފައިސާގެ ޢަ ކުގައިވާދެވިފައިހުރުމާއި ބިލްތަ

 ދިމާވެފައިވާތީ މިފަދަ ކަންތައްތަްއވެސް ތަކުރާރު ނުކުރެއްވުމަށް ހަނދާންކޮށްދެމެވެ. 
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގަިއ ބޭންކް އެކައުްނޓެއް ހުޅުވަިއ ބޭނުްނ ކުރަމުން ގެންދިއުމާެއކު ކޮންމެ މަހެއް ނިމުުމން  .11

ޓުން ދައްކާބާކީއާއި ފޮތުން ފެންނަްނހުރި ބާކީއާއި ދިމާވޭތޯ ބެލުމަށް ބޭންކް ރިޮކންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް އެކައުން



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

 15ގެ  66ޞަފްޙާ: 

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

 

 

ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓާއެކު ޭބންކް ސްޓޭޓްމަންޓް އެޓޭޗް ކުރައްވަިއ 
 ވައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ފައިލްކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. މިކަމަށް ވަކި ފައިލެއް ތައްޔާރު ކުރައް

ގެ )ހ( ގައި  2.20މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ލިބޭ ކަންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮތުމަށް  ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި ފައިސާ  .11
 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ފައިސާ ިލބޭަކންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރައްވައި ނިންމެވުމަށާއި އަންނަ ަބދަލުތައް އަޕްޑޭޓް ކުރައްވަމުން 

 ގެންދެވުން އެދެމެވެ. 
ލްގެ ބޭނުމަށް ބޭނުން ނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ސަރުކާރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފައިާސ ކައުންސި .15

އަދި ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން، އެމަސްދުވަހުގައި ބަލައިގެންަފއިވާ ފައިސާގެ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ނަމޫނާއާއި 
ވަަނ ދުވަހުގެ ކުރިން އެފައިާސ  20 އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރައްވައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަްށ ފޮނުވުަމށްފަހު ޖެހިގެން އަންަނ މަހުގެ

 ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަާމކޮށްދެއްވައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަްށ ޖަމާކުރި ފޯމްގެ ކޮޕީ ފޮނުއްވައި ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
 ާވނަމަ،ލު އޮތްކަމަށް ހުމާވުމުގައި ފައިސާގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުޥައްޒަފުގެ އިލައެއް ދިމާވިފައިވަ ހުރިހާ މައްސަމަތީގައި ދެންނެ .16

'ހުއްދަ ނޫން ޢަމަުލ  ވަނަ މާއްދާ 11ާމލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ އެކަމުގައި އިހްމާލުވެފައިވާ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު 
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ކުރުމުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން" 

 ެހއްުޓން މުވައްަޒފުްނގެ ރެޯކޑްތައް ބެލެ  1.1
    ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ މު  .2
މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ބަލަހައްޓަނީ ފޮތުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރާ ގޮތަށްކަން. މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީގެ ކަންކަމަށް  .2

 އެޓެންޑެންސް މެޝިނެއް ބަހައްާޓފައިހުރިނަމަވެސް އޭގެބޭނުން ކުރަމުންނުގެންދާކަން.
 ޤަވާއިދުން ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން. .1
 ޙާޟިރީ ފޮތުގެ ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަކަން. .1
ޤަވާއިދުން ޙާޟިރި ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވުމުގެ ަސބަބުން ިގނަ ަތންތަން އިްޞާލޙް ކުރަންޖެހި ފޮތުގެ  .1

 ސާފުތާހިރުކަން ގެއްލިފައިވާކަން.
 ހުޅުވި ގަޑިއަށްވުރެ އަވަހަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން.ބައެއް މުވައްޒަފުން އޮފީސް  .5
 ގަޑި ޖެހިފައިވާކަން.ވަރަށް ގިނައިން ގިނަ މުވައްޒަފުން  .6
 ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ގަވާއިދުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން. .1

 ވަޒީފާގެ ބަޔާން އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  .1
 ހިމެނިފަިއވާކަން.ވަޒީފާ އެއްބަސްވުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފައިލްގައި   .1.2
 ވަޒީފާ ބަޔާނާއި ޓާގެޓް ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ފައިލްގައި ނެތްކަްނ.  .1.1
ންގެ ޓާގެޓް ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ސްޓާފް އެޕްރެއިޒަލް ފައިލްގައި ހިމެނިފައިނުވާކަން. އަދި ބައެްއ މުވައްޒަފު .1.1

 ރިވިއުކޮށްފައިނުވާކަން.
 ފައިލްގައި ހިމެނިފައިނުވާކަން.ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މަންތްލީ ޮލގްވެސް  .1.1

 
 ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން  .1

 މުވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް ފައިލްތައް ބަލަހައްޓަމުން ދާަކން. .1.2



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 .އެންމެ ފަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރެކޯޑް ފައިލްތަކުގައި ރެކޯޑް ކާޑު ނަންބަރު ނުހުްނނަކަން .1.1
 ބް ނަްނބަރު ޖަހާފައިވާކަން.ރިކޯޑް ފައިލްގައިވާ ހުރިހާ ލިޔުމެއްގައި ތަރުތީ .1.1
ފައިލްތައް ބެލެހެްއޓުން ވަކި ުމވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން. އަދި ފައިލްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް  .1.1

 .ޤާއިމުކޮށްފައިވާކަން
 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓަރީ  .1

އޮފީހުގައި ކުރިން އުޅެފައިވާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަްށ އޮފީހުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ުމވައްޒަފުންނާއި  .1.2
 .ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓަމުންގެންދާކަން

 ރަޖިސްޓްރި ހެދިފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަކަށްކަން.މި .1.1
 މުސާރަ ޝީޓް  .5

 ޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން. މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު ގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް މުސާރަ ޝީ .5.2
 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
އެޓެންޑެންސް މެޝިނެއް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީގެ ކަންތައްތައް އެޓެންޑެންސް މެޝިން  .2

 ބޭނުންކޮށްެގން ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
ށްޓަކައި ގެންގުޅެމުންައންަނ ފޮތްތައް ީވހާވެސް ބޮޑަކަށް ސާފުތާހިރުކޮށް ގެންގުޅުއްވުމަްށ ގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެެހއްޓުމަމުވައްޒަފުން .1

 ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުން އެދެމެވެ.
 ގް ިހމެނުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފައިލަށް ަވޒީފާ ބަޔާނާއި ޓާގެޓްތަކާ އެޕްރައިޒަލް ފޯމް އަދި މަންތްލީ ލޮ .1
 މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓްތައް މުރާޖާ ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި އެކަން ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  .1
މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ފައިލްތަުކގެ ތެރެއިން ރެކޯޑް ކާޑު ަނންބަރު ނުޖަާހ ހުރި ފައިްލތަުކގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުމަށް  .5

 ދަންނަވަމެވެ. 

 ކުގެ ރެޯކޑް ބެެލހެއްުޓން ކައުންސިލުން އެކުލަވާާލ ކޮމިޓީތަ  1.1
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ބިޑް ކޮމިޓީ 
ނަމަވެސް ބިޑްކޮމެޓީ އެކުލަާވލަންޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަތެްއ ކައުންސިލްގައި ދާއިމީ ބިޑު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން. 

  އިފައި ވާކަން. ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލަ 
 ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ 

ހިޔުމަން ރިސޯރސް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން. ނަމަވެސް ބައެއް މުވައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ ަސބަބުްނ 
 ވަނަ އަހަރު ހިޔުމަން ރިސޯރސް ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިނުވާކަން. 1021
 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދެ 

ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިންގޭނެގޮތަކަށް އިންިތޒާމް ކުރުމަށާއި، ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި  .2
ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްާވ ޤަޥާޢިދުތަކާ އުޞޫްލތައް އަވަހަްށ ނިންމުމަށް ކޮެމޓީއެއް އެކުލަވާަލއި އެފަދަކަންކަން ިނންމައި ޤާޫނނާއި 

 މަށް ދަންނަވަމެވެ.ވޭނެ ގޮތެއް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެއްވުގޮތުގެމަތީންއެއަށް ޢަމަލުކުރެ
އެހެން މުވައްސަސާތަކާއި ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ޤަވާއިދުން ބޭއްވުމަށް  .1

  އަށް ގެންދެވުން އެދެެމވެ. މަސައްކަތްކޮށް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރި
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 ތިންވަަނ ބައި 

 ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަްތތައް 1

 ރަށު ފެންވަރުގައި ާވގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާގައި 11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ކައުންސިލުްނ  ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް  ރަށުދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން 

 ކުރަންޖެހެއެވެ.

 މަގުތައް ހެދުާމއި ަމގުަތއް މަރާމާތުކޮށް ބެލެެހްއޓުން  1.2
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކުގައި އުނގަދޫވާގޮތަށް ހުިރ ރުއްގަސް ކޮށުމުގައި ބަޖެޓްގެ ދަތިތައް ހުރިކަން.މަގުތަ .2
މިސްކިތް މެދު ޕާރކާއި ދިމާލު ފެންހެދުމުންދާތީ ބަެއއް ފަހަރު ވެލިއަޅައިގެން މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ހުކުރު  .1

އިމްކޮށް ނިންމާފައިވާކަން. ދުމަށްޓަކައި ޕަންޕް ސްޓޭޝަނެއް ޤާދިއުމާއެކު، އެސަރަޙައްދުން ފެން ހިން އުދަގޫތަކެއްދިމާވަމުން
 60000.00ގާތްގަޑަކަށް  15ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުން  ބާކީ % 25މިކަމަށް ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާގެ %

 .ރުފިޔާއަށްވުރެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުވެފައިވާކަމަްށ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ހުރި މަގުތަކުގައި  އުނދަގޫާވޮގތަށް އާންމުންނަށް ބަޖެޓް ތެރެއިްނ އެހެން އައިޓަްމތަކުން ފައިސާ ބަދަލުޮކށްގެންނަަމވެސް 
  އަވަަހށް ޙައްލުކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.   އެކަން ދަގޫނުވާގޮތަށްނޢާއްމުންނަށް އު ތައް ކޮށައިގަސް

 ރައްކާތެިރޮގތެއްަގއި ކުނި ަނއްތާލުން އެކަށީގެްނވާ  1.1
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކުނި އުކާލުމާއި ކުނިނައްތާލުމާއިެބހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން. .2
 .މުވައްޒަފަކު މެދުވެރިކޮށް ކުނިކޮށި ބަލަހައްޓާަކންކޮންޓްރެކްޓް  .1
 ވަރަށްބޮޑަށް ޙައްލު ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ކައުންސިލް އައުމުގެ ކުރިން ބައެއް ދިމަދިމާލަށް ކުނިއަޅަމުންދާތީ އެކަން  .1

  އެމައްސަލަ ދިމާވަމުންދާކަން. މިހާރުވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
ނައްތާލެވިފައިނުވާީތ ، ޖަމާވެފައިހުރެކުނިކޮށީ ސަރަޙައްދު ދަޅާއިފުޅިން މުޅިން ފުރި ވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެއެފަދަތަކެތި  .1

އެތަކެތި ތިލަފުއްަޓށް ގެންދިއުަމށް އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން ބަަޔކު ހޯދައި އެތަކެތި ނައްތާލުުމގެ މަސައްކަތް މިހާރު 
 ކައުންސިލުން ކުރައްވަމުންގެންަދވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން. މިކަމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން

ޚަރަދުކުރެވެންނެތްނަމަ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެުޓން ޚަރަދު ހަމަޖެހޭޯތ ބައްލަވައިގެންވެސް މިތަެކތި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަްތ 
 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ޤަސްދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަން.

 .ންނަ ތަކެތި ނަްއާތލަމުން ގެންދަވާކަންކުނިކޮށިގެ ސަރަޙައްދަށް ގެންދެވޭކުނީގެތެރެއިން ދުވަހުންދުވަަހށް ނައްތާލެވެންހު  .5
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ބަލަހައްޓަވަމުންދާތީ، އެކަްނ  ކުނިކޮށި ކުނި އުކާލުމާއި ކުނިނައްތާލުމާއިބެހޭ އުޞޫލުގެ ދަށުން  .2

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ ކައުންސިލުން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ޓަށް ޖަމާކޮށް ރަުށން ަނއްތާނުލެވި ބެހެްއޓިފައިވާ ކުނީެގ މައްސަލަ ޙައްލުވާނެގޮތެއް އޮތްތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ށްކުނިކޮ .1
ށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި، ކުނިކޮށީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ދަޅު ފިއްތާ މެޝިންގެ ފަރާތްތަކަ

 ބޭނުން އަވަހަށް ކުރެވޭނެޮގތެއް ަހމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ، 

 ބަނދަރު ަމރާމާތުކޮށް ެބލެހެއްޓުާމއި ފާލަާމއި ެފރީ ޓާރިމނަލް ިހންުގން  1.1
 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ 

އެސަރަޙައްދުގައި ބައްތިޖެހުމުގެ މަސައްކަްތ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ސާފު .2
  .ޚަރަދުކޮށްގެން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން

ޒެޓްކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް އެކަމަށް ރައްޔިތުން އެއްބަސްވެވޭ ޤަވާއިދު ތެރޭގައި ބަނދަުރ ޤަވާއިދު ފާސްކޮށް ގެ 15 .1
 .އުޞޫލެއް ހެދިފައިނެތުމުން އެ ަޤވާއިދަށް އަދި ޢަމަލު ނުކުރާކަން

އުފައްދާ ބާނީެގ ސަބަބުން ޯދނިފަހަުރ  ނަދރުގެ ތެރެއިންދަރުގެ ނެރު ހެިދފައިވާގޮުތން ހުޅަނގު މޫސުމުގައި ބަނބަ .1
ބެހެއްުޓމަށް ދަތިވާ މައްސަލައަށް ޙައްލެއްހޯދުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުން މިހާރު ދަރުގައި އަޅާފައި ނބަ

ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ލަހެއްނުވެ ފައްޓަވާނެކަމަްށ  ނެރަށްބަދަލުެގނެސް އެސަރަހައްދުން ބައެއް
 .ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އުތުރުބުރީ ނިލަންދެ އަތޮޅު 
ރަގަޅަށް ބަނދަރުގެ ޤަޥާޢިދު ރަގަޅަށް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، ބަނދަރުތެރެއާއި ބަނަދރު ސަރަޙައްދު  .2

  ބެލެހެއްޓޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ބަނދަރު ބޭުނންކުރުމުގައި މިހާރު ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ހޯއްދެވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އިތުރަްށ  .1

 ވާހަކަދައްކަވައި، އެކަން އަވަސްކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެެވ. 

ނޑުތޮށި ަމާރމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  1.1  ރަށްގިުރން ުހއްުޓވުމާއި އެްއގަމު ކަ
 މަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީ 

ސަރުކާރުގެ  ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދިފައިނުވާކަން.  މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދޭތޯބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއެކު 
 ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދަންނަަވއިގެން މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވާކަން.

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ނިލަންދެ 

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

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

 ކަރަންާޓއި، ފެާނއި، ފާާޚނާާއއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ބެލެެހއްުޓން  1.5
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ރައްޔިތުންދެމުންގެންދިޔަ ކަރަންްޓގެ ޚިދުމަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން. ނަމަވެސް ފެނަކައިން ވެފައިވާ  .2
 އެއްބަސްވުމާއެއްގޮތަށް އެ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ އަގުކޮށް ނިންމަވާަފއިނުވާކަން.

 ނިޒާމް ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއެކު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިވާކަން.ފެނާއި ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާ  .1
 ފެން ގޯސްވަމުން އަދި ބައެއް ސަރަޙައްދުން ފެން ލޮނުވަމުންދާކަަމށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް މައުލާމަތު ދެއްވާފައިވާކަން.  .1

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އަވަހަށް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިތުރަްށ ހުށަހަޅުއްވައިގެން  .2

 ސަމާލުކަންގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
ުށގެ ފެން ަތޣައްޔަރުވެ ރަށުެގ ފެންަފށަލައަށް ސީދާގުޅޭގޮތަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ރަ ނަޖިސް ޖަންކްޝަނާގުޭޅ ފެންފާޚާނާ  .1

ކަމަކަށްވެާދނެތީ، ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފެށެންެދންެވސް ރަށުގެ ގޭގޭގައި  ަބލިތަްއ ފެތުރިދާނެ ސަބަުބން ތަާފތު ފެނުގެ
 ކުރަމުންދާ އެފަދަކަންކަން ހުއްުޓވައި ރައްޔިތުން އެކަމަށް ހޭލުންެތރިކުރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ތަކެތި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކުރެއްވިއިރު، އެ އިންވެސްޓްމެންޓްެގ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ  .1
ތަކެތީގެ ތަފްޞީލާއި އަުގރަގަޅަށް ބައްލަވައި ވުނު އެ ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކުރެ، ފުރިހަމައަގެއް ބައްލަވާފައިނުާވތީ

 ށް ޮފނުއްވައިދެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަެމވެ. ނިންމެވުމަށާއި، އެކަން ނިމުުމން ތަފްޞީލް އަތޮޅުކައުންސިލަ

 ކެއަރއާއި ިސއްޙީ ަރއްކާތެރިަކން ޯފރުކޮށް ދިނުން  ޕްރައިމެރީ ހެލްތު 1.6
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ފަހުން ކައުންސިލުްނ  ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ބަދަލުރެއްވިބި ބައެއް މުވައްޒަފުްނ ރަށު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި ތި .2
 އެމަސައްކަތް މާރަނގަޅަށް ނުގެންދެވޭ ކަން. 

 ން.ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެމުންގެންދޭތޯ ަބލަމުންގެންދެވޭކަ  .1
 މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް)ފޮގް( ކުރުމުގެ ކަންތައްތަްއ ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަން. .1

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ނިލަންދެ 
ޞިއްޙީދާއިރާއާއި، އެހެންދާއިރާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯއްދަވައިގެން މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .2

 ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް 
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .1

ޢާއްމު ފެންތާނގީތައް ޤަޥާޢިދުން ބެލެހެއްޓޭނެޮގތެއް ހަމަޖައްސަވައި، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 
  ތީްނ ކަންކަން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން ލިޭބނެ ގޮތެއްގެމަ

ޞިއްޙީދާއިރާއާއި،އެހެނިހެްނދާއިރާތައް ގުޅިގެން ޞިއްޙީދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުުރމަށް، .1
 ހޭލުންތެިރކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް 

 
 

 ންަނއިދިުނންތި މީހުްނނަށް ތަޢުލީމް ުއނގަ ޮބޑެ ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިްނގުާމއި 1.1
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ަފންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮުތން މަސައްކަތެއްކުރެވިފައިނުވާކަން. .2



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ފެށިފައިވަނިކޮށް ޕްރީސްކޫލްގެ ތަޢުލީމް  ހަދައި މަސައްކަތް ފެންވަރަކަށް ޙްދާ މިސްކިތް ޕްރީސްކޫލެއްގެގޮތުގައި ރަގަޅުވަ .1
ރީ ބޭބީ ނާސަ އާއި އި މިހާރު ހިންގަމުންގެންދަނީ ާނސަރީދަށަށް ދިއުމުން އެތަނުގަ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބެއްލެވުމުގެ

 ން ޚަރަދު ހަމަޖައްސަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާއި ހަމަޖައްސައިގެން ޓީޗަރެއް 01އަދި މިކަމަްށ  .ކްލާސްތައްކަން
 ވެސް މަސައްކަތް އަދި މިހާރު އެޢިމާރާތް އޭސީ ކުރުމުގެ  .ގެންދަވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން

 ކަތާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަވާކަން. ބެލެނިވެރިންގެ މަސައް
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޕްރީސްކޫލް ހިންގެވުމަށް ރަށުކައުންސިލުން ޕްރީސްކޫލްގެ ތަޢުލީމް ސްކޫލްގެ ބެލުމުގެދަށަށް ބަދަުލވެފައިވުުމން، މިހާރު  .2
ޢިމާރާތުގައި ކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން ނާޝަރީ ކްލާސްތަކެއް ހިންގަންފަށާފައިވާތީ، ކައުންސިލްގެ ތައްޔާރުކުރެއްވި 

ޚިުދމަތެއް ދެއްވާނަމަ، ދެެމހެއްެޓނިވިގޮތެއްގެމަތީން ނާޝަރީ ްކލާސްތައް ހިންގޭނެގޮްތތަކެއް  ބެއްލެވުމުގެދަށުްނ އެފަދަ
ން ހޯއްދަވައިގެން އެޚިދުމަތްދެއްވުމަށާއި، ތުއްތުކުދިންތަކެއް ގެންގުޅުއްވުމުގައި އެފަދަ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ބައެއްގެ ބެލުމުގެދަށު

ންގެ އަޚްލާޤާއި އުޅުމަްށ އެހެންކުދީންގެސަަބބުން ނޭދެޭވ އަސަރުތަކެއްކޮށްފާނެކަން ނޫންގޮތަކަށް ކުިދންބަަލހައްޓާނަަމ، ކުދި
ބައްލަވައިގެން، އެފަަދ ކްލާސްަތއް ހިންގުމުން ކުދިްނނަށް ކުަރނީފައިދާތޯ ނުަވތަ ނޫްނތޯ ރަގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައި ނޫނީ 

ސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިގޮަތށް މިެދންނެވީ، ތަުޢލީމީގޮތުން ރަގަޅު އެފަދަ ޚަރަދުތައް ކައުންސިލުން ނުކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖެއް
ކާމިޔާބީތައް ހޯދަމުންދާ ބޮޑެިތ އާބާދީ ހިމެނޭ ރަށްރަށުންެވސް އެފަދަ ކްލާސްތައް ހިންގުންހުއްޓާލާފައިވާީތ، އެގޮތަށް 

ލީްމ ތުއްތުކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުނަރާއި، ތަޢުއެކަންހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެކްލާސްތައް ހިންގުމަށްވުރެ ކުދިންނަށް ފައިދާ ބޮޑީ 
ޅަފަތުގެ އްގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލުމަށްވުރެ މައިންބަފައިންގެ ބެލުމުގެަދށުގައި ބައިތިއްބައިގެންެގން ރަގަޅަށް ލިބިފައިނެތް ބައެ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއެވެ.   ކުރިއަށްގެންިދއުން ރަގަޅުކަމަށް   އެފަދަ ކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތާއި ަތޢުލީމްގެ ކަންކަން
ނާޝަރީ ކްލާސްތައް ރަށުކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން ހިންަގވާނަމަ، އެކްލާސްތައް ހިންގަވާެނ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި  .1

 އެޤަވާޢިދު ޢާއްމުކުރައްވައި އެއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކުަރއްވަމުންގެންދެވުމަށްދަްނނަވަމެވެ. 
 

ލައިބްަރރީ ިހންގުާމިއ ޒަމާނީ އެިކއެކި ވަސީލަތްތައް ޭބނުންޮކށްގެން ަމޢުލޫމާތު  1.1
 ފޯރުކޮށްދިުނން 

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

 ދެއްވާފައިވާކަން.

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 

ނޑުތަކާއި ބިންަތއް ބެލެހެްއޓުމާިއ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާިއ، ކު 1.1 ޅިވަރު ކުޅޭ އާްއމު ދަ
 ކުޅިވަުރގެ ވަސީލަތްތަކާިއ އާއްމު ާޕރކްތައް ާޤއިްމކުރުން 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

 12ގެ  66ޞަފްޙާ: 

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

 

 

ޔޫތްމިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭޯތ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ތަރަްއޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް  .2
ބަދަލުކޮށް އެމިނިސްްޓރީގެނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ  މިނިސްޓްރީގެ ނަމަށްން އަދި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ޔޫތުބަލަމުންގެންދަވާކަ 

 ހައްދާދެވިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން.
 ކަތްމިހާރު ކުރެވެމުންދާކަން.އެގްރީމެންޓްކުރެވި ފުޓްސެލް ދަޑުގެ މަސައް ބަށިކޯޓް/ ފުޓް ސެލް ދަޑުގެ މަސައްކަތް .1
އެކަމަށް ފައިސާގެ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި .1

 އެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން ދެވިަފއިވާކަން.
 .ުނކުރެވޭ ކަމަށްބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއެކު ޕާކްފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް  .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ނި

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

 އެކަންވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އިންތިޒާމްތަކެއް ހޯއްދަވައި 

 
އިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭެނ މަރުކަޒްތައް ިހންގުާމއި ގޭތެޭރގެ އަނިޔާތަްއ ހުްށޓުވުމަށާިއ ައނިޔާ  1.20

ފޯރުޮކށްދިނުމަށާއި، އުުމރުން ދުވަސްީވ މީހުްނނާިއ ލިބޭ ަފރާތްތަކަށް ޙިމާަޔތްދީ އެހީތެރިަކން 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީހުްނނަށް އެހީތެިރވުމާިއ، ެއފަދަ މީުހން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާެމއް 

 ޤާއިމްކުުރން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއެކު ެއއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭކަން. .2
ކަންދީ އަދި އަހީތެރިކަން ބޭުނންވާ ަފރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަްނ ކަމެއް ހިގާނަމަ އެކަމަށް ސަމާލު އަނިޔާއެއްފަދަ ގެވެށި .1

ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް އަދި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތައް އެގޮތަށް 
 .ކުރިއަށްގެންދަވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ތުރުބުރީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އު 

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

 ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިއުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.  
 

ބިން ދޫކުރުުމގެ މަސަްއކަތްތަކާއި ބިމާ އިމާރާްތތައް ރަޖިސްޓްރީ ުކރުާމއި އިމާރާތް ކުރުުމގެ  1.22
 ކަންކަން ބެލެެހއްޓުާމއި ބިންބިމާ ގުޅޭ ގޮުތން ިހންގާ ުމޢާމަލާތްތަކުގެ ެރކޯޑް ބެލެެހއްޓުން 

 ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 
 ނުގެންދަވާކަން. ފޮނުއްވަމުން ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްތީތަުކގެ ކޮޕީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް .2



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކުރަމުންދާކަްނ  1ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ބައެއްފަރާްތތަކުން ޤަޥާޢިދުން ހުއްދައެއްހޯދުެމއްނެތި  .1
 ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަން.

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަން 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވަމުންގެްނދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ބިމާބެހޭ މަޢުލޫާމތުތައް ޤަވާޢިދުްނ  .2
ގޮތަކަށް ރަށުގައި އެފަދަ ނޫން ބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިާމރާތްކުރާނަމަ ޤަވާއިދުން ނަގަްނޖެހޭ ހުއްދަތައް ނަގައިގެން  1 .1

  ދަންނަަވމެވެ.  ޢިމާރާތްތައްކުރިއަށްނުގެންދެވޭޮގަތކަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް 
 

ބިންބިުމގެ ދަފްތަރު އެުކލަވާލާ، ަދފްތަރު ބެލެެހްއޓުމާއި ބިމާެބހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުަލވާލާ  1.21
 ބަލަހައްާޓ ޤައުމީ އިާދާރއަށް މަޢުލޫމާތު ޯފރުކޮށް ދިނުން 

 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް 
 ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާފައިވާަކން. .2
 .ވާކަންކުރައްވަމުން ގެންދަ( ޤަވާޢިުދން އަޕްޑޭޓް ބިމުގެ ދަފްތަރު ) އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ  .1
ހިމަނައިގެން ބަލަހައްޓަން ކުރިން ބިމާބެހޭ މަޢުލޫމާުތތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަމިއްލަ ނަމޫނާއަކަށް ގޯތީގެ ކުރެހުން  .1

 ހަމަޖައްސާފައި އޮތްނަމަވެސް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްގޮސްފައިނުވާކަން.

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި ޤަާވއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.  .2
 ހެދިފައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ބިމާބެހޭ މަޢުލޫާމތުތައްވެސް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންަނވަމެވެ.  .1

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްުޓން  1.21
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ތަކެތީެގ މައްސަލަ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓައި އަދި މަރާާމތުގެ މަސައްކަތާއި، ބޭނުންވާ  މުވައްޒަފުން މެދިވެރިކޮށްގެން ަތން .2
ނަމަވެސް މިހާރު މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބެއްލެވުމުގެދަށަށް  .ހަމަޖައްސަމުންގެންދާ ކަން

 ބަދަލުވެފައިވުމުން އެފަރާުތން އަންގަވާގޮތެއްގެމަތީން މިސްކިތްތަުކގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަވާކަން. 
 މިސްކިތުގެ ޝީޓުން ފެްނލީކްވާ މައްސަލަ މިހާރު ޙައްލުކުރެވިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން.ހުކުރު  .1

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

 ވުަމށް ދަންނަވަމެވެ. މިސްކިތްތަކުގެ ކަންތައްތައް މިާހރު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާޮގތަށް ަޤޥާއިދުން ބަލަހައްޓަުމން ގެންދެ

 ން ބެެލހެްއުޓމާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ ަމސައްކަތްކުރުން ޤަބުރުސްތާ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ފަހަރު ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށް އެކަމަށް  02މަހަކުން  6ގަބުރުސްތާން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްުޓމަށް ކޮންމެ  .2

މުންގެންދަވާކަން ނަމަވެސް މިފަދަކަންކަން ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމުގަިއ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާއިން ޚަރަދު ކުރައްވަހިގާ ޚަރަދު 
 ގެމާލިއްޔާގައި ތަނަވަސްކަންނެތުމުން ދަތިތަކެއްހުރިކަަމށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން ރައްޔިތުން
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 . ންސިލަށްއައުމުން އިންތިޒާމްހަމަޖައްސައިދީ ބަލަހައްޓަވަމުްނގެންދަވާކަންކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް އެފަދަކަމެއް ކައު .1

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ކީ، ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއަކަށްވާތީ،ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ތަނަވަސްކަންނެތުމާއެކު އެފަދަ ޤަބުރުސްތާނުބެެލހެއްޓުމަ
ޚަރަދުތައް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިންކުރުމުގެބަދަލުގައި، ކައުންސިްލގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުމަްށ 

  ދަންނަވަމެވެ.  
 

 ާޤފީ ކަންކަން ިދުރވުން ލެްއޓުާމއި ޘަތަންތަްނ ބެއާޘާރީ 1.25
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އާސާރީ މިސްކިތް ބެލެހެއްޓުމަށް ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭކަން.  .1
 ބަޖެޓް ނެތުމުގެ ސަަބބުން އެކަީށގެންވާ ގޮތެއްގައި މިސްކިތް މަރާމާތުކޮށް ނުބެެލހެއްޓޭކަން. .2
މަސައްކަތް ނުކުރިނަމަވެސް ޢީދާ ގުޅިގެން ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަޮކްށ އެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރު އާލާ ކުރުމުގެ  .3

 .ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވޭކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސްވިދާޅުވެފައިވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނުދާނެގޮތްތަކެއް ހޯދޭޯތ އުވިއާދަކާދަތައް ދިރުވައި ޘަޤާފީ ކަންތައްތައް މުޅިން  ކާބަފައިން ހިފަހައްޓަުމންދިޔަ ރަގަޅު ހެޔޮ
 ކުރެއްވެންހުރި މަސައްކަތްތައް އެކިފަރާތްތަކާގުޅިގެން ކުރިއަށްގެްނދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

 ދީނީގޮތުްނނާއި ޤައުމީ ޮގތުން ފާަހގަ ކުަރންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާަހގަ ކުރުން  1.26
 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ 

 .ދުން ފާހަގަކުރެވެމުން ނުދާކަންގަވާއިއެފަދަ ދުވަސްތައް 
 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

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

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ްނ އި ރަށުގެ ާސފުތާހިރުކަެރވޭނެ އިންތިޒާްމ ހަމަޖެއްސުމާ މަގުމަތި ކުނިކަާހ ާސފުކު 1.21
 ދެމެހެއްުޓން 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޯތިތަކުގެ ވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާކަން. .2
 .ބަލަހައްޓަމުންގެންދާަކންލުކޮށް ކާއި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ޙަވާއިޖުޠިމާއީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަ .1
 ރަށުގެ މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކަށް ދަޅާއި ފުޅިފަދަ ތަކެތި އުކާފައި ހުންނަކަން. .1

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
އެއްވެއުޅޭ  ިގނައިން މީހުން ކުޑަކުރުމުގެގޮުތން ފުރުޞަތު އެޅުމުގެ ކުނިފަދަތަކެތި  އުކުމާ، ދަޅާއިުފޅި އެކިތަންަތނަށް ރަށުގެ

ތަންތަނުގައި ޑަސްބިން ބަހަްއަޓއި ކުންޏަށް ހިމެނޭ ތަކެތި ޑަސްބިނަށް އެޅުމުގެ އާދަތައް މީހުންގެ ކިބާގައި އަށަގެންނެވުމަށް 
ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ  ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާ، ރަށުގެ އެކިތަންތަނަށް އެފަދަތަކެތި އުކުމުން ރަށުގެ ރީތިކަންގެއްލި ރަށަށް

 މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރުެވރިންނަށް ރަށާމެދު ނުރަނގަޅުގޮަތކަށް ދެކުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށް މީހުން ހޭލުްނތެރިކޮށް ރަަށކީ 
ދުމަށް ކުރެވެްނުހރި ރީތި ސާފު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ަހދައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ިޒޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ހިތްގައިުމ މާހައުލަކަށް ހެ

 މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
  

 ޑު ަމގުމަތި ދިއްާލ ބެލެއްެހއްުޓން ނރޭގަ 1.21
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 މަގުތައް ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންާދކަން. .2
 ބައެއް މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ބަެއއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިއްލުން މަދުކަން.  .1

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
ގައި އިތުރަށް ބައްތިޖަހައި ނު މަޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަރަށުގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި ބައްތިޖަހައި މިހާރު ރޭގަޑުއަލި

 ބަަލހައްޓަވަމުން ގެންެދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޤަޥާޢިދުން
 

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ުކުރން 1.21
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ހުވަނީގެ އުނދަގޫ ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ޙައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާކަން. .2
 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

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

  

 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން  1.10
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް 
 .ވަނަ އަހަރު އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެފައިނުވާ ކަން 1025 .2
 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާދިސާއެއް ދިމާވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ހެދިފައި ނުވާކަން.  .1

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
 ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެތިބުމާ، އެކަމަްށ ޕްލޭނެއް ހެއްދެވުމަށް ދަންނަވަެމވެ. 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ދި ެގސްޓް ހައުސް ފަަދ އަ ެކފޭ ފިާހރަ ތަކާއި، ޮހޓާތަކާއި ރެސްޯޓރަންޓް ބިލެއްޫދގެ 1.12
 ން ލުބެ ތަންތަން ހުްނނަނީ ިދވެިހރާއްޭޖގެ ޤާޫނނުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތންތޯ

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

 ސެޓްފިކެޓް ހަދާފައިވޭތޯ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ބަލަމުންދާކަން.

 އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  ކައުންސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ 

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

 

އިންޖީުނ ނުާލ ނުލީ އެއްެޗއްާސއި ޖީ ނގާ އުޅުމާިއ މަގުމަީތގަިއ އިންމަގުމަތީަގއި މީުހން ހި 1.11
އެއްޗެހި ދުްއވުމުެގ ކަްނކަން ޤާޫނނާއި އެްއގޮތްާވގޮތުގެ މަތީްނ ިއންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަާށއި، 
ނުޑގަިއ ދުްއާވ އުަޅނދުަފަހރުން ދޭ ިޚދުމަތްތައް  އާންމުްނެގ އަތުްނ ފީަނަގއިެގން އެްއގަާމއި ކަ

ނޑުތަކައި ނޑައަާޅ މިންގަ އެްއގޮތްވާ ގޮތުެގ މަތިްނ  ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެޭހ ވުޒަާރއިން ކަ
 އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެްއުޓން
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ހިނގާ މީހުްނނަށް އުނދަގޫވާޮގަތށް ހުންނަ ތަކެތީގެ މައްސަލަ ަޙއްލުކުރުމަށް ބަޖެޓް ަދތިކަން ހުުރމާއިއެކު މުޅިން ރަނގަޅު  .2
 ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން. ނުކުރެވޭކަމަށް 

ލަތައް ންނާގުޅިެގން އެފަދަ މައްސަހުމަގުމަތީ ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދުއްވަމުންގެންދާކަން، އަދި ފުލު .1
 ގެންދަވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވާކަން. ކުރައްވަމުން ޙައްލުކުރެވޭތޯ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުަވހަށް ދުއްވާތަކެތި އިތުރުވަުމންދާީތ، ޤަޥާޢިދާ އެއްގޮތަްށ ކަންކަން ބެހެއްޓުމަށް މިހާަރށްވުރެ  .2
  ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް

އިވާކަމަށް ބެލެވޭއިރު މިކަމުގެތެރޭގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ޢާއްމުވެފަ .1
 ބޭފުޅުންވެސް  ކުރައްވާ ރަށުެގ އެންމެއިސްކޮށް މަސައްކަތް  ތައްތައްޑަބަލްޝީޓްކޮށްގެން ސައިކަލްުދއްވުންފަދަ ކަން

ޢާއްމުންގެފަރާުތން ެއގިފައިވާތީ، ޤާޫނނާ ޤަޥާއިދުތައް ހިންގެވުމުގައި ރަށުކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ރަށުގަިއ ހިމެނޭކަން 
ދައްކަވައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ރަގަޅަށްހިންގެވޭތޯ  ނަމޫނާއެއް ގަޅުނމަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްބޭފުޅުން ރަ

ޤަވާޢިދުތަކަށް ބޯަލބާ ބަޔަކަށް ހެއްދެވޭތޯ  ޤާނޫނާއި، މަސައްކަތްކުރައްވުމަށާ، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ
 ޓެއް ޤާއިމް ކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ށްރަށުގައި އަމާންވެއްވުމަށާއި، ރެމަސައްކަތްކު
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ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ުކރާ ހުކުމް ތަންފީޒުުކުރމުގަާއއި ޝަުރޢީ ކޯޓުަތކަށާއި ސަރުކާުރގެ  1.11
 ްނ ފޯރުކޮށްދިުނން އިދާރާތަކަށް އެހީެތރިކަ
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައެއްނުވާކަން.  .2
މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ޚާއްސަކޮށް ބިންބިމާެބހޭ މައްސަލަތައް ނިންމެވުމުގައި ޖަވާބު ިދނުން ލަސްވާ މައްސަލަ  .1

 .އެގިފައިވާކަންދިމާވަމުންދާކަން 
އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ނޯންނާތީ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ދާއިރާތަކުގައި  .1

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން.

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

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

ފޯރުކޮށްދެވޭނެފަަދ ގޮތެއްގެމަތީން ގުޅިގެން  ޤާއިމްކުރައްވާފައިވާ ތަންތަުނން ރައްޔިތުންއެދޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް
 ދަންނަވަމެވެ.  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބައެއްގެގޮތުގައިވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް

 

ރަށުގެ ބާުރގެ ދަށުަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޭޅޮގތުންނާއި އެިކއެކި ގާޫނުނތަކުގެ ދަށުން ރަށު  1.11
ަކންކަމާިއ ގުޭޅ ގޮތުންާނއި ަސރުކާުރގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުްނ ކައުންސިލާިއ ަހވާލުކޮށްފަިއވާ 

ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާިއ ެއފަދަ ުހއްދަތައް ބާތިލް  ކައުންސިލް މެުދވެރިކޮްށ ދޫކުރަން ކަ
 ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިާވ މަސައްކަތްތައް 

 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނޑުގައި ދުއްވާ  .2 އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމާ، މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސްގެ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ ކަ

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގަާވފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކުރިއަށް ގެންދަާވކަން.
 އާކޮްށދިނުން. އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް  .1
 ނުން.ސާފުތާހިރު ކަމަށް އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ދި .1
 ވިޔަފާރި/ ހޮޓާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ދިނުން. .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ލުއިަފސޭހަވާނެގޮތަކަށް ހުއްދަދޫކުރެްއވުމާ، ހުއްދަދެއްވުމުގައި ހަަމޖެހިފައިވާ ޤަޥާޢިދުތަކާއި، 
 އުޞޫލްތަކާއެއްގޮތައް ކަންކަން ެގންދިއުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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ެހއްޓުާމއި ސަރުާކރުގެ ކަާމއި ބެހޭ އަލަށް އުަފްނވާ ކުދިްނާނއި މަުރވާ މީުހންގެ ރެޯކޑު ބެލެ 1.15
އިދާާރއިން އަްނގާ ޮގތެއްގެ މަތިްނ ތަާފސްހިސާބު ަނގާ ބެެލހެއްޓުާމއި އެރަށެްއގެ 
ރަޖިސްޓަީރގައި ރަށްެވިހވެަފއިވާ މީސްީމހުންާނިއ ރަށްވެހި ނުވެ ިދރިއުެޅމުންދާ މީހުްނނާއި އަދި 

 އްުޓން އެރަށުަގއި ިދރިއުޅޭ ބިޭދސީންގެ ަދފްތަރު ލިޔެ ެބލެހެ
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުާވ މީހުންގެ ރެކޯޑް އެކަށީެގންވާ ގޮތެއްގައި ެބލެހެއްޓިފަިއނުވާކަން އަދިރަޖިސްޓަރީ  .2
 ބަލަހައްޓަމުްނދާ ފޮތްތަކުގެ ޙާލަުތ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާކަން.

ގެންދާ މީހުންނާިއ، އަދި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުަމްށ ރަށުގައި ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން  .1
 .ކަން އަދި އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ބަލަހައްޓަމުން ެގންގޮސްފައިނުވާަކންނުވާ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައި

 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
ފުރިހަމަ ކުރައްވައި ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ މަރުާވ ީމހުންގެ ރެކޯޑްތައް ޤަވާއިދުން  އުފަންވާ ކުދިންނާއި .2

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުއްވަމުންގެންދެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. 
މައުލޫމާުތތަްއ  ބެެލހެއްޓުމާ، ރަށުގައި އުޅެމުންދާ ބޭރުރަށްރަށުެގ މީހުންގެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ .1

 ލިޔެބެލެހެއްޓުމަކީ، ލާމަރުކަޒީ ާޤނޫނުން ރަށުކައުންސިލްގެ މައްަޗށް ކުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަަމކަށްވާތީ އެމަޢުލޫމާުތތައް
 މަށް ަދންނަވަމެވެ. ޓެވުބެލެހެއް  ލިޔެޤަޥާޢިދުން

 
މިޫންނވެސް ނޑައަޅާ ކައުންސިލުން ޭދންޖެޭހނެކަމަށް އެކިއެކި ގާޫނނުތަކުގެ ދަށުން ކަ 1.16

 ދުމަތް ދިުނންއެހެިނހެން ޚި 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

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

 
 ކައުންސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު 

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން  ޚިދުމަތްތައް ޤާޫނނާއި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަަމށް އެކިއެކި ޤާނޫންތަކުގެ ދަުށން ކަ
 ވުމަށް ދަންނަވަެމވެ. ގަވާއިދާއިއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށް ގެންދެ

 

 

 ވަަނ ބައި ހަތަރު 
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 އަިމއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޮއންނަ ގުޅުން ކައުންސިލާއި ަސރުކާރާިއ އަދި  1
 

 ކައުންސިލްތަކާއި ފުލުުހންނާއި އޮްނނަ ގުޅުން  1.2
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި  10ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވާކަން.އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެވިފައި ހާ ކަމެއްގެފުލުހުން އެދުނު ހުރި .2
ނިަލްނދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އި އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދާކަން. މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލައާއި ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކުގަ .1

 މަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން. އިތުރުވެފައިވާކަ މިހާރު މާލުކަންސަ މައްސަލަތައްބެއްލެވުމުގައި ކުރިއަށްވުރެ 
 އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ 

ބޭއްވެވޭޯތ  ހޯދޭނެމަގެއް ތަނަވަސްކޮށް ރަށުގެ މުޖްތަމަޢު ކުށުގެވެށިން ސަލާމަތުންމިހާރަށްުވރެ ރަގަޅަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން 
 ދަންނަވަމެވެ.  މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމަށް

 ިއދާރާތަކުން ދެުމންެގންދާ ޚިދުމަތް ޤައުމީ  1.1
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ  12ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

އްދާ މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މިތަންތަނުގެ ސީދާ ެބލުމުެގ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކާިއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފަ 
 ހިންގަމުންދާ ދަޢުަލތުގެ މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ލިބޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި

ދޭން ކައުންސިލުން އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ރަށުއަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެއްބާުރލުމާއި އެހީތެރިކަން 
 ޖެހެއެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .ރަށުގައި ދައުލަތާއި، ސަރުކާރުގެ އެކިފަރާތްތަކުން ހިންގަމުން ެގްނދަނީ މިދަންނަވާ ތަްނތަންކަން
 ބިލެއްދޫ ސްކޫލް .2
 ބިލެއްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު  .1
 ބިލެއްދޫ ކޯޓް  .1
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން/ ބިލެއްދޫ އިންޖީނުގެ  .1

 އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު 
ގޮތެއްގައި ޤާއިމްކުރެއްވޭތޯ ތަކުން ދެއްވަުމންގެންދަވާ ޚިދުމަތްތައް ރަްއޔިތުންނަށް އެންެމފައިދާހުރި ޤައުމީ އިދާރާ

ފަދަ ޚިދުމަތްތަްއ ރަށުކައުންސިލުން ދެއްވަންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަން އެންެމފުރިހަމަގޮތުގައި ދެއްވޭތޯ ބެއްެލވުމަށާއި، އެ
ދެއްވުމަށް ޤާއިމްކުރެވުފައިވާ ދާއިރާތައް ހިންގެވުމަްށ ތިއްަބވާ އިސްބޭފުޅުންނާ ވީހާވެްސ ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވެވުމަްށ 

 މަސައްކަތްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ަޙރަކާތްތަކުަގއި އަިމއްލަ ަފރާތްތަކުގެ ދައުރު ތަރައްީޤގެ  1.1
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2

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

ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާގެ  16ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .1
ކަށް ފައިސާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކަުއންސިލުން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާޢަތްތަ

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

 ދަށުންނެވެ.

 މަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ޓީ 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މާބޮޑު ދައުރެއްނެތްކަމާއި ނަމަވެސް ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ  .2
ރިކަްނ މަސައްކަތްކޮށް ރަށް ތަމްސީލްކުރުމަށް ބައިވެރިވާ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީތެ

 .ދެއްވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން
ނޑުދިއްލުންފަދަ ކަންތައްތައްކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށް އަދި އިދާރީ މަސައްކަތް  .1 ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ހިންގުމުގައި ދަ

 ކަން ފޯރުކޮްށދެވޭކަން. ހިންގުމުގައި އެހީތެރި
 

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

ރޫޙް  ތިމާޢީއިޖް އްދަވައިރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްގެ ބައިވެރިވުން ހޯ ދެއްވުމާއެކު،ޖެހޭ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދެއްވަން
 ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަންނަަވމެވެ. ވަރުގަދަ

 އެހީ  ޢާންމުދޭ ަކއުންސިލަްށ ސަރުކާރުން  1.1
ކައުންސިލްތަކުެގ  ރަށުވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

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

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

 އާބާދީ  )ހ(
 ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު  )ށ(

 އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދު )ނ( 
 ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ބަަލހަްއޓާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ތަަރއްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރަންޖެޭހ ޚަރަދު  )ރ( 
އިދާރީ ދާއިރާގެ މަރުކަޒީ ރަށްރަށާއި މުޅި ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކޮށްފަިއވާ ރަށްރަށަށް،  )ބ( 

 ދުރުމިން ދާއިރާގެ އެހެން ރަށްރަށުން ހުރި
 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ   )ޅ(



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ވަނަ މާއްދާގައި  11ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއްކަމަްށ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ކ( 
ނޑައަޅާފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ދައުލަތުން  ކަ

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

 ފުރުޞަތު ލިބިދިުނން 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ރަށު ކައުންސިްލ  11ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި
ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ކައުްނސިލް ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް، 

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

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

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

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

 މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ކުއްލި ޙާލަތުަގއި ކަުއްނސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ  1.5
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްތަކަްށ  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

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

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިނުވާކަން. 1025

 ންސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައު 

 ކުއްލި ޙާލަތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރާނެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލަށް ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ށް ދޭ މިންވަރު ޭބ ވަސީލަތްތަކުން ކައުްނސިލަލަތަށް އާމްދަނީ ލި އުދަ 1.6
ަވނަ މާއްދާގައި ާވގޮތުން ކައުންސިލް ބައިވެިރނުވެ  12ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .އެފަދައެއްވެސް ކަމެއް އަދި ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ަވނަ ަބއި ފަސް
 

 ން ރައްޔިތުްނގެ ަބއިެވރިުވްނ ހޯދުމާއި ަޖވާބުާދރީވު  5
 

 ބަލަިއގަތުމާއި ަޖވާބުާދރީުވން ޝަކުވާ  5.2
 ރަށު ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ވާގޮތުން  01ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ޖަާވބުދާރީވާންޖެހެއެވެ. އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށްކައުންސިލުން 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އިދާރާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ހުށަހަޅާ މައްސަލައަށް ޖަވާބު ދާރީވުން ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގުމުގައި  ކައުންސިލްގެ .2

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން. 16ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުގެ 
ނޑަައޅާފައިވަނީ  .1 ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާކަން. މީގެ  ދުވަސްކަން އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެއް  1ޝަކުވާ ޖަވާބު ދިނުަމށް ކަ

 އިތުރުން އަންގަބަހުން ުހށަހަޅާ ަމއްސަލަތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވަމުންެގންދާކަން.
 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
ޝަކުވާތައް އަޑު ަރއްޔިތުންގެ  ރެއްވުމަށާއި،ކު އެއްގޮަތށް ޢަމަލުއި ޞޫލާޖަވާބުދާީރ ވުމާބެހޭ އު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ،
 ދަންނަވަެމވެ. ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާުބދާރީ ވެވަޑައިގަތުމަށްކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް  އައްސަވައި، އެފަދަ

މާއި ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާލާއި މަޝްަވރާ ކަާމބެހޭ ަފރާތްތަކަށް ރައްޔިތުްނގެ ަބއިެވރިުވްނ ހޯދު 5.1
 ދިނުން 

ތަރައްޤީެގ  ިބލެއްދޫާވގޮތުން ަވނަ މާއްދާގައި  11ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު .2
ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެޕްލޭނަށް ބިނާކޮްށ، 

  ހޯދައިގެންނެވެ.
ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގެ ަދށުން ރައްޔިތުންެގ  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .1

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

 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

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

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އުތުރުބުރީ ނިލަންދެ އަތޮޅު 

ކައުންސިލަށް އެކިގޮތްގޮތުން ޮގންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވީ ކަމުަގއިވިޔަސް ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ކައުންސިލުްނ  .2
 މަށް ދަންނަވަެމވެ. މަޝްވަރާ ވީހާވެސްބޮޑަކަށް ހޯދެވު ކުރިން ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ނިންމެވުމުގެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަީކ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ  .1
ކަންކަން، ދިމިޤްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާޢީ 

ންާނއި، ޘަޤާފީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެފެންވަރު ގޮތުންނާއި، އިޤްިތޞާދީ ގޮތު
މަތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނާ އެންމެގާުތން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްީދ، 

ންކަމަށްވާީތ، އެގޮތުގެމަތީްނ ކަންކަން ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަާމންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރު
 ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެަހއިކަންކަން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ަވނަ ަބއި ހަ
 

 އަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  6
 

 ކޮމިޓީަތއް އެކުަލވާލުން.އަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ  6.2
ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަުށން ކޮންމެ ރަުށ  15ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 05ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ވަނަ ދުވަހު  05ޑިސެންބަރު  1025 .2
 .މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިާވކަން

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަން. .1
 .ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަންއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ  .1
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަްށ ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަން. .1

 

 ލިއްޔަތު އޫްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިީޓެގ މަސްއަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަ 6.1
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރަށު ކަުއންސިލަށް ލަފާ ދިނުމަްށ  .2
 ކޮމެޓީއިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަން.

އިމާރާތް އަންހެނުންގެ  ފެބްރުވަރީ މަހު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިލޭ ދޫކޮށްފައި ހުރި ބޭސްފިހާރައިގެ  1026 .1
 ކޮމެޓީގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުން.

 މިހާތަނަށް ކޮމިޓީއިން ދައުވާޮކށްަފއިނުވާ ކަމަށާއި އަދި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިނުވާކަން. .1
ރުފިޔާ ލިބެުމންދާކަން. އަްނެހނުން ކޮމެޓީެގ ނަމުގައި  -/1000ކުއްޔަށްދީގެން މަހަކު އާމްދަނީ ހޯދުމަްށޓަކައި ބޭސްފިާހރަ  .1

ެއ ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހަދައި އެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަމުން ގެންދާކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ކޮމެޓީ ބަދަލުވިފަހުން 
ަމސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް  އަދި މިހާަތނަށް ެއކްޓިވޭޓް ވެފައިނުވާކަމަށް. އެަކއުންޓް އެކްޓިވޭްޓ ކުރުމުގެއެކައުންޓް 

 ކައުންސިލްގައި އެތަށްފަހަރަކު އެދިފައިވާނެކަމަށް.



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 .އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތެއްކޮށްފައިނުވާކަން .5
 .އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެީޓއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން .6
 ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިުނވާކަން. .1
 މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ އަންެހނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން. .1
 އެއްކުރެވިފައިނުވާކަން.އަންހެނުންނާ ބެހޭ މުހިއްމު މަޢުޫލމާތު  .1

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

އޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލް ސްއަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މަ .2
ރަގަޅަށް ހިންގޭތޯ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްަތއް ދެއްވުމަށާއި،  އިދާރާގައި ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި

 މަށް ދަންނަވަމެވެ.މަސައްކަތްކުރެއްވު
ވޭތޯ ކޮށްދެއްއެކްޓިވޭޓް ނަމުަގއި ހަދާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ  .1

  ކުރެއްވެންހުރިކަންކަން ކޮށްދެއްުވމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ބައި  ހަތްަވނަ 

 ކައުންސިލުން ވިޔަާފރިުކރުން  1

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ިއދާީރ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ިހންގުުމެގ ޤާނޫނު ފާސްވުުމގެ   1.2
 ކުރިން ުހރި ަރއްޔިތުންެގ ވިޔަާފރިާއއި މުދަލާިއ ފައިސާ 

ދާއިން މިޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ވަނަ މާއް 211ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ހަމައަށް  ނޫަނށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ ތާރީޚާއިކުރިން ހިންގަމުންއައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި، މިޤާ

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

ންޖީނުގެތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލް އުފެއްދުމާއެކު، އި
ރަށު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަދށަށް ބަދަލުވީއެވެ. މިގޮުތން ައތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްާވ ތަކެތި ބަދަލުވާނީ ައތޮޅު 

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ރަށު އޮފީސްތަކުން ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ ަތންތަން: 

  .ހިޔާވަހި ގޯތީގެ އިމާރާތް .2
 .ކުރިމަގު އިމާރާތް .1
  .ރަށްވެހިގެ .1



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 .އިންޖީނުގެ .1
 .ތެޔޮފިހާރަ .5
  .އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު .6
ނޑު .1  .ބޯޅަދަ

 
 ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ: 

 
 304329.65 ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްހުރި ފައިސާ 
 711644.31- ކަރަންޓްފީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ
 105151.86 ފައިސާރައްޔިތުންގެ ތެޔޮ ފިހާރައިން ލިބޭ 

 433919.07 ކުރިމަގު އިމާރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ 
 - ރަށްވެހިގެއަށް ލިބޭ ފައިސާ

 161508.00 ހިޔާވަހިގޭ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ
 1670.00 އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒަށް ލިބޭ ފައިސާ 

 1436.00 ރ. މ ރުއްގަސް ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ 
 27779.00 އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ 

 12900.39 ރ. މ ގެ ރުށް ގަސް ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ 
 8161.24 ގޮއި މާލިއްޔާއަށް ލިބޭ ފައިސާ 

 10112.15 ނަގުދު ފައިސާ ޖުމްލަ:
 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

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

 ދަންނަވަމެވެ. 

ކުރަުމްނދާ ވިޔަފާރިތަކާ ކަުއްނސިލަށް އާމްދަނީ ހޯުދމަށް ވަސީލަތްތައް ކައުންސިލުން  1.1
 ގާއިމުުކރުމާއި އިްނވެްސޓްކުރުން 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިްލތަކުްނ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ތަރައްޤީގެ
ތްަތކުގެ ދައުރު ފުޅާ ކުރުމާއި، ކައުންސިލްތަކުން އެހެނިހެން ފަާރތްަތކާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ހަރަކާތްތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާ

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

    ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ލިބޭކަން.ގެކުލި ޢިމާރާްތ ) ކުރިމަގު (  ބެނުންކުރާ ރައްޔިތުންގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް .2



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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އެންެމ ކޮށްފައިާވކަން ނަމަވެސް ހެޑްމާސްޓަރ ގެ) ހިޔާވަހި( އިން އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް މިާހރު އެތަން މަރާމާތު  .1
  .އެދެވޭގޮތެއްގައި އެތަންބަލަހަްއޓަިއ އާމްދަނީ ހޯއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ރަގަޅަށް ކުރެވެމުންނުދާކަން

 .ރައްވެހިގެއެއްގެގޮތުގައި ޢިމާރާތްކުރަންފަށާފައިވާ ތަން މަސައްކަތްުނކުރެވި ހުއްޓިފައިވާކަން .1

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިްނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ކަުއންސިލުން ކުރެވެންހުިރ  .2
ވަސީލަތްތައް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ޤާއިމުކޮށް އިންވެސްޓް ކުރެވެން  ހުރިވިޔަފާރީތަކާއި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް

ޤާނޫނާިއ ޤަޥާއިދު ތަންދޭޮގތެއްގެމަތީްނ ކުރެވެން ހުރިކަންކަން  ،މަށްފަހުހުރިދާއިރާތައް ރަގަޅަށްބަލާ ިދރާސާ ކުރު
 ދަންނަވަމެވެ.  ކުރެއްވުމަށް

ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައިހުރިތަންތަްނ މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޭޓނެގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައިގެން އެަތންތަން ރައްޔިތުންނަްށ  .1
 ކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ަދްނނަވަމެވެ. މަންފާއެއްކުރާނެގޮތެއްގެމަތީން ޭބނުން

 ފީާއއި ކުިލ ނެުގން ކައުންސިލުން  1.1
ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތަށް  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާ ފީނެުގމުގެ  ބާރު ކައުންސިލްތަކަްށ ިލބިގެންވެއެވެ. މިގޮުތން ނަގާ ފީ ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ީފ ނުވަތަ ކުލި ކަ
ނޑައަޅަންވާނީ އެތަނެއްގެ ަރއްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްަފހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫާނ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެަމތިން ކަމުގައި  ކަ

 އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. މިގޮތުން ނެގޭ ފީތަކަކީ؛

 ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް  )ހ( 
 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް ނަަގންޖެހޭ މަހު ފީ  )ށ( 
 ރަށު ފެންވަރުގައި ދެވޭ މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތަށް ނެގޭ މަހު ފީ  )ނ( 
 ކުނި ޖަމާކޮށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް ނަގާ މަހު ފީ  )ރ( 
ނޑުގެ އުޅަ )ބ(   ނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީރަށުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަ
 އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ )ޅ( 
 ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްޗެތި އުފައްދައި ވިއްކުމާއި ވިޔަފާރިއާއި ފިހާރައާއި މާރުކޭޓް ގޮޅީގެ އަހަރީފީ )ކ( 
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީ )އ(   ޑައިވްކުރުމަށް ކަ
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކުލި. )ޤައުމީ، އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަްށ   )ވ(

 ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ބިންތަކުްނ ކައުންސިލަށް ކުއްޔެއް ނެގުމުގެ ބާރު ލިބިގެންނުވެއެވެ.(
 ލާއި ގިރީގެ ކުލި.ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިާވ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ހާހަ )މ( 

 ގޮއިފާލައްބަ އާއި ހިންނަ ފަދަ ަތންތަނުގެ ކުލި. )ފ( 

 ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި. )ދ( 

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

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

 56ގެ  66ޞަފްޙާ: 

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

 

 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ބަލަގަންނަ ބައެްއ ފީ ތައް ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބެލިގެން 
 ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވާކަން.

 

 ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނެގުމުގައ ކައުންސިލުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  .2 ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލަށް ނެިގދާނެފީތައްކަމަށް ކަ

 މަށް ދަންނަވަމެވެ. ވު ހުރިކަންކަން ނިންމެ ގަިއ ކުރެވެންކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ފީނެގުމު
ކުލި އަދި އެހެނިހެން އެފަދަ ފައިާސ   ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފީއާއި،ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންަނ، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ  .1

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

 

 ލުކުުރން ރައްޔިތުްނގެ މުދާ ވިއްުކމާއި ބަދަ 1.1
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ބޭ ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ ުމދާ ވިއްކުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިދަށުގައި 
 ފައިސާ ބެލެވޭނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ. 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ގައި  1021މާރިޗް  20ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޤާިއމްކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް 
 ދީފައިވާކަން. 

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

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

ކުރައްވައި  އެއްބަސްވުމުގައިބުނާ މުއްދަތުހަަމވެގެންދިޔައިރުވެސް އެކަން ނިންމިފައިނުވާތީ، އެ އިންވެސްޓްމެްނޓްގެ ފުރިހަމައަގު
 ދެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. އް އަތޮޅު ކައުްނސިލަށް ފޮނުއްވައިއޭގެ ތަފްޞީލްތަ

 ކައުންސިލުން ހުުޅާވފަިއވާ ަފންޑުަތއް  1.5
ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

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

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

    ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ފަންޑެއް ޤާއިމްކޮށްފައިނުވާކަން. ބިލެއްދޫ

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިއާއި އެފަދަ އެކި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އުފައްދަންޖެޭހ 
 ފަންޑްސްތައް އުފައްދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ސަމާލުކަން ެދއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 

 ކައުންސިލުން ޯލނު ެނުގން 1.6
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި  11ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

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

 އަހަރަށް ލަފަކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންެޖހެއެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ލޯނެއްނަގާފައިނުވާކަން އެއްެވސް ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް 
 

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

 ލިބެންއޮތްކަމެއްކަން ރަގަޅަށް ކަަށވަރުކޮށްފައިނޫނީ ލޯން ުނނެންގެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ސިލުން އެހެްނ ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ިދުނންކައުން 1.1
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް  15ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

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

އިސާއިން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ަކއުންސިލަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރައި ނުދައްކާނަމަ އެފަރާތަްށ ސަރުކާރުން ލިބޭ ފަ
 އުނިކޮށް އަނެއް ކައުންސިލަކަށް އެފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .ލޯނެއްދީފައިނުވާކަން ކައުންސިލުން އެހެން ަކއުންސިލަކަށް އެއްވެސް ބިލެއްދޫ
 

 ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ޢަދަދެއްގެ  ބިލެއްދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފައިސާހުރެފައި އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުލިބޭގޮތަކަށް ގިނަ

ފައިސާ ބަހައްޓަންޖެހޭނަމަ، އެަކމުން ރައްޔިތުންނަށް މަންފާއެއްކުރާނެގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްަޓކައި އެހެންކައުންސިލްތަކަށް 
ންދޫކުރެވިދާނެ ހަރުދަާނ ުއޞޫލެއް ނިންމަވައި ޤާނޫނީޮގތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ކަްނކަން ފުރިހަމަކޮށްިނންމެވުމަށް ލޯ

 ދަންނަވަމެވެ.
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ން އަނބުރާ ދައްާކގޮތަށް އުޞޫލު ަފއިސާ ބޭނުންކޮްށގެން ިވޔަފާރި އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުގެ 1.1
 ތަންތަން ހެދުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  16ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 
ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އެވަސީލަތެއް ހިންގުމަްށފަހު ، އެފަރާތްތަކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި ކަ

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

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .އްވެސް ތަނެއް ހަދާފައި ނުވާކަންއުޞޫލުން ައނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އެ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި

 ރިޒަރްވގެ ގޮތުަގއި ަރްއކާކުރެވުނު ޖުމުލަ ަފއިސާ 1.1
ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް ހިނގާ  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވް ގެގޮތުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓިފައިނުވާކަން ރރިޒަ
 

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

   ދެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޤަވާޢިދުން ޖަމާކުރަމުން ގެން 5އަހަރެއްގެ އާމްދަނީއިން  % މަށްޓަކައިހަމަޖެއްސުކުރެވޭނެގޮތް 
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 ވަަނ ބައި އަށް 
 

 ކުރުން ޙާޞިލުރިމަގަށް ޭރވުމާިއ ނަީތޖާ ކު 1
 

 ޕްލޭން އެކުލަވާުލން  1.2
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 މުރާޖާކޮށްފައިވާކަން. އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ވަނަ އަހަރު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން  1026. 2
 އެކަށީގެންވާ ގޮތްތެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދާކަން.ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އެކަމާއިބެހޭގޮތުން . 1

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ދާ ބަަދލުތަކާމެދު ފުްނކޮށްވިސްނައި، އެކަމެއްގެ ނަތީާޖ އާއިމެދު ދުރާލާވިސްނައި ރޭވުމުގައި ޒަމާނަށް އަންނަމުން ކުރިމަގަށް
ނަތީޖާ ނެރެވެން ހުރިކަންކަމަްށ ރޭވުންތެރިކަން ބެހެއްޓުން ަވރަށްމުހިއްމެވެ. ރާއްޖެއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަުލތަކުގެތެރޭގައި 

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

ވެފައެވެ. ުވމާއެކު، ކަންކަން ރޭވުމުގެ ހޯދުމަށް ކުރަމުންއައި ކަންތަްއތައްވެސް މިއަދުމިވަނީ ބަދަލުަތއްގެންނަން މަޖުބޫރު
މައުލޫމާތުތައް  ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކުން މިކަންކަަމށް ރިޔާއަތްކޮށް، އެކަމަކާގުޅޭ ދިރާސާތަކާއި، ޒިންމާތައް ޙަވާލުވެލައްވައިގެން

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

 ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން  1.1
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއެކު ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ދަތިތަކާިއ ދިމާވާކަން.

 ތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަ 

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

 

 ހިމެިނފަިއވާ ހަރަކާތްތައް ކުިރއަށްދާ މިންަވރު ދެެނގަތުން ޕްލޭނުގަިއ  1.1
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއެކު ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ދަތިތަކާިއ ދިމާވާކަން

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ލާމަުރކަޒީ ޤާނޫނުން އަތޮޅުތައް ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު ގައިވާ ޮގތުގެމަތިްނ ތައްޔާރުކޮށް އެޕްލޭން ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކީ، 
ރިވިއުކޮށް އޭގެމައްޗަށް ބަލައިެގން ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަާށ، ެއޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާފައިސާ، ޤައުމީ 

ޑްސް ތަކުން ހޯދުމުގައި އަސްލަކަށް ބަލަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވާީތ، ބަޖެޓާއި، ޑޯނަރ އެެޖންސީ ަތކުންނާއި، އެކިއެކި ފަން
ތްތައް ޕްލޭން ރަގަޅަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަށާއި، ޕްލޭން އެއަހަރަކަްށ ރިވިއުކޮށް ބޭުނންވާ ބަަދުލތައްގެނެސް ޙަރަކާ

 ދަންނަވަެމވެ.  ހަމަޖެއްސެވުމަށް ންދަވާޮގތަށްކުރިއަށްގެ ކަންކަން ބައްލަވަިއގެން ހިންގެވުމުގައި ޕްލޭނަށް

 

 ނިންުމން 
 

ހިންގަމުންެގންަދނީ ކައުންސިލް ޖުމްަލ ގޮތެއްަގއި  ،ކަންތައްތަްއ ުހރިގޮތަށްބަލާއިރުބެލި،  ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގަިއ ޓީމުން
ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ  ގޮތެއްގައިނޫންކަން އެންމެ އެދެވޭ

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މާޙައުލާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ާޤނޫުނން ، ގުޅުމާއި
ޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ިދނުމާއި ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުންދަނީވެސް އެންމެ ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެ

އެދެވޭގޮތެއްގައި ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން  ކައުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ކައުންސިލާއި 
ލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި، އަމިއްއި ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުމާއި، ސަރުކާރާ

 ޖަވާބުދާރީވުން އިންތިޒާމްކުރެވިަފއިވާ ގޮތްތައް އެންމެރަގަޅުކަމަކަށް ފާހަގައެއްނުކުރެވެއެވެ. 

ޑިސެންބަރު  1026ވުމާއެކު، އެކިކަންކަން ފާހަގަކޮށް މިރިޕޯޓްގައި ރަގަޅުކުރުމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުކުރައްވައި 
 މަސް ހުސްވުމުގެކުރިން ނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަޅުގަޑުމެންގެ ބޭނުމަކަށްވާންވާީނ، ރަށުކައުންސިލާއި އަތޮޅުކައުންސިލް

 ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ހެޔޮ ނަތީޖާއެއްފެނި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރުތައްކުރުމެވެ. ގުޅިގެން މި

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

 ދަންނަވަމެވެ. 

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

 ހިގާނެގޮތް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއުވމަށް ދަންނަވަމެވެ.   
 

 މަތިން ގައިވާ ގޮތުގެާމއްދާވަނަ  225ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު .2
 ން.މުން ގެންދެވުބައްދަލުވުންތައް ާބއްވަ ކައުންސިލްގެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތްށ  220ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .1
  ން.ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަުމން ގެންދެވު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގައިވާގޮުތން، ރަުށ ަކއުންސިލްގެ ޒިންމާތަކާއި  .1
ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް  5ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ، ރައްޔިތުން އެކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރައްވާފައިވާ 

ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަީކ، ޤާޫނނުން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހައި ، އުންސިލްކަމަށްވީ ހިނދުއެކުލެވިގެންވާ ރަށު ކަ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ގައާއި، ކައުންސިލުން ނިންމަާވ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދިނުުމގައި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީ
ން ތިއްބަވާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިމަތީގައި ރީތި ނަމޫނާއެއް ދައްކަވަންޖެހޭެނ އެންމެހައި ކަންކަން ޢަމަލީގޮތުްނ ތަންފީޒުކުރަ

ބޭފުޅުންކަމަށް ވާންޖެހޭނެީތ، ކައުންސިލަރުން އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވުމުގައާއި، މަސައްކަތުގައި ނަމޫނާ ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި 
އްގެ ބޭުނން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފެންާނނެގޮތެއްގެ ވެވަޑައިގެން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލެ

 .ކުރައްވަމުން ެގންދެވުން މަތީން ކަންކަން
ކައުންސިލުން ނިންމާ  ރުމަށާއިއެޅުން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުނިންމާނިންމުްނތަކަށް ފިޔަވަޅުކައުންސިލުން  .1

 ފައިށްނިންމުންތަކުެގތެރެއިން ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވިސަބަބުތައް އެގޭގޮތަށް ފާހަގަކޮ
  ން.ބެހެއްޓެވު

ކީ ޞައްޙަ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ޢާއްމުކޮށް ހާމަނުކުރެވޭނަމަ އެއަމުރަ .5
ވަނަ މާއްދާގައި  221ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  އިދާރީ ދާއިރާތައްއަމުރެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަްށ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ޤަރާރުތައް ޢާއްމުކުރާނެ  ،ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޢަމުރުތަކާއި ވުމަށާއިން ޢަަމލުކުރަމުން ގެންދެބުނެފައިވާތީ އެގޮތުގެަމތީ
  ން.އްސެވުމަޖެހަ އުޞޫލެއް ފާސްކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރާގޮތަށް

ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުާމއި ކުއްލި ބައްދަލުވުމުން ނިންާމ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވުން ިނންމެވުމާއިއެކު ވީހާވެސް  .6
ންމު ންމުނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ނޯޓިސް ބޯޑުގައިވެސް އާއަވަހަކަށް ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު ޢާ

 ން.ކުރެއްވު
ހަމަ ފުރިޤަވާޢިދުން "ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާ ފޮތް" ޓަންެޖހޭނެތީ އްގެ ރެކޯޑުތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހަންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުކައު .1

  ން.ކުރައްވަމުންގެންދެވު
 ން.ކުރައްވަމުންގެންދެވު ން ރަގަޅުކުރައްވައި، އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެއްވޭކަންކަކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އިންޓާނަލް އޮޑިޓެއް  .1
 އަތްމަތީގައި  ނުނިމި ،ކަމެއް ދެއްވުމަށާޚާއްޞަ ސަމާލު ނިންމަވަމުންދާ މިންވަރު ބެއްލެވުމަށްމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް  .1

 ން ފައިލްޚް ތަރުތީބުމައްސަލަަތއް ތާރީ ނިމޭ އިްނތިޒާމުކުރެއްވުމަށާއިއް ަފސޭހައިން ބެލޭނެޮގތަކަށް ގެންގުޅެންޖެހޭ މައްސަލަތަ
 ން.ކުރައްވަމުންގެންދެވު

މަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ވުލެއްމުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑި ޖައްސާ ފޮތް ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރޭތޯ ސްޕަވައިޒަރު ބެ .20
  ން. އްވުދެ
އެއްގޮތަްށ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، މަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ހައިތުރުގަޑީގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު  .22

ކުރައްވަމުން  ދިމާވާނެހެން ދުަވހުން ުދވަހަށް ފުރިހަމައިތުރުގަޑީގެ ރެކޯޑްސްތައް ޤަޥާޢިދުން ބަލަހަްއޓައި، ލިޔެކިޔުްނތައް 
  ން. ގެންދެވު

 ވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާ ނަމަ، ނުވަތަ ކޮށްފައިވާނަމަ އެމުފިމަސައްކަތްކުރުވައިނުރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފަކުލައްވާ  .21
ން ޤަޥާޢިދުން ދެއްވުމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް މުސާރައިގެގޮތުން ކުޑައެއްޗެއް ލިބޭމުވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާ ޙައްޤެއް އުނިނުވާނެގޮތެއްގެމަތީ 

ތެރެއިން އެހެންމުވައްޒަފަކު ނުކޮށްދޫކޮށްލާަފއިވާ ކަމަކުން މުވައްޒަފަކަށް ކަންކަން ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި، އިދާރީ މަސައްކަތުގެ
 ން. ކުރެއްވުނު އުނިލިބެންވާ އެއްޗެއް 

ދުވަހު ޔައުމިއްޔާއަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އޮފީހުގައި ހިންގާ ކަންަކމާއި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު  .21
ލުކަން މަކަށްާވއިރު ދުވަހު ޔައުމިއްޔާގައި ފުރިހަމަ ނުކޮށްވާ ބައިތައް ފުރިަހމަ ކުރެއްވުމަށް ސަމާކުރަމުންގެންދަންޖެހޭ ލިޔު
 އްމުކަންަތއް ޔައުމިއްޔާގައިލިޔުމުގެއިތުރުން ކަންކަން އެގޭނެފަދަ ކިާތބީހެިކތައް ފެންނާެނހެން ލިޔެކިއުންދެއްވުމަށާއި ހިގާ މުހި

  ން. ކުރައްވަމުންގެންދެވު ފުރިހަމަ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީތައް ލޯކަލްަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކުރައްވާފައި ވުމާއެކު އޭގެ ކައުންސިލް .21
  ން.ތައް އަވަހަށް ނިންމެވުއެސް.އޯ.ޕީ ތެރެއިން ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެސް.އޯ.ޕީތައް ވަކިކުރައްވައި 

ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަުލވުންތައް ޤަވާއިދުން ބާއްވަވައި މަސައްކަތު މާހައުލުގައި  ދާރީ މުވައްޒަފުންގެކައުންސިލަރުންނާއި އި .25
 ން.ތޯ ބައްލަވަމުްނގެންދެވުރެއްވޭދިމާވާ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކު

ވެރިންގެ އަރިހަށް ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ނިންމަވައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ  .26
ޙަވާލުކުރައްވައިގެން މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމޭނެ އިްނތިޒާމަކަށް ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށާ، ވަގުތީޮގތުން 

ލުކުރެއްވުމުގައި ނުނިމިހުންނަ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ މުވައްޒަފަކަށް އެހެންމުވައްޒަފަކާ މަސައްކަތް ޙަވާ
   ްނ. ވޭތޯ ބެއްލެވުކަންކަން ހިންގެ ގޮތަަކށްރަގަޅަށް ސާފުކޮށްދެއްވައި މަސައްކަތްތައް ލަސްނުވެ ހިގާނެ 

އެކުލަވާލައި މަސައްކަތު ތާވަލާ  ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލްތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބަލައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް  .21
 .އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އިލް ކުރައްވަމުންގެންދެުވމަށާއި،މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަްނޓް ޤަވާިއދުން ފަ ކައުންސިލްގެ .21
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އިން ތިޔަ ކައުންސިލަްށ  201އިދަރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ޤަޥާޢިދުން ފައިލްކުރައްވައި، ލާޒިމްކުރާ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓު 
 ން.ދެއްވު ޒާމަކަށް ހަަމޖައްސަވައިތަކުން ބޭނުންވުުމްނ ފަސޭހަކަމާއެކު އެފަދަ ރިޕޯރޓްތައް ފެންނާނެ އިންތިކަމާބެހޭފަރާތް

ފައިސާގެ މާލީ ބަޔާނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އަންގަވާގޮތެއްގެމަތީން ފާއިތުވިއަހަރުގެ  .21
 ން.ގެކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވު 11ކޮންމެއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ  ތައް ތައްޔާރުކޮށް ސްޓޭޓްމަންޓް

   ން.ރެއްވުގޮތުގައި ރައްކާކުއަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރިޒާވްގެ  5ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް % 11ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .10
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  1މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު  ތުގެދައުލަކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމުގައި،  .12

"މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ުކރިން" ފުރިހަމަ ކުރައްވަންޖެހޭ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަްތ 
  ން.ގެންދެވު ޔަށްކުރި
ހޯދަން ޖެހިއްޖެނަމަ ޤަވާޢިދުގައިާވ ގޮތުގެ މަތިން އެސެްޓ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކެޕިޓަލް ތަކެތީގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް  .11

ކްރިއޭޓް ކުރައްވައިގެން ނޫނީ ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުމަށް ދަންަނވަމެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ހޯދޭ ތަކެއްޗަށް 
 ން.ށް ނިންމެވުކައަގު އަދާކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ލަސްކުރައްވަން ނުބަހައްޓަވައި ވީހާ އަވަހަ

ްނ ވިސްނެވުމުގެ ބަދަލުގައި ފިނޭންސުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ތަކެތި ހޯދުމުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުމަށް  .11
އަގު އަދާނުކޮށްހުރި  އަދި މިހާރު ހޯދައި، ޔަށް ގެންދެވުމަށާމަސައްކަތް ކުރި  އްދަވައިގެން ތަކެތި ބައްލަވައިގަތުމުގެފައިސާ ހޯ

ތައް އިގެން ނިންމެވެތޯބެްއލެވުމަށާއި، ުނނިހުރި ފައިސާގެ ހިސާބުގެ މައްސަލަވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަތަކެތީ
  ން.ކުރެއްވު ނިންމެވުން އަވަސް

 41,886/18އެކިއެކި އަހަރުތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީން ވަގުތީ ގޮތުން ޚަރަދުކޮށް ޚަރަދު ހަމަނުޖައްސައި ހުރި  .11
އަދި  ން އެދެމެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަވައި އެކަން މިއިދާރާއަށް އެންގެވުމަސް  1ލަސްވެގެން ޔާގެ ހިސާބުތައް ރުފި

ރުފިޔާގެ މައްސލަވެސް ވެފައިވާ ގޮތެއް ބައްލަވައި، އެކަމުގެ  1,568/11ތިޖޫރީން މަދުވާކަމަށް ތިޖޫރި ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވާ 
 ވެސް މިއިދާރާއަށް އެނގެވުން.ކުން ެއފައިސާ ހޯއްދަވައި ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު އެކަން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަ

ގެ )ހ( ގައިާވ  6.26ދުގެ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުްނ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ހަފްތާ ތިޫޖރީ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢި .15
  ން.ފައިލްކުރަްއވަމުން ގެންދެވުތަކަށް ޮފނުއްވުމަށްފަހު ޤަވާޢިދުން މަތިން ތައްޔާރުކުރައްވައި ފޮނުވަންޖެހޭ އިދާރާގޮތުގެ 

ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ  1.01ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދައުލަތުން ދެއްވާ ބަޖެޓް، މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .16
ބަޖެޓު އަދި އެހެން އައިޓަމަކުންވެސް މައިނަސްކޮށް ޚަރަދު ނުކުރެއްވުމަށާއި ކޮށް ބާކީ ކުރަމުން ގެންދެވުމަށާ، މަތިން އަޕްޑޭޓް



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ބަޖެޓް ގެ އައިޓަްމ ގައި ބޭުންނވާ ވަރަށް ފައިސާ ނެތްނަަމ ކޮންޓްރޯލް ހައްދަވައި ފައިސާ ަބދަލުކުރައްވައިގެން ޚަރަދުތައް 
 ވުޒާރާތަކަށް ހަރު ބަޖެޓް ރިޕޯޓް ހައްދަވައި ކަމާބެހޭ އަދި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަ އެދެމެވެ. ސަމާލުކަންދެއްވުންކުރެއްވުމަށް 

  ން.މުން ގެްނދެވުަޤވާޢިދުން ފައިލްކުރައްވަފޮނުއްވަމުން ގެންދެވުމަށާިއ، އަދި މިރިޕޯޓުތައް ތާރީޚް ތަރުތީބުން
ހުން ކެއް ދުވަސްފަދުވަހުފޮތް، އައިޓަމް ބާކީ މިފޮތްތަކަކީ އެތަ، ކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮންނަ ބަޖެޓްބާީކ، ތިޖޫރީ ބާކީ .11

ތާހިރުކޮށް ސާފް އަދި ފޮތްތަކުގައި ލިޔާއިރުވެސް  މިފޮތްތައް ސާފްތާހިރުކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށާ ބަލާނެ ފޮތްތައް ކަމަށްވާތީ
 .ލިޔުއްވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުން

ޔާރު ކުރެއްވުމަށާއި ވައުޗަރުގައިވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވަކި ވައުޗަރު ތައް  .11
 .ޢަދަދާއި ދިމާވޭތޯ ބައްލަވަމުން ގެންދެވުން ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާގެ

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އެއަަހރެއްގެ ބަޖެޓުން ގެނެސް ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކޮށް ޚަރަދުނުކުރެވިވާ ފަިއސާ އެތަނެއްގެ ބަޖެޓުެގ  .11
އިވާ ކޯޑަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރުމަށް ޕަބްިލކް ބޭންކަށް ފޮނުވުަމށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބުެނފައިވާއިރު އެފައިސާއެއް ގެނެސްފަ

ފާއިތުވެ ދިޔަ ދެތިން އަހަރުތެރޭަގއި ތިޔަ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ގެނެސްފައިވާ ފައިސާ ތިޔަ އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި ހުރިކަން ވަނީ 
ވެސް ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި މިފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތެއް ކަމާބެހޭ ފަރަްތތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ، މިަކން

 .މަޝްވަރާކޮށްގެން ނިންމެވުން
އަދި މިފޮްތތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ތްވެސް އަޕްޑޭޓްކޮށް އަވަހަށްނިންމަވައި، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އައިޓަމްތަކުގެ ބާކީފޮ .10

 ން. ބަލަހައްޓަވަމުން ެގންދެވު
ބަޖެޓް ބާކީ ކުރުމުގައި ކޮންމެ މަހެއްގެ ބާކީ ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި ޮކންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން  .12

ގެން ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ފަސޭހަވެ މިކަމަކީ  ހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ޤަވާޢިދުން އަ
  ން.މަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދެއްވު ތީ މިފަދަކަންަކްނ ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަވަމުންގެންެދވުދާނެކަމަކަށްވާނެ

ނޑު ގޮތެއްގައި ކޮށްފައި ހުންނަ އަހަރެއްގައިވެސް ކައުންސިލް އިދާކޮންމެ  .11 ރާއަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ބަޖެޓުން މައިގަ
ރާތުގެ ކުލި، ކުނިކަހާ ފައިސާ، ( މިއީ ކަމަށްވާއިރު ދެްނ ޚަރަދަކީ )މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުން، ކަރަްނޓްބިްލ، ޢިމާ 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން  ކުރައްވައިގެންއެފައިސާގެ ބޭނުންތީ ހުންނަ ފައިސާގެ ބޭނުން އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ހިފަމުން ނުދާ
 .ނެކަންކަން ކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުންފަސޭހައަށް ކުރެވިދާރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަދި ރައްޔިތުންގެ ލާޒިމްކުރާ، 

  .ރައްވަމުންގެންދެުވންހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކު .11
މުދަލަށް އޯޑަރކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށާއި،  .11

 .ންަޓވަމުން ގެންދެވުސެކްޝަނުން ވަކިން ބަލަހައްބަލަހައްޓާ ފަރާތާއި އެކައުންޓްްސ 
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަްށ ، ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި .15

ގޮތް ޖަމާކުރުމަށް ފޮނުއްވަންޖެޭހ ފައިސާއާއި، ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާ
ކަށަވަރުކުރެއްވުމަކީ، ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ )ރައީސް( ގެ ވަރަށްބޮޑު ޒިންމާއެއްކަމަށްވާތީ އެކަންކަން ޤަޥާޢިދުން 

އަދި  ޗެކްކުރައްވައި ފައިސާގެ އެންމެހައިކަންކަން ހިގަމުންަދނީ ާޤނޫނާއި، ޤަާޥޢިދާ އެއްގޮތަްށޯތ ކައުންސިލްގެރައީސް
  ން.ދުވަހުން ދުވަހަށް ބައްލަވަމުންގެންދެވު  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

ބަޖެޓް ބާީކ އަދި އައިޓަމްތަކުެގ ބާކީ ދުވަހުްނ ދުވަހަށް ބާކީ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެްއބިލަަކށް ތަކުރާރުކޮށް ފައިސާ  .16
އެތައް މައްސަލަތަކެއް  ވެގެްނނުވާނެދެވިފައިހުރުމާއި ބިލްތަކުގައިވާ ޢަދަދާއި ވައުޗަރުގައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ތަފާތުެވ، ދިމާ

  ން. ތައްތަްއވެސް ތަކުރާރު ނުވާނެގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުދިމާވެފައިވާތީ މިފަދަ ކަން
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިއުމާއެކު ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން  .11

ތުން ފެންނަްނހުރި ބާކީއާއި ދިމާވޭތޯ ބެލުމަށް ޭބންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންްޓ އެކައުންޓުން ދައްކާބާކީއާއި ފޮ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓާއެކު ބޭންކް ސްޭޓޓްމަންޓް އެޓޭޗް ކުރައްވައި  އްޔާރުކުރައްވަމުންގެންދެވުމަށާއި،ތަ
 .ންފައިލްކުރައްވަމުން ގެންދެވު މިކަމަށް ވަކި ފައިލެއް ތައްޔާރު ކުރައްވައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން

ގެ )ހ( ގައި  2.20ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި ފައިސާ ލިބޭ ކަންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮތުމަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުެގ  .11
ރައްވަމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ފައިސާ ިލބޭަކންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރައްވައި ނިންމެވުމަށާއި އަްނނަ ަބދަލުތައް އަޕްޑޭޓް ކު

 .ގެންދެވުން
ބޭނުްނ  ނަ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ ބޭނުންނުކުރެއްވުމަށްގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ބަލައިގަން ސަރުކާރު އާމްދަނީގެ .11

ނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން، އެމަސްދުވަހުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު 
ވަނަ  20ވާ ނަމޫނާއާއި އެއްޮގތަށް ތައްޔާރުކުރައްވައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމަްށފަހު ޖެހިެގން އަންނަ މަހުގެ ޤަވާޢިދުގައި

މްގެ ކޮޕީ ފޮނުއްވައި ދުވަހުގެ ކުރިން އެފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދެއްވައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ޖަމާކުރި ފޯ
 .ދެއްވުން

 މައްސަލަ ޙައްލުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީގެ ކަންތައްތައް އެޓެންޑެންސް މެޝިން އެޓެންޑެންސް މެޝިނެއް ދިމާވެަފއިވާ .10
 .ބޭނުންކޮށްެގން ކުރިއަށް ގެންދަާވގޮތަށް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުން

ވީހާވެސް ޮބޑަކަށް ސާފުތާހިރުކޮށް ށްޓަކައި ގެންގުޅެމުން އަންނަ ފޮތްތައް މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމަ .12
 ާނއި ޓާގެޓްތަކާ އެޕްރައިޒަލްފޯމްހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފައިލަށް ވަޒީފާ ބަޔާ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށާއި، ގެންގުޅުއްވުމަށް ޚާއްޞަ

  .އަދި މަންތްލީ ލޮގް ހިމެނުއްވަމުްނގެންދެވުން
މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ފައިލްތަކުެގ މުއްދަތުގައި އެަކން ކުރެއްވުމަސާއި  ޖެހޭމުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓްތަްއ މުރާޖާ ކުރަން .11

 .ތަކުގައި ނަްނަބރު ޖައްސަވައި ނިންމެވުންތެރެއިން ރެކޯޑް ކާޑު ނަންބަރު ނުޖަހާ ހުރި ފައިލް
 .ންހިއުމަން ރިސޯސްކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަަވންޖެހޭ ގޮތުެގމަތީން ބަލަހަްއޓަވަމުން ގެންދެވު  .11
 .ންކުނިކޮށީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ދަޅު ފިއްތާ މެޝިންގެ ބޭުނން އަވަހަްށ ކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވު .11
ގެ ޤަޥާޢިދު ރަގަޅަށް ަތންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، ބަނދަރުތެރެއާއި ަބނަދރު ސަރަޙައްދު ރަގަޅަށް ބަނދަރު .15
އަދި ަބނދަރު ޭބުނންކުރުމުގައި މިހާރު ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ހޯއްދެވޭތޯ  އެދެމެވެ. ންލެހެއްޓޭެނ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވު ބެ

  ން.ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވައި، އެކަްނ އަވަސްކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވު
އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށާއި، ރަށުގެ  ރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރެވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ .16

ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް އީ.އައި.އޭގެ މައްޗަށް ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުމާއެކު، ރަށުގެ ގޮޑުދޮށް 
މަަސއްކަތެއްގެގޮތުގައި ހެއްދެވުމަށް ކުރެވޭ ގޮޑުދޮށުގެ ގުދުރަތީ ރީތިަކން ނުގެއްލޭގޮތަކަށް  ކީރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަހިމާޔަތްކު

 .ވިސްނެވުން ބެހެއްޓެވުން
ނަޖިސް ޖަންކްޝަނާގުޅޭ ފެންހިންދާ ރަށުގެ ފެންފަށަލަައށް ސީދާގުޅޭގޮތަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ރަށުގެ ފެން ތަޣައްޔަރުވެ ފާޚާނާ  .11

ފެށެންެދންވެސް ރަށުގެ ގޭގޭގައި ކުރަމުންާދ  ކަމަކަްށވެދާނެީތ، ަނރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ބަލިތަްއ ފެތުރިދާނެ ސަބަުބން ަތފާތު ފެނުގެ
 .އެޅުއްވުން ިއތުރު ފިޔަވަޅުތައްއެފަދަކަންކަން ހުއްޓުވައި ރައްޔިތުން އެކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް

ޚިދުމަތާގުޅޭ ތަކެތި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކުރެއްވިއިރު، އެ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ  ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކަރަންޓްގެ .11
ތަކެތީގެ ތަފްޞީލާއި އަގުރަގަޅަްށ ބައްލަވައި ނިންމެވުމަށާއި، ވުނު އެ ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކުރެ، ހަމައަގެއް ބައްލަވާފައިނުވާތީފުރި

 .ން ދެއްވު އެކަން ނިމުމުން ތަފްޞީލް އަތޮުޅކައުންސިލަށް ފޮނުއްވައި
ގެ އެއްބާރުލުން ޯހއްދަވައިގެން މިހާރަށްވުެރ ޞިއްޙީދާއިރާއާއި، އެހެންދާއިރާތަކުމަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .11

 .ދެއްވުން ސަމާލުކަންރަގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ              5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ބިެލއްދޫުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ަވނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  11އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ .50
ޤަޥާޢިދުން ބެލެހެއްޭޓނެގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައި، ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެްނ ޢާއްުމ ފެންާތނގީަތއް ގޮތުގެމަތިން 

  ން.ވުން ކަންކަން ަހމަޖައްސެލިބޭނެ ގޮތެއްގެމަތީ 
ޞިއްޙީދާއިރާއާއި،އެހެނިހެންދާއިރާތައް ގުޅިގެްނ ޞިއްޙީދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުުރކުރުމަށް، .52

 .ންވުރެ އިތުރަށް  ހޭލުންތެިރކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވު މިހާރަށް
ނާޝަރީ ކްލާސްތައް ރަށުކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން ހިންަގވާނަމަ، އެކްލާސްތައް ހިންގަވާެނ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި  .51

 .ންންދެވުގެ އެޤަވާޢިދު ޢާއްމުކުރައްވައި އެއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކުަރއްވަމުން
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، މަރުކަޒު  .51

ޤާއިމްކުރެވެންދެންވެސް އިޖްމާޢީ ޚިދުމަތާއި ގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދީ 
 .ދެވުންންބަލަހައްޓަމުން ގެ 

 އަދި އެދެމެވެ. ން ބިމާބެހޭ މަޢުލޫމާުތތައް ޤަވާޢިދުްނ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވަމުންގެންދެވު .51
 .އްވަމުންގެންދެވުންކުރަ ހެދިފައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ބިމާބެހޭ މަޢުލޫާމތުތައްވެސް ފުރިހަމަ

ޢިމާރާތްކުރާނަމަ ޤަވާއިދުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނަގައިގެންނޫްނގޮތަކަށް ރަށުގައި އެފަދަ ބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް  1 .55
 .ންޢިމާރާތްތައްކުރިއަށްނުގެންދެވޭޮގަތކަށް ހަމަޖެއްސެވު

އެއްވެއުޅޭ  ގިނައިން މީުހން ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން ފުރުޞަތު އެޅުމުގެ ކުނިފަދަތަކެތި  އުކުމާ، ދަޅާއިފުޅި އެކިތަންަތނަށް ރަށުގެ .56
ތަންތަނުގައި ޑަސްބިން ބަހައްަޓއި ކުންޏަށް ހިމެނޭ ތަކެތި ަޑސްބިނަށް އެޅުމުގެ އާދަތައް މީުހންގެ ކިބާގައި އަށަގެްނނެވުމަށް 
ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާ، ރަށުގެ އެކިތަންތަަނށް އެފަދަތަކެތި އުކުމުން ރަށުގެ ރީތިކަންގެއްލި ރަށަށް 

ންދާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރުވެރިންނަށް ރަާށމެދު ނުރަނގަޅުގޮތަކަށް ދެކުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށް މީހުން ޒިޔާރަތްކުރަމު
ހޭލުންތެރިކޮށް ރަށަކީ ރީތި ސާފު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ހިތްގައިުމ 

  .ކުރައްވަމުންގެންދެވުންހުިރ މަސައްކަތްތައް މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވެން
 .ހެއްދެވުންމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެތިބުމާ، އެކަމަްށ ޕްލޭނެއް ދި .51
ރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ދުއްވާތަކެތި އިތުރުވަމުންދާީތ، ޤަޥާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ބެހެއްޓުމަށް މިހާރަށްވުރެ  .51

  އްވުން.ރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެޙައްލުކުއެފަދަ މައްސަލަތައް އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން 
މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑްތައް ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރައްވައި ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  އުފަންވާ ކުދިންނާއި .51

 .ންގެންދެވު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުއްވަމުން
އް ބެލެހެއްޓުމާ، ރަށުގައި އުޅެމުންދާ ބޭރުރަށްރަށުގެ މީހުންގެ މައުލޫމާތުތަ ދަފްތަރު ލިޔެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ .60

ލިޔެބެލެހެއްޓުމަކީ، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ރަށުކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ކުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމަކަށްވާތީ އެމަޢުލޫމާތުތައް 
  .ންޤަޥާޢިދުންލިޔެ ބެލެހެްއޓެވު

ފަރާތްތަކަްށ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަންހޯއްދަވަިއ، އެފަދަ  .62
ކައުންސިލުން ދެއްވަންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމާއެކު، ރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްގެ ބައިވެރިވުން ހޯއްދަވައި 

  ން.ގެންދެވު ކަތްތަކެއް ކުރިއަށްކުރުމުގެ މަސައް ރޫޙް ވަރުގަދަ އިޖްތިމާޢީ
ތިވީ ކަމުގައިވިޔަސް ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ކައުންސިލުްނ ށް އެކިގޮތްގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަކައުންސިލަ .61
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ދެއްވުމަށާއި، އަންހެނުންގެ ކޮެމޓީގެ ޙަރަކާތްތައް ރަގަޅަށް ހިންގޭތޯ  އިދާރާގައި ހިންގޭނެ އިންތިޒާެމއް ހަމަޖައްސަވައި

 .ންކުރެއްވު މަސައްކަތް
ބެއްލެވުމަށް ވޭތޯ  ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތްއަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް  .61

 .ކުރެއްވުން މަސައްކަތް
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައިހުރިތަންތަްނ މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައިގެން އެތަންތަން ރައްޔިތުންަނށް  .65

 .ތީން ޭބނުންކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުންމަންފާއެއްކުރާނެގޮތެއްގެމަ
ނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނެގުމުގައ ކައުންސި ގައި ޤާނޫނުކައުންސިލަށް ނެގިދާނެފީތައްކަަމށް  .66 ލުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަ

 . ންހުރިކަންކަން ނިންމެވު  ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ފީނެގުމުގަިއ ކުރެވެން
އްޗެއްވިއްކައި ބަދަލުކުރާނަމަ ޤާނޫީނގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަްނކަން ފުރިހަމަކުރައްވައި އެރައްޔިތުންގެ އަގުހުރި  .61
 .ންއެފަދަކަންކަން ނުކުރެއްވު ންވެސްޓްމަންޓްސްތަކުގެ ފުރިަހމައަގެއް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައިޫނނީއި
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިއާއި އެފަދަ އެކި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އުފައްދަންޖެޭހ  .61
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