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 މަޤްޞަދު  ފާއި ތަޢާރަ 
 

 ،އިން( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 2 ގެ( 1030/1) ޤާނޫނު ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަީނ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި މިޤާނޫނާއި އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަާކ 

ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުމަކީ  އަތޮޅުއެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް  ،އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި
 . ލިއްޔަތެކެވެއޫސްމަ

 

ލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އޫމަސް  ރަށު ކައުންސިލްގެ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޤާނޫނުގައި ލާމަރުކަޒީ އަކީ މިމޮނިޓަރިންގ މިގޮތުން،
ންދާގޮތާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކައުްނސިލުން ތައްޔާރުކޮށް އެކި އަދާކުރަމު ކައުންސިލުން  ދަރަނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

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

ދަތިތަްއ  އެކަންކަން އެމަގުންކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ދިމާވާ، އެކައުންސިލުން ުކރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއިބިނާކުރުމަށް 
އި އިސްލާޙް ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައިވަނަ އަހަރުގެ  1033ށާއި އަދި ދެނެގަތުމަ

ޕާރފޯމެންސް އިންޑެކްސްގައި ބެލުމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު ރަށުކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރައްވަމުން 
 ކުރެވޭ ބެލުމަށްޓަކައި  ކަންކަންފާހަގަކޮށް އެކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެގެންދަވާފައިވާ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލައި، 

 12ފެބްރުއަރީ  1036ން  16ފެބްރުއަރީ  1032މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓްގައި ހިމަނާފައިވާނީ  މި .މޮނިޓަރިންގ އެކެވެ
 ދޫ ދަރަނބޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ . މައްޗަށެވެ ސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތުގެމަގެނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ 

މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ . ގެ ނިޔަލަށެވެ 10އިން  31 އޭޕްރީލް 1036މަސައްކަތް ކުރެވުނީ  ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ
ނޑައެޅި އަތޮޅު ކަނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   03އުންސިލްގެ އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނުން ކަ

 . މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކުންނެވެ

 އައްސަސާމު  ވުނުމޮނިޓަރ ކުރެ
ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  ދަަރނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްޮކށްފައިާވ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ  11ގެ ( 7/2010ާޤނޫނު ަނންބަރު )ޤާނޫނު 
 ގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކިމުޢާމަލާތު ކުރުމު ކުރުމާއި، ދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި

 . ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

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

ނޑައަޅާ އެމަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރަނީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަ ޤާމުތައް ކަ
ދިވެިހ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހިންގަނީ، އަދި މިުމވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް . މަޝްވަރާއާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ

 . މިޝަނުން ހަދާ ޤަވާޢިދުތަކެވެ ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ
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 ސަޕޯރޓް ސަރވިސް  ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ   މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސީނިއަރ ސްޓާފް

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

ނޑު ދަރަނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް  33 މެއި 1033ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަ
ގައި ވަނީ އިދާރީ  01އޮކްޯޓަބރ  1031އަށްުވރެ މަތިވުމުން  200ަދރަނބޫދޫގެ އާބާދީ ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރިފަހުން 

ނޑަށް ބަދަލުގެނެސްފައެވެ ނޑުގަ މިހާރު. އޮނިގަ އޮތީ ޝަރުތުހަމަާވ މަޤާމަށް މީހުން ނުލައްވާ  02ހުސްކޮށް އޮތް  އޮނިގަ
ލެއްވުމަށް ކަށް މީހުން ނުފިނޭންސްއިން މަޤާމުތައޮކްޓޫބަރު ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  1032މީހަކު ނުލިބުންނާއި 

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދުވަހުންދުވަަހްށ ނިންމަންޖެހޭ މުހިއްމު ފަިއސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ބައެއް . އަންގާފައިވާތީއެވެ
   .  ކުެރވިފައެވެފާހަގަވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ލިޔެކިޔުން ނިންމުން ލަސްވެފައިވާކަން 

 މުވައްޒަފުން 

މުވައްޒަފުން ( އަށެއް) 2ގެ ނިޔަލަށް  1036އޭޕްރީލް  31ކައުންސިލްގައި ދަރަނބޫދޫ ދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަން
 . ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައިވާ ފަންތިތަުކގައި މަސައްކަތޮކޮށްފައިވެއެވެ

 

 ޢަދަދު    މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް 

 3 ސީނިއަރ ސްޓާފް

 3 މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް 

 3                             އޮފިސަރސަޕޯރޓް 

 1  ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

 2  ޖުމުލަ 

 

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

 

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 

 
 

 

 
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

 1ގެ  62: ޞަފްޙާ 

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

 

0% 0% 

62% 

13% 

25% 

 ސާނަވީ ޑިގްރީ ސެޓްފިކެޓް މެދުމަދުރަސީ އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް

ިތިބ ގެ ނިޔަލަށް  1032އޭޕްރީލް  31 ގައިދޫ ކަުއންސިލްދަރަނބޫނިަލންދެ އަޮތޅު އުތުރުބުރީ ގައި އެވަނީ ތިރީ
 .މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ަދއްކުވައިދޭ ތާވަލެކެވެ

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު 

 ޢަދަދު  ލެވެލް  #

 0 އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް 3

 2 ޘާނަވީ  1

 5 ސެޓްފިކެޓް 3

 3 ޑިގްރީ 4
 

މަތީގައިވާ ތާވަލަށް ބަލާއިރު އެިކފަންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތާއި ހުނަރަށް ބަަލއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީީމ 
 .ފެންވަރު އެނގޭނެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 
 

 

 

 

 

 ންސިލްގެ އިދާރާ ކައު 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ދަަރނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ދަރަނބޫދޫ،
 ،ދިވެހިރާއްޖެ

 އަމީނީމަގު
 dharanbodhoocouncil@gmail.com :އީމެއިލް     613 1021 :ފެކްސް  613 2003 :ފޯން ނަންބަރު

 

 ހިނގާ ސަރަޙައްދު ތިޞާޞް ކައުންސިލްގެ އިޚް 

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

ނޑައަޅާފައިވާ ދަަރނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   . ސަރަޙައްދެވެސަރަޙައްދުކަމަށް ކަ
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 އޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ސް ކައުންސިލުގެ މަ 

ން ހިންގުމުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ކީ ކައުންސިލަދަަރނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި . ކައުންސިލެކެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން 13ޤާނޫނުގެ 

 .ބާރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

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

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

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

 . ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މިޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ތަންފީޒް ކުރުން

ށާއި އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަ ( ރ)
ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެދީ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަްނފީޒްކުރުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް 
ޖަވާބުދާރީވެ، މިނިސްޓްރީތަކުްނނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯރޓް 

 .ހުށަހެޅުން

ވާ ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައި ( ބ)
 .އަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދާ ހިންގުންއެކަށަފެންވަރުގައި 

މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަުށ ، މިޤާނޫނުގެ ދަުށން ރަށުކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައިާވ ބާރާއި ( ޅ)
 . ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިންމަންެޖހޭ ކަންކަން ނިންމުން

 . ރަށުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެްއޓުން ( ކ)

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

ދި މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްްޓކުރުމާއި މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްަތކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަ
 . މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކަުއންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން

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

 . ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ފަޅާއި ބިން އެކި ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން

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

   . ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ެއހެން ފަރާތް ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ިދނުމާއި ދޫކުރުން
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ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުެގ  ( ފ) ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ
އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި  ތެރޭގައި މާލީ

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

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

ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެންދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މިޤާނޫނުގެ ދަުށްނ ހެދޭ  (ތ)
ނޑައެޅުމާއި ފީ ނެގުންޤަވާއިދާ   . އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ފީ ކަ

ނަމަ ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ ޓަކާ ކޮންމެހެން ނަގަން ޖެހިއްޖެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބިންތަކާއި މުދާ އާއްމު ބޭނުމަށް ( ލ)
 . ގޮތުގެ މަތިން ޢަދުލުވެރި ބަަދލު ދިނުމަށްފަހު އެފަދަ ަތންތަން ެނގުން

ދުފަހަރާއި ރަށުގެ ނދަށުްނ ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަންތަނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ( ގ)
 . މަގުތަކާއި، ޕާކުފަދަ އާއްމު ތަންތަނަށް ނަްނދިނުމާއި ނަން ަބދަުލކުރުން

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

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

 . މިޤާނޫނުގައި ބުެނފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް ޮފނުވުން ( ޑ)

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

ރާއި، ފަޅުފަދަ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ އްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ ފަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެ (ޓ)
 . ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުން

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

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

 . ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން (ޖ)

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

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

 .ވަނަ ާމއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ 13ގެ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

 ރަށުގެ މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުން  ( ހ)

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

 .ބެެލހެއްޓުާމއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގުންބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް  ( ނ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުށްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ  ( ރ)
ނޑުތޮށިގަ  .ޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުންނއެއްގަމު ތޮށްޓާއި ކަ

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

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

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

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

 .މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރުންއެކިއެކި ލައިބްރަރީން 

ނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުިޅވަރުގެ  (ވ) އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ
 . ވަސީލަތްތަކާއި ޢާއްމު ޕާރކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުން

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

 .ދަ ީމހުން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމ ކުރުންމީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަ

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

އެއްގޮތްވާ  ރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހާގަވާއިދުތަކާއިއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްގަވާއިދުތަކާ ކުރުމުގެ 
އި އެިކއެކި ފަރާތްފަރާތުން ރަށުގެ ބިމާ ގުޅޭ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގައި އިމާރާތްުކރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަ

ރޑްތައް ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާޤނޫނާއި ގޮތުން ހިންގާ ބިާމބެހޭ އެންެމހައި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯ
 . މިނޫންވެސް ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ބެލެހެއްުޓން
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ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަްފތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާއި ބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެުކލަވައި  (ދ)
 .ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ޭބނުންވާ ަމޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

 .މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން (ތ)

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

 . އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓުން (ގ)

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

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

 . ޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުންނރޭގަ (ޑ)

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން (ޒ)

ކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ިނޒާމެއް އެހީތެރިދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި  (ޓ)
 . ޤާއިމްކުރުން

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

ނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗިހި މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުުޅމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީ (ޕ)
ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްުޓމާއި، 
ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުަމތްތައް  ޢާންމުންގެ އަުތން ފީނަގައިެގްނ، އެއްގަމާއި ކަ

ނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންިތޒާމްކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާ ރާއިން ކަ
 . ބެލެހެއްޓުން

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

މާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ރަށުކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަ (ޗ)
ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް 
ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި، ރަިޖސްޓްރީ  މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަ

 . ނުމާއި ބާޠިލް ކުރުންހަދައިދި

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

 . ގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުންއަދި އެރަށެއް ގެންދާ މީހުންނާއި، 
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ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތަްއ  (ށހ) ރަށުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަ
 . ދިނުން

 ކައުންސިލަރުން 

ޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަހިންަގީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކައުންސިލް ަދރަނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 .ކައުްނސިލުންނެވެ ރަށުވަނަ ާމއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ  13ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

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

 .މެންބަރުންެގ ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެކައުންސިލްގެ ދަަރނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ރައީސް   މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  .3

 ނާއިބު ރައީސް   މަދުއަޙްމަޙްމޫދު  .1

 މެމްބަރު  ޒުރާރަތު މުޙައްމަދު  .1

 މެމްބަރު   މުޙައްމަދު ނަޞީރު .3

 މެމްބަރު  ވަޙީދުމުޞްޠަފާ  .2
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 ފުރަތަމަ ބައި 

ކައުންސިލް ހިންުގމާިއ ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޮއންނަ ގުުޅމާއި  3
 ކައުންސިލްގެ މަސަްއކަތު މާޙައުލު 

 ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ަޤާވޢިދު  3.3
ވަނަ  333ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ކައުންސިލް  ހިނގަމުންދަނީ ިދވެ

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

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ހިންގާ ޤަވާއިދު ދަލުވުމުން ވަނަ އާންމު ބައް 06ގައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  36މާރިޗް  1033
 . ގައި ހިންގާ ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙް ގެނެވިފައިވާކަން 1031މެއި  12އަދި . ފާސްކޮށްފައިވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ޢާންުމ ބަްއދަލުވުންތައް  3.1
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު  332ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 . އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެްއ ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމް ކުރެއެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  32ނީ ކައުންސިްލގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ވުްނތައް ކުރިއަށްގެންދަކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލު .3
 . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްކަން ގައި

ވުްނތަކުގެ އެޖެންާޑ ދަލުގައި ވާގޮތަށް ކައުންސިލް ބައް( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  33ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  .1
ނަމަވެސް ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާއާިއ . ދުވަސް ކުރިން މެންބަރުންނަށް ޙަވާލުކުރެވޭކަން 1ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ 

 . ނުހުންނަކަން ސޮއިކޮށްފައި ޤަވާޢިދުންޖަލްސާތަކުގެ ޙާޟިރީ 
ބާއްވަންޖެހޭިއރު ބޭއްވިފައިވަނީ  ލުވުންާއންމު ބައްދަ 32ކައުންސިލުން ޖުމްލަ ގެ ނިޔަަލށް  1032ފެބުރުވަރީ  12 .1

ހުރިާހ ޔައުމިއްޔާ، އެޖެންޑާ އަދި ނިންމުްނތައް އަިދ އެބައްދަލުވުްނތަކުގެ  .ަކންބައްދަލުވުން 13
 .ފައިލްކޮށްފައިވާކަން

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިުލން ހިންގި ހަރަކާްތތަކުގެ މަޢުޫލމާތު ދެއްވުމަށް  1032ގައި  1036 ފެބުރުވަރީ 02 .3
 .ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވާަކން

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރު ހިއްސާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި  1036ގައި  1032ޖުލައި  13 .2
 .ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަން

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 ކައުންސިލަރ މަޙްމޫދު މުޙައްމަދު

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ  332ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .3
އަދި . ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްަފހަރު ކަުއންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ާޢްނމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ަދްނނަވަމެވެ

ގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ސަަބބު ރަގަޅަށް ލިޔުއްވައި އެހަފްތާަގއި ބައްދަލުވުން ކައުންސިލް
ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް .  ނުބޭއްވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން އެގޭގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ

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

އިދާރީ ދާއިރާތައް  އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކައުންސިލް ،ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީ
ނޑައަޅާފައިާވ މަދު ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެކެވެ ހަމަ އެއާއެކު . ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގައި ކަ

ރައްޔިތުން އަދި . ކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްސިފައެވެ ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ތަކަކީ،
، މަްށ އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތްތައް ރައްޔިތުންަނށް ކަްނކަން ނިންމައިދޭއެމީހުންގެ ފަރާތުްނ ކަންކަްނ ނިންމު

ރައްޔިތުންގެ އެދޭގޮތަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ކަންކަންކުރެވޭ އިންތިޒާމުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާ 
މުންދާނަމަ، އެކަމަކީ ވީހިނދު، މިއަސާސީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ފަރުވާ ކުޑަކުރަ . ފޯރަމެވެ

 . މިކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ
 . ރީގައި ޤަވާއިދުން ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެޟިޖަލްސާތަކުގެ ޙާދަންނަވާއާއި  ޖަލްސާއަށް .1

 
ވަނަ އަހަރަށް  1032ފެބްރުވަރީ  12އިން  3103ފެބުރުވަރީ  61ތިރީގައި އެވަނީ 

 . ކެވެ އެނގޭނެފަދަ ޗާޓެ ކައުންސިލަރުންގެ ހާޟިރީ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 ކައުންސިލްގެ ުކއްލި ަބްއދަލުވުންތައް  3.1
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ  336ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

 .ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ިއޚްތިޔާރު 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ފާސްކޮށް ލިޔެ ގެ ޔައުމިއްޔާ މެއްބައްދަލުވުއެބައްދަލުުވން ބާއްވައި  03ގެ ނިޔަލަށް ކުއްލި  12ފެބުރުވަރީ  1036
 . ފައިލްކޮށްފައިވާކަން
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 ކައުންސިލަރުްނގެ މެުދަގއި މަސްލަޙަތު ފުުށއަރާ ޙާލަތްތައް 3.3
ކައުންސިލްގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  316ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

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

 .ކަމަށް ބުނެަފއިވެއެވެބައިވެރިވެގެންނުވާނެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ސިލަރަކު ކައުންސިލަރުން މެދުގައި ަމސްލަހަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތު ެމދުވެރިވާ ބައްދަލުވުްނތަކުގައި އެކައުން .3
 . ތަނާޒުލްވަމުން ގޮސްފައިވާކަން

 1032ޖަނަވަރީ  11ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެ ގޮތް  .1
 .ވަނަ އާންމު ބައްދަލްވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާކަން 31ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަހަތުފުުށއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ޤަޥާޢިދު ހަމަޖެފައިވާގޮތަށް ަކންކަން ހިންގެވުމަށް 
 .  ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ 

 ކައުންސިލްގެ ނިންުމންތައް  3.2
ކައުންސިލުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  332ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

އްޙަ ޞަމިގޮތަްށ ހާމަނުކުެރވޭ އަމުރުތަކަކީ . ޖެހެއެވެފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ާޢންމުކޮށް ހާމަުކރަން
 .ވޭނެއެވެމުރެއް ކަމުގައި ނުބެލެއަ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ގައި ( ށ)ވަނަ މާްއދާގެ  33ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  ރަށުއާްނމު ކުރުމަށް  ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް .3
 . ކައުންިސލްގެ ނިންމުންތައް ޯނޓިސް ބޯޑުގައި އާންމު ކުރަމުންގެންދާކަންބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

 .ޒު ކުރާކަންނިންމާ ގިނަ ނިްނމުންތައް ތަންފީ ކައުންސިލުން .1
 .ކައުންސިލަރުންގެ އާމްދަނީއާއި ހަރުމުދަލުގެ މަޢްލޫމާތު ޢާންމުކުރަުމން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން .1
ނޑަ .3 އެޅުމާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ކައުންސިލުންކުރާ ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ރޭވުމުގައާއި ސިޔާސަތު ކަ

އަދި މިކަމަށް އުޞޫލެްއ އެކުލަވާލެވިފައި . ންމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ބައިވެރި ނުކުރާކަ ކަންކަމުގައި ޖައެކި
 . ނުވާކަން

 .ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ިނންމުމުގައި ތަޖްރިބާކާރުން ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވާކަން  .2
ބައްދަލުވުން ކައުންސިލުން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއެކު  .6

 . ބާއްވާފައި ނުވާކަން
ކައުންސިލުން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ވިޔަފާރި ވެރިންނާއެކު ބައްދަލުވުން  .1

 . ބާއްވާފައި ނުވާކަން
   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަން 
ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ަޤވާއިދުން ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޢާންމު ކުރައްވަމުންގެންދަވާތީއާއި ނިންމުންތައް  .3

 .ފައިލްކުރައްވާތީ އަދި އެ ނިންމުްނތައް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންަދވާތީ އެކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ
 . ގެ އާމްދަނީއާއި ހަރުމުދަލުގެ މަޢްލޫމާތު ޤަވާޢިދުން ާޢންމުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންަނވަމެވެކައުންސިލް  .1
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ނިޒާމެއް ހިންގުމުގެ އެންމެބޮޑު އެއްބޭުނމަކީ، ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭމީހުންގެ ކަންކަން،  ލޯކަލް ކައުންސިލް .1
ރައްޔިތުން ައމިއްލައަށް ނިންމުަމށް މަގުފަިހކޮށް،ރައްޔިތުން ދިމިޤްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީަވިނވި އުޞޫލުން 

ނޑައެޅުމާއި ބަޖެޓް  ބާރުވެރިކުރުންކަމަށް ހިމެނިފައިުވމުން، ކައުންސިލްގެ ކަންަކން ރޭވުމުގައާއި ސިޔާސަތު ކަ
ކަންކަން ކުރިއަށް  މިފަދަ ކޮށް އަދިވުން އިތުރުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިެވރިތައްޔާރުކުރުންފަދަ ކަންކަމުގައި ޖަމް

އަދި ކައުންސިލުްނ ނިންމާ މުހިންމު . އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ ގެންދިއުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ ރަގަޅު 
އަދި ކައުންސިލުން ކުރާ އި، ރުން ބައިވެރިކޮށްގެން ުކރިޔަށް ގެންދިއުމަށާމުންތައް ިނންމުމުގައި ތަްޖރިބާކާނިން

ޖަމްޢިއްޔާ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި ވިޔަފާރި ވެރިންނާއި އެކިއެކި ކަންކަމުގައި 
 .  ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުން ބޭްއވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ

 

ކަންކަްނ ނިންމުމާއި ކަުއްނސިލަރުންާނއި އިާދީރ މުވައްޒަުފންެގ  ކައުންސިލުން 3.6
 މުޢާމަލާތާއި ކޯިޑނޭޝަން 

 :ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ 

 .އިދާރީ ކަންތައްތައް ރައީސަށް ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލް ރައީސް އެޖެންޑާ ކުރައްވާކަން .3
 .ނިންމާ ކަންތައްތަްއ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޔުނިޓްތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާކަން ކައުންސިލުން .1
ން ފާސްކުރާ ކަްނތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާިއ ޙަވާލު ކުރާނޭގޮތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައި ބައްދަލުވުންތަކު  .1

ޙް ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައިވެސް އިޞްލާ 1033މިކަމަކީ ) .ނުވާކަން
 (ކަމެއްކަން

 .އިވަނީ އާންމު ބައްދަލުވުމަކުންކަންކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފަ .3
ކަމުގެ ސަބަބުން އަދި މި . ރަނގަޅު ނޫންކަންކައުންސިލްގެ ރައީސާއި އޮންނަ ގުޅުން  ކައުންސިލަރުންނާއިބައެއް .2

 .ނަށް ފޯރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެޭވކަންނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށާއި، ރައްޔިތުން
 .ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާއި އޮންނަ ގުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅުކަންކައުންސިލަރުންނާ  .6
 .އި މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކަންރައީސާ .1
 .ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކަން .2

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލު ކުރާނޭގޮތުގެ އުޞޫލެއް ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް ބައްދަލުވުންތަކުްނ  ކައުންސިލްގެ

އަދި ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަާވ  .އެކުލަވާލުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ކަންކަން  އްވުމަށް މަސައްކަްތކުރެއްވުމަށާއި،މަސައްކަތްކުރުމުގެތެރޭގައި ދިމާވަމުންދާ ހިޔާލު ތަފާތުުވންތަްއ ނައްތާލެ

އޮފީހުގެ ިއސްމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ަކއުންސިލަރުންނާއި ނިންމެވުމުގައާއި، މުހިއްމު ަމސައްކަތްތައް ހިންގެވުމުގައި 
ންސިލަރުން ރީތި މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ކަންކަްނ ކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށާިއ، ޚާއްސަކޮށް މިފަދަ ކޮންމެކަމެއްަގއި ކައު

ނަމޫނާއެއްދައްކަވައި، ކައުންސިލުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގައާއި، ކުރައްވަން ޤަސްދު ކުރައްވާ ކަންކަން 
ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބައެއްގެގޮތުގައި ފެންނާނެހެން ކަންކަްނ ޓީމެއްގެ މަސައްކަތްހިންގަވާ އެއްކުރެއްވުމުގައި ގުޅިގެން 

  . ގެވޭތޯ ބެއްލެވުަމށް ދަންނަވަެމވެހިން
ތިރީގައި އެވަނީ ކައުންސިލަރުްނގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ަމސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންާވ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި، 

އެހެން ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި، ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި 
ކައުންިސލަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބުެގ  ، ކައުންސިލަރުންނާއި އޮންނަގުޅުާމއި ބެހޭގޮތުްނ ތިރީގައިއެވާ ސުވާލުތައް ކުރުމުން
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މިސުވާލު ކަރުދާހަށް ޖަވާބު ދީފައިަވނީ މޮނިޓަރ ކުރިއިރު ކައުންސިލްގައި . މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެނަިލސިސް އެކެވެ
 . ރުްނނެވެތިއްބެވި ބައެއް މެމްބަ

 ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އޮވޭތޯ؟ .3
 

 

 

 

 
 

 ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާ އޮންނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟ .1
 

 

 

 
 

 ގުޅުން ކިހިނެތް؟ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ އޮްނނަ  .1

 

 

 

 

 

 އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުންނާއި ޔުނިޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟ .3
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ތިރީގައި އެވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި، 
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ، ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލަރުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާއިމުވައްޒަފުންނާ 

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

ންގެ މެދުގައި، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދޭތެެރ މުވައްޒަފު .3
 ދެކެނީ ކިހިނެތް؟

 
 
 
 
 
 
 އެނގޭ މިންވަރާ ދޭތެރޭ ދެެކނީ ކިހިނެތް؟ ސްކުރާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންނަށްކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ފާ  .1

 
 
 
 
 
 
 މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި .1

 

 

 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ .3
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 ރިޕޯްޓ ކުރުމާއި މޮިނޓަރ ުކުރންމަސައްކަތް ހިނގާ ނުިހނާގގޮތް ބެލުމާިއ  3.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނޑައަޅައި ލިޔެފައިވާކަން .3  .ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަ
 . ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްގެ ހިންުގން ހަވާލުވެފައި ތިބޭ ފަރާްތތަކުެގ މަޢްލޫމާތު މުޥައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން .1
 . މުޥައްޒަފުންނަށް ސްޕަރވައިޒަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެީހތެރިަކމާއި އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދާކަން .1
ޔުނިޓްތަކުގެ މުޥައްޒަފުންނަްށ /މަޢްލޫމާތު އެހެން ސެކްޝަންސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ ަމސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ  .3

 .އެނގޭކަން
 މުޥައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވާކަން .2
 .ކޮންމެ މުޥައްޒަފަކަށް ސްޕަވައިޒަރެއް ހަމަޖައްސައި އެ ސްޕްވައިޒަރުންގެ މަޢްލޫމާތު މުޥައްޒަފުންނަްށ އެނގޭކަން .6
ން  01.31.1032ނަމަވެސް . ން ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުން ގެންޮގސްފައިވާކަންދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ޤަވާޢިދު .1

ހުޛައިމާ މޫސާ އެކިއެކި ޗުއްޓީގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަށް  36.01.1036
މިއްޔާ ލިޔެފައިވަނި ޙާޟިރީއާއި ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑްތަކުން ދައްކާއިރު، އެދުވަސްތަކުގެ ޔައުއުޅުނުކަމަށް މުޥައްޒަފުންގެ 

  .ފެންނަން އޮތްަކންއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޚުޛައިމާ މޫސާކަމަށް ޔައުމިއްޔާތަކުން 
 . އޮފީސް ހުޅުވާލައްޕާ ފޮތުގައި މަދުން ނަމަވެސް ސޮއިކޮށްފައި ނުހުންނަކަން .2
އަދި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި . ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބައެއްފަހަރު ހުއްދަ ނުނަގާ ހުންނަކަން .1

. ފައި ނުހުންނަކަންފޮތުގައި ހުއްދަދިން ވެރިޔަކާއި ޗެކުކުރެއްވި ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަދެއްވާ 
މުވައްޒަފުން ބޭރަްށދާ ގަޑި ޖައްސާ .  ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުންނަކަންގެ ޙާޟިރީފޮތް މަދުން ނަމަވެސް ނުރަސްމީ ގަޑީ

 .ފޮތް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަން
 . ފޮތެއް ހެދިފައި އަދި ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން ބުރާ ދައްކަ ގޮތަށް ތަކެތި ޫދކުރާއަނ .30
މާއި ގުޅޭ މަވެސް ބައެއް ލިޔެކިޔުންަތއް ކަނަ. އެންޓްރީ ސިސްޓަމް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުްނ ގެންގޮސްފައިވާކަން  .33

 .ނުދައްކާކަންޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ފައި ވީނަމަވެސް އެންޓްރީ ފޮތުން ޔުނިޓާއި ޙަވާލުކުރެވި
ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުޥައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުންތައް ޤަވާޢިދުން ބޭއްވެމުްނ ނުދާކަން އަދި  .31

 . އްވާފައިވާ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުން ގެްނގޮސްފައިވާކަންބާ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިދާރީ ކަންކަމުގެތެރޭގައި ފުރިހަމަނުކުރެވި ނުވަތަ ކަންކުރަން އޮްނނަގޮތްނޫން ޮގތްގޮތަށް ކުރެވިފައިުހންނަ ކަންަކްނ  .3
އިންޓާނަްލ . ޓް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެއިންޓަނަްލ އޮޑިއެކަންކަން އިްޞލާޙުކުރުމަށްޓަކައި  ދެނެގަނެ

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާިއ  އޮޑިޓްކުރުމުން
އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބަަލހައްޓާ ފަރާތްތައް އިތުަރށް ިޒންމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު 

ރުމަށް އިތުރަްށ ކުޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލު  ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަންކަން ުކރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި 
އެފަދަ ކަންކަން ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން އިސްލާޙްކޮށް  އަދި .ބާރުވެރިކުރުވޭނެއެވެ

ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަކަށްވާތީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި 
ގެންދިއުމަްށ ސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ކައުން

 . ދަންނަވަމެވެ
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ދުވަހުންދުވަހަށް ނިންަމންޖެހޭ ޔައުމިއްޔާ ޤަވާޢިދުން ނިންމަމުންގެންދެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް މިހާަރށްވުރެ ހަރުދަނާ  .1
އް ން ދުވަހުންދުަވހަްށ ނިންމެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެގޮތެއުޞޫލެއް ޤާއިމްކުރައްވައި އެފަދަކަންކަ

  . ހަމަޖެއްސެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ
ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުޥައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބަްއދަލުވުންތައް ޤަވާއިދުން ބާއްވަމުންގެންދެވުމަްށ  .1

 . ދަންނަވަމެވެ

 ތައް އުޞޫލުމަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެްސތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި  3.2
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 މިގޮތުން . ކައުންސިލުން އެކި ކަންކަމާއި ގުޅޭގިނަ އުސޫލްތަކެއް ހަދާފައިވާކަން .3
 ުން ފެންދޫކުރުމާިއބެހޭ އުޞޫލުބަނދަރ 
  ާއުޞޫލުދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި ަބދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވ 
 ޭއުޞޫލު އިދާރާ ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހ 
  ާއުޞޫލުގުދަންހެދުމަށް ކުއްޔަށް ބިންދޫކުުރމުގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވ 
  ުއިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދ 
 ެނޑު ހ ނޑު ބިން ދޫކުރުމާއި ދަ  ދުމުގެ ޤަވާޢިދުއްދަ

 .ހަދާފައިނުވާކަންޕީއެއް .އޯ.އަދި އެސްކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާޓަރއެއް  .1

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

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

 . ގޮތުން ހަދަންެޖޭހ އުޞޫލްތައް ހެދުން އަވަސްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެގުޅޭ ޤާވާޢިދުތަކާ

 މަސައްކަތުގެ މާަޙއުލު  3.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 : އިވާ ކަންކަންންނާއި މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފަމަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކަމުގައި ކައުންސިލަރު

 .ޖާގައިގެ ދަތިކަން .1

 .ޚިޔާލު ތަފާތު ވުމުގެ ސަބަބުން އުދަނގޫ ވާކަން .2

ނޑެމުންދާތީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިވާކަން .3  .ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ކެ

 .ބޭނުންވާ ވަޞިލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަަބބުން ދަތިވާކަންމަސައްކަތް ކުރުމަށް  .4

 .ދުވަހުން ދުވަހަށް ިނންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނުނިންމާ ހުރުމުން މަްއސަލަ ދިމާވާކަން .5

 .ފާޚާނާ ނެތި ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ދަތިވާކަން .6

http://www.faaf.gov.mv/pdf/weekend%20usoolu.pdf
http://www.faaf.gov.mv/pdf/weekend%20usoolu.pdf
http://www.faaf.gov.mv/pdf/usoolu%20coucillor.pdf
http://www.faaf.gov.mv/pdf/usoolu%20atholhuge.pdf


ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 ސާނަވީ ޑިގްރީ ސެޓްފިކެޓް މެދުމަދުރަސީ އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނަމަވެސް ކަންކަންކުރަން ދަތިވާވަރަށް . ކަންކަމުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ .3
ޚިޔާލުތަފާތުވަމުންދާނަމަ އެކަްނކަމާބެހޭގޮތުން އިތުރަށް މަްޝވަރާކޮށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް 

 . އުފެއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ނޑު  .1 މުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރަން ދަތިވާ މައްސަލާގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ އަވަސް އަވަހަށް ކަރަންޓުކެ

 . ވާހަކަދައްކަވައިގެން އެކަން ޙައްލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 . މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ވަޞީލަތްތައް ފުރިހަމަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .1
ވަހުން ދުވަހަށް ނުނިމި ުހންނަ މައްސަލަތައް ނިންމެވުަމށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަާމލުކަން ދެއްވުމަްށ ދު .3

 . ދަންނަވަމެވެ

ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުަމށާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް . 2
ންވާ ޖާގައެއްހަމަޖެއްސުމަށް، މިހާރު ޢިމާރާތަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމަށް ކުރައްވާ ންގުމަށް އެކަށީގެ އިދާރާގައި ހި

މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ނިންމެވޭތޯ ބައްލަވައި ޖާގައިގެގޮތުން ދަތިވެގެން މަސައްކަތުގައި ދިމާވަމުންދާ ކަންކަމަށް 
  .ޙައްލެއް ލިބޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ

 ހުިރ ވަސީލަތްތައް މަސައްކަތް ކުރުމަށް  3.30
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 އިންސާނީ ވަސީލަތާއި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 .މުަވއްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާކަން (އަށެއް) 02ކައުންސިލްގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި  .1

ންީނ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮްށފައިވާ ފަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  .1
ބޭނުންވާނެ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީްނ އަދި ތަޖްރިބާހުރި މުވައްޒަފުން ކައުންސިލުގައި  ބައެއް މަސައްކަތް ކުރުމަށް

 . މަދުކަން
 .ވަމުންދާކަންއިދާރާގެ އޮނިގަޑުގައި އޮންނަ ޢަދަދަށް މުވައްޒަފުންނެތުމުން ަދިތތަކެއް ދިމާ .1

 

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

 

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 

 
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 :ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް 

 .ކައުންސިލަރުންކަން( އްފަހެ) 02ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ  .1

 . އެއްގައި ކަންކޮޓަރި 01ކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ ރުން މަސައްކައުންސިލަ .2

ނޑިއާއި މޭޒާއި ފޯނާއިކޮންމެ ކައު .3  .ވާކަންސިސްޓަމް ލިބިފައިއަދި ކޮމްޕިއުޓަރ  ންސިލަރަކަށް ގޮ

 .ހުންަނކަންނުކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށް ކޮންފަރެންސް ހޯލެއް  .4

 .ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރަށްވެސް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރެވޭގޮތަށް މޭޒެއް ބަހައްޓާފައިވާަކން  .5

 :ރި ވަސީލަތްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހު 

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

ފެކްސް މެޝިން ( އެކެއް) 3ޕްރިންޓަރު އަދި ( އްަހތަރެ) 03ކައުންސިލް އިދާރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ  .2
 .ހުންނަކަން

 .އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރިކަންކައުންސިލް އިދާރާގައި  .3

ނޑިފައިނުވާކަން .3  .ކަރަންޓް އަދި ފޯނުފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް މެދުކެ

 :ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް 

 6,961,901.00 ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  ވަނަ އަހަރަ 1032ސަރުކާރަށް  .1
 . ރުފިޔާކަން( ރުފިޔާނުވަސަތޭކަ އެއް ހާސްނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްމިލިއަން ހަ)

މިލިައން  ތިން) 3,274,992.00 ެދއްވާފައިވަނީސަރުކާރުން  ގެ ބަޖެޓަށްވަނަ ައހަރު 1032ކައުންސިލަށް  .2
 .ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއްކަން( ނުވަދިހަ ދެރުފިޔާ ދެލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތަރުހާސް ުނވަސަތޭކަ

 7,008,231.00 ވަނަ އަހަރަ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  1036ސަރުކާރަށް  .3
 . ރުފިޔާކަން( ރުފިޔާ ހަތްމިލިއަން އަްށހާސް ދުއިސައްތަ އެއްތިރީސް)

ކޮށް ކައުންސިލަށް މަތިކޮށްަފއިވާ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުދަރަނބޫދު ލާމަރުކަޒީގެ ޤާނޫނުން  .4
ދިނުމަށްބޭުނންވާ ފައިސާ ކައުްނސިލުން ލަފާކުރާ އަހަރީބަޖެޓްަގއި ހިމެނުމަށް ބަެޖޓް ކުރެވިފަިއއޮތް ނަމަވެސް 

 .އެފަދަކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް ބަޖެޓް ިލބިފައިނުވާކަން
 

 : ލަފާކުރި ބަޖެޓް 
 
 
 
 
 

 ޕީ .އައި.އެސް.ޕީ ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
2115 6,490,351.00 471,550.00 7,715,000.00 

2116 6,111,631.00 896,600.00  



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 ލިބުނު ބަޖެޓް 
 

 ޕީ .އައި.އެސް.ޕީ ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
2113 3,100,351.00 18,600.00 - 

2114 3,055,192.00 77,800.00 - 

2015 3,197,192.00 123,000.00  

 ދެވަނަ ބައި 

ން ިހންުގމުގެ ޤާނޫުނން އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  1
ކައުންސިލަށް ލާޒިްމކުރާ ލިޔެކިޔުންތަްއ ހުށަހެޅުމާއި މަުޢލޫމާތު ދިނުމާިއ 

  ކައުންސިލްގެ ލިޔެިކުޔންތައް ބެލެހެއްުޓން

 ކައުންސިލްެގ ތަރަްއޤީެގ ޕްލޭނާއި ފައިޭނންޝަްލ ޕްލޭން  1.3
ގެ ަދށުްނ ( ށ)ަވނަ މާއްާދގެ  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .3

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަަކށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ 
 .ޒިންމާއެކެވެ ގެކައުންސިލްރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްާދގައި  11އިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާ .1
އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް  އަހަރުގެ،( ފަހެއް) 2ގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، މަދުވެގެން 

 .ޢާންމުކުރަން ޖެހެއެވެކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި  ރަށުޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު 
އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ތަްއޔާރުކުރަންވާނީ  ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްކައުންސިލުން  ރަށު .1

ބަލައިެގން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުެގ ޕްލޭނަށް ފައިނޭންޝަލް 
 .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވެއެވެ 11

 ރަށު ދަށުން  ގެ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  302ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .3
 .ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށެވެ ރަށުގެ ަތއްޔާރުކުރެވޭނީ ރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓްކުކައުންސިލްގެ 

ެގ ދަށުްނ ( ބ)ަވނަ މާއްާދގެ  302ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .2
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް  ޤައުމީ، މަސްދުވަސް ކުރިން( ތިނެއް) 1މަވުމުގެ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަ

 .ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ ރަށުއަހަރު ދުވަހަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް ( ފަހެއް) 2އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލައިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަްލ ޕްލޭން މުރާޖަޢާ  1033ކައުންސިލުން 
     . އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްސާ ކޮށްފައިވާކަން .ކުރެވިފައިވާކަން

 
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

 16ގެ  62: ޞަފްޙާ 

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

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ކުރައްވަމުންޕްލޭން ުމރާޖަޢާ ތަރައްޤީ ޕްލޭާނއި ފައިނޭންޝަލް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް  އަހަރެއްގައިވެސްކޮންމެ 
 .ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ކައުންސިލްެގ މަސައްަކތު ތާވަލާއި ބަެޖޓް   1.1
 އިދާރީ ދާއިރާގެވަނަ މާއްދާިއން  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .3

 އޮތް އަަހރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  ށްން ކުރިއަަކއުންސިލު ރަށުތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންަޝލް ޕްލޭނަށް ބަލައިެގން 
 .ތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ

ގައި ވާގޮތުްނ ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  302ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .1
އޮތް އަހަރުގެ  ކުރިއަށް ކައުންސިލުން ރަށު، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިކޮންމެ އަހަރެއްގެ 

 .ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށްމަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް 
މާއްދާެގ ދަށުން ކައުންސިަލށް ވަނަ  16ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  .1

 ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާއި ނަގާ ލޯނަްށ ބަލައިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް 
އްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެ. އެވެވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްުކރަންޖެހެ 32އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

އަހަރަްށ ފާސްކުރި ބަޖެޓުެގ  ފާސް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކައުންސިލުން ފާއިތުވި ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަަލށް ަބޖެޓް 32
ތިޔާރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚް

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

ންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާ 12ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .3
ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަެޖޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްަދނީއަށް ަބލައިގެން ތިލަފަތް ހަމަވާޮގތަްށ 

 . ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ
ަވނަ މާއްދާގެ ދަުށން ހިނގާ ައހަރަށް  11ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ .2

ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ުނހިެމނޭ ކަމަކަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ަޚރަދު ކުރަން ޖެހޭނަމަ އެފަދަ ަޚރަދެއް ކުރަން ޖެހޭ 
 . ށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެީރ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 . ވާކަންސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާފައިވަނަ އަހަރަށް މަ 1036ކައުންސިލުން  .1

ފައިވަނީ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފަިއނޭްނޝަލް ޕްލޭނަްށ ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް 1036ކައުންސިލްގެ  .2
 .ރިޢާޔަތްކޮށްގެންކަން

ވަނަ  1036ގައި ކައުންސިލްގެ  1036ޖަނަވަރީ  01ވަނަ ޖަލްސާއިން  11ދައުރުގެ  ދެވަނަކައުންސިލް  .3
 .ވަނީ ފާްސކޮށްފައިކަންބަެޖޓް ލިބުނުއަހަރަށް 

ވަލާއިއެއްގޮތަްށ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ފަިއސާގެ ދަތިތައް މަސައްކަތު ތާ .4
 ންކަން މުކުރިމަތިވެފައިހުރު

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގައި ވާގޮތުްނ ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  302ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
އޮތް އަހަރުގެ  ކުރިއަށް ރަށު ކައުންސިލުން، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިކޮންމެ އަހަރެއްގެ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ . ކުރައްވަމުންގެންދަވާތީ އެކަން އުަފލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެތައްޔާރު މަސައްކަތު ތާވަލް
މްފްރޭމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް ހިންގަވަމުންގެންދަވާީތ އިތުރުން މަސައްކަތްތައް ހިންގުަމށް ގައިޑްލައިނެއްއޮވެ ޓައި

  . އެކަންވެސް އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ

 

 ކައުންސިލްެގ ހަމަުހގެ ރިޕޯޓާއި އަަހރީ ރިޕޯޓް   1.1
ގެ ދަުށްނ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  302ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .3

މަސްދުވަހު ( ހައެއް) 06ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  30ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 
ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލަށްރިޕޯޓް  ލުސީކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފް

 . ކުރާ ކަމެކެވެލާޒިމު
ގެ ދަުށން ( ށ)ވަނަ މާއްާދގެ  302ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .1

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  30ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
 .ކުރާ ކަމެކެވެމަކީ ޤާނޫުނން ކައުްނސިލަށް ލާޒިމުށް ފޮނުވުއަތޮޅު ކައުންސިލަރިޕޯޓް  ލުސީތަފް

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓު  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިނގި 1032ކައުންސިލްގެ  .1
ނަމަވެސް މިރިޕޯްޓ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެލްޖީއޭިއން ފޮނުވާފައިވާ . އިދާރާއަށް ފޮނުވައި، ފައިލްކޮްށފައިވާކަން

  .ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން

ރިޕޯޓު ލް ދުވަހު ކައުންސިލުން ހިނގި ހަރަކާްތތަކުގެ ތަފްސީވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް  1032ކައުންސިލްގެ  .2
އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  މާ،އާއި އެއްގޮތަށްކަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމޫނާތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ 

 .ވައި ފައިލްކޮށްފައިވާކަންއްފޮނު

 . މަހުގެ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްސާކޮށްފައިވާކަން 06ވަނަ އަހަރުގެ  1032ކައުންސިލްގެ  .3

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

( ށ)އަދި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  301ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދަރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .3
 ވާފައިވާކަން އިން ތިޔަ ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި މި ކައުންސިލަށް ފޮނު

 .އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ
ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލެއްވުމުގައި އެލްޖީއޭއިން ފޮނުވާފައިވާ ނަމޫާނއާއި އެއްގޮތަށް  .1

 . ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ކައުންސިލްެގ ޮއޑިޓް ިރޕޯޓް  1.3
ގެ ަދށުން ޮކންމެ ( ރ)ވަނަ މާއްާދގެ  302 ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ 

އަތޮޅު ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކައުްނސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ  12މަހުގެ  ފެބްރުއަރީއަހަރެއްގެ 
 .ފޮނުވަންޖެހެއެވެ ކައުންސިލަށް

 :ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 . ގައި ނެރެފައިވާކަން 31ފެބުރުވަރީ  1036އެންމެފަހުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބެއްލެވި އޮޑިޓާބެހޭ ރިޯޕޓް  .3



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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ޮއޑިޓް ރިޕޯރޓެއް އެކުލަވާލައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ކައުންސިލްގެ ގޮތުގެމަތީން  ޤާނޫނުގަިއވާވަނަ އަހަރު  1032 .2
މިަފދަ ކަންކަން ކުރެވިފައިނުވަނީ ޤާބިލް މީހުްނނާއި ވަޞީލަްތތަްއ ކައުންސިލްގައި އަދި . ފޮނުއްވާފައިނުވާކަން

 .ނެތުމުންކަން

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދެއްވާފައިވާ ނަމޫނާއާިއ ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން  2115 ކައުންސިލް އިދާރާގެ .3
ނެންގެިވ ހިސާބުތަކުގަިއވާ ޢަދަދުތަްއ ހިމެނުމަށް މާލީ ބަޔާނުގައި  ފައި ވީ ނަމަވެސްތައްޔާރުކޮށްއެއްގޮތަށް 

  . ފައިވަނީ އެންމެ ޞައްަޙގޮތުގައި ނޫންކަންނަންގަވާ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލް އިދާރާ އޮޑިޓްކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓްގައިވާ ކަންތައްތައް  .3
އަދި . އިޞްލާޙްކޮށްފައިނުވާތީ އެކަންތަްއތައް އިޞްލާޙްކުރުމަށްފަހު މިއިާދރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުމަށް ަދންނަވަމެވެ

އޮތުމާއެކު އެމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ( ފަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައިވެސްމި)ތަކުރާރުކޮށް ދިމާވަމުންދާ އެއްމައްސަލައެއް 
ޅު އަޅުއްވަމުން ގެންދިއުމަށާއި، އަދި މުވައްޒަފުންނާއި ވާހަކަދައްކައި އެކަންކަމާއި ދޭތެރޭ އަޅުއްވަން ޖެހޭ ފިޔަވަ

އި އެްއގޮތަށް ކުރިޔަށް ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދާ ޝަނުންއެފަދަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެްނ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމި
 . ދަންނަވަމެވެ ވެސްގެންދިއުމަށް

މަޢްލޫާމތު ނެގުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވެ ބަޖެޓަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި، ބޭނުންވާ ތައްޔާރުކުރުމަށް  މާލީ ހިސާބު .1
ދި ބަޖެޓުްނ ފަިއސާ އަބަޖެޓްގެ އެއް އައިޓަމުން ައނެއް އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރެވޭ ފައިާސއާއި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރެވޭ 

އަދި  . އްޓަވަމުން ގެންދެވުމަށްަދްނނަވަމެވެޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ވެސް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލަހަ
ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކަށް ނަމަވެސް ފޮނުވޭ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ސައްޙަ ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަން ކަށަވަރު 

 . ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމަށް ސަމާލުަކން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 

  ންޚަރަދުުކރުކައުންސިލުން   1.2
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ  21ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 .އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްެގންނެވެ

  :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންަކން .3
 .ޚަރަދަކުރަނީ ވައުޗަރގެ ނިޒާމުންކަންކައުންސިލްގެ ފައިސާ  .1
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަކިްނ  .1

 .ބެލެހެއްޓިފައިވާކަން
ގެ  32ޖަނަވަރީ މަހުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 16ނުގެ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫ ބަޖެޓް ކައުންސިލްގެ އަހަރީ .3

  .ފާސްކޮށްފައިވާކަން ކުރިން
އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ިރޒާވްގެ ގޮތުގައި  2%ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް  13ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .2

 .ށްފައިނުވާކަންރައްކާކޮ
 .ހަމަކޮށްގެން ނޫންކަންތަކެތި ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުްނދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިބުާނ ކަންކަން މުޅިން ފުރި .6

ވަގުތީ ގޮތުން ތިޖޫރީން ިގނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގައިގެން މާލެގޮސް އެއްފަހަރާ ތަކެތި ގެންނައިރު އެތަކެިތ 
ބައެއްފަހަރަްށ މާޭލން ތަެކތި . ހޯދުމަށް އިޢުލާންޮކށް ތަކެތި ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ވޭތޯ ަބލާފައި ނުވާކަން

 . ލިޔެކިޔުމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުހުންނަކަން ގެނެވޭއިރު ކަމާބެހޭ އެއްވެސް



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 2%ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުްނސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ިލޭބ ފައިސާގެ  13ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .3
 . އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ ބާބުގައިވާ 02ގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުކައުންސިލުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި  .1
ށް ސަމާލުކަން ިލޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުމަ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ

ދެއްވުމަށާއި، މިހާރު ޤަޥާިޢުދން ފުރިހަމަނުކުރެވިހުރި ފަިއސާއާއިބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެިކއުންތައް އަވަހަށް 
އަިދ ކައުންސިލަށް އެކަށީގެންވަ އާމްދަނީއެއްލިބޭނަމަ ާޤނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތީްނ . ނިންމެވުމަށްދަްނނަވަމެވެ

 . ވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެރިޒާވްގެގޮތުގައި ފައިސާ ރައްކާކުރެއް
 

ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަްށ އެދުމާއި މުދާ ގަުތމާއި ލިބިގަތުާމއި ޯއރޑަރ ކުރުުމގެ   1.6
  ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެްއުޓން

ަވނަ މާއްދާަގއިވަނީ ކައުންސިލަްށ  22ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 
ލިބޭ ފައިސާއާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ 

 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ
  :ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ޓީމަށް ފާހަގަ 

 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .3
މިހާރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާގޮތުން ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި ތަކެތި ހޯދާ މުވައްޒަފަކީ  .3.3

 .އެއްމުވައްޒަފެއްކަން
ދިއްލުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ ކައުންސިލްގައި ލިއެކިއުމުގެ ސްޓޮކާއި ހަރުމުދަލުގެ ސްޓޮކާއި، ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި  .3.1

 .ސްޓޮކެއް  ބަލަހައްޓަމުން ގެންޮގސްފައިވާކަން
 .ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ ސްޓޮކަށް ވާނުވާގޮތް ބަލަހަްއޓަުމންގެންދާކަން .3.1
 ންސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަތަެކިތ ހުންނަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިކަ .3.3
ވަނަ އަހަރުގެ  1033މިކަން  .ސްޓޮކްގައި ހުންނަ ތަކެތި ނަަގނީ މުދާލިބިގަތުަމށް އެދޭފޯމް އޮވެގެން ނޫންކަން .3.2

 .މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮްށފައިވާކަން
ގެ ވަނަ އަހަރު 1033މިކަން  .މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމާއި މުދާ ގަންނަންއެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން .3.6

 .މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮްށފައިވާކަން
ނަމަވެސް ބައެއް ތަކެތި ސްޓޮކްގައި ހުންނަންޖެޭހ . ކް ފޮތްތައް އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވާކަންކައުންސިލްގެ ސްޓޮ .3.1

 . ޢަދަދާއި ދިމާނުވާކަން
ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުްނ  މުދަލުގެ އޯޑަރު ފޯމް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުޥައްޒަފުގެ ޙަވާލުގައިސްޓޮކަށް ގެނެވޭ  .3.2

 . ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން
 

 ކުރުން  ތަކެއްޗަށް އޯޑަރު   .1
 .ކުރަނީ ބައެއްފަހަރު ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށްކަން މުދަލަށް އޯޑަރު .1.3
ކުރަނީ މުދާ  މުދަލަށް އޯަޑރު  .ކުރާ ފޯމް އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެްއގޮތަށް ނޫންަކން މުދަލަށް އޯޑަރު .1.1

  .ގަންނަން އެދޭ ފޯމް އޮވެގެންނޫްނކަން
  .މުދާގަންނަން އެދޭފޯމް އެއްވެސް ވަރަކަށް ފުރިހަމަ ނުކުރާކަން .1.1



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 . ޢާންމުކޮށް ހޯދާފައިވަ ތަކެތީގެ އެއްވެސް ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަން .1.3
ވަކިން ބަލަހައްޓަމުްނ  ބަޖެޓް ސެކްޝަނުންންނާއި މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތު .1.2

 .ނުގެންދާކަން
 .ޕްރޮކިއުމަންޓް ބައިގައި އެއްވެސް ފޯމެއް ފައިލްނުކުރާކަން .1.6

 

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް  .1
ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ޯހދުމަކާއި ނުލައި  1ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގުގެ މުދާ  -/25,000ފިޔާއާއި ރު -/1,000 .1.3

އަދި މިގޮތަށް . މިގޮތުން ހޯާދަފއިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ކެޕިޓަލް ތަކެތިވެސް ހިމެނިފައިވާކަން. ހޯދާފައިވާކަން
ފަރާތުން  1ދުމުގައިވެސް ކޮންމެ މުދަލެއް ހޯ . ހޯދާފައިވާ ތަކެތި ހޯދުމުގައި އިޢުލާންވެސް ކޮށްފައި ނުވާކަން

 . ހޯދާފައިނުވާކަން ކޯޓޭޝަން 
މިގޮަތށް ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ބިޑް . ކޮށްފައިވާކަންބައެއް މަސައްކަތްތައް ބިޑްކޮްށގެންވެސް  .1.1

ޢްލޫމާތު ކަރުދާސް އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ބިޑްކޮމެޓީގެ ާހޟިރީއައި ޔައުމިއްޔާ އަދި މަ. ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާފައިވާކަން
 .ހިމެނިފައިވާކަން

ދާއިމީ ބިޑްކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާކަމަށް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ވިދާޅުވާކަން، ނަމަވެސް މިކަމާއި ގުޅޭ އެއްވެސް  .1.1
 .ލިޔެކިޔުމެއް އިދާރާއިން ފެންނަން ނެތްކަމަށްފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން

 

 : ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ   .3
ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްފައިވީނަމަވެސް ކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް . އެކަށީގެންވާ ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން .3.3

 . ޤަވާޢިދުން ފުރިހަމަކުރަމުން ނުާދކަން
 .އްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަންފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު ވަކި މުވަ .3.1
 .ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން .3.1
 .ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބިލްތަކާއި ފައިސާ ނުދައްކާ ބިލްތައް ވަކިން ފައިލްކޮށް ބަލަހައްާޓފައިވާކަން.3.3
 . ޖޫންމަހުން ފެށިގެން ތައްޔާުރކޮށްފައި ނުވާކަން 1032ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް  .3.2
އޮގަސްޓްމަހުން ފެށިގެްނ  1032ނަމަވެސް ބަޖެޓްބާކީ  .އައިޓަމް ބާކީ ބަލަހައްޓައި އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންގެންދާކަން .3.6

 . ފުރިހަމަކޮށްފައި ނެތްކަން
 

 ވައުޗަރ ރެޖިސްޓްރީ  .2
 ކައުންސިލްގައި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓަރީއެއް ގެންގުޅޭކަން .2.3
 .ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ަނމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް .2.1
ވައުަޗރ ގެ ނަންބަުރ ، ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުެގ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް .2.1

ވައުޗަރު ކޯޑުތަކާއި ސަބް ކޯޑްތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ބައިތަކާއި، ފައިސާ ލިބެންވީ ފަރާތްތަކާއި، ތަރުތީބާއި 
 .ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ތާރީޚާއި، އަދި ނަންބަރު އެނގޭ ގޮތަށްަކން

ރު ވައުޗަރއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުްނވާ މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމާއި މުދަލަށް އޯޑަ .2.3
ފުރިހަމަ ކޮށްގެން ބިލާއި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާ ފޯްމތައް / ކުރާ ފޯމާއި އިންވޮއިސް

ނަމަވެސް އޯޑަރ ފޯމް އޮންަނީނ  .އޭގެ ތެރޭއިން ބައެއްފަހަރު މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރާ ޯފމް އޮންނަކަން .ނޫންކަން
 ށް ނޫންކަން މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަ

ނަމަވެސް ބައެއް ވައުޗަރުތަކުގައި ފައިސާ ޙަވާލުވި . ވައުޗަރުން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން .2.2
 . ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި ނުހުންނަަކން
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 ޗެކު ރެޖިސްޓްރީ  
ނަމަވެސް ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް އަދި ޖުލައިމަހުން ފެށިގެން ބޭންކް ެއކައުންޓް ހުޅުވައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ގެންދިޔަ 

ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓްގައިވެސް މިކަން  1033. )އެކައުންޓް ބާކީ ފޮތެއްވެސް ަތއްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން
 (ފާހަގަކޮށްފައިވޭ

 

 : ގެ ހިސާބު ( ޕެޓީ ކޭޝް )އަތްމަތީ ފައިސާ  .6
 .އަތްމަތީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ގެންގުޅެމުން ނުދާކަން .6.3

 

 :ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު  .1
 .ފައިސާ ިތޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައި ވާކަން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބަލައިގަންނަ .1.3
 .ޖޫރީގައި ފައިސާބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިެގންކަންތި .1.1
ންކްގައި ހުިރ އެކައުންޓް ބާކީ ފޮތެއް ެނތުމާއެކު ބޭނަމަވެސް . އްޓާފަިއ ހުންނަކަންބޭންކްގައި ފައިސާ ބަހަ .1.1

 . ފައިސާގެ ޞައްޙަކަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން
ބަޖެޓް ބާީކ، . )ކޮށްފައި ނުވާކަންޤަވާއިދުން ފުރިހަމަކޮށް ޖުމްަލކޮށް ބާކީ  ބައެއް ފޮތްތައްފައިސާގެ  .1.3

 (އައިޓަމްތަކުގެ ބާކީ
ނަމަވެސް އައިޓަމްތަކުގެ ބާކީއާއި . ތިޖޫރީގައި ހުރި ނަގުދާއި ތިޖޫރީ ބާކީފޮތުންދައްކާ ޢަދަދާއި ދިމާނުވާކަން .1.2

ރުފިޔާ ހުރިކަމަށް ދައްކާއިރު  740,343/52ތިޖޫރީ ބާކީ ޮފތުގައި . ތިޖޫރީބާކީ ފޮތް ބަރާބަރަށް ދިާމވާކަން
ރުފިޔާއާއި ބެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް  580,223/02ބާކީ . ރުފިޔާކަން 160,120/50ތިޖޫރީގައި ހުރީ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފެންނަން ނެތް އިރު އެފައިސާއަކީ ވަގުތީގޮތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް 
ވަުގީތ ފައިސާގެ ބިލެއް، )ނަމަވެސް މިދެންނެވި ފައިސާގެ އެއްވެސް ތަފްޞީލެއް . ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ވިދާޅުވާކަން

ތިޖޫރީގައި  ކަންމިހެންހުރުާމއެކު،. ކައުންސިލްގައި ފެންނަން ނެތްކަން( ރަދުކުރުމަށް ޙަވާލުވި ފަރާތެއްވެސްގޮތުން ޚަ
 . ހުންނަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޞައްޙަކަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން

އަހަުރގެ ޖުލައިމަހުގެ ވަނަ  1032ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުްނ ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްތާގެ ިތޖޫރީ ރިޕޯޓް  .1.6
 . ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތަްއޔާރުކުރަމުން ނުދާކަން 10

 

 އާމްދަނީ ފައިސާ  .2
ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބު ލިބުނު ފައިސާ، ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތް، އަދަދު އެނގޭގޮތަށް ރަސީދު  .2.3

ޢާމްދަީނ  ސިލްގައި ރެކޯޑް ކުރަމުންދާކަންނަންބަރު، ރަސީދު ޮފތްތަކުގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު ހިމެނޭޮގތަްށ ކައުން
 . ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ެގންދަނީ މާލިއްަޔތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮަތށްކަން

ޢާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ޮފތް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހަްއޓަމުްނ ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަާވިޢދުގެ ނަމޫނާއާއި  .2.1
  .އެއްގޮތަށްކަން

އާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ޮފތް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ނަޫމނާގައިވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ފުރިހަމަކުރަމުން  .2.1
 .ގެންދާކަން

 .ޢާމްދަނީ ފައިސާގެ މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓާއި، އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުދާކަން .2.3
އަދި ކައުންސިލްގެ ނަމުގަިއ . ސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ނުގެންދާކަންކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ަފއި .2.2

ކައުންސިލަށް . އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައި ވީނަމަވެސް ތިޖޫރީގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ހުންނަކަން
 .ބަލައިގަންނަ ފައިސާ އެކައުންޓަްށ ޖަމާކުރަމުން ނުގެންދާކަން

 .ކަންމުވައްޒަފެއް އެއްފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފާއި، ފައިސާ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަަފކީ  .2.6
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 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް  .1
ޖުލައިމަހުން ފެށިެގްނ ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވާފައި ވީނަމަވެސް ބޭންކް އެކައުްނޓް ބާކީ ފޮތެްއ  1.3.1032

ކުރަމުންދާ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ާމލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފް އަދި ތައްޔާރު. ތައްޔާރުކޮށްފައި ނެތްކަން
އެކައުންްޓބާކީ ފޮތާިއ ސްޓޭޓްމަންޓް . )ކަމާއި ބޭންކްގައި ހުރި ފައިސާގެ ޞައްޙަކަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން

 (އަޅާ ކިޔައިގެން ނޫނީ ރިކޮންސިލް ނުކުރެވޭނެކަން
 

 ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްޓްރީ  .30
 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓާފައި ވާކަން .30.3
 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޯރމެޓް ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން .30.1
 . ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަންހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން  .30.1
 .ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ކުޑަކަންހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ލިޔެފައިވާ ބައެއް  .30.3
 .ބައެއް މުދަލުގެ ނަމްބަރު ޖަހާފަިއވާ ކަރުދާސްކޮޅު ނެއްޓި ނަމްބަރު ފެންނަން ނެތްަކން .30.2
 

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާ  .33
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޒިންާމދާރުވެރިޔާ، އަދި މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ައދާކުރަންޖެހޭ  .33.3

 . ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކޮށްފައި ނުވާކަން
 .ވާކަންނުކައުންސިލްގައި އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައި .33.1

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގައިވާ ގޮތުެގ ( ބ)ވަނަ މާއްދާެގ  01ަވަނ ބާބުގެ  02ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .3
އަދި މުދާ ިލބިގަތުަމށް އެދޭ ފޯުމ . މަތިން މުދާިލބިގަތުމަްށ އެދޭ ފޯމް ބޭުނން ކުރެއްވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ

ޕްރޮކިއުމަންޓް " މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމަކުން"ނެގުމަށް އެދޭ ތަކެތި ސްޓޮކްގައި ނެތްނަަމ މެދުވެރިކޮށް ސްޓޮކުން 
އިދާރާއަްށ ހޯދޭ ކޮންެމ . ފަރާތަށް އެތަެކތި ހޯދުމަްށ އެދެމުން ެގންދިއުަމށްވެސް ދަންނަވަމެވެ މަސައްކަތް ކުރާ

މުދާ  .ފާހަަގ ކުރަމެވެންކަން މިފުރުޞަތުގައި މެދުވެރިކޮށްގެ" މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް"މުދަލެއްވެސް ހޯދަންވާނީ 
 . ގައި ވާނެއެވެ 11ގަންނަން އެދޭ ފޯމްގެ ނަމޫނާ ާމލިއްޔަތު ޤަވަޢިދުގެ އެނެކްސް 

" ފޯމްމުދަލަށް ޯއޑަރުކުރާ "ގައިވާ ގޮތަށް  2.30ކޮންމެ މުދަލެއް ހޯދުމުގައިވެސް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .1
ކޮޕީ ހެއްދުމަށްފަހު ސްޓޮކަށް  01އަދި ކޮންމެ އޯޑަރު ފޯމެއްގެވެސް . ވަމެވެބޭނުންކޮށްެގން މުދާ ހޯދުމަށް ަދންނަ

ހޯދޭ ތަކެތީގެ އޯޑަރު ފޯމް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުޥައްޒަފު އަދި ބަޖެޓްގެ މުވައްޒަފުގެވެސް ޙަވާލުގައި ފައިލްކޮށް 
ގައި  12ޤަވާޢިދުގެ އެނެްކސް އޯޑަރު ފޯމްގެ ނަޫމނާ މާލިއްޔަތު  .މުން ެގންދެވުމަށް ަދންނަވަމެވެބަލަހައްޓަވަ

 .  ވާނެއެވެ
ނޑުކޮށް ގެނެވޭ ތަކެތި ނަަމވެސް މާލިއްޔަތު  .1 ކުއްލިއަކަށް ބޭނުންވެގެން ހޯދާ ތަކެތި ނަމަވެސް އަދި މާލެއިްނ ގަ

ލުކަން ވަނަ ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހޯއްދެވުމަށް ސަމާ 02ޤަވާޢިދުގެ 
ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމައި  32އްވުމަށާއި، މިހާރު ނުނިމިހުިރ ފައިސާގެ އެފަދަ މައްސަލަތައް ލަސްވެގެން ދެ

  . އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ބަޖެޓާިއ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ޕްރޮކިއުމެންޓްގައި  ލިޔެކިޔުންތައްތަކެތި ހޯދުމަްށޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވޭ  .3

 . ރުމަށް ކޮޕީ ނެންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެފައިލްކު



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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ދިކަމުގައިވިޔަސް ތި ހޯ ޑުކޮށް އެއްަފހަރަ ގިނަ ތަކެތި ހޯދި ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ މަދުން ތަކެނގަމުދާ ހޯދުމުގައި  .2
އަދި . ދަންނަވަމެވެ ގެންދެވުމަށް ގޮތުގެމަތިން ކޯޓޭޝަން ހޯއްދަވަމުން ގައިވާ 2.33ޤަވާޢިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

 . މިމާއްދާގައިވާ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ
 . ސްޓޮކުން ދޫކުރާ ތަކެތީގެ ހިސާބު ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމަުމން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .6
ދުވަހުގެތެރޭގައި  32ޖޫންމަހުން ފެށިެގން ތަްއޔާރުނުކޮށްހުރި، ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓުތައް ލަސްވެގެން  1032 .1

ތައްޔާރުކޮށް ނިންމެވުމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ރިޕޯޓްތައް ގަވައިދުން ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަްށ 
 . ދަންނަވަމެވެ

ވަނަ  IIގެ  2ކައުންސިލް އިދާރާގައި އެކަށީގެންވާ ވައުޗަރު ނިޒާމެއް ހިންގުމަށްޓަކައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާުބ  .2
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ( 1)އަދި ( 3)މިމާްއދާގެ " ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރު ނިޒާމުން ހިންގުން" މާއްދާ

 . އެލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 02ނުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު ބޭ އެކައުންޓެއްބޭންކް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި  .1

މުްނ މަތިން ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރައްވައި ބޭނުންކުރައްވަވަނަ މާއްދާގައިވަ ގޮތުގެ 01ގެ  Iގެ 
ގައި  12 އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ. ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 . ވާނެއެވެ
ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ " 3.02ލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާކީކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައިވެްސ މާކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ހިސާބުަތއް  .30

 . މަތިން ޢަަމލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެގައިވާ ގޮތުގެ( ހ)މިމާއްދާގެ " ހިސާބުތައް ބެލެހެއްުޓން
އުންޓެއް ހުޅުވިފައި ވުމާއެކު، އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް އަިދ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންްކ އެކަ  .33

އެކައުންޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އެނގޭގޮތަށް ރިކޮންސިލްވެސް ކުރަންޖެހޭތީ އެކައުންޓް ބާކީ ފޮތެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް 
ަނށް ލިބޭ ަފއިސާގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ ތަންތަ" 3.31މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  ،މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައިވާތީ

ފުރިހަމަ ވި ފޮތް ތައްޔާރުކުރައްވައި މަތިްނ މިދެންނެގައިވާ ގޮތުގެ( ށ)އަދި ( ހ)ދާގެ މިމާއް" ދިމާކުރުން
ބެހޭ އެންމެހާ ފޮތްތައް ޤަާވޢިދުން ދުވަހުްނ ހަމަ އެއާއެކު ފައިސާއާއި. މެވެކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަ

އަދި . ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ މަށާއި މަސް ނިމުމުން ޖުމްލަދުވަހަށް ފުރިހަމަ ކުރު
ޓްމަންަޓށް ިރޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ދަވާއިރު އެކައުންޓްބާީކ ޮފތާއި ބޭންްކ ސްޓޭރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަްންޓ ހައް

 . ދަންނަވަމެވެ
 ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިްލ އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު   .31

ގެ  1.03ލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ އްވުމަށް މާއަދި އަހަރު ރިޕޯޓް ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން ތައްޔާރު ކުރައްވައި ފޮނު
ކު މިދެންނެވި ރިޕޯޓްތައް ޤަވާޢިދުން ތައްޔާރުކުރައްވައި ފޮނުއްވަންޖެހޭ ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވުމާއެ( ށ)އަދި ( ހ)

މިރިޕޯޓްަތއް ތައްޔާރުކުރަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ މާލިއްޔަތު . ފަރާތްތަކަށް ފޮނުއްވަމުން ެގންެދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 . ގައި ވާނެއެވެ 2އަދި  3ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް 

އެއްގޮތަށް ކައުންސިލަށް އާްމދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާެގ ރަޖިސްޓްރީއެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިާދ  .31
 . ހެއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ " އޮފީހުގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ތިޖޫރި ރިޕޯޓް ފޮނުވުން" 6.36މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ   .33
. ތިޖޫރި ރިޕޯޓް ފޮނުއްވަމުން ގެންދެވުަމްށ ދަންނަވަމެވެ މަތިން ރިޕޯޓް ފުރިހަމަ ކުރައްަވއި ޤަވާޢިދުން ހަްފތާ

މިގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދަވާނަމަ ތިޖޫރީން ފައިސާ މަދުވުމާއި އަދި ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު ތަފާތުވުމުެގ 
 . ފާހަގަ ކުރަމެވެމައްސަލަތައް ދިމާވަމުން ނުދާނެަކންވެސް 

ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ގުނިއިރު ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ލިޔެކިޔުމުން ދައްކާ ފައިސާގެ   .32
އެފައިސާއާއި ބެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުރިތޯ ސާފްކުރިއިރު ރުފިޔާ މަދުވާތީ،  580,223/02ތެރެއިން 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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ގުތީ ޮގތުން ފައިސާ އެހެން ފަރާތަކާިއ ހަވާލުކޮށްފައިާވ ފައިސާގެ ބިލެއް، ވަ)އެކަމާބެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް 
ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެވުނު ފައިސާގެ ބޮޑު  މިކަމަކީ ،އިދެއްކިފައި ނުވުމާ( ކަމުގެ ސޮއިކުރި ލިޔުމެއް ނަމަވެސް

ސިލަްށ ތެރޭގައި ނިންމަވައި އަތޮޅުކައުން ދުވަހުގެ 32ލަސްވެގެން އެފައިސާގެ މައްސަލަ މައްސަލައަކަށްވާތީ، 
 ކަންކަން ފަަދ ޮގތަކަށް  ގައި މިފަަދ މައްސަލަތައް ދިމާނުވާނެކުރިޔަށް އޮތްތަނު އަދި . އެންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށާއި، މިފަދަ ބޮޑެތި  ޔާއާއި، ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޚާއްޞަކުރެއްވުމަށް މާލީ ޒިންމާދާރުވެރި
 .ވެސް ދަންނަވަމެވެއްވުމަށްމުޥައްޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއިހުމާލުވާ މައްސަލަތަކުގައި 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވަިއދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް  .36
 . ދަންނަވަމެވެ

  
 : ނޯޓް 

  ީވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި  1033 މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކ
ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް  .ކަންތައްތަކެވެދެންނެވިފައިވާ އިޞްލާޙްކުރުމަށް 

   . އިސްލާޙްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ 
 ަވާޢިދަށާއި ފައިސާއާއިބެހޭ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި އަބަދުވެސް މާލިއްޔަތުގެ ޤ

 . މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ 

 

 މުވައްަޒފުްނގެ ރެޯކޑްތައް ބެލެެހއްުޓން   1.1
    :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  .3
 .މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ބަލަހައްަޓނީ ފޮތުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރާ ގޮތަށްކަން

   .ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން ޤަވާއިދުން ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުއޮކްޓޫބަރުމަހުން ފެށިެގން  1032 
 ވަޒީފާގެ ބަޔާން އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  .1

 ވަޒީފާ ބަޔާންތަކާއި ވަޒީފަގެ އެއްބަސްވުން ރެކޯޑް ފައިލްގައި ފައިލްކޮށްފައިވާކަން  .1.3
 . ން އަދި ރެކޯޑް ފައިލްގައި ފައިލްކޮށްފައިވާކަންސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް ހަދަފައިވާކަ  .1.1

 ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން  .1
 .މުވައްޒަފުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްތައް ބަލަހައްޓަމުން ެގންދާކަން .1.3
 .ފައިލްތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދާކަން .1.1
 .ކޮންމެ ފައިލަކަށް ރެކޯޑް ކާޑު ނަމްބަރެއް ދީފައިވާކަން .1.1
 .ފައިލްތައް ބެލެހެއްުޓން ވަކި މުޥައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން .1.3
 .ފަިއވާކަންބު ނަމްބަރެއް ދީލިޔުންތަކަށް ވަކި ތަރުތީ ރެކޯޑް ފައިލްގައިވާ .1.2
 .އްޒަފުންގެ މަންތަލީ ލޮގް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާކަންބައެއް މުވަ .1.6
މުވައްޒަުފންގެ ވަޒީފާ ބަޔާްނ އަހަރު ެދބައި ވުމުން ރިވިުއ  ގެޓްތައް ހެދިފައި ވީނަމަވެސް ބައެއްމުޥައްޒަފުންގެ ޓާ .1.1

 . ކޮށްފައި ނުވާކަން
މުޥައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް ފަށާއިރު މަސައްކަތް އަދި ތަކެތި ވަގުތީގޮތުން އެހެން މުޥައްޒަފަކާއި ހަވާލުކުރަމުން  .1.2

 . ނުދާކަން



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 އްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓަރީ ދާއިމީ މުޥަ  .3
ރަޖިސްޓްރީގެ ނަމުގައި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޮތެްއ އްޒަފުންގެ މުޥަ .3.3

 ދާއިމި މުޥައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް އްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދައިނަމަވެސް ދާއިމީ މުޥަ. ފައިވާކަންތައްޔާރުކޮށް
 .ވަކިން ބަލަހައްޓަމުން ެގންގޮސްފައި ނުވާކަން

 . ޓްރީއެއް ވަކިން ބަލަހައްޓަމުން ގެްނގޮސްފައި ނުވާކަންވަގުތީ މުޥައްޒަފުންގެ ރަޖިސް .3.1
 

 މުސާރަ ޝީޓް  .2
 މުސާރަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ. ޖޫންމަހުން ެފށިގެން ުމސާރަ ޙަވާލުކުރާ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނެތްކަން 1032

  .ގޮތެއް އެނގެން ނެތްކަންމުޥައްޒަފުންނާއި ނަގުދު ފައިސާއިން ޙަވާލުކުރާ މުޥައްޒަފުންނާއި، މުސާރަ ޙަވާލުކުރެވޭ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިގެްނ ތައް ބައްލަވަޙާޟިރީގެ ރެކޯޑް ,ޟިރީ ރިޕޯޓްތައްނުާވ މުވައްޒަފުންގެ ހާތައްޔާރުކޮށްފައިޤަޥާޢިދުން  .3
ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރައްވަމުން އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޤަވާޢިދުން ޙާޟިރީ  ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށާއި،

 . ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
މަންތްލީ ލޮގަކީ ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވާތީ ޤަވާޢިދުން ހުރިހާ މުޥައްޒަފުންގެ  .1

ބައިވުމާއެކު ރިވިއު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން އަހަރު ދެރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމާއެކު، މަންތްލީ ލޮގް ފު
 .ކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ

މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީއަށް ފެށުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރައްވައި ޗުއްޓީ ފައްޓަވާ   .1
 ލުކުރެއްވުމަށްކުރާ މުޥައްޒަފާއި ލިޔުމުން ަހވާކެތި މަސައްކަތް ޙަވާލު މުޥައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާއި އަދި ތަ

 . ދަންނަވަމެވެ
އްޒަފުންެގ ރަޖިސްޓްރީއެއް ފަރާތުން މުާސރަ ދޭ ދާއިމީ މުޥަ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައިެވސް އެތަނުގެ .3

ނޑަ( ހ)ގެ  3.13ހޭ ކަމަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ އޮންނަންޖެ ތިޔަ އިދާރާގައި އެޅިގެން ބަޔަންކޮށްފައިވާތީ ކަ
ދެވުމަްށ ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެން ތައްޔާރު ކުރައްވައިއްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް މުޥަ ކަތް ކުރައްވާ ދާއިމީމަސައް

 .ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ގަވައިދުން ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ އަދި . ދަންނަވަމެވެ
އަދި ބޭންްކ . ޓް ހެއްދެވުމަށް ަދންނަވަެމވެއްޒަފުންނާއި މުސާރަ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ޝީކޮންމެ މަހަކުވެސް މުޥަ .2

އެކައުންޓަށް މުސާރަ ޖަމާވާ ފަާރތްތަކުގެ މުސާރަ ޖަމާކުރި އެކައުންޓް ނަްމބަރު އަދި ޖަމާކުރި ާތރީޚް އެނގޭގޮތަްށ 
މުސާރަ ހަވާލުކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި، މުސާރަ  އިން ފައިސާ އަދި ނަގުދު މަށާއި،ޝީޓްގައި ލިޔުއްވަމުން ގެންދެވު 

  . ގެ ނަން ޖައްސަވައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެވާލުކުރި ތާރީޚް އެނގޭގޮތަށް އެފަރާތްތަކުޙަ

 ކުގެ ރެޯކޑް ބެލެެހއްޓުން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީތަ 1.2
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ބިޑް ކޮމިޓީ 

ނަމަވެސް އެކަމާބެހޭ އެއްވެސް . ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ވިދާޅުވާކަންއެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ދާއިމީ ބިޑް ކޮމިޓީ  .3
ަނމަވެސް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލަންޖެހޭަފދަ މަސައްކަތެއް  .ލިޔެކިޔުމެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ފެންނަން ނެތްކަން

 .ކުރަންޖެހުމުން އެކަމަކަށް ވަގުތީ ބިޑް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ 

މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ެއކިދާއިރާތައް ޝާމިލްވާގޮތަށް ހިުއމަން ރިސޯސް  01ގައި  1032އޮކްޓޫބަރު  03 .3
 . ކޮމެޓީ ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން

ބާއްވަވައި ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމެއް  03ގެ ނިޔަލަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމެޓީގެ  1032ފެބްރުވަރީ  12 .1
 ށްފައިވާކަން ފުރިހަމަކޮ

 ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އެހެނިހެން ކޮމިޓީ 

 .މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފައިވާކަން .3
ނޑުވެރިންގެ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާފައިވާކަން .1  .ދަ

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކޮމެޓީތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ، ިއންިތޒާމްކޮށްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިންގޭނެގޮތަކަށް ކޮމެޓީ
ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ޤަޥާޢިދު ތަާކ  ލިޔެކިއުންތައް ކައުންސިލުން ަބލަހައްޓަވަމުންގެންދެވުަމށާއި،

 . ވަމެވެމަށް ދަންނަކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކުރެއްވުއުޞޫލްތައް އަވަހަށްނިންމުަމށް ެއކަމާބެހޭ 
 
 

 ތިންވަނަ ބައި 

 ކައުންސިލުން ދޭ ޚިުދމަތްތައް 1
ރަށު  މަތިން ވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްާދގައި 13 ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ

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

 މަގުތައް ހެދުާމއި ަމގުަތއް މަރާމާތުކޮށް ބެލެެހްއޓުން  1.3
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 . މަގުތައް ދިއްލުމުގެ ކަންތައްަތއް ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަވަމުްނ ގެންދާކަން -
މަގުތަކަށް ވެލި އެޅުމާއި، ފެން ހެދޭ ތަންތަން ކައުންިސލަރުންގެ ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް  -

އަިދ މިަފދަ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކަުއންސިލަރުން އިސްވެ ތިބެ ޮކްނޓްރެކްޓް މުޥައްޒަފުން . ގެންދަވާފައި ވާކަން
 .ލައްވައި ކުރުވާކަން

 . ާޢންމު ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހެިޅފައި ނުވާކަން އިބެހޭ ގޮތުންމަގުތަކާ -
 . ކައުންސިލަށް ކުރެވެން އޮތް މިންވަރަކުން މަގުތައް ބަލަހައްޓަުމން ދާކަން -
ރަދުތައް ކުރަނީ ޚަކުރަންޖެޭހ . މަގުތައް ބެެލހެއްޓުމަށް އެްއވެސް ޚަރަދެއް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ނުކުރެވޭކަން -

 . މިއްލަޔަށް ނަމަވެސް ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކުގެ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓިފައި ނެތްަކންކައުންސިލަރުން އަ
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އަމިއްލަ ފުޅަށް އަދި މެންބަރުން ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާގޮތަށް ކުރެވޭ
ނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައި މިފަދަ . ޚަރަދު ކުރައްވާކަމަށްޓަކައި އެކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ

މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަ ގޮުތގެ ތަފްޞީލް ލިޔެކިޔުންތައް ކިާތބީ ހެކިތަކުގެ ގޮތުގައި ފެންަންނ ހުންނާނޭ ފަދަ 
 . މެވެ ގޮތަށް ބެހެއްޓެވުަމށް ދަންނަވަ

 އެކަށީގެްނވާ ރައްކާތެިރޮގތެއްަގއި ކުނި ަނއްތާލުން  1.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނޑު ބެލެހެ 1ކޮންޓްރެކްޓަށް  .3  .ކުރިއަށްގެްނދާ ކަން އްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ރަގަޅަށްމުވައްޒަފުން ަލއިގެން ކުނިގޮ
ދުވަހުންދުވަހަްށ ކުނި ޅާ ސަރަޙައްދަށް ޖަމާކުރެވޭ ކުނީގެތެރެއިން އަންދާަލއި ނައްތާލެވެންުހންނަ ކުނި އަ .1

ނަަމވެސް ނައްތާލައި އަންދާލެވެްނނެތް ކުނި ނައްތާލެޭވނެ ަފސޭހަމަގެއް އަދި  ،ނައްތާލަމުންގެންދަވާަކން
  .ހަމަޖެއްސިފައިނެތްކަން

ޑަސްބިން ބެހެއްޓި މަގުތަކުގެ މައްޗަށް އުކެމުންދާ ކުނި މަދުކުރުމަށް  ގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައިބޮޑުމަގުރަށުގެ  .1
 .ކުރެވެމުން ދާކަން ތަކެއްމަސައްކަތްޚާއްސަ 

 . ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓަށް ޚާއްޞަ ސައިޓެއް ޤާއިމްކުރަންޖެހޭކަން .3

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މަގުތަކާއި، ރަށުގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކަށް އުކާލެވޭ ކުނިމަދުުކރުމަށް ރަށުގެ ބޮޑުމަގުގައި ަޑސްބިން ބަހަްއޓައި، 
އެއިގެބޭނުން ކުރުމުގެ އާދަ ރައްޔިތުންގެމެދުގައި އަށަގެންނެވޭތޯ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރައްވާތީ، އެކަން އުފަލާއެުކ 

މާއެކު ނައްތާލެވޭނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް އަވަހަށް ޤާއިމްކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކުނި ރައްކާތެރިކަ . ފާހަގަކުރަމެވެ
 . އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެކައުންސިލުން އެޅުއްވެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް 

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

  .ޓަާވފައި ނުވާކަންޤަާވޢިުދ ހެދިފައި ވީނަމަވެސް އެ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފަށްބަނދަރު ބެލެހެްއޓުމާބެހޭ  .3
ނޑި ފަދަ ަތކެތި އަޅައިގެްނ  ހުޅަނގަށް ޮއތް ބައިްނ ގިރަމުންދާބަނދަރުގެ  .1 ސަރަޙައްދަށް، ރަށުން އުކާލަންޖެހޭ ގާކު

 .ގިރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަން
ނޑާ އަށްޓެއް ހަދާފައިވާކަން .1  .ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އެންމެނަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް މަްސކަ
 . ބަނދަރާބެހޭ ޤަާވޢިދުގެ ދަށުން ުއޞޫލެއް ހަމަޖައްސައި ޤަވާޢިދު ހިންގުން އަވަސްކުރަން ޖެހިފައިވާކަން .3

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ސައްކަތް ުކރުމަށާއި، ބަނދަރުތެރެއާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ގެ މަންފީޒު ކުރުމުބަނދަރުގެ ޤަޥާިޢދު ރަގަޅަށް ތަ  .3

ބަނދަރު ަމރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުމަކީ، ކައުްނސިލްގެ ޤާނޫނީ . މެވެބެލެހެއްޓޭެނ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސެުވމަށް ދަންނަވަ
މަސައްކަތަކަށްވާތީ، ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެތެރެއިން ޚަރަދު ހަމަޖެއްސެވޭނެގޮތެއް ރާއްވަވައިގެން ބަނދަރާބެޭހ 

ޞޫލުން މުވައްޒަފަުކ ގެންގުޅުއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުމަްށ ޤަވާޢިދު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކޮްނޓްރެކްޓް އު
  . ދަންނަވަމެވެ

ބަނދަރަށްލިޭބ ގެއްލުންތައް ދޯނިފަހަރުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ދޯނީގެ ވެރިފަރާތް ޒިއްމާކޮށްގެން  .1
 . ރަގަޅުކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ
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ނޑުތޮށި ަމާރމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ރަށްގިުރން ުހއްުޓވުމާއި  1.3  އެްއގަމު ކަ
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނޑިއާއި ދިމާލު ދެކުނުން ވަރަށްބޮޑު ބައެއް ގިރާފައިވާކަން .3  . ރަށުގެ އޮޅުކޮޅާއި ހުޅަނގު ފަރާތު ތު
ނޑުތެރެއަށްގޮސް އެސަރަހައްދުގެ ވެލީގެ ބޮ .1 ނޑުން ގިރަމުންދާބައި ކަ ނޑަށް އޮޅުކޮޅުގެ ފަސްގަ ޑު ބައެއް މާކަ

 . ބޭރުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭަކން
ބަޖެޓަށް ފައިސާ ނުިލބުމާއި، ަރއްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ތަނަވަސްކަން ނެތުމުން މިކަން ޙައްލުކުރުަމށް މަސައްކަތެއް  .1

 .ނުކުރެވޭކަން
 މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަމަށް  ރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްމައްސަލަ ސަ .3
 .ގިރޭވަރު ދެނެގަތުމަށް މަޑިބުރިއެއް ޖަހައިގެން ބަލަހައްޓަުމން ގެންާދކަން .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

ކުޑަކުރެއްވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ސަބަބުން ިލބޭ ގެއްލުންތައް ދެއްވުމާއެކު، ރަށްގިރުމުގެޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް 
   . ހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން މި 

 ެފނާިއ، ާފާޚނާާއއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ބެލެެހއްުޓން ، ކަރަންާޓއި 1.2
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ގެ ޚިދުމަތް ފެނަކައިން ެދމުން ގެންދާކަންކަރަންޓް .3
 .ލިބެމުން ނުދާކަންޚިދުމަތެއް  އެކަށީގެންވާ ކަރަންޓްގެ .1
ނޑުތަކާއި ޚިލާފް ތަނެއްކަން .1  . ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ދެމުން ގެންދާ އިންޖީނުގެއަކީ އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ މިންގަ
ނޑެމުންދާތީ ބައެކަރަންޓް .3 ިތ ގެއްލުންތަކެއް ްއ އިކްވިޕްމަންޓްސް ތަކަށް ބޮޑެގެ ޚިދުމަތް ކުއްލިކުއްލިއަކަށް މެދުކެ

 ވަމުންދާކަން 
ފަށައި އެތައް އަހަރުތަކެއް ވެގެންދާއިރު އެތަން ނިްނމައި އިންޖީނުގެ އް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްޖީނުގެއެއިން .2

 . ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދާކަން
 .ބިމުގެ ފެން ތަޣައްޔަރު ވަމުންދާަކން .6
 . ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ނަރުދަމާ .1

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 . ގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓެވޭތޯ އެޅުއްވެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުންގެންދެވުމަށް ދަންަނވަމެވެނަރުދަމާ  ފެނާ، .3
ލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއި ވާހަކަ ދައްކައި އަވަހަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެ ފަަދ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް ޙަވާ .1

ގޮތެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށާއި އާ އިންޖީނުގެއަށް ކަރަންޓް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ ބެލުން އަވަސްކުރުމަށް 
 . ދަންނަވަމެވެ

ަރނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ރައްޔިތުްނނަށް ފޯރު ކޮށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ވާހަކަ ދަްއކައިގެން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް .1
 . ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ަދންނަވަެމވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 ކެއަރއާއި ިސއްޙީ ަރއްކާތެރިަކން ޯފރުކޮށް ދިނުން  ޕްރައިމެރީ ހެލްތު 1.6
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ވަރަކަށް  ޞިއްހީ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން ކޮންމެވެސްހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޞިއްޙީ ޢާންމު  .3
ސީދާ  ރަށުަކއުންސިލުން ފެމެލީހެްލުތ އޮފިސަރުން ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ބަދަލު ކުރިަފހުން .ކުރެވެމުންދާކަން

 .މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވޭ ކަން
 .މަރުކަޒާއި ސުކޫލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަންޞިއްޙީ މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .1
ގުޅިގެން  ސްކޫލާއި، މަރުކަޒާއި ޔިތުންގެ އެއްވުންތަކުގައި ޞިއްޙީންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރައްހޭލު .1

 .ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ޞިއްޙީ މަދިރިންޖެހޭ ބަލިތަކުގެސަބުން ރާއްޖޭގައި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުން ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވަމުންދާތީ،  .3
ޅު ދާއިރާތަކާގުޅިގެން ރަށުގައި މަދިރިކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ރަގަ  ދާއިރާއާއި، ރަށުގެ އެހެނިހެން 
 . މަށް ދަންނަވަމެވެއިންތިޒާމަކަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވު

އިތުރަށް މިހާރުހިންގަވާ ޕްރޮގްާރމްތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުމަށް،  ޞިއްޙީ .1
 . ދަންނަވަމެވެ ރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމަށްހޭލުންތެ

ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިމާވާދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށާއި  ،ދާއިރާގެ ކަންކަން ރަގަޅުކުރެއްވޭތޯ ރަށުގެ ޞިއްޙީ .1
 . އެއްބާރުލުން އުފަލާެއކު ފާހަގަކުރަމެވެ އެފަރާތަށް ކައުންސިލުން ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާ

 

 ންަނއިދިުނންތި މީހުްނނަށް ތަޢުލީމް ުއނގަ ޮބޑެ ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިްނގުާމއި 1.1
 

ނާިއ ޤާނޫ، ގައިވާގޮތުން( ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  13ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނގެ        
ބޮޑެތިމީހުންނަށް ތަުޢލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމުެގ  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި،

 . ތަަކށް މަތިކޮށްފައިވެއެވެއެޤާނޫނުން ރަށުކައުންސިލްގުމަށް ރާވައިހިންޕްރޮގްރާމްތައް 
 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 . ސްކޫލް ހިންގާފައިވާކަންޑިސެންބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ޕްރީ 1032 .3
ކްލާސްރޫމް، އޮފީސް ބައެއް  1ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ދަރަނޫބދޫ ސްކޫލުގެ ހުޅަނގުން އޮތް ހުސްބިމުގައި،  .1

ބޭނުންވާ ޓިނު  އަދި ހިޔާކުރުމަށް. ވާކަންހިމެނޭގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރަންަފަށއި ރާނައި މަތީބެރި ދުއްވާފައި
 ގެނެސްފައިހުރިކަން

 .އިން ފެށިގެން ޕްރީސުކޫލް ހިންގުން ސުކޫލުގެ ބެލުމުގެ ަދށަށް ބަދަލުވެފައިވާަކން 1036 .1
މަށް މަޢްލޫމާތު ލް މެދުވެރިވެގެން ހިންގާފައިވާކަބޮޑެތި މީހުންނަށް ޤާރީ ކޯސް، ކޮމްޕިޔުޓަރ ކޯސް ކައުންސި  .3

  ދީފައިވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ންސިލުން ސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުމަކީ، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުަތއް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެަދށުން ރަށުކައު ޕްރީ .3
ކުރަންޖެހޭކަމެއްނަމަވެސް، ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުން ރަށު ސްކޫލްގެދަށަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވާީތ، ޕްރީ ސްކޫލްގެ 
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ކުރަންފަށާފައިވާ ޢިމާރާތް ނިންމަވައި، އެތަނުގައި ބޮޑެތި މީހުްނނަށް ަތއުލީމާއި ހުނަުރ  ތަޢުލީމް ދިނުމަށް ޢިމާރާތް
   .ގޮތުގައި އެތަން ބޭނުންކުރުން މުހިއްމުަކން ބޮޑުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ ދަސްކޮށްދޭ މަރުކަޒެއްގެ

ބޮޑެތިމީހުންަނށް އެކިއެކި ތަމްރީނާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދީ ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް  .1
 މަގުތަކެއް އިތުރު ދޭންޖެހިފައިވާކަމަކަށްވާތީ އެކަމަށް  މަސައްކަތްކުރުމަކީ ރަށު ކައުންސިލުން ވަރަށް އިސްކަމެއް 

ތިބިމީހުންަނށް ތަމްރީންދެވޭނެ ގޮތެްއ  ތެރެއިން އެފަދަކަންކަމަށް ނެރެވެން ހޯއްދަވައިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ
ޔުންތައް އަދި މިގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ލިޔެކި. މަށް ދަންނަވަމެވެޖެއްސެވުހަމަ

 . ދަންނަވަމެވެބެލެހެއްުޓން ުމހިންމުކަމަށްރަށުކައުންސިލުން 
 

ލައިބްަރރީ ިހންގުާމއި ޒަމާނީ އެކިއެިކ ވަީސލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެްނ މަޢުލޫމާުތ  1.2
 ފޯރުކޮށްދިުނން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
ފައިސާ ހިމެނިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ކަންތައްތައް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަޞީލަތްތައް މަދުކަމާއި ބަޖެޓުގައި އެފަދަ 

 ގުމަށް ފުރުޞަތު ިލބިފައިނުާވކަންހިން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 

ނޑުތަކާިއ ިބންތައް ބެލެހެއްޓުާމިއ  1.1 އިޖުތިމާޢީ ަމރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިަވރު ކުޅޭ ާއއްުމ ދަ
 ކުޅިވަުރގެ ވަސީލަތްތަކާިއ އާއްމު ާޕރކްތައް ާޤއިްމކުރުން 

 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
ނޑުތައް ބެލެހެ .3 އަދި އާންމު ޕާކު މީހުްނނަށް މަޑުކޮށްލެވޭގޮތަށް . ރަނގަޅަށް ގެންދަވާފައިވާަކންއްުޓްނ ކުޅިވަރު ދަ

 .އިވާކަންއަތިރިމަތީގައިހުރި ޖޯލިފަތި ހެދުްނފަދަ ކަންތައްތައް ރަށުކައުންސިުލން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ
ނޑުބެލެހެއްުޓން ރަށުކައުންސިލު .1 ނޑުގައި ބޯޅަގެއެއް ޓް ބޯޅަ ން ކުރިއަށްގެންަދވާކަން އަދި ފުފުޓް ބޯޅަ ދަ ދަ

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަން
ކުރިން އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ބޭނުންކުރިތަން މިހާރު އަލަށް ޢިާމރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ގޯއްޗަށް ހިމެނިފައިވުމުން،  .1

 .ދޫކުރެވިފައިވާކަންގޮތަށް ޢިމާރާތް ރުފިޔާގެ ކުލި ލިބޭ -/3,000މިސްކިތް ޢިމާރާތް ކޮށްނިމެންދެްނ 
 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރަށްރަށުގައި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަުޒތަކަކީ، ރައްޔިތުންއެއްކުރުމުގައާއި، އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  .3
ޚިދުމަތްދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވޭޯތ ބެއްލެވުމަްށ ވަރަށްބޭނުްނތެރިތަނަކަށްާވތީ، އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއްގެ 

އަދި ރަށުކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދަވާ ޕާކްހެދުމާއި، މައިޒާންތައް ހެދުމާއިބެލެހެްއޓުން ރަގަޅަށް . ންނަވަމެވެދަ
  . ކުރިއަށްގެންދަވާގޮތަށް ހަމަޖެއްެސވުމަށްދަންނަވަމެވެ

ނޑުތަކާއި ބިންތަްއ ޕާކްތައް ހެދުމާ، މައިޒާންތަްއ ހަދައި އެތަން .1 ަތން ބެެލހެއްޓުމާ،ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާއްމު ދަ
ރަށުކައުންސިލްެގ ޤާނޫނީ މަސައްކަތަކަށްވުމާއެކު، އެފަދަ ތަންތަން ރަގަޅަށްބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ބެލެހެއްޓުމަކީ، 
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މީހަުކ ހަމަޖެއްސެވޭތޯ  ބަޖެޓުން ަޚރަދު ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބައްލަވައިެގން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫުލންހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި 
 . ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 

ުޓވުމަށާިއ ގުާމއި ގޭތެޭރގެ އަނިޔާތަްއ ހުއްއިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭެނ މަރުކަޒްތައް ހިން  1.30
އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމަާށއި، ުއމުރުން ުދވަސްީވ 

ހުންަނ މީުހްނނަށް ެއހީތެރިވުާމއި، އެފަަދ މީހުން މީހުންާނއި ނުކުޅެދުންެތރިކަން 
 ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާެމއް ާޤއިމްކުރުން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
އަނިޔާ ލިބޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން އެހީެތރިކަން ދެއްވާ  .3

 .ކަތް ކުރާކަންއެއްމައްސަލައިގެ ޙައްލު ހޯދުމަށް މަސައް
ނުކުޅެދޭ މީހުންގެގޮތުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށާއި ދުވަސްވީ މީހުންނަްށ ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ކައުްނސިލް އިދާރާއިން  .1

އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތެއް ހުރިނަމަ އެފަރާތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދާދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ . ފޯރުކުރަމުން ގެންދާކަން
  .މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަންފަރާތްތަކާއި ގުޅައިގެން 

 ނުހުންނަކަން އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް  .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިޖްތިމާޢީފޭރާން ރަގަޅުކޮށް ކުޑަކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި  ،ނިލަންދޫގައިހުރި ޗިލްޑްރަން ސަރިވިސް ސެންޓަރާއިގުޅިގެން .3
 .ަދންނަވަމެވެ ހިންގެންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭތޯ ބެއްލެވުމަށްރަށުގައި އް ޤާއިމްކުރުމަށްބޮޑުކުރެވޭނެ މާހައުލެ

ން އުފަލާއިއެކު ޙާލުދެރަ މީހުންގެ ކައިރިއަށް ކައުންސިލަރުން ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުންދާކަމީ މިކައުންސިލުމުސްކުޅި  .1
އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްަތކަށްވެސް އެހީވުމަށް ފަންޑް ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓިފަިއ  .ކުރާކަމެކެވެފާހަގަ 

 . ވާކަންވެސް މިކައުންސިލުން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރާމެވެ
ޤާއިމްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، މަރުކަޒު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް  .1

ގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން މިާހރަށްވުރެ ބޮޑަށް  ޤާއިމްކުރެވެންދެންވެސް އިޖްމާީޢ ޚިދުމަތާއި
 .  މަށް ދަންނަވަމެވެލުކަންދީ ބަލަހައްޓަމުން ެގްނދެވުސަމާ

 

އިާމރާްތތައް ރަޖިސްްޓރީ ކުރުާމއި އިާމރާތް ބިން ދޫކުރުުމގެ މަަސްއކަތްތަކާއި ބިމާ  1.33
ކުރުމުގެ ކަންަކން ބެލެެހއްޓުާމއި ބިންބިމާ ގުޅޭ ގޮތުން ިހންގާ ުމޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯްޑ 

 ބެލެހެއްުޓން 
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ބިނާވެށި ޕްލޭންހަދައި ފާސްކޮށްަފއިވާކަން .3
އާއި އެއްގޮތަށް ޯމްލޑިވްސް ލޭންޑް " ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ަޤވާޢިދު ިބނާެވށި " ބިން ދޫކުރެވެމުންަދނީ  .1

 .އެންޑް ސާވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ލިބިގެންކަން
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ޢިމާރާތާއި ، ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފުރަންޖެހޭ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކޮށް .1

 .ދަމުންދާކަންގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހައް
 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ރައްޔިތުންގެ  ފޯކަސްކުރެވިގެންބިނާވެށި ޕްލޭނަކީ، ވަރަށްފުާޅދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ދިގުމުއްދަތަކަށް 

އެކަމަކާމެދު ވަރަށްފުންކޮށްވިސްނައި،  ޕްލޭަނށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެކުރިންކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާތީ،  ނިންމުމާއެކު
ސަމާލުކަން ނޭުޅއްވުމަށް ޕްޭލނަށް ބަަދލުގެނައުމަށް ހުށަ މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭފަރާތްތަކާ ަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައިނޫނީ

ެގ ޚާއްޞަކޮށް ރަށުގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމަށާއި، ފައިބަރ މަސައްކަތަށާއި، ކުނިނައްތާލުމު. ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ފަދަ ކަންކަމަށް ޕްލޭންގައި ބިން  އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން މާސްޓްޖެހުން، މަސައްކަތާއި، ނަރުދަމާގެ ޕަންޕް ސްޓޭޝަން

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

  .ރަށް ބޮޑަްށބެއްލެވުމަށް ފަހުގައިކަމަށް ަދންަނވަމެވެވަބަދަލުކުރައްވަންވާނީ 
 

ބިންބިުމގެ ދަފްތަރު ެއކުލަވާލާ، ދަފްަތރު ބެެލހެއްޓުާމއި ބިމާބެހޭ ޤަުއމީ ދަފްތަރު  1.31
 އެކުލަވާލާ ބަަލހަްއޓާ ޤަުއމީ އިދާާރއަށް މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށް ދިުނން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 .ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި ބަަލހައްޓަމުން ދާކަން .3
 .ޤައުމީ އިދާރާއަްށ ފޮނުވާފައިވާކަންބިމުގެ ދަފްތަރު  .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 . ބިމުގެ ދަފްތަރު މިހާރުބަލަހަްއޓަުމންގެންދާގޮތަށް ޤަޥާއިުދން ބަަލހައްޓަމުންގެންދެވުމަށް ަދންނަވަމެވެ

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްުޓން  1.31
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ލް އިދާރާއިން ރަށު ކައުންސިލުން މިސްކިތްތަްއ ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަުފންނާިއގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ރަށުކައުންސި .3
 ކުރަމުންގެންދާކަން 

 .އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މިހާރު މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދާކަން  12.33.1032 .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަްނކަން މިހާރު ބަލަހައްޓަވަމުން ެގންދާގޮތަށް ޤަވާއިދުން ަބލަހައްަޓވަމުން ގެންދެވުމަށް 

 . ދަންނަވަމެވެ
 

 ން ބެެލހެްއުޓމާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ ަމސައްކަތްކުރުން ޤަބުރުސްތާ 1.33
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ގަބުރުސްތާން ބެލެހެްއޓުން ކޮންްޓރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން .3
 .ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކައުްނސިލުން ބަލަހައްޓަމުންެގންދާކަން .1
މީހުންކަމަށްވެފައި އިތުރުން ީމހުން ތަމްރީްނ  1ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ުކރުމަށްތިބޭނީ ދެިޖންސުގެ  .1

 .ފޯރައިފާނެކަންކުރިއަށްއޮތްދުވަސްތަކުގައިނުދެވިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ދަތިކަން 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ބެލެހެއްޓުމުެގ ކަންތައްތައް މިހާރު ބަލަހަްއޓަމުްނ ގެންދާގޮތަްށ ޤަޥާއިދުްނ ބަލަަހއްޓަމުން ގެންދެވުަމްށ ޤަބުރުސްތާނު 
އަދި ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައްވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާިއ  .ދަންނަވަމެވެ

 . ދަންނަވަމެވެ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް
 

 ާޤފީ ކަންކަން ިދުރވުން ތަންތަްނ ބެލެްއޓުާމއި ޘަރީޘާއާ 1.32
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނޑެއް ބަލަހައްޓަްނ ފަށާފައިވާކަން .3  . އާޘާރީ ތަރާގަ

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 

 ދީނީގޮތުްނނާއި ޤައުމީ ޮގތުން ފާަހގަ ކުަރންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާަހގަ ކުރުން  1.36
 :ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ 

 ދެޢިދު ފާހަގަ ކުރުންފަދަ ކަންތަްއތައް ކުރިޔަށް ގެންދާކަން .3

 . ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ުދވަސްތައް ސަރުކާރުން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފާހަގަ ކުރަމުން ގެންދާކަން .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ކަންކަން އަދި ދީނީ ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރުުކރުމަށް ކައުންސިލުްނ ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭދީނީގޮތުންނާއި 

ޒުވާުނންގެ މެދުގައި ދީނީ ރޫޙް އަދި ޤައުމީ ލޯިބ  . މަސައްކަތްތަކެއްކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ
ހާރަށްވުރެ އިތުރުމަސައްކަތްތަކެއް ހިންގެވޭތޯ ބެއްލެވުމަްށ ވަރުގަދަކުރެވޭތޯ  އެފަދަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރެއްވުމުގައި، މި

 . ދަންނަވަމެވެ

 

 އި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުން ރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާ މަގުމަތި ކުނިކަހާ ސާފުކު 1.31
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 . މަގުތައް ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ރަނގަޅުކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭކަން .3

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ރަށުގެ އެކިަތންތަނަްށ ދަޅާއިފުޅި . ރަށުތެރެއާއި، މަގުތައް ސާފުޮކށްބެލެހެއްޓެުމންދާގޮތް ރަގަޅުކަްނ ފާހަގަކުރަމެވެ

އެޅުމުގެ ުފރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މީުހންގިނައިން އެއްވެއުޅޭ ތަންަތނުަގއި ޑަސްބިންބަހައްޓައި އުކުމާ،ކުނިފަދަތަކެތި 

ންހުރި މަސައްކަތްތައް ޑަސްބިނަށް އެޅުމުގެ އާދަތައް މީހުންގެ ކިބާގައި އަށަގެންނެވުމަށް ކުރެވެ ކުންޏަށް ހިމެނޭ ތަކެތި
ަރށުގެ ރީތިކަންގެއްލި ރަށަށް ޒިޔާރަތްުކރަމުންދާ މީހުންަނށް ކުމުން އުއެފަދަތަކެތި ރަށުގެ އެކިތަްނތަނަްށ  ކުރުމަށާ،

ފުރުޞަތުކުޑަކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށް ރަށަކީ  ުދށުުމގެގަޅުގޮތަކަށް ނަރށާމެދު ނުރަ ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރުވެރިންނަށް



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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ރީތި ސާފު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ަހދައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ިޒޔާރަތްކުރާމީހުންނަށް ހިތްގައިމު މާހައުލަކަށް ހެދުމަްށ 

 . ށް ަދންނަވަމެވެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަކުރެއިތުރަށް 
 

 ޑު ަމގުމަތި ދިއްާލ ބެލެއްެހއްުޓން ނރޭގަ 1.32
 :ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 .ދިއްލުން ރަށުކައުންސިުލން ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަުމން ގެންދަވާފައިވާކަންމަގުތައް 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް މިހާރު ބަލަހައްޓަުމްނ ގެންދާގޮތަށް ޤަޥާއިދުން ބަލަަހއްޓަމުން ގެންދެވުމަްށ 
 .  ދަންނަވަމެވެ

 

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ުކުރން 1.31
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ހުވަނީގެ އުނދަގޫވުމުން ބޭސްޖަަހމުން ގެންދާކަން 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 

ކަން ާޢއްމު ަފރުދުްނނަށް އެހީތެރިކުއްލި ނުަރއްކަލުގެ ޙާަލތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުަގއި  1.10
 ފޯރުކޮށް ދިުނން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 . ލެއް ހެދިފައި ނުވާކަންލަތުގައި ކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫއެފަދަ ހާ .ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްދިމާވެފައިނުވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 . މުހިއްުމކަމަށް ދަންނަވަމެވެދިމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެތިބުމާ، އެކަމަްށ ޕްލޭނެއް ހެދިފައިއޮތުން 
 

ދި ގެސްްޓ ހައުސް ަފދަ އަ ކެފޭ ދާއިާރގެ ފިހާަރ ތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި ރެސްޯޓރަްނޓް 1.13
 ން ބެލު ތުގެ މަިތންތޯތަންތަން ހުްނނަނީ ިދވެިހރާއްޭޖގެ ޤާޫނނުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
ފިހާރަ ތަކާިއ، ހޮޓާަތކާއި ރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭ އަދި ގެސްޓް ހައުސް ފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ދަރަނބޫދޫ 

 . ކަންކުރިން ސިއްޙީ މަރުކަޒު މެދުވެރިކޮށް ޗެކްކުރާ

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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ނުލީ ެއއްޗެއްާސއި ިއންޖީުނ ނގާ އުޅުާމއި މަގުމަީތގަިއ އިންޖީމަގުމަތީަގއި މީހުން ހި 1.11
ގެ ކަންަކން ާޤނޫނާިއ އެްއގޮްތވާގޮުތގެ މަީތން ިއންތިޒާމްކޮށް ނުލާ ެއއްޗެހި ުދްއވުމު 

ނޑުަގއި ުދްއވާ  ބެލެހެއްޓުމަާށއި، ާއންުމންެގ އަތުްނ ީފނަަގިއގެްނ ެއއްގަާމއި ކަ
ނަޑއަާޅ އުޅަނުދފަހަުރން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާުރެގ ކަމާ ބެހޭ ވުޒަ ރާިއން ކަ

ނޑުތަކާ  ޒާމްކޮށް ބެލެހެއްުޓން ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެ މަިތން ިއންތި މިންގަ
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

އެޅުވޭތޯ  މަގުތަކުގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދުއްވަމުންދާ ފަރާތްތައް ަހމައަކަށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޕޮލިހުންނާ .3
 މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާކަން

ލާއި ލުިއ ފަސޭހަ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް އަޮތޅު ކައުންސިއެއްގަމު ލައިސަންސް އާންމު ފަރާތްތަކަށް ހޯދައިދިނުމުގައި  .1
 ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭކަން

 . ފީ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭކަން .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ަމށް އެއްޮގތަށް ކަްނކަން ބެހެއްޓެވުދާ ރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްުދވަހަށް ދުއްވާތަކެތި ިއތުރުވަމުްނދާތީ، ޤަޥާޢި
 .ދަންނަވަމެވެ ކުރެއްވުމަށްށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް މިހާރަ
 

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުާރ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުަގއާއި ޝަުރޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާުރެގ  1.11
 އިދާރާތަކަށް އެހީެތރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިުނން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 ކޯޓުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭކަން .3
ޞިއްޙީދާއިރާއަށް ދިމާވާދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަްށ ރަށުކައުންސިލުން މަސައްކަތްތައް  .1

ދިނުމުގައި ސުކޫލުން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ކަންކަން ހަމަޖައްސައި : ތަޢުލީމީ ދާއިރާކޮށްދެއްވަމުންގެންދާކަން 
ބޭނުންާވ ތަކެއްޗާއި ކުދިކުދި މަރާމާތުތަްއ . ކައުންސިލުން މާލެއަށް ދަތުރުޮކށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާކަން

 .ތަނުގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ކޮށްދެވޭ ކަން
ްނ އެއްބާރުލުން ސުކޫލުން ބޭުނންވާ ތަކެއްޗާއި ކަންކަން ހަމަަޖއްސައި ދިނުމުގައި ކައުންސިލު: ތަޢުލީމީ ދާއިރާ .1

 .ދެއްވާކަން
 .ކައުންސިލާއި ސުކޫލާދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކަން .3

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ރަށު ކޯޓާއި، ރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ކައުންސިލުން ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން 
ދާއިރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ދެއްވުމާ . ވަރަށްރަގަޅުކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަން އުފަލާއެކު މިކައުންސިލުން ފާހަގަކުރަމެވެ

އިސްކޮށްތިއްބަވާ ބޭުފޅުންނާ އެދާއިރާއަކާގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އިތުރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމުގައި ދާއިރާތަކުގެ 
 . މަޝްވަރާކުރައްވައި ރަށުގެ އެކިކަންކަން އިތުރަށް ރަގަޅުކޮށް ވަރުގަދަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްދަންނަވަމެވެ
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ުނތަކުގެ ދަށުން ރަށުގެ ބާުރގެ ދަށުަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭޮގތުންނާއި އެިކއެކި ާގނޫ 1.12
ރަށު ކައުންސިލާއި ަހާވލުކޮށްފައިވާ ކަންކަާމއި ގުޅޭ ގޮތުްނނާއި ސަރުާކރުގެ އެިކއެކި 
ނޑައަޅާ ހުއްދަަތއް ޫދކުރުމާއި އެފަަދ  ވުޒާރާތަކުން ަކއުންސިްލ މެދުވެރިކޮށް ދޫުކރަން ކަ

 ހުއްދަތައް ބާތިލް ކުރުަމށް ކައުންސިލުން ކޮށްަފިއވާ މަސައްކަތްތައް 
 

 :ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ޓީމަށް 
 މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން .3
 .ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން .1
 .އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް .1
 ސައިހޮޓާ ހުއްދަ / ވިޔަފާރި  .3
 އައިޑީކާޑު ހައްދައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް މިހާރު ހޯދިފައިވާކަމަށް .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭަހވާނެގޮތަކަށް ހުއްދަދޫކުރެއްވުމާ، ހުއްދަދެއްވުމުގައި ހަމަޖެހިަފއިވާ ޤަޥާޢިދުތަކާއި، 
 . މަށް ދަންނަވަމެވެދެއްވު ސަމާލުކަން އަބަދުވެސްވުމަށް އުޞޫލްތަކާއެއްގޮތައް ކަންކަން ެގންދެ

 

ކުދިްނާނއި މަރުވާ މީުހންގެ ރެޯކޑު ބެލެހެްއޓުމާއި ސަރުާކރުގެ ކަމާއި އަލަށް އުަފންވާ  1.16
ބެހޭ އިދާާރއިްނ ައންާގ ގޮތެްއެގ މަތިން ަތާފސްހިސާބު ަނގާ ބެލެހެްއޓުމާއި އެރަެށއްެގ 
ރަޖިސްޓަީރގައި ރަށްެވހިެވފަިއވާ މީސްމީހުްނނާއި ރަްށވެހި ުނެވ ދިރިއުޅެމުންާދ 

 އުޅޭ ބިދޭސީްނގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެެހއްުޓންމީހުންާނއި އަިދ ެއރަށުަގއި ދިރި 
 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 .ރަށުގައި އެކިބޭނުންތަކުގައި އުޅެމުންގެންދާ ބޭރު ރަށްރަށުގެ މީހުްނގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހެދިފައިނުވާކަން .3
  .ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާާލފައި ވާކަން .1

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ގައި އެކި ބޭނުްނތަކުގައި އުޅެމުންގެންދާ ބޭރު ރަށްރަށުެގ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ަތއްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ރަށު

 . ޤަޥާޢިދުން ބެލެހެއްޓެވުަމށް ދަންނަވަެމވެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު  ދިއަ. ދަންނަވަމެވެ
 

ނަޑއަޅާ މިނޫންވެްސ ކައުންސިލުން  1.11 ދޭންެޖހޭެނކަމަށް އެކިއެކި ގާޫނނުތަކުގެ ދަށުން ކަ
 އެހެިނހެން ހިދުމަތް ިދުނން

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  
 .އް ފާހަގަކުރެވިފައެއްނުވާކަންއެފަދަ ކަމެ
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 ވަނަ ބައި ހަތަރު
 ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުުޅން 3

 ކައުންސިލްތަކާއި ފުލުުހންނާއި އޮްނނަ ގުޅުން  3.3

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިދާރީ  10 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ކައުންސިލްތަކުގެ އެހީއަށް ދާއިރާތަކުގައި ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި 

 . ހުންނަށް އެީހތެރިވެދޭންޖެހެއެވެއެދިއްޖެނަމަ ކައުންސިލްތަކަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ފުލު

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުްނ ، ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި .3
 .ތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމުްނގެންދާކަންއެހީ

މަސްތުވާަތކެތި ފަދަ ކަމެްއ / އާންމު ގޮތެއްގައި ކައުންސިލްެގ އެހީތެރިކަމަށް ފުުލހުން އެދެީނ ރަށުގައި ޓްރެފިކް .1
 .ހިނގައިގެން ރިޕޯޓް ކުރުމުން ކަން

އެދޭކަންކަމުގައި އެންމެއެދެވޭ ގޮތެއްގައި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން ފުލުހުންގެ އެީހތެރިކަމަށް  .1
 .ރަށުކައުންސިުލން ފާހަގަކުރާކަން ލިބެމުންނުދާަކން

 

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

 . އާވިސްނުންތަކަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން ފެންނަކަމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް  3.1
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ  13 ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

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

  ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލުން ހަމަޖެއްސުމާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުްނވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން 
 .އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެެއވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 އެކިއެކި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރަށުގައިހުރި ދައުލަތުގެ ތަންތަން 
 ރަށުކޯޓް .3
 ރަށު ސްކޫލް .1
 ޞިއްޙީ މަރުކަޒު  .1
 އިންޖީނުގެ / ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  .3
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ދައުލަތުން އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ރަށުގައި ދެއްވުމަށް ޤާއިމްކޮށްދެއްވާފައިވާ އިދާރާތަކާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަވައިގެްނ 
 . ކައުންސިލުން މަސައްކަތްތައް ހިންގަވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ

 ަޙރަކާތްތަކުަގއި އަިމއްލަ ަފރާތްތަކުގެ ދައުރު ތަރައްީޤގެ  3.1
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ  13 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .3

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

ގެ ދަރަނބޫދޫވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  16ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1
 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާޢަތްތަކަށް 

މިގޮތުން އެހީ ދޭން ވާނީ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީ . ފައިސާ އާއި ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން އެހީ ދެވިދާނެއެވެ
ނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި މިންގަނޑުތަކާ ތައާރުޟުނުވާގޮތަށް ކަުއންސިލުން ފާސްކޮށް  ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަ

 .ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ ދަުށްނނެވެ

 :ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ޓީމަށް 

 .ހެދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެހީތެރިކަމާއެކު، ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބުރުތައްފައިސާގެ އެކި ފަރާތްތަކުގެ  .3
ޖަމްއިއްޔާތަކުންނާިއ އަންހެނުންގެ  އަދި  .ޚަރަދު ކުރުމަށް އެހީތެރިކަންދެއްވާަކން ކައުންސިލަރުން ކުޅިވަރަށް

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

 ކަންޖޯިލފަތިަތއް އަތިރިމަތީ ހަދައި ބަލަހައްޓަުމން ގެންގޮސްފައިވާ މީހުންނަށް ިތބެވޭގޮތަށް .1
ގައި ރުއްތަކުގެ ވަށައިގެން ރަގަޅުފެންވަރަަކށް ބުރުތަކެއްހަދަިއ މީހުންަނށް އިށީދެހެދޭގޮތަްށ ބަނދަރު ސަރަޙައްދު .1

 ހަދާފައިވާކަން 
 .ފަރާތެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިިބފައިވާކަންރަށުން ނައްތާނުލެވި ހުރި ބައެއްކުނި ތިލަފުއްޓަށް ެގންދިއުމަށް އަިމއްލަ  .3
 .ބުތަކުގައި ޑަސްބިން ބަހައްޓާފައިވާކަންއެހީގައި ރަށުތެރޭ އެކި ހިސާ އެޑް ޖަމިއްޔާގެ .2
އެއްގެ އެހީތެރިކަްނ ހޯދިފައިވާކަމަށް ބަ ހިންގުމަށް އޮޑިވެރިންނާއި ގިނަ ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 20މިނިވަން  .6

 .ރަށުކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެްއވާފައިވާކަން
ނޑު ސާފުކުރުން  .1  .ފަށައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާކަން ގެ މަސައްކަތްޗޭންޖިންގ ރޫމް/ ފުޓުބޯޅަ ދަ
 .ތުންގެ އެއްބާރުލުން ހޯދިފައިވާަކންމަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެކި ދާއިރާތަކާއި ރައްޔި  .2

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

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

 .  ދަްނނަވަމެވެ ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް އިތުރަށް ރޫޙް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އިޖްތިމާޢީ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 އެހީ  ޢާންމުދޭ ަކއުންސިލަްށ ސަރުކާރުން  3.3
 ރަށު ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  21ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

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

 އާބާދީ  (ހ)

 ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު  (ށ)

 އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދު ( ނ)

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

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

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ   (ޅ)

ވަނަ މާއްދާގައި  11ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއްކަމަށް ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ( ކ)
ނޑައަޅާފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ރަްއޔިތުންނަށް ހޯދައިިދނުމަށް ދަުއލަތުްނ  ކަ

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

 ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތު ލިބިިދނުން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލަށް އުންސިލަށް ބޭނުންވާ ޢާއްމުއެހީ ޭބުނންވާމިންވަރަށް ކަ ވަނަ އަހަރު 1032
 ލިބިފައިނުވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

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

  . މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

 20ގެ  62: ޞަފްޙާ 

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

 

 ކުއްލި ޙާލަތުަގއި ކަުއްނސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ާވގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް  11ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނޑައަޅާފައިވާ އެހީގެ އިތުރުން ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް  ސަރުކާރުން ދޭން ކަ

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

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިނުވާކަން 1032

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ހޯއްދެވުމަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލަށް  ތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރައްވާނެކުއްލި ޙާލަ
 . މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ިލޭބ ވަސީލަތްތަކުން ކައުްނސިލަށްދޭ މިންވަރު  3.6
 :ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް 

  (ބަނދަރުން)ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ފެން ވިއްކުން  

 ވަނަ ބައިފަސް

 ންރައްޔިތުންގެ ބައިވެިރވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބުާދރީވު 2

 ޝަކުވާ ބަލަިއގަތުމާއި ަޖވާބުާދރީުވން  2.3
 ރަށު ވާގޮތުން ގައި( ބ) މާއްދާގެ  ވަނަ 01 ޤާނޫނުގެ ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 .ޖަާވބުދާރީވާންޖެހެއެވެ އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެއް ތަްއޔާރުކޮށް ކައުންޓަރުން ލިބޭގޮތަށް ހުރިކަން .3
 .ނުވާކަންއަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ،ޖަވާބުދާރީ ާވނެގޮތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައި  .1
 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދެމުން ގެންާދކަން 1ކައުންސިލްއިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތަކަށް  .1

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 .ށް ދަންނަވަމެވެޥާިޢދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަޤަ ބުދާރީ ުވމާބެހޭ އުޞޫލެއް ހައްދަވައިހުށަހެޅުމާ،ޖަވާޝަކުވާ 
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މާއި ަރއްޔިުތންގެ ޚިޔާާލއި މަޝްަވރާ ކަމާބެހޭ ރައްޔިތުްނގެ ބަިއވެިރުވން ހޯދު 2.1
 ފަރާތްތަކަށް ދިނުން 

އިދާރީ ވާގޮތުން ވަނަ މާއްދާގައި  11ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .3
ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، 
  .ބައިވެރިވުމާ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެންނެވެ

ގެ ަދށުްނ ( ށ)ަވނަ މާއްާދގެ  11 ޤާނޫނުގެ ހިންގުުމގެ ޞޫލުންއު ލާމަރުކަޒީ ދައިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަަކށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ 

 .ޒިންމާއެކެވެ ގެކައުންސިލްރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ތަފާތު އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގަޔާއި ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ހޯދުމަްށ ރައްޔިތުންނާއި  .3
އި ގުޅޭގޮތުން ބައްދަލުކުރާކަމަށް އަދި ކުދި ޮކމެޓީތައް ބާއްވައިގެން ބައްދަލުުވންތައް ބާއްވާ އެކިއެކި ކަންަކމާ

ލާކަމަށް މަޢުލޫމާތު އަދި މުހިއްމު ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަމާގުޅޭގޮތުން ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާ. މަޝްވަރާ ހޯދާކަން
 .ލިބިފައިވާކަން

 : ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް .1
 . ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތުވުން

 . ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ އެއްބާރުުލން ނުިލބޭކަން
 .ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ފަންނީ ޤާިބލްމީުހން ނެތްކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނިންމުންތަްއ ކައުންސިލުން ނިންމެވުމުގެުކރިން ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ  ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު .3
ހޯއްދަވަމުންގެންދަވާކަން ފާހަގަޮކށް މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯއްދެވުމަށް އިތުރަށް 

 .  މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުަމކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ލާމަރުކަ .1

ނިންމުމަށް  ދިމިޤްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން،
ާޤފީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްަރުށގައި ދިރިއުޅޭ ޘަ އިޤްތިޞާދީޮގތުންނާިއ، މަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިާމޢީގޮތުްނނާއި،

ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެފެންވަރު މަތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނާ އެންމެގާތުން 
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން ކަމަށް 

 އިތުރަށް ކުރެއްވެންހުރި ވާތީ، އެގޮތުގެމަތީން ކަންަކން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން 
 . އެންމެހައިކަންކަން ކުރިއަށްގެންެދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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 ވަނަ ބައި ހަ
 އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 6

 .ކޮމިޓީަތއް އެކުަލވާލުންއަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ  6.3
ގެ ދަށުން ކޮންމެ ރަށު ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  12ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 2ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް  1032ޑިސެންބަރ01ު .3
  .މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިާވކަން

 .ކޮމެޓީގެ ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ .1
 .އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަން .1
ގައި  1036 އޭޕްރީލް 03މެންބަރަކު އިސްތިއުފާދެއްވުމުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ  .3

 .އާމެންބަރަކު އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާަކން

 ލިއްޔަތު ްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިީޓެގ މަސްއޫއަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަ 6.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްެވހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮުތން ރަށު ކަުއންސިލަށް ލަފާ  .3
 .ނުވާކަން މަސައްކަތެްއ ކޮށްފައިދިނުމަށް ކޮމެޓީއިން 

 :ކޮމިޓީގެ މުދާ މިލްކު ކުރުމަށާއި ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތް ހިންގުމަށް ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތް .1
 .ޓަރގެއެއް އަޅައި އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުންހެޑްމަސް -
ރުފިޔާގެ  30000/-ލިބޭގޮތަށް  1%ލުއިލޯން އުޞޫލުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ދޫކޮށްގެން ތަކެތި ގެނެސް  -

 . މަގުން ލޯނު ދޫކުރަމުން ގެންދާަކން
 .އުފުލިފައިނުވާކަން މިހާތަނަށް ކޮމިޓީއިން ދައުވާޮކށްަފއިނުވާ ކަމަށާއި އަދި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް .1
 :އާމްދަނީ ހޯދުމަށާއި އަންހެުނންެގ ތަރައްޤީއަށް ކޮމިޓީއިން ކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތް .3

 ހެޑްމާސްޓަރުގެ ކުއްޔަށް ދިނުން -
 . ދޯނި އެހެލުމަށް ވިންޗް ކުއްޔަށް ދިނުން -
 .ހެޑްމާސްޓަރ ގޯތީގެ ރުއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން -
 .މަދު ފަޅައި ދިނުން -
 . އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހައި ސާފްކުރުން -

 .އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވާކަން .2
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ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި އިސްނަގައިގެން އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ޭހލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  .6
 .ނުވާކަން

އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި ންކަމުގައި ސިޔާސީ ކަ .1
 .ބައިވެރިވަމުންދާކަން

އީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން އެންމެ މަތީ ނަތީޖާ .ސީ.މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ އަންހެނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ޖީ .2
 .އިނާުމދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ހޯދާ ކުދިންނަށް ފައިސާގެ

 . ފައި ނުވާކަންކުރެވި މަސައްކަތެއްއަންހެނުންގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް  .1
 .އެއްކުރެވިފައިނުވާކަންއަދި އަންހެނުންނާ ބެހޭ މުހިއްމު މަޢުޫލމާތު  .30

 . ރުފިޔާ ކަން 153,221/40: ކޮމެޓީގެ މާލިއްޔަތުގައި ހުރީ  -
 .ފައިސާ ރައްކަކުރަމުންދަނީ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައިކަންކޮމެޓީގެ  -
 . ކޮމެޓީގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ޤަވާޢިދުން ބަރާބަަރށް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން -

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް  މަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީން ރަށުކައުންސިލާއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް . 3
ކޮމެޓީގެ  ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ. ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން މިކައުންސިލުން ފާހަގަކުރަމެވެ

ރަށްވުރެ މިހާސިލް އިާދރާގައި މައްސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތީްނ ކައުން
 . އުލެއް ޤާއިމްކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެރަގަޅަށް ހިންގޭނެ މާޙަ

ޤާނޫނީ ޮގތުން ލާޒިމުކޮްށފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަމުން ެގންދެވުމަށް އަންެހނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ . 1
 . އްވުމަށް ދަންނަވަެމވެކޮމެޓީއަށް އަންގަވައި އެ ކޮމެޓީއަށް އެހީތެރިވެދެ

 ހަތްވަނަ ބައި 

 ކައުންސިލުން ިވޔަފާރިކުރުން 1

ދިވެިހރާއްޭޖގެ އިދާީރ ދާިއރާތައް ލާަމރުަކޒީ އުސޫލުްނ ހިްނުގމުގެ ާޤނޫުނ   1.3
 ފާސްވުުމގެ ކުިރން ހުިރ ރައްޔިތުްނގެ ވިަޔފާިރއާިއ މުދަލާއި ަފއިސާ 

ވަނަ މާއްާދއިން މިޤާނޫަނށް ޢަމަުލ  311ޤާނޫނުގެ  ިހންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކުރުމުގެ ކުރިން ހިންގަމުންއައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ، މިޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާއި 

އި ހުރި ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ރައްޔިތުންގެ ހަމައަށް ހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތަކުގަ
ހިންގަމުން އައި މަދަރުސާތަކާއި މަކުތަބުތަކާއި ކްލާސްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ  ތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުންމުދަލާއި ރައްޔި

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

ރަށު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ތަކެތި ބަަދލުވާނީ ރަށު ކައުންސިލްގެ . ތަކެތި ބަދަލުާވނީ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ދަށަށެވެ
 .ދަށަށެވެ
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 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 :ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން  2015 .3
 ރަށްވެހިގެ .3.3
 އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު .3.1
 އިންޖީނުގެ .3.1
 ބޭސްފިހާރަ .3.3

 
 : ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ  .1

 
 ބަދަލުވި އިރުހުރި ފައިސާ  ބަދަލުވި އަހަރު  އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް 

 ރުފިޔާ  111.62 12.01.1033 ރައްޔިތުންގެ އައިޓަމްތަކުގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް 
 ރުފިޔާ  161،113.12 12.01.1033 ދަރަނބޫދޫ އެކައުންޓްގައި ހުރި ަފއިސާގެ ތަފްޞީލް

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަސީލަތްތައް ކައުންސިލުން ކުރަުމންާދ ވިޔަފާރިތަކާ ކަުއންިސލަށް  1.1
 ގާއިމުުކރުމާއި އިްނވެްސޓްކުރުން 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިްލތަކުްނ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި،  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާ ކުރުމާއި، ކައުންސިލްތަކުން އެހެނިެހން ފަރާތްތަކާ ވިޔަފާރީގެ 

ވެ ދިނުމާިއ، ކައުންސިލްތަކުން ތަކެތި މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ކައުންސިލްތަކުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރި
 . ގަތުމާއި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ާބރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައިެވއެވެ

    :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 އެފަދަ ކަމެއް ކުރެވިފައެއްނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

ޤަޥާިއދު ތަންދޭގޮތެއްގެމަީތން ކުރެވެްނ ހުރިކަންކަން ކުރުމަށް ހުރިދާއިރާތައް ރަގަޅަށްބަލާ ދިާރސާ ކުރުމަށްފަހު ޤާނޫނާއި 
 . ދަންނަވަމެވެ

 ކައުންސިލުން ފީާއއި ކުިލ ނެުގން  1.1
ވަނަ މާއްދާިއން ކައުންސިލްތަކުން ޭދ  12ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑައަޅާ ފީނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަްށ ލިބިގެންވެއެވެޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް  މިގޮުތްނ . ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަ
ނޑައަޅަންވާނީ އެަތނެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެަމތިްނ  ނަގާ ފީ ކަ

 ކަކީ؛މިގޮތުން ނެގޭ ފީތަ. ކަމުގައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ ( ހ)

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް ނަަގންޖެހޭ މަހު ފީ  ( ށ)

 ރަށު ފެންވަރުގައި ދެވޭ މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތަށް ނެގޭ މަހު ފީ  ( ނ)

 ކުނި ޖަމާކޮށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް ނަގާ މަހު ފީ  ( ރ)

ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީރަށުގައި  ( ބ)  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަ

 އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ ( ޅ)

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

ނޑައަޅާފައި ( އ)  ވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީޑައިވްކުރުމަށް ކަ

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

 .މުގެ ދަށުގައިާވ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ ކުލިކައުންސިލްގެ ބެލު ( މ)

 .ގޮއިފާލައްބަ އާއި ހިންނަ ފަދަ ަތންތަނުގެ ކުލި ( ފ)

 .ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި ( ދ)

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

 (ފައްތިއާ، މުދާ އަރުވައި ބޭުލން. )ނދަރު ބޭުނންކުރުމަށް ނަގާ ުކލިބަ ( ލ)

 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކައުންސިލުން ފީއާއި، ކުލި ނެުގމަށް އަދި ނިންމިފައިނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނެގުމުގައ ކައުންސިލުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލަށް ނެގިާދނެފީތައްކަމަށް ކަ
 . ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ފީނެގުމުގަިއ ކުރެވެންހުރިކަންކަން ނިންމެވުަމށް ދަންނަވަމެވެ

 ރައްޔިތުްނގެ މުދާ ވިއްުކމާއި ބަދަލުކުުރން  1.3
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްގެ  11ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 :ވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެ 
 10އަށް ދަރަނބޫދޫ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ިމލްކް ވެރިކަން ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒު ލިމިޓެޑް

 .ވާލުކޮށްފައިވާކަންގައި  ޙަ 1033އޮކްޓޯބަރު 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ތަކެއްޗެއްވިއްކައި ބަދަލުކުރާނަމަ ޤާޫނނީޮގތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަކންކަްނ ފުރިހަމަކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ އަގުހުރި 

 .  އެފަދަކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް ަދންނަވަމެވެފަހުގައިޫނނީ އިންވެސްޓްމަންޓްސްތަކުގެ ފުރިަހމައަގެއް ބެއްލެވުމަށް

 ކައުންސިލުން ހުުޅާވފަިއވާ ަފންޑުަތއް  1.2
    :ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ 

 ރަށުގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްވާ ފަންޑް  .3
އެހީއަށް ބޭުނންވާ ީމހުނަށް އެީހ ހޯދުމަށްޓަކަިއ ަފންޑު ފޮއްޓެއް ހުޅުވިފައިވާކަމަްށ ކައުންސިލުން  ޚާއްޞަ .3.3

 މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަން 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް ލިބޭފައިސާއާއި، ކައުންސިލަށްލިބޭ ބަޖެޓްގެ ބޭރުން ކައުންސިލުން ހިންގަވަންޖެހޭ ތަފާުތ 
 . ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ޤާއިމްކޮށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުެގމަތީން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ދަންނަވަމެވެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

 ކައުންސިލުން ޯލނު ެނުގން 1.6
ވަނަ މާއްާދގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީެގ  21ޤާނޫނުގެ  ިހންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

 .ފައިސާ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފަކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންޖެހެއެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .މިހާތަނަށް ޯލނެއްަނގާފައިނުވާކަންކައުންސިލުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 ކައުންސިލުން އެހެްނ ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ިދުނން 1.1
ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް  22ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

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



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .އެއްވެސްފަރާތަކަށް ލޯނެއްދީފައިުނވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ަފއިސާހުރެފައި އެއްވެސް މަންފާއެއްނުލިބޭޮގތަކަށް 
ގެންނަމަވެސް އުންސިލްތަކަށް ޯލންޫދކުރައްވައިއެހެންކަލޯންޭބނުންވާ ގިނަޢަދަދެއްގެފައިސާ ބަހައްަޓންޖެހޭނަމަ، 

ރައްޔިތުންނަށް އިތުރަށް މަންފާލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯއްދަވަންޖެޭހނެތީ، އެކަމަށް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ނިންމަވައި، 
 . ދާނެކަންކަން ިހންގެުވމަށް  މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެންގެ ފައިސާއިން އިތުރު ނަފާ ނެރެވިރައްޔިތު

ން އަނބުރާ އުޫޞލު ުނންކޮްށގެން ވިޔަާފރިފައިސާ ބޭ އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުގެ  1.2
 ދައްކާގޮތަށް ތަންތަން ެހދުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އަމިއްލަ  26ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ، ފަރާތްތަކުން އެފަރާްތތަކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި  ކަ

އެވަސީލަތެއް ހިންގުމަށްފަހު އަނބުރާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައވާ ހޮޓާ، ގެސްްޓ 
އި ހައުސް، ފާލަން، މަގު ނުވަތަ ބަނދަރު ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ

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

 .ންޖެހެއެވެފޮނުވަ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

  .އެފަދަ ތަނެއް ހެދިފައިނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 . ދަންނަވަމެވެ

 ކާކުރެވުނު ޖުމުލަ ަފއިސާރިޒަރްވގެ ގޮތުަގއި ަރއް  1.1
ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް  13ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ރިޒާވް ގެގޮތުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓިފައިނުވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މަށްވާތީ، އަހަރެއްެގ ފަހަށްފައިސާ ރައްކާކޮށް މުހިއްމުކަންކަމަށް އިންވެސްޓްކުރެވޭެނގޮތް ހަމަޖެއްސުން މުހިއްމުކަ
 .  ޤަވާޢިދުން ޖަާމކުރަމުންގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ 2%އާމްދަނީން 
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 ވަނަ ބައި އަށް
 ކުރުން ޙާޞިލުރިމަގަށް ރޭވުމާއި ަނތީޖާ ކު 2

 ޕްލޭން އެކުލަވާުލން  2.3
 :ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ޓީމަށް 

 .ވާކަންކުރެވިފައިސްންޝަލް ޕްލޭން ރިވައިނާއި ފައިނޭތަރައްޤީ ޕްލޭ .3
ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލާއެއްގޮތަްށ ތަރައްޤީގެ މަގުގައި އިތުރަށް ައޅަންޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު ަހރުދަނާގޮތެއްގައި  .1

  .އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިފައިވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ނަތީޖާ އާއިމެުދ  އި، އެކަމެއްގެވައަންނަމުންދާ ބަދަުލތަކާމެުދ ފުންކޮށްވިސްނަ ކުރިމަގަށްރޭވުމުގައި ޒަމާނަށް

އަށް އަންނަމުންާދ ރާއްޖެ. ނަތީޖާ ނެެރވެންހުރިކަންކަމަށް ރޭވުންތެރިކަްނބެހެއްޓުން ވަރަށްުމހިއްމެވެ ދުރާލާވިސްނުމާއެކު،
ބަދަލުތަކުގެތެރޭގައި ކުރިން ވިސްނިފައިނެތް އެތައްކަމެއްއިުތރުވެ ރަގަޅުނަތީޖާތައް ފެންނަމުންދާއިރު، ނުބައި 

ކުރިން ތަރައްޤީއަށްކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތައް އެހެންގޮތްގޮތަްށ . އެތައްކަމެއްވެސް އަންނަނީ ެފންނަމުންނެވެ
ބަދަލުތައްެގންނަްނ ތުންަނށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުންައއި ކަންތައްތައްވެސް މިއަދުމިވަނީ ބަދަލުވަމުންދާއިރު، ރައްޔި

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

ނީ ޕްލޭންތައް އެކަށަނޭޅުއްވުމަށާއި، ކަންކަްނ އެކަމަކާގުޅޭގޮތުން ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއެކު ދުރަށް ވިސްނުމަށްފަހުގައިނޫ
 . ދަންނަވަމެވެ އެގޮތުގެ މަތީންނޫނީ ނުކުރެއްވުަމށް

 ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން  2.1
 :ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް 

 .ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއެކު ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ދަތިވާކަން
 . ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްޞާ ކޮށްފައި ނުވާކަން ތަރައްޤީ

 ލްގެ ލަފާ އަތޮޅު ކައުންސި  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގައި ރަގަޅު ނަތީޖާއަކާހަމަައށް ގެންދިއުމަްށޓަކައި ތަރައްޤީ ޕްލޭންގައި ހިމަާނފައިާވ ޕްރޮގްރާމް
  . ރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރައްވުމަށް ދަންނަވަމެވެބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް މިާހރަށްވު

 ކުިރއަށްދާ މިންަވރު ދެެނގަތުން  ޕްލޭނުގަިއ ހިމެިނފަިއވާ ހަރަކާތްތައް 2.1

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ތައްޔާރުކޮށް މަސައްކަތުތާވަލެއް ގެ އަހަރ1032ީ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން ހިގަމުން އަދި ނިމެމުންދާކަންކަން ރެކޯޑްކޮށް ޤަޥާޢިދުން 
 . ބަލަހައްޓަވަމުންެގންދެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 ނިންުމން   
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ަވނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރ ރިޕޯޓްގައި  1033ބެލި ެބލުމުން ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ޓީމުން 

ފައިނުވާކަން އަތޮޅު ސްލާޙް ކުރުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ދެންނެވިަފއިވާ ގޮތުގެމަތީން އިސްލާޙްކުރައްވާއި
 އް މަސައްކަތްތައިާދރީ ބައެއް ބެލި  ގެމޮނިޓަރިންގމަސައްކަތުގައި 1032 އަދި. ކައުންސިލުން ހިތާމައާއެކު ފާހަަގ ކުރަމެވެ

 ނަމަެވސް ބައެއް މަސައްކަތްތައްއެހެން . އެންމެ އެދެވޭޮގތަށްނޫަކްނ ފާހަގަ ކުރަމެވެ މިހާރު ކުރައްވަމުންދަނީލުން ކައުންސި
އްކަތްތައް ރަގަޅަށް ކުރެއްވުމުގައި  ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކާެއކުވެސް ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ މަސަ

 އަދި .  ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ ރަށުކައުންސިލުން ހިންގެވުމަށާއި، ރަށުތަރައްޤީައްށ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް 

ރަގަޅުކަމަށްވެސް މުގެ ަކންކަން ންތައް ބެލެހެއްޓެވުލިޔެކިޔު މާއި ކައުންސިލްގެއްވުމާއި މަޢުލޫމާތު ދެއްވުހުށަހެޅު
ދެމެދު  ޚިދުމަތްތަކާއި، ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި  އުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާކަ މީގެއިތުރުން . ފާހަގަކުރަމެވެ

 މުވައްޒަފުންނާއޮންނަގުޅުމާއި ކައުންސިލާއި އިދާރީ  ކައުންސިލްހިންުގމާއި،ރަގަޅުކަމަށް ފާހަގަކޮށް  އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި، ޖަވާބުދާރީވުން އިްނތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ގޮތްތައް 

 . ވެއެވެފާހަގަ ކުރެއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރަގަޅުކަންވެސް 

މަސް  ރީފެބްރުވަ 1036 ކުރައްވައިމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުރުފާހަގަކޮށް މިރިޕޯޓްގައި ރަގަޅުކު އެކިކަންކަން
އަދި އަޅުގަޑުމެންގެ ބޭނުމަކަށްވާްނވާނީ، ރަށުކައުންސިލާއި . ކުރިން ނިންމެވުމަްށ ދަންނަވަމެވެހުސްވުމުގެ

 . ކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރުތައްކުރުމެވެއަތޮޅުކައުންސިލްގުޅިގެން މިކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ހެޔޮ ނަތީޖާއެއްފެނި ރައްޔިތުންނަށް އެ

 މިފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ ކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް ެބލިބެލުމުގައި މޮނިޓަރިންގ ީޓމަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާ
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށާއި، އިދާރީ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަްށ  ދަރަނބޫދޫއެހީތެރިކަމަށްޓަކައި 

 . އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

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

 .މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިގާނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ  332ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .3
 ސަމާލުކަންދެއްވުންހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް  ކޮންމެ

އަދި ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭގޮތް ނުވެއްެޖނަމަ ސަބަބު ރަގަޅަށް ލިޔުއްވައި އެހަފްތާގައި 
 . ގޭގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދެވުންބައްދަލުވުން ުނބޭއްވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން އެ

  .ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުން ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާއާއި ޖަލްސާތަކުގެ ޙާޟިރީގައި ޤަވާއިދުން .1
  .އްވަމުންގެންދެވުންކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ހަރުމުދަލުގެ މަޢްލޫމާތު ޤަވާޢިދުން ާޢްނމުކުރަ .1
ހިންގުމުގެ އެންމެބޮޑު އެއްބޭުނމަކީ، ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭމީހުންގެ ކަންކަން،  ނިޒާމެއް ލޯކަލް ކައުންސިލް .3

ދިމިޤްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަިހކޮށް،ރައްޔިތުްނ 
ނޑައެޅުމާއި ބަޖެޓް ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ރޭވުމުގައާއި ސިޔާ  ބާރުވެރިކުރުންކަމަށް ހިމެނިފައިުވމުން، ސަތު ކަ
މިފަދަ ަކންކަން ކުރިއަށް  ކޮށް އަދިވުން އިތުރުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރި ތައްޔާރުކުރުންފަދަ ކަންކަމުގައި ޖަމް

އަދި ކައުންސިލުްނ ނިންމާ މުހިންުމ . އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ ގެންދިއުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ ރަގަޅު 
އަދި ކައުންސިލުން ކުރާ އި، ރުން ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާމުންތައް ނިންމުމުގައި ތަްޖރިބާކާނިން



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

 60ގެ  62: ޞަފްޙާ 

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

 

އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ސްޓޭްކ ހޯލްޑަރުންނާއި ވިޔަފާރި ވެރިންނާއި ޖަމްޢިއްޔާ 
 .މެވެޖަމާޢަތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުން ބޭްއވުމަށްވެސް ދަންނަވަ

ވުންތަކުްނ ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލު ކުރާނޭގޮތުގެ އުޞޫލެއް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލު .2
އަދި ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަވާ . އެކުލަވާލުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ވަމުންދާ ހިޔާލު ތަފާތުުވންތައް ަނއްތާލެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި، ކަންކަްނ މަސައްކަތްކުރުމުގެތެރޭގައި ދިމާ
ނިންމެވުމުގައާއި، މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ހިންގެވުމުގައި އޮފީހުގެ އިސްމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 

ންމެކަމެއްގައި ކައުންސިލަރުން މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ކަންކަން ކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް މިފަދަ ކޮ
ރީތި ނަމޫނާއެއްދައްކަވައި، ކަުއންސިލުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގައާއި، ކުރައްވަން ޤަސްދު ކުރައްވާ 
ކަންކަން ކުރެއްވުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްހިންގަވާ އެއްޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބައެއްގެގޮތުގައި 

 .  ނެެހން ކަންކަން ހިންގެޭވޯތ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެފެންނާ
ދުވަހުންދުވަހަށް ނިންމަންޖެޭހ ޔައުމިއްޔާ ޤަވާޢިދުން ނިންމަުމންގެންދެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް މިހާަރށްވުރެ ހަރުދަނާ  .6

 .އް ހަމަޖެއްސެވުންކުރެވޭނެގޮތެއުޞޫލެއް ޤާއިމްކުރައްވައި އެފަދަކަންކަން ދުވަހުންދުވަަހށް ނިންެމވޭކަން ކަށަވަރު 
ޤާނޫނުން ކައުންސިލުން ިދުނމަށް ލާޒިމްކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޭބނުންވާ ޤަާވއިދު ހެދުމާއި،   .1

ޕީތައް އެކުލަވާލުން .އޯ.ކައުންސިލުން ނިންމާ އެހެނިެހން ނިންމުންތައް ިނންމުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު އެސް
އަދި ކައުންސިލަށް ޚިދުމަތަށް އެދޭ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޢަމަލުކުރާނޭ  އަވަސްކުރެއްވުން

ގޮތުގެ އުޞޫލުތަކާއި ސަރވިސް ޗާރޓަރ އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް 
 .ދެވުންހެއް ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ އުޞޫްލތައް ގުޅޭ ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާވާޢިދުތަކާ

ކަންކަންކުރަން ދަތިވާވަރަށް ޚިޔާލުތަފާތުވަމުންދާނަމަ އެކަންކަާމބެހޭގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަާރކޮށް ގުޅިގެން  .2
 . މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް އުފެއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ކަން ދެއްވުމަްށ ދުވަހުން ދުވަހަށް ނުނިމި ުހންނަ މައްސަލަތައް ނިންމެވުަމށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަާމލު .1
 . ދަންނަވަމެވެ

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށާިއ، އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަްށ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް ަމސައްކަތްކުރާކޮމެޓީގެ  .30
ށީގެންވާ ޖާގަެއއްހަމަޖެއްސަވައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގަިއ ހިންގުމަށް އެކަ 

އި އެކޮމެޓީއަށް ކުަރްނޖެހިފައިވާ ކަންކަމުގައި ކައުްނސިލްގެ އެހީތެރިކަން ކޮމެޓީައށް ދެއްވާގޮތަށް ޤާނޫނުގަ
  .ހަމަޖެއްސެވުން

ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލެއްވުމުގައި އެލްޖީއޭއިން ފޮނުވާފައިވާ ނަމޫާނއާއި އެއްގޮތަށް  .33
  .ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުން

އޮޑިޓްކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮީފހުން ފޮނުއްވާފައިާވ ރިޕޯޓްގައިވާ ކަންތައްތަްއ  ކައުންސިލް އިދާރާ  .31
އަދި ތަކުރާރުކޮށް  ންއިޞްލާޙްކޮށްފައިނުވާތީ އެކަންަތއްތައް އިޞްލާޙްކުރުމަށްފަހު މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވު

އޮތުމާއެކު އެމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ( ރިޕޯޓްގައިވެސް މިފަހަރުގެ އޮޑިޓް)ދިމާވަމުންދާ އެއްމައްސަލައެއް 
މުވައްޒަފުންނާއި ވާހަކަދައްކައި އެކަންކަމާއި ދޭތެރޭ އަޅުއްވަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަމުން ގެންދިއުމަށާއި، އަދި 

ރިޔަށް ދާއި އެްއގޮތަށް ކުއެފަދަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެްނ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާ
  .ގެންދެވުން

މާލީ ހިސާބު ފިޭނންސް މިިނސްޓްރީން ފޮނުއްވާފައިވާ ނަމޫާނއާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރި ނަމަވެސް އެހިސާބު   .31
ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަމޢްޫލމާތު ނެގުމުގައި އިތުަރށް ސަމާލުވެ ބަޖެަޓށް ިލބޭ ފައިސާއާއި، ބަޖެޓްގެ އެްއ 

އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރެވޭ ފައިސާއާއި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރެވޭ ފައިސާ އަދި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ އައިޓަމުން އަނެއް 
އަދި ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ ން ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ވެސް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަވަުމން ގެންދެވު



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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ން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމަށް މުއައްސަސާއަކަށް ނަމަވެސް ފޮނުވޭ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ސައްޙަ ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަ
 .ލުކަން ދެއްވުންސަމާ

ވަނަ ބާބުގަިއވާގޮތުގެ މަތިން  02ކައުންސިލުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ   .33
ން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ިލޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަ
 ންދެއްވުމަށާއި، މިހާރު ޤަޥާޢިުދން ފުރިހަމަނުކުރެވިހުރި ފައިސާއާއިބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް އަަވހަށް ނިންމެވު 

އާމްދަނީއެއްލިބޭނަމަ ޤާނޫުނގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރިޒާވްގެޮގތުގައި ފައިސާ  އަދި ކައުންސިލަށް އެކަށީގެްނވާ
 . ކާކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުންރައް

ވަނަ މާއްދާގެ  01ވަނަ ބާބުގެ  02ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .32
އަދި މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު  ނުން ކުރެއްވުންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ބޭ( ބ)

ޕްރޮކިއުމަންޓް " މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމަކުން"ކްގައި ނެތްނަަމ މެދުވެރިކޮށް ސްޓޮކުން ނެގުމަށް އެދޭ ތަކެތި ސްޓޮ
ކޮންމެ މުދަލެއްވެސް  ހޯއްދަވާ އިދާރާއަށް ގެންދެވުަމށާއި، މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަށް އެތަކެތި ހޯދުމަށް އެދެމުން

 .މެދުވެރިކޮށްގެން ހޯއްދަވާގޮތަށް ހަމަެޖއްސެވުން" އެދޭ ފޯމްމުދާ ގަންނަން "
" މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމް"ގައިވާ ގޮތަށް  2.30މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  އްދެވުމުގައިވެސްއް ހޯކޮންމެ މުދަލެ .36

ކޮޕީ ހެއްދުމަށްފަހު ސްޓޮކަށް ހޯޭދ  01އަދި ކޮންމެ އޯޑަރު ފޯމެއްގެވެސް  ކުރައްވައިގެން މުދާހޯއްދެުވމަށާއި،ބޭނުން
ޖެޓްގެ މުވައްޒަފުގެވެސް ޙަވާލުގައި ފައިލްކޮްށ ތަކެތީގެ އޯޑަރު ފޯމް ސްޓޮްކ ބަލަހައްާޓ މުޥައްޒަފު އަދި ބަ

 .  ގައި ވާނެއެވެ 12ޯއޑަރު ފޯމްގެ ނަމޫނާ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް  . މުން ެގންދެވުންބަލަހައްޓަވަ
ނޑުކޮށް ގެނެވޭ ތަކެތި ނަަމވެސް މާލިއްޔަތު  .31 ކުއްލިއަކަށް ބޭނުންވެގެން ހޯދާ ތަކެތި ނަމަވެސް އަދި މާލެއިްނ ގަ

ވުމަށް ސަމާލުކަން ވަނަ ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހޯއްދެ 02ޤަވާޢިދުގެ 
އި ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމަ 32މިހާރު ނުނިމިހުރި ފައިސާގެ އެފަދަ މައްސަލަތައް ލަސްވެގެން  ދެއްވުން އަދި

 . އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެންގެވުން
ތަކެތި ހޯދުމަްށޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަޖެޓާިއ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ޕްރޮކިއުމެންޓްގައި  .32

  .ނަންގަވާގޮތަްށ ހަމަޖެއްސެވުންފައިލްކުރުމަށް ކޮޕީ 
އަދި  ،ެގންދެވުމަށާ ގޮތުގެަމތިން ކޯޓޭޝަން ހޯއްދަވަުމން ގައިވާ 2.33ޤަވާޢިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ހޯއްދެވުމުގައި މުދާ  .31

  ސަމާލުކަންދެއްވުންމިމާއްދާގައިވާ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްވެސް 
ވަނަ  IIގެ  2ކައުންސިލް އިދާރާގައި އެކަށީގެންވާ ވައުޗަރު ނިޒާމެއް ހިންގުމަށްޓަކައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާުބ  .10

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ( 1)އަދި ( 3) މިމާްއދާގެ" ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރު ނިޒާމުން ހިންގުން"މާއްދާ 
 . ންއެލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވު

 02ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓެއް ބޭނުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު  .13
މުްނ ގޮތުގެމަތިން ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރައްވައި ބޭނުންކުރައްވަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 01ގެ  Iގެ 

 . ގައި ވާނެއެވެ 12ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ނަޫމނާ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް  . ގެންދެވުން
ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ " 3.02ދުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ހިސާބުަތއް ބާކީކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައިވެްސ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢި .11

  .ންގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަަމލުކުރެއްވު( ހ)މިމާއްދާގެ " ހިސާބުތައް ބެލެހެއްުޓން
ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންްކ އެކައުންޓެއް ހުޅުވިފައި ވުމާއެކު، އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް އަިދ   .11

ރިކޮންސިލްވެސް ކުރަންޖެހޭތީ އެކައުންޓް ބާކީ ފޮތެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް އެކައުންޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އެނގޭގޮތަށް 
ދައުލަތުގެ ތަންތަަނށް ލިބޭ ަފއިސާގެ ހިސާބު " 3.31މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  ،މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައިވާތީ

ފުރިހަމަ  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ މިދެންނެވި ފޮތް ތައްޔާރުކުރައްވައި( ށ)އަދި ( ހ)މިމާއްދާގެ " ދިމާކުރުން
ން ދުވަހަށް ފުރިހަަމ ފައިސާއާއިބެހޭ އެންމެހާ ފޮތްތައް ޤަވާޢިދުން ދުވަހު  މުން ގެންދެވުމުން އަދި ކުރައްވަ



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

 61ގެ  62: ޞަފްޙާ 

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

 

އަދި ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް  މުން ގެންދެވުންމަސް ނިމުމުން ޖުމްލަ ކުރައްވަ ކުރެއްވުމަށާއި،
  ޓްމަންަޓށް ބައްލަަވއިގެން އެރިޕޯރޓް ނިންމެވުންފޮތާިއ ބޭންކް ސްޓޭ ހައްދަވާއިރު އެކައުންޓްބާކީ

ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިްލ އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު    .13
ގެ  1.03 އަދި އަހަރު ރިޕޯޓް ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން ތައްޔާރު ކުރައްވައި ފޮނުއްވުމަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ

ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވުމާއެކު މިދެންނެވި ރިޕޯޓްތައް ޤަވާޢިދުން ތައްޔާރުކުރައްވައި ފޮނުއްވަންޖެހޭ ( ށ)އަދި ( ހ)
މިރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް  .ންފަރާތްތަކަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންެދވު

 . ގައި ވާނެއެވެ 2އަދި  3
މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން " އޮފީހުގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ތިޖޫރި ރިޕޯޓް ފޮނުވުން" 6.36މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .12

ިމގޮތަށް ކުރިޔަށް .ެގންދެވުން ރިޕޯޓް ފުރިހަމަ ކުރައްވައި ަޤވާޢިދުން ހަްފތާ ތިޖޫރި ރިޕޯްޓ ފޮނުއްވަމުން 
ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު ތަފާތުވުމުެގ މައްސަލަތައް  ގެންދަވާނަމަ ތިޖޫރީން ފައިސާ މަދުވުމާއި އަދި

 . ދިމާވަމުން ނުދާނެކަންވެސް ފާހަަގ ކުރަމެވެ
ގުނިއިރު ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ލިޔެކިޔުމުން ދައްކާ ފައިސާގެ  ނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރިދަރަ .16

މައްސަލަ އެގޮތަށްދިމާވެފައިވަނީ ވަގުތީގޮތުން  ރުފިޔާ މަދުވުމާ، އެފައިސާގެ  580,223/02ތެރެއިން 
ނިިމހުރުމުންކަމަށް މަޢުލޫމާުތދެއްވާފަިއ އޮތްނަމަވެސް، ޚަރަދުކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ފަިއސާގެ ހިސާބުތައް ނު

ތީ، އެފައިސާގެ އެފަދަކަންތައްތައް ނުނިންމަވާ ލަސްކުރެއްވުމަކީ، ފައިސާގެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވެދާނެކަމަކަށްވާ 
އަދި  ކުރިޔަށް  ވުންދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަވައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެންގެ 32އްސަލަ ލަސްވެގެން މަ

އޮތްތަނުގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން  ކުރެއްވުމަށް މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި، 
ފުންނާމެދު ފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި އިހުމާލުވާ މުޥައްޒަޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށާއި، މި

 ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން 
ޤަޥާޢިދުން ތައްޔާރުކޮށްފައިނުާވ މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ރިޕޯޓްތައް ޙާޟިރީގެ ރެކޯޑްސްތައް ބައްލަވައިގެން  .11

މުން ތައް ތައްޔާރުކުރައްވަފުރިހަމަކުރެއްވުމަށާއި، އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޤަވާޢިދުން ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް
  ގެންދެވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުން

މަންތްލީ ލޮގަކީ ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވާތީ ޤަވާޢިދުން ހުރިހާ މުޥައްޒަފުންގެ  .12
ވިއު ދެބައިވުމާއެކު ރިމަންތްލީ ލޮގް ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމާއެކު، މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން އަހަރު 

 ކުރައްވަމުންގެންދެވުން 
މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީއަށް ފެށުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރައްވައި ޗުއްޓީ ފައްޓަާވ  .11

 ވުން ލިޔުމުން ހަވާލުކުރައްވަމުންގެންދެ މުޥައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާއި އަދި ތަކެތި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ މުޥައްޒަފާއި
ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައިެވސް އެތަނުގެ ފަރާތުން މުސާރަ ދޭ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް  .10

ނޑއެޅިގެން ބަޔަންކޮށްފައިވާތީ ތިޔަ އިދާރާގައި ( ހ)ގެ  3.13އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  ކަ
  މުން ގެންދެވުންޓްރީއެއް ތައްޔާރު ކުރައްވައި ފުރިހަމަ ކުރައްވަމަސައްކަތް ކުރައްވާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސް

އަދި ޭބންކް އެކައުންޓަށް  ޝީޓް ހެއްދެވުމަށާއި ކޮންމެ މަހަކުވެސް މުވައްޒަފުންނާއި މުސާރަ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް  .13
ގޭގޮތަށް ޝީޓްގަިއ މުސާރަ ޖަމާވާ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރަ ޖަމާކުރި އެކައުންޓް ނަމްބަރު އަދި ޖަމާކުރި ތާރީޚް އެނ

ލިޔުއްވަމުން ގެންދެވުމަށާއި، އަދި ނަގުދުން ފައިސާ މުސާރަ ހަވާލުކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި، މުސާރަ ޙަވާލުކުރި 
   ސޮއިކުރައްވަމުންގެންދެވުން ތާރީޚް އެނގޭގޮތަށް އެފަރާތްތަކުެގ ނަން ޖައްސަވައި

ކޮމެޓީތަކުެގ ، ތައް ރަގަޅަށް ހިންގޭނެގޮތަކަށް އިންތިޒާމްކޮށްކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްރަށުކައުންސިލުން އެކުލަވާލައްވާ  .11
ޙަރަކާތްތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ލިޔެކިއުންތައް ކައުންސިލުން ަބލަހަްއޓަވަމުންގެންދެވުމަށާިއ، ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނާ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުުތުރބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ          1032ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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ތުރުކުރައްވާގޮތަްށ ތައް އިގުޅުންހުރި ޤަޥާޢިދު ތަކާ އުޞޫލްތައް އަވަހަށްނިންމުަމށް އެކަމާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތް
 ހަމަޖެއްސެވުން

މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ ތަފްޞީްލ މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ   .11
 ށް ބަލަހައްޓަވަުމންގެންދެވުން ލިޔެކިޔުންތައް ކިތާބީ ހެކިތަކުގެ ގޮތުގައި ފެންނަން ުހންނާނޭ ފަަދ ގޮތަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލެވޭނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް އަވަހަށް ޤާއިމްކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން ކުނި  .13
 ތައް އެޅުއްވުންއެޅުއްވެންހުރި ފިޔަވަޅު

ބަނދަރުގެ ޤަޥާިޢދު ރަގަޅަށް ަތންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ުކރުމަށާއި، ބަނދަރުތެރެއާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު  .12
ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަީކ، ކައުންސިލްގެ ޤާނޫީނ  ހަމަޖެްއސެވުން އަދި ޓޭނެ ގޮތެއްބެލެހެއް

މަސައްކަތަކަށްވާތީ، ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެތެރެއިން ޚަރަދު ހަމަޖެއްސެވޭނެގޮތެއް ރާއްވަވައިގެން ބަނދަރާބެޭހ 
  ތަށް ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުންގެންގުޅުއްވާގޮ ޤަވާޢިދު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކޮންްޓރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފަކު

އޭގެ މައްޗަށް ނޫނީ ނުކުރެއްވުމަށާ، ރަށުގެ .އައި.ރަށުގެ ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް އީ .16
އްވަމުން ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ރަށުގެ ގޮޑުދޮށުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ނުގެއްލޭގޮތަަކށް ކުރަ

ގެންދެވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމާއެކު، ރަށްގިރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްުލންތަްއ ކުޑަކުރެއްވޭތޯ 
 ކަތް ކުރެއްވުންސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ވާހަކަ ދަްއކައިގެން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ަރނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ރައްޔިތުްނނަށް ފޯރު ކޮށް  .11
  އަވަހަށް ނިންމެވޭތޯ ބެއްލެވުންދިނުމުގެ މަސައްކަތް 

އިތުރަށް  ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުމަށް، މިހާރުހިންގަވާ ޕްރޮގްާރމްތަކުގެ .12
 ތައް ހިންގެވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުމަކީ، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުަތއް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެަދށުން ރަށުކައުންސިލުން  .11
ދަލުކުރައްވާފައިވާީތ، ޕްރީ ސްކޫލްގެ ކުރަންޖެހޭކަމެއްނަމަވެސް، ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުން ރަށު ސްކޫލްގެދަށަށް ބަ

ތަޢުލީމް ދިނުމަށް ޢިމާރާތް ކުރަންފަށާފައިވާ ޢިމާރާތް ނިންމަވައި، އެތަނުގައި ބޮޑެތި މީހުްނނަށް ަތއުލީމާއި ހުނަުރ 
  ގޮތުގައި އެތަން ބޭނުންކުރެވޭނެޮގތެއް ަހމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުން ދަސްކޮށްދޭ މަރުކަޒެއްގެ

އެކިއެކި ތަމްރީނާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދީ ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ބޮޑެތިމީހުންަނށް  .30
މަސައްކަތްކުރުމަކީ ރަށު ކައުންސިލުން ވަރަށް އިސްކަމެއްދޭންޖެހިފައިވާކަމަކަށްވާތީ އެކަމަށް އިތުރު މަގުތަކެއް 

 ން ތިބިމީހުންަނށް ތަމްރީންދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯއްދަވައިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެފަދަކަންކަމަށް ނެރެވެ
އަދި މިގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރަށުކައުންސިލުްނ  ހަމަޖެއްސެވުން

  ޓެވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްުވންބެލެހެއް
ކި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރަށްރަށުގައި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަުޒތަކަކީ، ރައްޔިތުންއެއްކުރުމުގައާއި، އެކިއެ .33

 ތެއް ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުްނ ވަރަށްބޭނުްނތެރިތަނަކަށްާވތީ، އިްޖތިމާޢީ މަރުކަޒެއްގެ ޚިދުމަތްދެވޭނެގޮ
ނޑުތަކާއި ބިންތަްއ  .31 ޕާކްތައް ހެދުމާ، މައިޒާންތަްއ ހަދައި އެތަންަތން ބެެލހެއްޓުމާ،ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާއްމު ދަ

ރަށުކައުންސިލްެގ ޤާނޫނީ މަސައްކަތަކަށްވުމާއެކު، އެފަދަ ތަންތަން ރަގަޅަށްބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ، ބެލެހެއްޓުމަކީ
ވޭތޯ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ބަޖެޓުން ަޚރަދު ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބައްލަވައިެގން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫުލން މީހަުކ ހަމަޖެއްސެ

ޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުމަކީ، ބަޖެޓަށް އިތުރުފަިއސާ ދެއްވުމުގައި މިފަދަ ކަންކަމަށް ަބޖެޓުން ޚަރަދު ހަމަ. ބެއްލެވުން
 . އޭއިން ބައްލަވަމުންގެންަދވާ ކަމެއްކަންފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ޖީ.އެލް

އިޖްތިމާޢީފޭރާން ރަގަޅުކޮށް ކުޑަކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި  ،ނިލަންދޫގައިހުރި ޗިލްޑްރަން ސަރިވިސް ސެންޓަރާއިގުޅިގެން .31
ންގޭޯތ ބެއްލެވުމަްށ އުލެއް ާޤއިމްކުރުމަށް ރަށުގައިހިންގެންުހރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިބޮޑުކުރެވޭނެ މާހަ
 ސަމާލުކަންދެއްވުން
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ރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުަވހަށް ދުއްވާތަކެިތ އިތުރުވަމުންާދތީ، ޤަޥާިޢދާ އެއްގޮތަްށ ކަންކަްނ ބެހެއްޓެވުަމްށ  .33
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