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 މަޤްަޞދު  ާފއިތަޢާރަ
 

 ،އިން( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 2 ގެ( 1020/1) ޤާނޫނު ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަީނ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި މިޤާނޫނާއި އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަާކ 

ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުމަކީ  އަތޮޅުއް އެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަ ،އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި
 . ލިއްޔަތެކެވެއޫސްމަ
 

ލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އޫމަސް  ރަށު ކައުންސިލްގެ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޤާނޫނުގައި ލާމަރުކަޒީ އަކީ މިމޮނިޓަރިންގ މިގޮތުން،
އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް އެކި  ކައުންސިލުން  ފީއަލީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

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

ދަތިތަްއ  އެކަންކަން އެމަގުންކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ދިމާވާ، ރުމަށް އެކައުންސިލުން ުކރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއިބިނާކު

އިސްލާޙް ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި  ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި 1026ށާއި އަދި ދެނެގަތުމަ
މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓްގައި  މި .މޮނިޓަރިންގ އެކެވެ ކުރެވޭޕާރފޯމެންސް އިންޑެކްސްގައިވާ ކަންކަން ބެލުމަްށޓަކައި 

 ލަށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެނިޔަ 15ފެބްރުއަރީ  1024ން  14ފެބްރުައރީ  1025 ބަލާލާފައިވާނީ
 11މުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުފީއަިލ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ . މައްޗަށެވެ ގެންގޮސްފައިވާގޮތުގެ

މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު . ގެ ނިޔަލަށެވެ 1024މާރިޗް  10އިން  1024މާރިޗް 
 . މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކުންނެވެ 06ކައުންސިލްގެ އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނުން ކަނޑައެޅި 

 އައްސަސާމޮނިޓަރ ކުރެވުނު މު 
ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާޫނުނ  ފީައލީނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުރުބުރީ 

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

 .ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

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

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



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ސަޕޯރޓް ަސރިވސް  ސަޕޯރޓް އޮިފސަރ   މިޑްލް މެޭނޖްމަންޓް  ސީނިައރ ސްޓާފް 

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް  22 މެއި  1022ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ފީއަލީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލަްށ . ވެއެވެން ިއތުރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރިފަހު
ނޑުގައިވާ . މަޤާމު ހިމެނިފައިވެއެވެ( ސާދަ) 26ވާ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ޖުމްލަ ފާސްކޮށްދީފައި މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން އޮނިގަ

 ނަންބަރު ގެ ސަަބބުންނާއި މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަވާ މީުހން ނުލިބުމުމަޤާމަކަށް ޝަރުތުހަ 6

13-B/CIR/2015/10 (22  ު1025އޮކްޓޯބަރ ) ީސަރކިއުލަރ އިން މަޤާމުތަކަށް މީހުން ނުލެއްވުމަށް އަންގަވާފައިވާތ
   . އެމަޤާމުތަކަށް މީހުން ލެއްވުމަށްަވނީ މަޑުޖައްސާފައެވެ

 މުވައްޒަފުން 

ތިރީގައިވާ މުވައްޒަފުން، ( ދިހަ) 20ގެ ނިޔަލަށް  1024މާރިޗް  11ކައުންސިލްގައި  ފީއަލީނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
  .ތާވަލްގައިވާ ފަންތިތަކުގައި މަަސއްކަތޮކޮށްފައިވެއެވެ

 ޢަދަދު     މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް 

 00 ސީނިއަރ ސްޓާފް

 02 މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް 

 01                             ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ

 01  ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

 20  ޖުމުލަ 

 

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

  މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 
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 ޑިގްރީ  ޑިޕްލޮމާ  ސެޓްފިކެޓް މެުދމަުދރަސީ  އެްއވެސް ކޮލިފިކޭޝަެނއް ނެތް 

ގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ  1024މާރިޗް  11 ގައިކައުންސިލްފީއަލީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގައި އެވަނީ ތިރީ

 .ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ތާވަލެކެވެ

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު 

 ޢަދަދު  ލެވެލް  #

 01 އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް 2

 0 މެދުމަދުރަސީ 1

 0 ޘާނަވީ  1

 5 ސެޓްފިކެޓް 6

 1 ޑިޕްލޮމާ 5

 

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

  މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 

 

 

 

 ންސިލްގެ އިދާރާ ކައު 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފީއަލީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ފީއަލި . ފ

 ،ދިވެހިރާއްޖެ

 އަމީނީމަގު
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 ތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ކައުންސިލްގެ އިޚް 

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

ނޑައަޅާފައިވާ ސަ ފީއަލީއަތޮޅު އުތުރުބުރީ   . ރަޙައްދެވެސަރަޙައްދުކަމަށް ކަ
 އޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ކައުންސިލުގެ މަސް 

ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނެގ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ކީ ކައުންސިލަ ފީއަލީ ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުރުބުރީ 
މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް . ކައުންސިލެކެވެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 12

 .ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

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

އި، މިގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ރަށުގެ ލަގެ ޕްލޭން އެކުލަވާވެރިވުމާއެކު 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

މިނިސްޓްރީތަކަށާއި އަތޮޅު ރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާޮގތް ެބލުމުގައި ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަސް ( ރ)
ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެދީ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަްނފީޒްކުރުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް 

ދާރީވެ، މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު ްނނާއި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޖަވާބު ޖަވާބުދާރީވެ، މިނިސްޓްރީތަކު
ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރި  .ޕޯރޓް ހުށަހެޅުންކައުންސިލުން ކަ

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު  ( ބ)

 .އަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދާ ހިންގުންއެކަށަފެންވަރުގައި 

މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަުށ ، ާވ ބާރާއިމިޤާނޫނުގެ ދަުށން ރަށުކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައި ( ޅ)
 . ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިންމަންެޖހޭ ކަންކަން ނިންމުން

 . ރަށުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެްއޓުން ( ކ)

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

މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްަތކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްްޓކުރުމާއި 
 . ންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކު ކުރުންމިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައު 
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އި ރަށުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ  މަތިން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ ( ވ)

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ ބިމާބެޭހ ޤައުމީ އިދާރާއިން ރަށު ކައުްނސިލާ 
 . ން އެކި ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުންޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ފަޅާއި ބި

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

   . މާއި ދޫކުރުންޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ެއހެން ފަރާތް ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ިދނު

ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުެގ  ( ފ) ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި 
ފަރާްތތަކަށް ސްލަޙަތުތަކާއި މިްލކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި މަ

 . ށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަަމށް ފަންޑު ދިނުންހު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބަދަުލވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްެގ ނަން ބަދަލުވާ ޙާލަްތތަކުގައި ކުރީގެ  ( ދ)
 . ވުންކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ

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

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

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

  .ޕާކުފަދަ އާއްމު ތަންތަނަށް ނަންިދނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން

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

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

 . އެއްބާރުލުން ދިނުން

 . މިޤާނޫނުގައި ބުެނފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް ޮފނުވުން ( ޑ)

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

 . ކުރުން

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

 . ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުން

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

 އެއްމެހައި ކަންކަން ކުރުން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ކައުންސިލްގެ އިހުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުިޅގެން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ާދއިރާގައި  (ޕ)

އެއްވެސް މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ުތހުމަުތކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙްޤީގު ކުރުމަށް 
 . ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން

 ންގުންރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހި (ޖ)

ނޑައަޅާ މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުން (ޗ)  . ޤާނޫނަކުން ކަ

 މަތްތައް ޚިދު ކައުންސިލުން ދޭ 

 ފީއަލީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުަތކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނ، 
ން އުޞޫލުތިރީގައިވާ ޚިދުމަްތތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ ކައުންސިލުން 

 .ވަނަ ާމއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ 16ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ރަށުގެ މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުން  ( ހ)

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

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

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

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްފަދަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަރަންޓާ، ެފނާ، ފާޚާނާއާއި ( ބ)

 .އާއްމު ޚިދުމަތް ހިންގާ ބެލެހެއްުޓން

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ބޮޑެތި މީހުންގެ  ( ކ)

 . ިތ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުންތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެްނވަރުމަ

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

 .މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރުންއެކިއެކި ބްރަރީން ލައި

ނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުިޅވަރުގެ  (ވ) އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

 . ވަސީލަތްތަކާއި ޢާއްމު ޕާރކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރުކަޒު  (މ)

ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގަ ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުށްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ 
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އި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ލިބޭފަރާތްތަަކށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ

 .މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ ީމހުން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމ ކުރުން

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

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

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

 . މިނޫންވެސް ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ބެލެހެއްުޓން

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

 .މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން (ތ)

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

 . ހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓުންއާސާރީ ތަންތަން ބެލެ (ގ)

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

މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި  (ސ)

 . ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެެލހެއްޓުން

 . ޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުންނރޭގަ (ޑ)

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން (ޒ)

ކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ިނޒާމެއް އެހީތެރިދިސާތަކުގައި ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާ (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



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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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، 

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

 . ދިނުން

 ކައުންސިލަރުން 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލް ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ

 .ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުޮކށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ 12ޤާނޫނުގެ 

 . ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަީލ ކައުންސިލަކީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ހިންގުމުގެ އެްނމެ އިސްފަރާތެވެ

 .ންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަީލ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ނަާމއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެނިލަ

 ރައީސް   މުޙައްމަދު ޖަލީލް . 2

 ނާއިބު ރައީސް  މަރްޔަމް ޙަސަން . 1

 މެމްބަރު  އަޙްމަދު ވަސީމް . 1

 މެމްބަރު  އާއިޝަތު ޝެހެނާޒު . 6

އަތޮޅު . ގައި ވަނީ ފ 1025އޯގަސްޓް  11ކައުންސިލް މެމްބަރު މުޙައްމަދު ފަޒީން ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެ * 

 .މަޤާމަކަށް ބަދަލުވެަފއެވެމަދަރުސާގެ 

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ފުރަތަމަ ބައި 
ކައުންސިލް ހިންުގމާިއ ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޮއންނަ ގުުޅމާއި  2

 މަސަްއކަތު މާޙައުލު ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ަޤާވޢިދު  2.2

ވަނަ  222ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ އަތޮޅުތައް އުޞޫލުން  ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީދިވެހިާރއްޖޭ ންވާނީގަހިންކައުންސިލް 
 .  ހިންގާނެ ޤަޥާިޢދެއް އެކުލަވާލައި އެޤަޥާޢިދުގެ ދަށުންނެވެ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިެގން ކައުންސިލުން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތްނަމަ ވެސް ގާ ޤަވާއިދު ހިންނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުީރ ފީއަލީ ކައުންސިލް  .2
 .ނގޭނޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނެތްކަންފާސްކޮށްފައިވާކަން އެ

 . ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙްތައް ގެނެސްފައިނުވާކަން ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ހިންގާ ޤަވާއިދަށްލޯކަލް  .1

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މަތިން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 221ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

އި އެއްގޮތްާވ ޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާޤާނޫނު އަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ
ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްތައް ިހންގައި، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާބެހޭ އިޖުރާއީ ޤަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާުރ 

ވީ އެްނމެ އަވަހަކަށް ފީއަލީ  ހޯއްދަވައިއުންސިލްގައި ހިންގާ ޤަވާއިދު ވުމާއެކު ކަ. ލްތަކަށް ލިބިެގންވެއެވެސިކައުން
އި އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހޯދުމަށާނގޭ ލިޔުމެއް ފާސްކޮށްފައިވާކަން އެކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދު 

  .ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއިއެކު ާފސްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ

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

 . އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެްއ ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމް ކުރެއެވެ

 :ވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެ 

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުދަ ދުވަހުގައި ކަމަްށ ކައުންސިލްގެ  ުވްނތައް ކުރިއަށްގެންދާނީ ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލު .2
 .ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަން

ގައި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  225ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  .1
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 .ކުރަމުންގެންދާކަންރިން މެންބަރުންނަށް ލިޔުމުން ހިއްސާ ކު
ވަނީ ފައިުރ ބާއްވާވުމެއް ބާއްަވން ޖެހޭއިބައްދަލު އާންމު  62ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ  1024 ފެބުރުވަރީ  25 .1

 .ކަންވުންބައްދަލު 24



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 26ގެ  46: ޞަފްޙާ 
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164 

0 0 23 30 7 0 22 

 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޖަލީލް

ބައްދަލުވުމުގެ  25އަދި  .ފާސްކޮށްފައިވާކަން އްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާބަ 25ވުމުގެ ތެރެއިން ބައްދަލު 24 .6
އަދި ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާ ފުރިހަމައަށް ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުމުގެ 24ޔައުމިއްޔާއާއި 
 .ކަންފައިލްކޮށްފައިވާ

 .ޚާއްޞަކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން  ޤަޥާޢިދުން ުނބާއްވާކަން  .5
ބައްދަލުުވމުގެ ޔައުމިއްޔާ ތަކުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ސޮއިކުރަންވަންޖެހޭއިރު ބައެއް  ކައުންސިލްގެ އާންމު .4

  .ނުަވތަ ފުރިހަމަކޮށްަފއިނުވާކަން ކައުންސިލަރުން ސޮއިކޮށްފައި ނުހުނަންކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިސްލާޙް ކުރުމަށް ދަންނަވާފައިވާ ގިނަ ކަންކަން އިސްލާޙް ވަނަ އަހަރު މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި  1026 .2
ނަމަވެސް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ިއސްލާޙް ކުރުމަށް . ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ

 .ދަންނަވަމެވެ
ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ  225ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު .1

އަދި . ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްަފހަރު ކަުއންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ާޢްނމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ަދްނނަވަމެވެ
 އްވައި އެހަފްތާަގއި ބައްދަލުވުންނުވެއްޖެނަމަ ސަަބބު ރަގަޅަށް ލިޔުވޭގޮތް ގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްކައުންސިލް
ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް .  މަށްވެސް ދަންނަވަމެވެތަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމުން އެގޭގޮސަބަބު ލިޔު ނުބޭއްވުނު

ބޭއްވުމުގައާއި، ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި ކައުްނސިލަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް 

މަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅި ހުރަސްއެޅި ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް ހަ
ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާުކރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީ ކައުންސިލުން އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް 

ނޑައަޅާފައިވާ މަދު ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެ އަދި ހަމަ އެއާއެކު . ކެވެލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަ

ބުކުރާ ޚާރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކަންކަން ިނންމުަމށް އިންތި. ކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްސިފައެވެ
 ނެއެދޭގޮތަށް ހަމަހަަމ ކަމާއެކު ކަންކަންކުރެވޭ ްނކަން ނިންމައިޭދ، ރައްޔިތުންފަރާތްތައް ރައްޔިތުންަނށް ކަ

ވީހިނދު، މިއަސާސީ ޒިންާމ އަދާކުރުމުގައި . ޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާ ފޯރަމެވެއިންތިޒާމުތަކާއި އު

 . ކައުންސިލުން ފަރުވާ ކުޑަކުރަމުންދާނަމަ، އެކަމަކީ މިކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ

 . ވެކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ޤަވާއިދުން ސޮއިކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެ .1
 

ކައުންސިލަރުންގެ  ގެ ނިޔަލަށް  1024ފެބްރުވަރީ  15އިން  1025ފެބުރުވަރީ  41ތިރީގައި އެވަނީ 
 . ކެވެ ހާޟިރީ އެނގޭނެފަދަ ޗާޓެ 
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 ކައުންސިލްގެ ުކއްލި ަބްއދަލުވުންތައް  2.1
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ  224ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

 .ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ޔައުމިއްޔާ  އެބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވާބައްދަލުވުން  1ގެ ނިޔަލަށް ކުއްލި  1024ފެބުރުވަރީ  25 .2
 .ލިޔެފައިލްކޮށްފައިވާކަން

 .ޤަރާރު ފާސްކޮށްފައިވާކަން 2ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުމަކުން  .1

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން  224ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2
ބައްދަލުވުްނ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްޮގތްވާޮގތުގެމަތިން ބާއްވަމުން ގެންދަާވތީ މިކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި 

 . އުފަލާއިއެކު އެކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ

އިސްލާޙް ކުރުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ކަންކަން އިސްލާޙް އަހަރުގެ މޮނިޓަިރންގ ރިޕޯޓްގެ މި ބައިގައި ނަ ވަ 1026 .1
 . ކުރެވިފައިވާ ކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ

 ކައުންސިލަރުްނގެ މެުދަގއި މަސްލަޙަތު ފުުށއަރާ ޙާލަތްތައް 2.6
ކައުންސިލްގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  214ގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ން ހިންއުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

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

 .ކަމަށް ބުނެަފއިވެއެވެބައިވެރިވެގެންނުވާނެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ހަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތު މެދުވެރިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަ .2

 .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 12ބައިވެރިނުވާނެކަމަށް ފީއަލީ ކައުްނސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 
ފީައލީ ކައުންސިލް  ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ުފށުއަރާ ހާލަތެްއ ދިމާެވއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެ ގޮތް  .1

 .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 12ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 
 .މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތެއް އަދި ދިމާވެފައިނުވާކަން .1

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޤަޥާޢިދު ހަމަޖެފަިއވާގޮތާއި ޚިލާފަށް މަށް ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަހަތުުފށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރު
އަދި ކުރިޔަށްއޮތް ތަނުގައިވެސް ކައުންސިލަރުންގެ މަޞްލަޙަތު . ކަމެއްކޮށްފައިނުވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ

 . މަށް ދަްނނަވަމެވެލުކަން ދިނުކަންކަން ހިންގެވުަމށް ސަމާ ފުށުއަރާކަންކަމުގައި ގަވައިދާއެއްގޮތަށް



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ނިންުމންތައް ކައުންސިލްގެ  2.5
ކައުންސިލުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  222ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

އްޙަ ޞަމިގޮތަްށ ހާމަނުކުެރވޭ އަމުރުތަކަކީ . ޖެހެއެވެފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ާޢންމުކޮށް ހާމަުކރަން

 .ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެމުރެއް އަ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ވާކަންގެ ނިންމުންތައް ފައިްލ ކޮށްފައިކައުންސިލް .2
ވަނަ މާއްާދގައިވާގޮތުގެމަތިން  222ުމގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު .1

 .ނިންމުންތައް ނޯިޓސް ބޯޑުގައި ޢާންމު ކުރަމުން ގެންދާކަން ކައުންސިލުގެ
ފީއަލީ ކައުންސިލް ހިންގާ ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލްުވންތަކުން ނިންމާ ނިންުމންތަްއ ޢާންމު ކުރުމަށް  .1

 .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 60ޤަވާއިދުގެ 
 .ގޮތެއްގައި ޢަަމލު ކުރަމުންދާކަން ސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކަށް އެކަށީގެންވާކައުން .6

   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލުން  ހަރުދަނާޮކށް ވެސްމިހާރަށްވުރެ ނިންމަާވނިންމެުވންތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން ކައުންސިލުން 

ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވިސަބަބުތަްއ ތަކުގެތެރެއިްނ ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ނިންމަވާނިންމެުވން 
 . ދަންނަވަމެވެެބހެއްޓެވުމަށް  ތަށް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިއެގޭގޮ

ކަންކަްނ ނިންމުމާއި ކަުއްނސިލަރުންާނއި އިާދީރ މުވައްޒަުފންެގ  ކައުންސިލުން 2.4

 މުޢާމަލާތާއި ކޯިޑނޭޝަން 
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

މާދާރުވެރިޔާ ކައުންސިލް ބިޔުރޯއަށް ޒިންތަކަށް އިދާރީކަންކަން އެޖެންޑާ ކުރެވެނީ ންމު ބައްދަލުުވން ކައުންސިލްގެ ޢާ .2
 .މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުންކަން

ެދއްވުމާއި ގުޅިގެން އޮކްޓޯބަރު މަހުގައި  މުޙައްމަދު ފަޒީން ކައުންސިލް މެމްބަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ  1025 .1
 .  ފަޒީން ކުރައްވަމުން އައި މަސައްކަތްތައް ބަހާލާފައިނުވާކަން ދުމުހައްމަ ކައުންސިލްގައި

ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރެވި މަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނީ  .1

 .ކަންވެރިޔާއަށް ނޯޓެއް ފޮނުވައިގެންޒިންމާދާރު
ސަބަބުްނ ކައުންސިލަރުންނާއި ރައީސްއާއި އޮންނަންޖެހޭ  ބައެއްކަންކަމުގެ ސިޔާސީ ފިކުރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިމާވާ .6

 .ގުޅުން އެންމެރަގަޅުނޫންކަން ފާަހގަކުރެވޭކަން
 .  ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާ އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރަނގަޅުކަން .5

 .ށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރަގަޅުކަންއެކަ މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ރައީސާއި .4
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމުން މުޙައްމަދު ފަޒީން ވަކިވެފައިވާތީ އޭނާއާއި ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތްތައް ގުޅުންހުރި  .2
ގޮތަށް ބައްލަވައިެގން ކައުންސިލަރުންނަށް ަބހާލައި މިހާރު ަކއުންސިލަރުންނާއި ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތުގެ 

 . ތެރެއަށް އެބައި އިތުރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ސިޔާސީ ފިކުރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިމާވާ ބައެއްކަންކަމުގެ ސަބަބުްނ ކައުންސިލަރުންނާއި ރައީސްއާއި އޮންނަންޖެހޭ  .1

 .ކަން ފާަހގަކުރެވޭކަންގުޅުން އެންމެރަގަޅުނޫން
 

އި ތިރީގައި އެވަނީ ކައުންސިލަރުްނގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގަިއ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭުނންާވ އެކުވެރިކަމާ

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ، އެއްބާރުލުމާއި، ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލަރުންނާއި ޮއންނަ ގުޅުމާއި

ރައީސާއި އެހެން ކައުންސިލަރުންނާއި އޮންނަގުޅުމާއި ެބހޭގޮތުްނ ސުވާލުތައް ކުރުމުން ކައުންސިަލރުން ދީފައިވާ 
މިސުވާލު ކަރުދާހަށް ޖަވާުބ ދީފައިވަީނ މޮނިޓަރ ކުރިއިުރ . ޖަވާބުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިާވ އެނަލިސިސް އެކެވެ

 . ތިއްބެވި ބައެއް މެމްބަރުންނެވެ ކައުންސިލްގައި
 

 ރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އޮވޭތޯ؟އްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސަ .2

  

 ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާ އޮންނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟ .1

   

 

 

 

 މެންބަރުންނާ އޮްނނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ކައުންސިލްގެ  .1
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 ނގެނީ ކިހާ މިްނވަރަކަށް؟ޔުނިޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންނަށް އެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުންނާއި .6

  

 

 

   
 

އެއްބާރުލުމާއި، ތިރީގައި އެވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަމާއި 

މުވައްޒަފުންނާ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލަރުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތް 
އެކުލަވާލާފައިވާ  ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ މައްަޗށްއް ކުރުމުން އިދާރީ މުަވއްޒަފުންރާވާފައިވާގޮތާއި ބެހޭގޮުތން ުސވާލުތަ

 . އެނަލިސިސްއެކެވެ
 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދޭތެެރ  .2
 ދެކެނީ ކިހިނެތް؟

 

 
 
 
 

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

  

 

 

 

 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ .1
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 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ .6
 

  
 
 
 

 
 
 

 

 މިންވަރަކަށް؟ނގެނީ ިކހާ ނިންމާ ނިންމުްނަތއް މުވައްޒަފުންނަށް އެކައުންސިލުން  .5

  

 

 

 

 

 

 ޭބުނންވާ އެހީތެރިކަން ލިބެނީ ކިހާ ިމންވަރަކަށް؟ ވައިޒަރުގެ ކިބައިން މުވައްޒަފުންނަށްމަސައްކަތް ކުރުމަށް ސުޕަ .4

 

 

 
 

 

 ނގެނީ ކިހާ ިމންވަރަކަށް؟ޔުިނޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންނަށް އެ އެހެން ސެކްޝަންތަކުންނާއި .1
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 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

 ނގެނީ ކިހާ މިންވަރަަކށް؟ކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް މުވައްޒަފުންނަށް އެކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ އުޞޫުލތަ .2

  
 

 

 

 

 ރިޕޯްޓ ކުރުމާއި މޮިނޓަރ ުކުރންމަސައްކަތް ހިނގާ ނުިހނާގގޮތް ބެލުމާިއ  2.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިފައިވާގޮތް ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަިރންގ ރިޕޯޓްގައިވެސް  1026 .2
ކައުންސިލްއިދާރާގައި ފެންނަން ނެތުމުން އެކަްނ އިސްލާޙް ކުރުމަށް ދެންނެވިފައިީވނަމަވެސް ިމއަދާއި ހަމައަށް 

 .އައިއިރުވެސް އެކަން ކުރެވިފައިނެތްކަން
. ވާކަންނުދުވަހުން ދުވަހަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާޮގތް ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލެިވފައި  .1

 .މަސައްކަތް ނިންމެމުންދާވަރު އެންމެރަގަޅަށް މޮނިޓަރ ކޮށް ެބލެހެއްޓެމުންނުދާަކން އަދި
 .ެގ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަންސެކްޝަންތަކާއި، ޔުނިޓްގެ ހިްނގުން ޙަވާލުވެފައި ތިބޭފަރާތްތަކު .1
މުވައްޒަފުންނަށް ސުޕަވައިޒަރުންގެ ފަރާތުން ިލބެންޖެޭހ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުްނ އެންމެރަގަޅަށް  .6

 .ލިބެމުންގޮސްފައިނުވާކަން ފާހަގަުކރެވޭކަން
ޔުނިޓްތަކުެގ މުވައްޒަފުންނަށް / ންތަކުގެ ަމސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެހެން ސެކްޝަސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓް .5

 .އެނގޭކަން
 .  އަދި މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ފައިލަށް ލާފައިވާކަން. މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން .4

  .އެނގޭކަންވައިޒަރެއް ހަމަޖައްސާ އެ ސުޕްވައިޒަރުންގެ މައުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ސުޕަ .1
މުވައްޒަފުންލައްވާ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ބައްލަވަންޖެހޭ ކަންކަން ރަގަޅަށް ބައްލަވާފައިނުވާކަން އަދި  .2

އެކަމާބެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ދުވަހުްނދުވަހަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވުމާިއ، އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ހޭދަވެފައިވާ ވަގުތާއި 

 .ޚަރަދުތަކަށްބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާއެއް ކައުންސިްލގެ އިދާރީ މަސައްކަތުން ފެންނަްނ ނެތްކަންކޮށްފައިވާ 
ގިނަ . ނުނިމޭ މައްސަލަތައް ފައިލިންގ ކެބިނެޓް ނެތުމުގެ ސަަބބުން މައްސަލަތައް ހުންނަނީ އަތްމަީތގައިކަން .1

  . މުވައްޒަފުން މައްސަލަތައް ނިމުމުން ފައިލްކޮށްފައިވާކަން
އެެހންނަމަވެސް ދުވަހު ޔައުމިއްޔާގެ ފައިލުން ިގނަ . ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހަްއޓަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން .20

ބައެއް ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔުނު މުވައްޒަފު، ޗެކްކުރި މުވައްޒަފު އަދި ވެރިޔަކު ، ޔައުމިއްޔާތަކެއް މަދުވެފައިވާއިރު

 .ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން
 އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާްނ . ކަންރަށްދާގަޑިޖައްސާ ފޮތް ޤަޥާއިދުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިނުވާމުވައްޒަފުން ބޭ .22

އަދި ހުރިހާ މުަވއްޒަފުންގެވެސް ޗެކްކުރި ވެރިއެއް ވަރަށް މަދުްނ . ހުއްދަ ދިން ސްޕަވައިޒަރ ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން
 .  ނޫނީ ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 .ޓްރީގެ މަްއސަލަތައް ކަމާއިބެހޭ ޔުނިޓަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަންދުވަހުން ދުވަހަށް އެން .21
 .ލިޔެ ކިޔުންތަކުގައި ލިޔުމުގެ ކުށް ގިނައިން ހުންނަކަން .21
 .މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދީފައިވާިއރު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާއި ލިޔުމުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަން .26
ބޭއްވެމުންދިޔަ ނަމަވެސް ބައްަދލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވަކިން ލިޔެ ބަލެހެއްޓިފަިއ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުންތައް  .25

މިކަން . ކަންބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާގެ މުހިންމު ކަންތަކުގެ ބައިގައި. ނުވާކަން
 .އިސްލާޙްނުވާކަންމިކަން ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓްގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް  1026

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ުމ ރީ ކަންކަން އިތުަރށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުރުްނ ވަރަށް މުހިންއިންޓަނަލް އޮޑިޓިންގ އަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާ .2

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާްތތަކާއި އިދާރީ ކަންކަން ހިންާގ  އިންޓާނަލް އޮޑިޓްކުރުމުން. ކަމެކެވެ
ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޒިންމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަންކަން ކުރުމަށް 

އެފަދަ ކަންކަްނ  އަދި. ކުރުވޭނެއެވެކުރުމަށް އިތުރަްށ ބާރުވެރިހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިުދތަކަށް ޢަމަލު 
ލާޙްކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ާދ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން ިއސް

 އެ އޮޑިޓުންކޮންެމ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި  ވުމާއެކު. ލިބޭނެއެވެ
 .  ދަންނަވަމެވެއިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދެވުމަށް  ކަންކަންފާހަގަކުރެވޭ  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް

އެކަންކަން އޮންނަ  ތަކަށާއި،ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދު އިތުރުގަޑީގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާނަމަ .1
ކަތްކުރުމަށް ހޭދަކުރާ ވަގުތާއި މަސައްތުރުގަޑީަގއި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އިުތރުގަޑީގައި ލާއި އެއްގޮތަށް އިއުޞޫ

 . މިހާރަށްވުރެ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި، ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބެލެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ ރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއަށްކު
ތައް އިތުރުަގޑީގެ ރެކޯޑުތެރެއިން ކުރުމަށާއި،  ބެލެހެއްޓުމުގެގެ ސްޕަވައިޒަރުއަދި މިފަދަ ކަންކަްނ . އެދެމެވެ

ސައްކަތްތައް މަ ލިޔެކިއުންތައް ދިމާވާނެހެން ފުރިހަމަކުރައްވައި، އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ  ޤަޥާޢިދުން ބަލަހައްޓަިއ،
 . މަށް ދަްނނަަވމެވެބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދިއު ގައި ލިޔެދުވަހު ޔައުމިއްޔާ

ހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ަހމަޖެއްސެވުމަށާއި އި ގެންގުޅެންެޖހޭ މައްސަލަތައް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ބެލެނުނިމި އަތްމަތީގަ .1
ފަސޭހައިން ފެންނާނޭހެން ލަސްނުކޮށް ަފއިލްކުރައްވަމުން  ހޯދަން ބޭނުންވާ ވަގުތުގައި، ނިމޭ މައްސަލަތައް
 . ދަންނަވަމެވެގެންދެވުމަށްވެސް 

މަސައްކަތްތައް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ދުވަހު ޔައުމިއްޔާއަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އޮފީހުގައި ހިންގާ ކަންކަމާއި ކުރާ  .6

ފުރިހަމަ ލިޔެ ޤަވާއިުދްނ ދުވަހަށް  ދުވަހުންކުރަމުންގެންދަންޖެހޭ ލިޔުމަކަށްވާއިރު ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ  ތައްޔާރު
 . ދަންނަވަމެވެ ކުރެއްވުމަށް

ސްޕަވައިޒަރު ދުވަހުން ދުވަހަްށ  ،ފުރިހަމަ ކުރޭތޯޤަވާއިދުްނ މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑި ޖައްސާ ފޮތް މުވައްޒަފުން  .5

މުވައްޒަފުން އޮފީހުން ބޭރަށްދާނަމަ ގަވައިދުގެތެރެއިން ނޫންގޮތެއްގަިއ ބޭރަށް ދިއުން ރަސްމީގަޑީގައި ބައްލަވައި، 
 .  ހުއްޓުވައި ރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުއްވުން އެދެމެވެ

 . ޕަވައިޒަރު ބެއްލެވުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަަވމެވެލިޔެވޭ ލިޔުންތަކުގައި ކުށް ހުރޭތޯ ސް .4

މަްށ ޙަވާލު ކުރެއްވުމަސައްކަތް ވައްޒަފާއި ލިޔުމުން މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދެއްވާއިރު މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރެވޭ މު .1

 . ދަންނަވަމެވެ
 . މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ާބއްވާނަމަ ވަކީން ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ .2



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ތައް އުޞޫލުއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެްސތަކާ 2.2
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކަންޕީ ހަދާފައި ނުވާ.އޯ.ތަކަށް އެސްކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތާއި ޚިދުމަތް .2
 :ފައިވާ އުޞޫްލތައްދާހަކައުންސިލުން  .1

 ރަށުގެ މަސްވެރިންނަށް ސާފުބޯެފން ދޫކުރުމާއިބެހޭ އުޞޫލް  -
ގު ސެންޓަރުން ިލބެްނ ުހންނަ ޚިދުމަތްތަކާއި އަިދ އެ ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގަމުންާދނެ ީފތަކުގެ އަ  އީ -

 ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ އުޞޫލްކަ
 .ކަންހަދާފައިނުވާސާވިސް ޗާޓަރއެއް  ކައުންސިލުން .1

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޤަވާއިދު ެހދުމާއި، ކައުންސިލުން ، ބޭނުންވާ  ރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްލާޒިމްކުޤާނޫުންނ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް 
އަދި  .ޕީތައް އެކުލަވާލުން މުހިންމުަކމަށް ދެކެމެވެ.އޯ.އެސްނިންމާ އެހެނިހެން ނިންމުްނތައް ނިންމުމަށް ޭބނުންވާ އިތުރު 

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެޚިދުމަތް ހޯދުަމށް ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ  ހަމަ އެހެންމެ ކައުންސިލުން
 ކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް  އުޞޫލުތަކާއި ސަރވިސް ޗާރޓަރ އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންާނ ޙިއްސާ

 . ދަންނަވަމެވެ އުޞޫްލތައް ހެުދން އަވަސްކުރެއްވުމަށްގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާވާޢިދުތަކާގުޅޭ

 މަސައްކަތުގެ މާަޙއުލު  2.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

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

 .ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އެންމެރަގަޅަށް ނޯންނަކަން .2

 .މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަތކެތި ލިބުމުގެ ދަތިކަން .3

 .ދުވަހުން ދުވަހަށް ިނންމަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބު ނުދެވިހުުރން .4

 .ވެިރނުވުންއަހުލުގާނޫނުތަކަށް  .5
 .އިދާރީ އުޞޫލެއް ނެުތމުގެ ސަބަބުން ދަތިވާކަންކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގުމާބެހޭ  .4

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ   

މަޝްވަރާ  އުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރުމުގެކުރިން ކައުންސިލަރުންނާއި އިސް ވެރިންގެކަ .2

ވުމާއެކު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ . ހޯއްދެވުމަކީ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ނިންމައި ތަންފީޒުކުރަން ާބރުލިބޭނެ ކަމެކެވެ
ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރައްވާ މައްސަލަތަކާބެހޭގޮތުްނ، ކައުންސިލަރުންނާއި ވެރިންނާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ހަފުތާ 

 . މެއް ބާއްވައިގެން ކަންކަން ނިންަމވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެއެއްފަހަރު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވު
 .ދުވަހުން ދުވަހަށް ިނންމަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ދަންނަވަެމވެ .1

 .ންނަވަމެވެވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު އެކުލަވާލައްވައި ފާސްކުރުމަށް ދަ .1



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ޑިގްރީ  ޑިޕްލޮމާ  ސެޓްފިކެޓް މެުދމަުދރަސީ  އެްއވެސް ކޮލިފިކޭޝަެނއް ނެތް 

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުިރ ވަސީލަތްތައް  2.20
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 އިންސާނީ ވަސީލަތާއި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 .މުވަްއޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާކަން( އަށެއް) 2ކައުންސިލްގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި  .1

އޮފީހުގައި  ލީފީއަކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކުރިން  .2
 .މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮްށފައިވާ ފަންީނ  .1

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

 

އިދާރީ މުވައްޒަފުން ތަޢުލީީމ  އިދާރާގެ ކައުްނސިލްގެ ތިރީގައި އެވަނީ ނިަލންދެ އަޮތޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ
 . ފެންވަރާއި ތިބި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުގެ ނިސްަބތް ދަްއކުވައިދޭ ޗާޓް ތަކެކެވެ

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 

 

 :ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް 

 .ކައުންސިލަރުންކަން( ަހތަރެއް) 6ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ  .1

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

އުންސިލަރަކަށް ކަ 2ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވާިއރު ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށް ގޮޑި ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް  05 .3
 . މޭޒެއް ނެތްކަން

 .ކޮމްޕިއުޓަރު ހުންނަކަން 1ފޯނާއި  01ކައުންސިލަރުން ބޭނުން ކުރެއްވުަމށްޓަކައި  .4

 .ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށް ކޮންފަރެންސް ހޯލެއް ހުންނަަކން .5

 :އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް 

ނޑި އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ލިބިފައިވާކަންއިދާރީ ކޮންމެ  .1  .މުވައްޒަފަކަށް މޭޒު، ގޮ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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( އެކެއް) 2 ޕްރިންޓަރު އަދި( އްހަތަރެ) 06ފޯނާއި ( އްއަށެ) 02ކައުންސިލް އިދާރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ  .2

 .ކަންފެކްސް މެޝިން ހުރި

 .ކަންރިވޭ ގޮތަށް ވޯކްސްޓޭޝަނެއް ހު މުވައްޒަފުންނަށް ިތބެ( ހަތަރެއް) 6 .3

 .ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރިކަން .4

ނޑިފައިނުވާކަން .5  .ކަރަންޓް އަދި ފޯނުފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް މެދުކެ

 :ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް 

ރުފިޔާ  1،612،564.14ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  ވަނަ އަހަރު 1025ސަރުކާރަށް  .1

ގެ ބަޖެޓެއް ( ނުަވދިހަ އަށްހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަރުފިޔާ ސައްބީސް ލާރި ލައްކަ ހަތަރުމިލިއަން ހަތް)

 .ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން

ތިންމިލިޔަން ) 1،051،142.00 އިވަނީވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާފަ 1025ކައުންސިލަށް  .2
 .ގެ ބަޖެޓެއްކަން( ރުފިޔާއެއް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހަތްހާސް ދެ ފަންސާސް

ލާމަރުކަޒީގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަްއ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްބޭުނންވާ  .3
ކައުންސިލްގެ ބަޖެަޓްށ ފައިސާ ކައުންސިލުން ލަފާކުރާ އަހަރީބަޖެޓްގައި ހިމެނުަމށް ބަޖެްޓ ކުރެވިފައިއޮތް ނަމަވެސް 

 .ންސިލްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ކުރެވެން ނެތްކަންސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ފައިސާއިން ކައު

 : ލަފާކުރި ބަޖެޓް 

 
 
 

 ލިބުނު ބަޖެޓް 

 ޕީ .އައި.އެސް.ޕީ ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
2114 3,550,963.00 46,780.00  -

2015 2,980,511.00 72,250  
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީން އަދި ހުނަރު ދެނެގަނެ 
ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް  ދީ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރުތައުލީމުއްޒަފުންނަށް ތަމްީރނާއި އެކަމަށް މުވަ

 .ދަންނަވަމެވެ ކުރެއްވުމަށްމިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް 

 ޕީ .އައި.އެސް.ޕީ ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
2115 6,459,645.26 1,038,901.00  -

2112 9,783,922 1,969,300  
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 ދެވަނަ ބައި 
ން ިހންުގމުގެ ޤާނޫުނން އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  1

ހުށަހެޅުމާއި މަުޢލޫމާތު ދިނުމާިއ ކައުންސިލަށް ލާޒިްމކުރާ ލިޔެކިޔުންތަްއ 
  .ކައުންސިލްގެ ލިޔެިކުޔންތައް ބެލެހެއްުޓން

 ކައުންސިލްެގ ތަރަްއޤީެގ ޕްލޭނާއި ފައިޭނންޝަްލ ޕްލޭން  1.2
ގެ ަދށުްނ ( ށ)ަވނަ މާއްާދގެ  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .2

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްާދގައި  11އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ .1
އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް  އަހަރުގެ،( ފަހެއް) 5ގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، މަދުވެގެން 

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

ޕްލޭނަށް ބަލައިެގން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުެގ ފައިނޭންޝަލް 

 .އްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވެއެވެވަނަ މާ 11

 ރަށު ދަށުން  ގެ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  202ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .6
 .ވެތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށެ ރަށުގެ ަތއްޔާރުކުރެވޭނީ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓްކައުންސިލްގެ 

ެގ ދަށުްނ ( ބ)ަވނަ މާއްާދގެ  202ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .5

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް  ޤައުމީ، މަސްދުވަސް ކުރިން( ތިނެއް) 1ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 
 .ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ ރަށުއަހަރު ދުވަހަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް ( ފަހެއް) 5އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
ލޭްނ މުރާޖަޢާކޮށްފައި ފައިނޭންޝަލް ޕް ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލައިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި 1025ކައުންސިލުން  .1

އިސްލާޙް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިކަން އަހަރު ވަނަ  1026މިކަމަކީ  .ނެތްކަން
 .އިސްލާޙް ކުރެވިފައި ނުވާކަން

ވަނަ  1026ތަރައްޤީ ޕްލޭންގައި ހިމެނެނޭ ކަންކަން ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްސާ ކުރެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުްނ  .2
އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯްޓގައި މިކަން އިސްލާޙް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިީވ ނަަމވެސް އެކަން 

 .ކުރެވިފައިނުވާކަން

 ކުރިމަގަށް ރޭވުމުގައި ދޭންވާ ސަމާލުކަން ދެވިފައިނުވާކަން  .3

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް ގެންދިޔުމާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް 

ޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި، ކަމާގުޅޭ މިފަދަ މުހިއްމު ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސޮފްޓްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއް



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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އަިދ ރަށުގެ މުސްތަޤްަބލަށް ވިްސނައިގެން ރައްޔިތުންެގ . ދަންނަވަމެވެ މުވައްޒަފުން މިކަންކަމަށް ޒިްނމާކުރުވުމަށް

ލާބައާއި މަންފާއަށް އިސްކަންދެއްވައިގެން މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރެއްވުމަށާއި، ރަށަކީ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅެން 
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް  އެންމެއެކަށީގެންވާ ރަށަކަށްހެދުަމށް ކުރެއްވެހުރިކަންކަން ރާއްވަވައި އެކަންކަން ކުރެވޭނެގޮތަކަށް

 . ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ކައުންސިލްެގ މަސައްަކތު ތާވަލާއި ބަެޖޓް   1.1
 އިދާރީ ދާއިރާގެވަނަ މާއްދާިއން  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .2

 އޮތް އަަހރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  ށްން ކުރިއަަކއުންސިލު ރަށުތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންަޝލް ޕްލޭނަށް ބަލައިެގން 

 .ތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ
ގައި ވާގޮތުްނ ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  202ދިވެހިރާއްޖޭގެ 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 
ދަށުން ކައުންސިަލށް  މާއްދާގެ ވަނަ  14ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .1

 ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާއި ނަގާ ލޯނަްށ ބަލައިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް 

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ . އެވެވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްުކރަންޖެހެ 25އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

އަހަރަްށ ފާސްކުރި ބަޖެޓުެގ  ފާސް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކައުންސިލުން ފާއިތުވި ަލށް ަބޖެޓްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަ 25
ތިޔާރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚް

ބަޖެޓް ފާސްކުރެވެންދެން ކަުއންސިލްގައި އެނޫން  އަދި ހިނގާ އަހަރުގެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެން ވެއެވެ

 . ނެއެވެމައްސަލައަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްަވރާއެއް ނުކުރެވޭ
ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  12ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .6

ރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްަދނީއަށް ަބލައިގެން ތިލަފަތް ހަމަވާޮގތަްށ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަެޖޓް ތައްޔާރުކު

 . ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

ަވނަ މާއްދާގެ ދަުށން ހިނގާ ައހަރަށް  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .5
ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ުނހިެމނޭ ކަމަކަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ަޚރަދު ކުރަން ޖެހޭނަމަ އެފަދަ ަޚރަދެއް ކުރަން ޖެހޭ 

 . ީރ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަ

 :ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ 
އަިދ . ންވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި މަސައްކަތު ތާވަލް ވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަ 1025 .1

ވެސް ބަޖެާޓއެކު ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަެޖޓް ސްޭޓޓްމަންޓް  ވަނަ އަހަރުގެ 1024
 .ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން  1025ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ކައުންސިލްގެ  1025ލްގެ ކައުންސި .2
 .ގައި ފާސްކޮށްފައިވާކަން 01 ޖަނަވަރީ 1025

 .ވަނަ އަހަރު ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަން 1025 .3

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގައި ވާގޮތުްނ ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  202ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނުގެ 
އޮތް އަހަރުގެ  ކުރިއަށް ރަށު ކައުންސިލުން، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިކޮންމެ އަހަރެއްގެ 

 . ދަންނަވަމެވެ އްވުމަށްފޮނު އަތޮޅު ކައުންސިލަށްތައްޔާރުކޮށް  ތު ތާވަލްމަސައްކަބަޖެޓާއި 

 ކައުންސިލްެގ ހަމަުހގެ ރިޕޯޓާއި އަަހރީ ރިޕޯޓް   1.1
ގެ ދަުށްނ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  202ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން .2

މަސްދުވަހު ( ހައެއް) 04ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  20ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 

ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލަށްރިޕޯޓް  ލުސީކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފް
 . ކުރާ ކަމެކެވެލާޒިމު

ގެ ދަުށން ( ށ)ވަނަ މާއްާދގެ  202ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  .1

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  20ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
 .ކުރާ ކަމެކެވެށް ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫުނން ކައުްނސިލަށް ލާޒިމުއަތޮޅު ކައުންސިލަރިޕޯޓް  ލުސީތަފް
 :ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ޓީމަށް 

އޭގެ ޓެންޕްލޭޓް އާއި .ޖީ.ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެލް 2015ކައުންސިލްގެ  .1

ވަނަ ދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވައި  21ޖަނަވަރީ  1024އެއްގޮތަށްކަމަށް، އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓް 
  .ފައިލްކޮށްފައިވާކަން

އޭގެ ޓެންޕްލޭޓް އާއި .ޖީ.ވަނަ އަހަރުގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެލް 1025ކައުންސިލްގެ  .2

 .ވަނަ ދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން 01ޖުލައި  1025އެއްގޮތަށްކަމަށާއި އަދި 

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

އަހަރު ކައުންސިލުން ހިނގި ހަރަކާްތތަުކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓު ތިޔަ ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި 

 . މި ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަަގ ކުރަމެވެއެކުލަވާލައި 

 ކައުންސިލްެގ ޮއޑިޓް ިރޕޯޓް  1.6
ގެ ަދށުން ޮކންމެ ( ރ)ވަނަ މާއްާދގެ  202 ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

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

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ގައި  12މާރިޗު  1024 ތައްޔާރުކޮށް ރުގެ ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާން ޓެމްޕްލެޓާއި އެއްގޮތަށްވަނަ އަހަ 1025 .1

 .ފޮނުވާފައިވާކަން

އަށް ކައުންސިލްގެ އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓެއް އަތޮޅު  1026މާރިޗް  01އިން  1021ޖަނަވަރީ  02 .2
 . ނެތްކަން ކޮށްފައިއޮޑިޓެއް  އޭގެ ފަހުން ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ. ކައުންސިލްއިން ކޮށްފައިވާކަން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިންޓަނަލް އޮޑިޓިންގ އަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިުތރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުުރން ވަރަށް މުހިންުމ  .2

އިންޓާނަލް އޮޑިޓްކުރުުމން ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ބަަލހައްޓާ ފަރާތްތަކާއި އިދާރީ ކަންަކން ހިންގާ ބަލަހައްާޓ . ކަމެކެވެ
ރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިާތބު ބެެލހެއްޓުމުގައި އެކަންަކން ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ފަރާތްތައް އިތުރަްށ ޒިންމާދާ

އަދި އެފަދަ ކަންކަން ހަމަމަގުްނ . ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިުދތަކަށް ަޢމަލު ކުރުމަށް އިތުރަށް ބާރުެވރިކުރުވޭނެއެވެ

ވުމާއެކު . ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެއެވެކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން އިސްލާޙްކޮށް ދުރާލާ 
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާިއ އެ އޮޑިޓުން ރަނގަޅުކުރަންެޖހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ 

ހަރަކުވެސް ވުާމއެކު ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ އަ. ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 ނުއްވުމަށްއަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮއޮޑިޓް ރިޕޯޓް ގެކުރިން  12ފެބްރުއަރީ  ިހނގާއަަހރުގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓްކޮށް

 . ދަންނަވަމެވެ
ސްޓޭޓްމަންޓް  ފައިނޭްނޝަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އަންގަވާގޮތެއްގެމަތީން ފާއިތުވިއަހަރުގެ  .1

 . ނަވަެމވެވުމަށް ދަންއްއިދާރާއަށް ފޮނުގެ ކައުންސިލް ގެކުރިން އަތޮޅު 12ކޮންމެއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ 

  ންޚަރަދުުކރުކައުންސިލުން   1.5
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 .1

 .ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދަކުރަނީ ވައުޗަރގެ ނިޒާމުންކަން .2

 ޚަރަދަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަކިން ެބލެެހއްޓިފައިވާކަން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރާ  .3

ގެ  25ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ޖަނަވަީރ މަހުގެ  14ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .4

 ކުރިންކަން

ގައި އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ިރޒާވްގެ ގޮތު 5%ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް  16ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .5
ފާހަގަޮކށްފައިވާ ކަމަކަްށ  ގެ ޮމނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުގައިވަނަ އަހަރު 1026މިކަމަކީ . ރައްކާކޮށްފައިނުވާކަން

 .ނަމަވެސް އެކަން އިޞްލާޙްކޮށްފައިނެތްކަންވީ

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ރިޒަރވްގެ  5%މަތިން ކަުއންސިލަށް އާމްދަނީ ިލބޭފައިސާގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  16ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

އަށްވާ  5%ހަރު ލިބިފައިހުރި އާމްދަނީ ފައިސާގެ ތެރެއިންވެސް އައަދި މި. ގޮތުގައި ރައްކާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 .ފައިސާ ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ރޑަރ ުކރުމުެގ ޚިދުމަތާއި ތަެކއްޗަށް އެދުާމއި މުދާ    1.4 ގަުތމާއި ލިިބގަތުމާިއ އޯ
  ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެްއުޓން

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

 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ

  :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .2

އަދި ަޤާވއިދުން ލިޔެކިޔުމުގެ . ކައުންސިލްގައި ލިޔެކިޔުމުގެ ސްޓޮކާއި މުދަލުގެ ސްޓޮކެއް ބަލަހައްޓަމުްނދާކަން  .2.2
ބާކީ ކުރަމުންދަނީ ސޮފްޓެއް ހަދައިގެްނކަމުން ސްޓޮކް ބާކީ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓެމުން ދިޔަ ނަަމވެސް މުދަލުގެ ސްޓޮކް 

ސޮފްޓެއްގައި ސްޓޮކް ބާކީ ކުރަމުންގެންދިއުމަކީ އަދަދުތައް . ންނަކަންކުރުމަށްފަހު ވެރިއެއްގެ ސޮއިކުރެވިފައި ނުހު
 .އޮޅި އޭގެ ސައްހަކަން ގެއްލިދާނެކަމަށްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަން

 .ސްޓޮކް ބާކީ ފޮތާއި ސްޓޮކް ދިމާވާކަން  .2.1

. ޅުލެވޭ ތަނެއްގައިކަންސްޓޮކަށް ގެނެވިފައި ހުންަނތަެކތި ހުންނަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާިއ ޙަވާލުކުރެވިފައި، އަދި ތަ .2.1
ސްޓޮކް ތަރުތީބު . އެހެންނަމަވެސް ސްޓޮކްގެ ބައެްއ އައިޓަމްތައް އިދާރާގެ އެކި ަތންތަނުގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާކަން

 .ކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމްެއއް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން
ވަނަ އަހަރުގެ ވަކި  1026. ނުން ނުކުރާކަންސްޓޮކްގައި ހުންނަ ތަކެިތ ެނގުމަށް މުދާލިބިަގތުމަށްއެދޭ ފޯްމ ބޭ  .2.6

ވަނަ އަހަރު  1025ހިސާބަކަށް ސްޓޮކުން މުދާ ނަގާފައިވަނީ މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ބޭނުންކޮށްގެްނނަމަވެސް 
 .އެއްޮގތަކަށްވެސް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެޭދ ފޯމް ބޭނުންކޮށްފަިއނުވާކަންސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމަށް 

 1026. މުދަލުެގ އޯޑަރުފޯމް ސްޓޮކް ބަލަހައްާޓ މުވައްޒަފު ފައިލްކޮށް ަބލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ސްޓޮކަށް ގެންނަ  .2.5

ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުގައި މިކަން އިސްލާޙް ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމް 
 .ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދާކަން

 .މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު ފައިލްޮކށް ބަލަހައްޓަުމން ގޮސްފައި ނުވާކަންޒަފު ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައް  .2.4
 ތަކެއްޗަށް އޯޑަރ ކުރުން  .1

 .މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށްގެންކަން  .1.2
ވަނަ އަހަރުގެ  1026މިކަން . މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރާ ފޯމް އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްނޫންކަން  .1.1

 .މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮްށފައި އޮތް ނަމަވެސް އެކަމަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެސްފައި ނުވާކަން

 .މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް އޮވެގެންކަން  .1.1
 .މުދާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކަން .1.6

ވަކިން  ފައިސާއާއި ބެހޭ ޔުނިޓުންދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަާރތުންނާއި މު .1.5
ަވނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓްަގއި ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް އެކަން އިޞްލާޙް  1026. ބަލަހައްޓާފަިއނުވާކަން

 .ކޮށްފައި ނުވާކަން
 .ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާއި ެބހޭ ފޯމް ތަްއޔާރު ކުރަމުން ނުދާކަންފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި  .1.4



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް  .1

ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކާ ނުލާ  1ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަގުގެ މުދާ  -/25,000ރުފިޔާއާއި  -/10,000  .1.2
 .ހޯދާފައިނުވާކަން

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާ މަސައްކަތްތަކާއި،  -/25,000މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ  ޚިދުމަތްހޯދުމާއި، .1.1
 .ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި  ޤަޥާޢިދުން ކަންކަން ިނންމާފައިާވކަން

ވާލުމަކާ ނުލާއި މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގުގެ މުދާ އިޢުލާނުކޮްށ ބިޑަށް ހުޅު 2.5ރުފިޔާ އާއި  -/25,000  .1.1
 .ހޯދާފައިނުވާކަން

 .މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެމަތީ އަގުގެ މުދާ ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ހޯދާފައިނުވާކަން 2.5 .1.6

ބިޑުކޮށްގެން ހޯދަންޖެހޭ ުމދާތައް ހޯދުމުގައި އިޢުލާން، މަޢުލޫާމތު ކަރުދާސް، ބިޑުކޮމެޓީ ބައްދަލުުވންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ  .1.5
 .ބައްދަލުވުންތަުކގެ ޙާޟިރީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން އަދި ބިޑު ކޮމިޓީ

 

 : ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ  .6
 އެކަށީގެންވާ ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން   .6.2
 ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެއް ހަދައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން   .6.1
 ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން  .6.1

 ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބިލްތަކާއި ފައިސާ ނުދައްކާ ބިލްތައް ވަކިްނ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްާޓފައިވާކަން   .6.6

 .ޕްޑޭޓް ކުރާކަންކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރާކަމާއި ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ބަލަހަްއޓައި އަ .6.5
 

 ވައުޗަރ ރެޖިސްޓްރީ  .5
 ކައުންސިލްގައި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓަރީއެއް ގެންގުޅޭކަން  .5.2

ވަނަ  1026މިަކމަކީ  .ނޫންކަންވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ަނމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް  .5.1
އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި އިސްލާޙް ކުރުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިކަން 

 . އިސްލާޙްކޮށްފައިނުވާކަން

ޚަރަދު ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީން ވައުޗަރުގެ ނަންބަރު ތަރުތީާބއި ވައުޗަރުގެ ކޯޑުތަކާއި ސަބް ކޯޑްތަކުން ކުރެވޭ   .5.1

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

/ ވައުޗަރ އިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މުދާގަންނަން އެދޭ ފޯމާިއ މުދާ އޯޑަރު ކުރާ ފޯމާއި އަދި އިންވޮއިސް .5.6

މަވެސް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަާކބެހޭ ފޯމް، ަފއިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ބިލްހިމަނައިގެންަކން ނަ
ވަނަ  1026. ކުރިން ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހުރިކަން ޔަޤީންކުރާ ފޯމް އެއްވެސްވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން

 .ށް އިޞްލާޙެއް އައިސްފައި ނުވާކަންއަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގައިވެސް އެކަން ފާހަގަކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެކަމަ

 .ވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން .5.5

 ޗެކު ރެޖިސްޓްރީ  .4
 .ކޮށްފައިވާކަން ރުޗެކު ރަޖިސްޓްރީ އެއް ތައްޔާ .4.2



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ޗެކު ރަޖިސްޓްރީން ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ އެކައުންޓަށް ބާކީ ކުުރމާއި އެކައުންޓުން ކުރަމުންދާ ަޚރަދުގެ މަޢްލޫމާތާއި   .4.1

 . ޗެކު ނަމްބަރާއި ވައުޗަރު ނަމްބަރު ތަރުތީބުން އެނގެން ހުރިކަން
 . ޗެކު ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލަފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަްށ ކަން .4.1

 : ގެ ހިސާބު ( ޕެޓީ ކޭޝް )އަތްމަތީ ފައިސާ  .2
 .އަތްމަތީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ގެންގުޅެމުން ނުދާކަން

 :ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު  .1
 .ކައުންސިލްގައި ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާ ފައިސާ ތިޖޫރީގައި ބަހަްއޓާފައި ވާކަން  .1.2

 .އެއްގެ ހުއްދަ ލިބިެގންކަންތީޖޫރީގައި ފައިސާބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ ވެރި  .1.1

 .ތިޖޫރީ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފައިުނވާކަން  .1.1
ހަފްާތ . ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްާތގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ދާކަން  .1.6

 .ން ފެށިގެންކަން 1025ރު އޮކްޓޫބަ 02ތިޖުރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަން ފަށާފައިވަނީ 
 .ކޮންމެ މަހަކު ފައިސާގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންދާަކން  .1.5
 ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުގެ ޖުމްލަ އާއި ތިޖޫރީގައިހުރި ނަގުދު ފައިސާގެ ޖުމްލަ އާއި ދިމާވަކަން  .1.4

 އާމްދަނީ ފައިސާ  .1

 . ވާކަންނުއާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީއެއް ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލައިފާ  .1.2

 .މްދަނީ ގެ ފައިސާ ފޮތްތަކަށް އަރުވައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ެގންދާކަން ކައުންސިލް އާ  .1.1
ދުވަހު ފޮތް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހަްއޓަުމން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަާވޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި  ގެމްދަނީ ފައިސާއާ  .1.1

 .އެއްގޮތަށްކަން
މްދަނީ ފައިސާގެ މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓާއި، އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާ އާއި އާ  .1.6

 .އެއްގޮތަށް ބަލަހައްާޓފައިވާކަން
މުޥައްޒަފަކީ އެއް  ބަލަހައްޓާ މުޥައްޒަފާ ޖަމާކުރާ ވައްޒަފާ، ފައިސާ ޖަމާކުރެވެންދެންފައިސާބަލައިގަންނަ މު  .1.5

 .މުޥައްޒަފެއްކަން
 

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް  .6
އިރު ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ބާކީއާއި ފޮތްތަކުން ދައްކާ ބާކީއާއި   އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަސް ނިމުނުވަނަ  1025 .6.2

  .ަފއިވާކަންދިމާވާގޮތަށް ހިސާބުތައް ިނންމާ
ލަވާލާ ފަިއސާއާއި ބާކީގެ ރިޕޯޓް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރު މަސް ނިމުމުން އެކު ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވުނު  .6.1

 . މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ޮފނުވާފައިވާކަން
ގައިވާ ނަމޫނާއާއި ފައިސާގެ ރިޕޯޓާއި ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަޥާޢިދު .6.1

 .އެއްގޮތަށްކަން

 ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްޓްރީ  .5
 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓާފައި ވާކަން .5.2



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޯރމެޓް ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .5.1

 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ސޮފްޓެއްގައިކަން .5.1
 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކުރެވި ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާކަން .5.6

 .މުދަލުގައި ޖަހާފައިވާ ނަންބަރާއި ސޮފްޓުގައިވާ ނަންބަރު ދިމާނުވާަކން .5.5
 .ން ހުްނނައިރު މުދަލުގެ ތަފްޞީލް ހުްނަނލެއް ކުޑަކަންއެއްބާވަތެއްގެ މުދާ ގިނައި .5.4
 . ނުވާކަން ބަދަލުކޮށްފައިމުދާ ހުންނަތަން ބަދަލުވެފައިވީަނމަވެސް ސޮފްޓުން އެކަން  .5.1
 .ބައެއް މުދާ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ވެއްދިފައިނުވާކަން .5.2

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

" ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ވައުޗަރު ނިޒާމް ހިންގުމުގެ" IIގެ " ވައުޗަރ ނިޒާމް"ވަނަ ބާބު  02ޤަވާޢިދުގެ މާލިއްޔަތު  .2

މެދުވެރިކޮްށ ސްޓޮކުން ތަކެތި " މުދާ ލިބިަގތުމަށް އެދޭ ފޯމް"ގައިާވ ގޮތުގެ މަތިން ( ބ)ވަނަ މާއްދާގެ  1
 . ދޫކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ގެންއި ހުންނަ ތަކެއްޗަކީ ފައިސާއެކޭ އެއްގޮތަށް ވަކިމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްސްޓޮކަށް ގަނެފަ .1

ރަނގަޅު ހެއްޓޭެނ ބެލެ ތަެކތިޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަަފށް ތަޅުލެވޭަތނެއްގައި ސް ެކތި ކަމަށްާވތީބަލަހައްޓަންެޖހޭ ތަ
  . މަށް ދަންނަވަމެވެހަމަޖައްސަވައި ދެއްވު އިންތިޒާމެއް

" ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ވައުޗަރު ނިޒާމް ހިންގުމުގެ" IIގެ " ވައުޗަރ ނިޒާމް"ވަނަ ބާބު  02ޤަވާޢިދުގެ މާލިއްޔަތު  .1
. ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  2

ގައިވާ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް  12އަދި މިއޯޑަރު ފޯމް މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް 
އިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އޯޑަރު ފޯމްގެ ކޮޕީއެއް ސްޓޮކް ގަ ( އ)ގެ  2އަދި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ާބބު . ދަންނަވަމެވެ

 . ބަލަހައްޓާ މުޥައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ފައިލްކޮށް ބަލަހަްއޓަމުްނ ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 "ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ވައުޗަރު ނިޒާމް ހިންގުމުގެ" IIގެ " ވައުޗަރ ނިޒާމް"ވަނަ ބާބު  02ޤަވާޢިދުގެ މާލިއްޔަތު  .6

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ެބލުންތަކާ ބެހޭ ފޯމް ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  6

ގައިވާ ނަމޫނާއާއި  11މިފޯމް ތައްޔާރުކުރައްވާނީ މަލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް . ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 .  އެއްގޮތަށެވެ

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ވައުޗަރު ނިޒާމުގައި " Iެގ " ވައުޗަރ ނިޒާމް"ަނ ބާބު ވަ 02ޤަވާޢިދުގެ މާލިއްޔަތު  .5
ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެ ޚަރަދު ވައުޗަރު ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް  1" ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ލިޔުންތަކުގެ

ގައިވާ ނަމޫނާއާއި  16ވާޢިދުގެ އެނެކްސް ޚަރަދު ވައުޗަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަންވާނީ މާލިއްޔަތުގެ ޤަ. ދަންނަވަމެވެ
 .   އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

މިމާއްާދގައިވަ ގޮތުގެ މަތިން " ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން" 1.22ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދައު .4

އަދި މުާދ ހުރި ތަނާއި ޢަދަދު . ނަވަމެވެކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަން
ސޮފްޓުން ބެެލހެއްޓިކަމުގައި ިވޔަސް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށް ަބލަހަްއޓަވަމުން ގެންދިއުމަށް 

 . ދަންނަވަމެވެ
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ގައިވާ ( ހ)ގެ މިމާއްދާ" ފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ދެމެހެއްޓުން" 2.20މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  .1

ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވުމަށް 
 . ގައި ވާނެއެވެ 2މިރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރަންވި ގޮތުގެ ނަމޫނާ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް . ދަންނަވަމެވެ

 ޑްތައް ބެލެެހއްުޓން މުވައްަޒފުްނގެ ރެކޯ   1.1
  :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  .2
 މަހާއި ހަމަށް މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ބަލަހައްޓަނީ ފޮތުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރާ ގޮތަށްކަން ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރު 1025

. ބޭނުންކޮށްެގންކަންމެޝިން  މަހުން ފެށިގެން ހާޟިރީ ބަލަހައްޓާފައިަވީނ ފިންގަރ ޕްރިންޓް އޮކްޓޯބަރު 1025އަދި 
 .ހާޟިރީ ބަލަހައްޓާފައިވީ ނަމަެވސް ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން

 ވަޒީފާގެ ބަޔާން އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  .1
 . ހުރިާހ މުވައްޒަފުންގެ ފައިލްގައި ހިމަނާފައިވާކަން އެކުލަވާލާވަޒީފާ ބަޔާންތަކާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް   .1.2
 .ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން އަދި މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ފައިލަށް އެޕްރައިޒަލް ފޯމް ލާފައިވާކަން .1.1

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހުރި އެެހންނަމަެވސް ބައެއް . ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ާޓގެޓް ހެދިފައިވާކަން .1.1
ނޑައެޅުމުގައި . މަސައްކަތްތަކާއި ޓާގެޓް ހެދިފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ދިމާ ނުވާކަން އަދި މަސައްކަތްތަކަށް ޓާގެޓް ކަ

ނޑައެޅިފައިނުވާކަން  .މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މިންވަރު، ފެންވަރު އަދި ވަގުތު ކަ
 .އް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ރަނގަޅަށް ބެލިެގން ނޫންކަންމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތަ .1.6

 . މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މަންތްލީ ލޮގެއް ހެދިފައިނުވާަކން .1.5

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 . މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ގަވައިދުން ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .2
އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ބަލައި މުވައްޒަފުގެ މަޤާމާގުޅޭގޮތަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ  .1

 .ވާލުމަށް ދަންނަވަމެވެއަލުން އެކުލައިސްކަންދޭ ތަރުތީބަކުން ވަޒީފާ ބަޔާންތައް 
ވަޒީފާ ބަޔާންތައް އަލުން ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށްފަހު އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްަކތްތަކުގެ ޓާގެްޓތައް  .1

އަލުން ތައްޔާރުކުމަށާއި، ޓާގެްޓ ތައްޔާކުރައްވާއިރު ސްޕްވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު މަޝްވަރާކޮށްގެން، މަސައްކަތުގެ 
 . މިންވަރާއި ވަގުތު އެނގޭގޮތަށް ޓާގެްޓތައް ހެއްދެވުމަްށ ދަންނަވަމެވެ ފެންވަރާއި

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގައި އެންމެ މުހިންމު އެކައްޗަކީ މަންތުލީ ލޮގު ކަމަށްވާތީ ގަވައިދުން  .6
 . މުވައްޒަފުންގެ މަންތުލީ ލޮގު ތަްއޔާރު ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން  .1

 .ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރސަނަލް ފައިލެއް އެކުލަވާލާ ބަަލހައްޓަމުންދާކަން .1.2

 .ކޯޑް ކާޑު ނަންބަރު ދީފައިވާކަންކޮންމެ ފައިލަކަށް ރި .1.1



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ އަދި ފައިލްތައް . ފައިލްތައް ބެލެހެއްުޓން ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން .1.1

 .ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިވާކަން
  . ފައިުނވާކަންތަުކގައި ތަރުތީބު ނަްނބަރު ޖަހާބައެއް ފައިލްތަކުގައިވާ ލިޔުން .1.6

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓަރީ  .6
 .ބަލަހައްޓަމުން ެގންދާކަންފުރިހަމަކޮށް ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ  

 މުސާރަ ޝީޓް  .5
 .މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު ގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާަކން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 . މުވައްޒަފުންގެ ރިކޯޑްފައިލްގައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ތަރުތީބު ަނންބަރު ޖެހުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .2
 

 ކުގެ ރެޯކޑް ބެެލހެއްުޓން ކައުންސިލުން އެކުލަވާާލ ކޮމިޓީތަ  1.2
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ބިޑް ކޮމިޓީ 

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

  ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަމުންގެންދާަކން
 

 ކޮމިޓީ  މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހިއުމަން ރިސޯސް 
ނަމަވެސް ހިއުމަންރިސޯސް ކޮމެޓީއަކީ ސިވިލްސަރވިސްގެ  .ހިޔުމަން ރިސޯރސް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން

މިހާރު ރިވެދޭންޖެހޭ ކޮމެޓީއަކަށްވާއިރު ޤާނޫނާއި ގަވައިދު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސިވިލްސަރވިސްއަށް އެހީތެ
ކޮމިޓީެގ  އަދި .އެކުލަވާލާފައިވާގޮތުން ކޮމެޓީ ުއފައްދާފައިވާ މަޤުޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް ދަތިވާނެކަމަށް ފާހަގަކުެރވުން

 .ވާކަންނުބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔެ ފައިލްކޮށްފައި
 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވައިދު ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީއަކީ  .2

ސިވިލްސަރވިސް އިދާރާތަކާބެހޭ މުހިންމު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސިވިލްސަރވިސްއަށް އެހީތެރިވެދޭންޖެހޭ އަިދ 

ނިންމުންތައްވެސް ނިންަމންޖެޭހ ކޮމެޓީއަކަށްވުމާއެކު އަދި މިކޮމެޓީއަށް މުވައްޒަފުން ަހމަޖެއްސުމުގައި 
 .ށް ގަވައިދުގައި ބާރުއަޅުއްވާފައިވާތީ މި ކޮމެޓީ އަލުން އެކުލަވާލުމަށް ދަްނނަވަމެވެއިސްމުވައްޒަފުން ހިމެނުމަ

ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުން ިނންމަވާ ކަންތައްތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ގަވައިދުންލިޔެ ފާސްކޮށް ފައިލްކުރަމުން  .1

 . ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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 ތިންވަނަ ބައި 
 ކައުންސިލުން ދޭ ޚިުދމަތްތައް 1

ރަށު  ވާގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާގައި 16 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

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

 މަގުތައް ހެދުާމއި ަމގުަތއް މަރާމާތުކޮށް ބެލެެހްއޓުން  1.2
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

އެކަމެއް ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް  ކަމެއް ހުރިނަމަމީހުންނަށް ަދތިވާގޮތަށް މަުގތަުކގައި  .2
ނަމަވެސް މަގުމަތީގައި ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ޖޯލިަފިތ ފަދަ ތަކެތި  .ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވާކަން

 . ބަހައްޓާފައި ހުްނނަކަން

 . ންދެވޭކަންޤަވާއިދު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިނެތުމުން އަދި މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެމުނިސިޕަލް  .1
 .މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށް ކަމެއް ނުކުރެވޭކަންމަގުތައް  .1

 އެކަށީގެްނވާ ރައްކާތެިރޮގތެއްަގއި ކުނި ަނއްތާލުން  1.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނޑައަޅައިކުނިމެނޭޖްކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދުެގ ދަށުން ކުިނ އަޅާނެ .2 ބޯޑު  އެކަން އެގޭގޮތަށް އަދި ވަކި ސަރަޙައްދެއް ކަ
 .ބެހެއްޓިފައިވާކަން

 .ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ނޫންކަން ކުނިނައްތާލެވެމުންަދނީ އެންމެ .1

ނޑަށް  .1 ނޑުދޮށް . އަޅާ ވަރަށް ގިނަކުނި މޫދަށްބޭރުވަމުންދާކަންކުނިގޮ އަިދ އޭގެ ބައެއްކުނި ގޮޑުދޮށަށް ލައްވެ ގޮ
 .  ހަޑިވަމުންދާކަން

ނޑުދޮށަްށ ކުނިއަޅަމުންދާކަން .6  . ރަށުގެ ވަށައިގެން އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ގޮ

ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކާއި ބައެއް މަގުތަކާއި ބަނަދރުގެ އެކި ހިސާބުގައި އެއްެވސް ތަރުތީބެއްނެިތ  .5
 .ހަޑިކޮށްުހންނަކަންއެކިބާވަތުގެ އެއްޗެތި ބަހައްޓާފަިއ ހުރުމުން އެތަންތަން 

 .  ރަށުގެ އިރު ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ބާވެ ވީރާނާވެފައިވާ އުޅަނދުތައް އެހެލާފައި ހުންނަކަން .4
ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ފާސްކުރުމަށް  .1

ފާސްކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް  ފައިއިޞްލާޙްކޮށްންގެވުމުން ފޮނުވުމުން އިޞްލާޙުކޮށްފައި ހުށަހެޅުމަށް އެ
 .އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީއަށް ފޮނުވިފައިވާކަން 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ނުބެހެއްޓުަމށް ބާރުއަޅައި އެކަން ފީއައްޔަކީ މަގު،ގޯޅި ވަރަށް ހަނި ރަށަކަށްވުމުން މަގު، ގޯޅީގައި ޖޯލިފަދަ ތަކެތި  .2

 .ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ 
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ނޑައެޅުމާ، އެކަން އެގޮތަށް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން  .1 މިހާރަށްވުރެ ކުނިވާޒާތުގެ އެއްޗެހި އެޅުމަށް ވަކި ސަރަޙައްދެއް ކަ

 . ދަންނަވަެމވެ އްވުމަށްބޮޑަށް ބާރުއެޅު
ނޑަށް  .1  .ޭބރުނުވާނެގޮތަކަށް ކުނިގޮޑަށް ކުިނއަޅާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން އެދެމެވެއަޅާކުނި މޫދަށް ކުނިގޮ

ނޑުދޮށަށް ކުނިއެޅުން ހުއްޓުވުަމށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން  .6 ރަށުގެ ވަށައިގެން އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ގޮ
 . އެދެމެވެ

ހިސާބުގައި އެއްވެސް ތަރުތީބެއްނެތި އެކިބާވަތުގެ ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކާއި ބައެއް މަގުތަކާއި ބަނދަރުގެ އެކި  .5
ވުމާއެކު ަތރުތީބެއްނެިތ އެގޮތަްށ . އެއްޗެތި ބަހައްޓާފައި ހުރުމުން އެތަންތަްނ ޢާއްމުކޮށް ުހންނަީނ ވަރަށް ހަޑިކޮށެވެ

 . ން އެދެމެވެއެއްޗެތި ނުބެހެއްޓުމަށް ބާރު އަޅައި އެތަންތަން ރީތިކޮށް ެބލެހެއްޭޓނެ އިންތިސާމެއް ހަމަޖެއްސެވު

ރަށުގެ އިރު ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ބާވެ ވީރާނާވެފައިވާ އުޅަނދުތައް އެތަނުން ނަގައި އެ ަސރަޙައްދުވެސް ރީތިކޮށް  .4
 .ބޭއްވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުން ެއދެމެވެ

ކުރެހުމާެއކު ބޭނުންވާ ތަެކތީގެ ތަނުގެ ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންާވ ނައްތާެލވޭނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް ކުނި ރައްކާތެރިކަމާއެކު  .1
  . ހަދައިގެން ފަިއސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުން އެދެމެވެއަންދާސީ ހިސާބު

 ބެލެެހއްުޓންފާލަމާއި ެފރީ ޓާރިމނަލް  ބަނދަރު ަމރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުާމއި  1.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .އަދި ަބނދަރު މަރާމާތުކުރަން ނުޖެހޭކަން. ހަދާފައިވާކަން ފީއަލީގައި ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ބަނދަރު .2
އަިދ މިކަންކަން ކުރެވޭވަރުގެ ތަަނވަސްކަމެއްވެސް . ފީއަލީގައި ފާލަމާއި ފެރީ ޓާިމނަލް ހަދާފައި ނުވާަކން .1

 . ކައުންސިލްގައި ނެތްކަން
ތުކޮށް ބެލެހެއްޭޓެނ ތަނަވަސްކަން އަިދ ޖެޓީ މަރާމާ. ފީއަލީގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްެގ ޖެޓީއެއް ހަދާފައިވާކަން .1

 .ކައުންސިލްގައި ނެތްކަން

 .ފީއަލީގެ ބަނދަރާއި ޖެޓީ ޭބނުންުކރާނެ ގަވައިދެއް ހަދާފައި ނުވާކަން .6
 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅުނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

 .ހެދޭތޯ މަސައްކަތްކުރެއްވުން އެދެމެވެއަތޮޅުގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ފެރީާޓމިނަލެއް . ފ .2
ރަށުގެ ބަނދަރާއި ރަށުގައި ޢައްމުކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ޖެޓީ ޭބނުންކުރާނެގޮތުގެ ޤަޥާޢިދާއި އެަކމާބެހޭ އުޞޫލެއް  .1

ބަނދަރު ކުރަމުންގެންދެވޭނެގޮެތއް ހަމަޖައްސައި މިހާރަށްވުރެ ޖެޓީއާއި،  އެކުލަވާލުމަށާއި، އެއަށް ޤަޥާޢިުދން އަމަލު
 . ދަންނަވަމެވެ އް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ބެލެހެއްޓޭނެގޮތެ ސަރަޙައްދު ސާފުތާހިރުކަމާއެކު

 

ނުޑތޮށި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ތޮށްޓާިއ ރަށްގިުރން ުހއްުޓވުމާއި އެްއގަމު  1.6  ކަ
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނަމަވެސް ަބޖެޓް ނުލިބުމުެގ ސަބަބުްނ އެކަމަށް މަސައްކަްތ  . ދާކަންގިރަމުން ރަށުގެ އިރު އުތުރުފަރާތުން ރަށް  .2
 .ނުކުރެވޭ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވާކަން 

ނޑުތޮށި މަރާމާތުކުރަންޖެހިފައި ނުާވކަން .1  . ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށްޓާއި ކަ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކަރަންާޓއި، ފެާނއި، ފާާޚނާާއއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ބެލެެހއްުޓން  1.5
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ކަނަރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދިޔަ އިންޖީނުގޭގެ މުޅި އިންވެސްޓްމެންޓް ފެގައި  1026އޮކްޓޯބަރ  21 .2
 ބަޔަކަށް ރައްޔިތުންގެ އަގުބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓެއް އެހެން އަދި. ކަންއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާޑާލިމިޓަކޯޕަރޭޝަން 

ރު ޙަވާލުކުރެވުނު ތަކެތީގެ ފުރިހަމަ އަގެއްބަލައި ހިސާބުކުރެވި މުޅި އިންވެސްޓްމެންޓްގެ އަގު ދޫކޮށްލިއި
ަމސްދުވަހުގެތެރޭގައި ( ައށެއް) 2ފެށިގެްނ  ނަމަވެސް އެްއބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭ ތާރީޚުން. އެގެންނެތްކަން

ދިނުމަށް ޭބނުންކުރެވޭ އެންމެަހއި ތަކެތީގެއަގު އަދި ކަރަންޓު  ބޭނުންކުރަމުންދާ ޕަވަރސިސްޓަމާއި، އެއިރު
ވަނަ އަހަރުގެ  1026މިކަމަކީ   .ކުރެވޭނެކަމަށް ދެފަރާތުން އެއްަބސްވެފައިވާ އެގްރީމެންޓްގައި ހިމަނާފައިވާކަން

 . ކުރެވިފައިނުވާކަން ނަމަވެސް އަދިވެސް އެކަން. ފާހަގަކޮްށފައިވާ ކަމެކެވެމޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވީ ނަމަވެސް އަދި އެއްވެސް  1021ގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށްޓަކައި ނަރުދަމާ .1

 .ކަމެއް ފެށިފައިނުވާކަން
 .ފެނުގެ ޙާލަތު ގޯސްވެފައިވާކަން .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއާއި، ކަރަންޓް ގެޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މުޅި ނިޒާމާގުޅޭ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  .2

ގުކޮށް ވީހާވެސް މުޅި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަ  އަގުޮކށް ައގު ބެލިގޮތުެގ ތަފްީޞލްތަކާއި، ތަކެތީގެ ފުރިހަމަ
 . ދަންނަވަމެވެ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުއްވުމަށްއަވަހަކަށް 

 ގޯސްވެފައިވާކަމަށް  މައްސަލަތައް ދިމާވާ ހިސާބަށް ރަށުގެ ފެން ތަޣައްޔަރުވެ ޞިއްޙީގޮތުން ތަފާތުރަށުގެ ފެން  .1
 ވެންގެނައުމަށް ކައުންިސލުން ކުރެ ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށްފާހަގަކުރެވޭތީ އެކަން

ވަސްކުރެވޭތޯ ކުރެއްވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ހުރިމަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަްތ އަ
 . ދަންަނވަމެވެ އްވަމުން ގެންދެވުމަށްރަކު

 ކެއަރއާއި ިސއްޙީ ަރއްކާތެރިަކން ޯފރުކޮށް ދިނުން  ރައިމެރީ ހެލްތުޕް 1.4
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމްކޮށް މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަްށ ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ރަްށ ސާފުކުރުމުގެ  ޞިއްޙީ .2
 .ކުރިއަށް ގެންދާކަން ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗްމަހުންފެށިގެން 1024މަސައްކަތް 

 .ގެންގޮސްފައިވާކަންވަނަ އަހަރު މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް  1025ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން  .1
 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކުރުމަްށ މިހާރަށްވުރެ  ކޮންޓްރޯލް ގުޅިގެން ރަުށގައި މަދިރި ދާއިރާތަކާ ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި، ރަށުގެ އެހެނިހެން .2
 . ދަންނަވަމެވެ ޅު އިންތިޒާމަކަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްރަގަ

ޞިއްހީ މައްސަލަތައް މެދުވެރިނުވާނެފަދަ  ،ޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުމަށާދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައް ޞިއްޙީ .1
 . ދަންނަވަމެވެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމަށްށް ބަދަލުުކރުމަށް ހިންގެންހުރި ސާފުތާހިރު މާހައުލަކަ

 ންަނއިދިުނންޮބޑޮތި މީހުްނނަށް ތަޢުލީމް ުއނގަ  ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިްނގުާމއި 1.1

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
އަދި އެކަން އެ ދެޖަމްޢިއްޔާއިންވެސް ރަގަޅަށް .ޕްރީސްކޫލް ހިންގަމުންދަނީ ރަށުގެ ދެ ޖަމިއްޔާއަކުން ކަން .2

 .ބަލަހައްޓަމުްނދާކަން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 11ގެ  46: ޞަފްޙާ 

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

 

ރޫޙްރަގަޅުކުރުމަށް ހިންގަންޖެޭހ ރަށުގައި ފަންނީ ަތޢުލީމާިއ ހޭލުންތެރިކަން ިއތުރުކުރުމަށާ، އިޖްތިމާޢީ  .1

އަދި މިކަމުގައި . ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއްނެތުމުން ބޮޑެތި ދަތިތަކެއްކުރިމަތި ވެފައިވާކަން
 .ވަރަށްބޮޑެތި ދަތިތަކެއް އިހްސާސް ކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދެ އަ 

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

ރީންދެވޭނެ ގޮތެްއ މީހުންަނށް ތަމް ތެރެއިން އެފަދަކަންކަމަށް ނެރެވެންތިބި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ގެން ހޯދައި

 . ދަންނަވަމެވެ ހަމަޖެއްސެވުމަށް
ނަމަވެސް އެކަން  ދެއްވާފައިހުރި އަހަރެއްގެކުރިން ސަރުކާރުން ފައިސާ ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް އެތައް .1

ކަމަށް ކުރިން ބުނަމުްނ  ނިމުމުންމަސައްކަތް ނިންމައި އެސަރަޙައްދުން ހިއްކޭބިން  ގެދަރުނފެށިފައިނުވަނީ ބަ 

އްދުގައި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް ބިން ދަރުގެ މަސައްކަތްނިމި އެސަރަޙަނބަ ވުމާއެކު މިހާރު .  ގެންދިޔައެވެ
ތެރިކަމާ، ބޮޑެތިމީުހންނަށް ަފންނީ ތަޢުލީމާިއ ބޭއްވިފައިވާތީ، އިޖްތިމާޢީ މަރުަކޒެއް އިމާރާތްކޮށް މީހުންގެ ހޭލުން

ވަނަ އަހަުރގެ މޮނިޓަރިންގ  1026މިކަމަކީ . ދަްނނަވަމެވެ  ފެއްޓެވުަމށް ތަމްރީން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ިހންގަން
   . އެކަމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައެއް ނުވެއެވެ ނަމަވެސް. ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެރިޕޯޓްގައި 

ލައިބްަރރީ ިހންގުާމއި ޒަމާނީ އެކިއެިކ ވަީސލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެްނ މަޢުލޫމާުތ  1.2

 ފޯރުކޮށްދިުނން 
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ ެއކިއެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްެގން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް 
 .ހިފައިނުވާކަންއަދި ހަމަޖެ

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކަތް ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކުެގ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ަރށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫާމތު ފޯރުޮކށްދިނުގެ މަސައް
  .ަދންނަވަމެވެ އް ހަމަޖެއްސެވުމަށްފެށޭނެގޮތެ

 

ނޑުތަކާިއ ިބންތައް ބެލެހެއްޓުާމިއ އިޖުތިމާޢީ ަމރުކަޒްތަކާއި،  1.1 ކުޅިަވރު ކުޅޭ ާއއްުމ ދަ

 ކުޅިވަުރގެ ވަސީލަތްތަކާިއ އާއްމު ާޕރކްތައް ާޤއިްމކުރުން 
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ރުފިޔާ އަތޮޅު އޮފީހުން  300,000/-މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުއެޅުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި  .2

ނަގާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން ދައްކާތީ އެފައިސާގެ ކަންތައްތައް އަދިވެސް ވާނުވާ އެނގިފައިނުވާ 
ވަނަ  1026މިކަންވެފައިވާ ގޮތެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބެއްލެވުމަށް  .ކަމަށްމަޢުލޫމާތު ކައުންސިލުންދީަފއިވާކަން

 . ވީނަމަވެސް އެކަން ބެލިފައިނުވާކަން ކޮށްފައިގ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ނޑު ވަށާ ފެންސް  1026 .1 ހުމުގެ ޖެވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެްޓ ހަމަޖެހިގެން ކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ދަ

ކަން ރަނގަޅު މަސައްކަތް ނިމި ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު އެކަމުގައި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ހުރުމާއެކު އެ
 .ފަރާތަށް އަންގާފައި ވާކަން ފަިއސާ ދެވެން ނެތްކަން މަސައްކަތް ކުރި ޝަންކުރުމުން ނޫނީ ރިޓެން

 .ބަށިކުޅޭ ސަރަޙައްދާއި ވޮލީ ކޯޓް ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަުމން ގެްނދާކަން .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދެއްވާފައިވާ އެދަށުން ރަށު ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ ޕީ.އައި.އެސް.އެޅުމަށް ޕީ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް 
 ވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ކަތް އަވަހަށްނިްނމެކަންތައް ހިގާފައިވާޮގތް އަވަހަށް ބަްއލަވާ އެޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައް ފައިސާގެ

 . ދަންނަވަމެވެ

ްނގުމާއި ގޭތެޭރެގ އަނިޔާތައް ދުމަތްދޭނެ ަމރުކަޒްތައް ހިަރއްކާތެރިކަުމގެ ޚިއިޖުތިމާޢީ  1.20
ުޓވުމަށާއި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިާމޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމަށާއި، ހުއް

އުމުރުން ދުވަްސވީ މީުހންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުްނނަ މީހުްނނަށް އެހީތެިރވުމާިއ، 
 ޤާއިމްކުުރން  އެފަދަ ީމހުން ބެެލހެްއޭޓނެ ނިޒާމެއް

 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ޓުުވމަށާއި އަނިޔާ ިލޭބ ންގުމާިއ ގޭތެރޭގެ އަނިޔާތައް ހުއްދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒްތައް ހިރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިއިޖުތިމާޢީ 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، އުމުުރން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި 

 .މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމާިއ، އެފަަދ މީހުން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޖްތިމާޢީ 

ގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުަކއުންސިލް އިދާރާއިން  ޚިދުމަތާއިރައްކާތެރިކަމުގެ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރެވެންދެންވެސް އިޖްމާޢީ 
 . ދަްނނަވަމެވެ މާލުކަންދީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންެދވުމަށްމިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަ

ބިން ދޫކުރުުމެގ މަސައްކަތްތަކާއި ބިާމ އިމާރާތްތަްއ ރަޖިސްްޓރީ ކުރުާމއި އިމާރާްތ  1.22
ކުރުމުގެ ކަންަކން ބެެލހެއްޓުާމއި ިބންބިމާ ުގޅޭ ގޮތުން ިހްނގާ މުާޢމަލާތްތަކުގެ ރެކޯްޑ 

 ބެލެހެއްުޓން 
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  
ކުރެވެމުންދަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިގެން މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް ބިން ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް  .2

  .އެންޑް ސާވޭ އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން
 

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަމުންދަނީ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްކަމާއި،  ރަޖިސްޓަރީތައް  .1
ނަމަވެސް ފީއަލީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިމާރާތާއި ގޯތީެގ . ޤަވާޢިދުން ފައިލްކުރެވެމުންދާކަން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ  1026މިކަމަކީ . ފޮނުވާފައި ނުވާކަން ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް
 . ނަމަވެސް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެސް ރިޕޯޓުގައިވެ

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ބިްނ ބިންފުރިފައިވާ ރަށަަކށްވާތީ މިހާރު ރިޒާވްކޮށްފައިވާ ިބންބިމާއި، ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ހިކިފައިވާ އްޔަކީފީއަ .2

ްނ ޕްލޭނެއްރާއްވަވައި ޤާނޫނާއި ަޤވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ެއބިމުގެ ބޭނު  ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް
  .ދަންނަވަމެވެ ންދެއްވުމަށްކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަ

ކޮޕީ  އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  .1
 . އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުއްވަމުންެގންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ބިންބިުމގެ ަދްފތަރު އެކުަލވާލާ، ަދފްތަރު ބެެލހެއްޓުާމިއ ބިމާެބހޭ ަޤއުމީ ަދފްތަުރ  1.21

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

ބިމާބެހޭ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމަްށ ބޭނުންވާ ސޮފްޓް އަތޮޅުކައުންސިލުން ޙަވާލުކުރުމުން އެސޮފްޓްގައި މަސައްކަތް  .2

 .ވާކަންފައި ނުނުކުރެވޭކަމަށް ބުނެ ބިމުގެ ދަްފަތރު އެކުލަވާލާ
ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި  1026މިކަމަކީ  .ބިމުގެ ދަފްތަރު ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ނުދާކަން .1

 . އިސްލާޙް ކުރުމަށް ދެންވިފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް މިކަން އިސްލާޙް ކުރެވިފައިނުވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްުޓން  1.21

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 .މިސްކިތްތައް ބަލަހައްޓަމުން ެގްނދާކަންބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށްގެން 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 . ގެންދެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ ުމންވަގެންދާޮގތަށް ަޤޥާއިދުން ބަލަހައްޓަ ބަލަހައްޓަމުން މިސްކިތްތަކުގެ ކަންތައްތައް މިާހރު

 

 ން ބެެލހެއްޓުާމއި، ކަށުކަމާކެމީެގ މަސައްކަތްކުރުން ޤަބުރުސްތާ 1.26
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

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

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ގެންދާގޮަތށް ޤަޥާިއދުން ބަލަހަްއޓަމުން  ޤަބުރުސްތާނުގެ ކަންތަްއތަކާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް މިހާރު ބަލަހައްޓަމުން 

 . ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ޤާީފ ކަންަކން ދިުރވުން ެބލެއްޓުމާިއ ޘައާޘާރިތަންތަން  1.25
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

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

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ދިޔަ ނުދެއްވުމަށް ޘަޤާފީ ކަންތައްތައް މުޅިން އުވި އާދަކާދަތައް ދިރުވައި  ހިފަހައްޓަުމންދިޔަ ރަގަޅު ހެޔޮކާބަފައިން 
 .ކުރެއްވެންހުރި މަސައްކަތްތައް އެކިފަރާތްތަކާގުޅިގެން ކުރިއަށްގެްނދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ާފހަަގ ކުރުން ދީނީގޮތުންާނއި ަޤއުމީ ގޮުތން ފާަހގަ ުކަރންޖެހޭ ުދވަސްތައް  1.24
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ވަނަ އަހަރު ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަން 1025 .2
 .ޤައުމީގޮުތން ާފހަގަކުރާ އެހެން ދުވަހެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާކަންދީނީ ގޮތުންނާއި  .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ކަުއންސިލްގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނައިގެްނ ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭދުވަސްތައް 

 އްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ކައި ރަށުގެ އެކިދާއިރާތާކާއި ގުޅިގެން މަސަރަށްވުރެ ރަގަޅަށްގެންދިއުމަްށޓަމިހާ
 . ދަންނަވަމެވެ

 ެރޭވނެ ިއންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ުކނިކަހާ ސާފުކު ިތމާޢީ ސަރަަޙއްދުތައްމަގުތަކާއި އިޖު 1.21
 ރަށުގެ ސާފުތާިހރުކަން ެދމެހެއްުޓން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކާ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން  .2

 .ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ސާފުކުރަމުން ގެންދާކަން 20ކޮންމެ މަހެއްގެ  ޙަވާލުކޮށްގެން
 .ސާފުކުރަމުން ގެންދާކަންމަތިބައެއް ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އަމިއްލަގޮތުން އެމީހެއްގެ ގޯއްޗާދިމާ އަތިރި  .1
ޮއތުމުން ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުެގ ސާފުތާހިރުކަން މަހަކު އެއްފަހަރު ސާފުކުރާގޮތަށް  ތައްއިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު .1

 .ކުޑަކަން
 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގިނައިްނ  ކުނިފަދަތަކެތި އެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މީހުން ރަށުގެ އެކިތަންތަަނށް ދަޅާއިފުޅި އުކުމާ، .2
ބަހައްޓައި ކުންޏަށް ހިެމޭނ ތަކެތި ޑަސްބިނަށް އެޅުމުގެ އާދަތައް މީހުންެގ  އެއްވެއުޅޭ ތަންތަނުގައި ޑަސްބިން
ރަށުގެ އެކިތަންތަނަށް އެފަދަަތކެތި އުކުމުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާ، ކިބާގައި އަށަގެންނެވުމަށް ކުރެވެން

ވެރިންނަށް ރަށާމެދު ރަށުގެ ރީތިކަންގެއްލި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރު
ކުޑަކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށް ރަށަކީ ރީތި ސާފު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި  ގަޅުގޮތަކަށް ދެކުމުގެ ފުރުޞަތުނނުރަ

މީހުންނަށް ިހތްގައިމު މާހައުލަކަށް ހެދުމަްށ ކުރެވެންހުރި  ހަދައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާިއ ޒިޔާރަތްކުރާ
 . ދަންނަވަމެވެ ވުމަށްގެންދެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން

 . މަދުވެގެން މަހަކު ދެފަހަރު އިޖްިތމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަަވމެވެ .1
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ޑު ަމގުމަިތ ދިއްލާ ބެެލއްހެްއޓުން ނރޭގަ 1.22

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 .ގޯޅިތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ދިއްލާކަންަމގުތަކާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން  .2
 . ބައެއް މަގު ގޯޅީގައާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އެކަށީގެންވާ އަލިކަމެއް ނުހުންނަކަން  .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޖަހަިއ އަލިމަޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަކުގައި އިތުރަށް ބައްތި ރަށުގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި ބައްތިޖަހައި މިހާރު ރޭގަޑު
 . ދަންނަވަމެވެ ޥާޢިދުން ބަަލހައްޓަމުން ގެންދެުވމަށްޤަ

 ޕެސްޓް ކޮންޓްޯރލް ކުރުން  1.21

 :ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ޓީމަށް 
 . ކުރެވިފައިނުވާކަންކަމެއް  ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރާލާ ފިޔަވަޅު ތަކަްށ ދުވާނެގޮޕެސްޓްގެ ސަބަބުން މީހުންަންށ ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކާއި ެގއްލުންތައް އެންމެކުޑަ
 .  ދަންަނވަމެވެ އަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް

ާޢއްމު ަފރުުދންނަށް އެހީތެރަކން  ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ޙާލަތްތަކުގަާއއި ހާިދސާތަކުގައި 1.10
 ފޯރުކޮށް ދިުނން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 .ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްދިމާވެފައިނުވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 . ދަންނަވަެމވެ ހެއްދެވުމަށްދިމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެތިބުމާ، އެކަމަްށ ޕްލޭނެއް 
 

ިދ ެގސްޓް ހައުްސ ަފަދ އަ ކެފޭ  ެގ ިފހާރަ ތަކާއި، ޮހޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަްނޓްފީއަލީ 1.12
 ން ބެލު މަިތންތޯތަންތަން ހުްނނަނީ ިދވެިހރާއްޭޖގެ ޤާޫނނުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
ގެ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި، ރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭ ފަދަ ތަންތަން ފަށާއިރު ޤަވާއިދުން ހުއްދައާއި ސާފުތާހިރުކަމުގެ ފީއަލީ

 .ސެޓްފިކެޓް ހަދާފައިވޭތޯ ބަލާަކން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ތީގަިއ މީުހން ިހނާގ އުޅުާމއި ަމުގމަތީގައި އިްނގީނުީލ ެއްއޗެއްސާއި އިންީޖނު މަގުމަ 1.11
ާޤނޫާނިއ އެްއގޮތްާވގޮތުގެ މަީތން އިންތިޒާމްކޮށް ނުލާ އެއްެޗހި ދުްއވުުމގެ ކަންކަން 

ނޑުަގއި ުދްއވާ  ބެލެހެއްޓުމަާށއި، ާއްނމުންގެ އަތުްނ ީފަނގަިއގެްނ ެއްއގަމާއި ކަ
ނޑައަާޅ  އުޅަނުދފަހަުރން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ ވުަޒރާއިން ކަ

ނޑުތަކައި އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން އިންިތޒާމްކޮށް ބެ  ލެހެއްޓުން މިންގަ
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ގުމުގެ ކަންތައްތައް ނުކުރާަކންފީނެ .2
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ކަންތައްތައް ޤަވާއިދުން ނުުހންނަނަމަ އެކަން ރަނގަޅު ުކރުމަށް ޕޮލިހުން  .1

 .މެދުވެރިކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ެގންާދކަން
 .ފަހަރު ފީއައްޔަށް ވަޑައިގެން ޓްރެފިކްގެ ކަންތައްތައް ބައްލަވާފައިވާ ކަން 01ގައި ޕޮލިހުން  1025 .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

  .ދަންނަވަމެވެ

ކުރާ ހުކުމް ތަންފީުޒކުރުމުަގއާއި ޝަުރޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުެގ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން  1.11
 އިދާރާތަކަށް އެހީެތރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިުނން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 . ކޯޓުން އެދިވަޑައިގަންނަވާކަންކަުމގައި އެހީތެރިކަން ދެއްވަމުންދާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ދާއިރާތަކަށް ބޭނުްނވާ  ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ެއހީތެރިކަން ދިނުމުގައި ސަމާލުަކންދީ، ރަށުގައިހުރި އެހެިނހެން ރުޢީޝަ

މަށް ކުރުމަށް ަމސައްކަތްކުރެއްވު އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދެއްުވމާއެކު މިހާރަށްވުރެ އިދާރާތަކުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާ

 . ދަންނަވަމެވެ

ރަށުގެ ބާރުގެ ަދށުގައި ހިމެނޭ ކަންކަާމިއ ގުޅޭގޮތުްނނާއި އެިކއެިކ ގާނޫނުތަުކގެ ދަށުން  1.16
ރަށު ކައުންސިާލއި ަހވާލުކޮށްފަިއވާ ަކންކަމާިއ ގުޅޭ ގޮތުންާނއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެިކ 

ނޑައަޅާ ުހއްދަތަްއ ދޫކުރުމާއި  ެއފަަދ ވުޒާރާތަކުން ކަުއންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަްނ ކަ
 ހުއްދަތައް ބާތިލް ކުރުަމށް ކައުންސިލުން ކޮށްަފިއވާ މަސައްކަތްތައް 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދިނުާމ، މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސްގެ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ  ކަ
 .ގޮތުގެމަތީން ކުރިއަށް ގެންދަާވކަންކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގަާވފައިވާ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި ަމރުވާ މީުހްނގެ ރެކޯޑު ބެެލހެްއޓުމާިއ ސަރުކާރުގެ ކަމާިއ  1.15
ބެހޭ އިދާާރއިން އަްނާގ ގޮތެއްގެ މަތިން ތަާފސްހިސާބު ނަގާ ބެލެެހއްޓުާމއި އެރަެށއްެގ 

މީސްމީހުްނނާިއ ރަށްވެިހ ުނވެ ިދރިުއޅެމުންދާ މީހުްނނާިއ ރަޖިސްޓަީރގަިއ ރަށްެވިހވެަފއިާވ 
 އަދި ެއރަށުަގއި ދިިރއުޭޅ ބިދޭސީންެގ ދަފްތަުރ ިލޔެ ބެލެހެއްުޓން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ރ ވަނަ އަހަރު މޮނިޓަ 1026އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުންދާކަމާއި އެމަޢުލޫމާތު  .2
ކުރުމަށްފަހު އެކަން ކަމާއިބެހޭ ަފރާތްތަކަށް ޤަޥާޢިުދން ފޮނުވަމުންާދކަން އަދި ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްަޓމުންދާ ފޮތްތަކުެގ 

 .ހަދަމުންދާަކން އިާވތީ ފޮތްތައްޙާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފަ
ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ  ރަށުގައި ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުްނނާއި، އަިދ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ .1

 . އެކުލަވާލާފައިވާކަންބެލެހެއްޓުމަށް ރަޖިސްޓްރީއެއް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ދަންނަވާފައިވާ ކަންކަން ވަނަ އަހަރު މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި މިކަންކަމާއި ގުޅިގެން އިސްލާޙް ކުރެއްވުމަށް  1026

  . ކޮށްފައިވާތީ މިއަތޮޅު ކައުންސިލުން އުފަލާއިއެކު އެކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެއިސްލާޙު

ކައުންސިލުން ޭދންޖެހޭނެކަމަށް އެކިއެކި ގާޫނނުތަކުގެ ދަށުްނ ަކނޑައަޅާ ިމނޫްނވެސް  1.14

 އެހެިނހެން ހިދުމަތް ިދުނން

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ޚިދުމަްތ ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަްށ  އެކިއެކި ޤާނޫންތަކުގެ ދަށުން ކަ
 .ދެމުންގެންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވިަފއިނުވާކަން

 

 
 
 

 

 
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ވަނަ ބައި ހަތަރު
 

 ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުުޅން 6
 

 ކައުންސިލްތަކާއި ފުލުުހންނާއި އޮްނނަ ގުޅުން  6.2
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިދާރީ  10 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

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

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
ވާކަން ޓްރެފިކްގެ މައްސަލަތައް ބަލާދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބަިއން އެދެމުންދާކަމަށް ކައުންސިލްގެރައީސް ވިދާޅު

  .ގުޅުން ރަނގަޅުކަން އަދިކައުންސިލާއި ފުލުހުންނާއި ޮއންނަ
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އަބަދުވެސް ޭބއްވެވޭތޯ  ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭނެަމގެއް ތަނަވަސްކޮށް ރަށުގެ މުޖްތަމަޢު ކުށުގެވެށިން ސަލާމަތުން
 . މަށް ދަންނަވަމެވެމަސައްކަތް ކުރެއްވު

 

 ދެުމންެގންދާ ޚިދުމަތް ޤައުމީ ިއދާރާތަކުން  6.1
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ  12 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

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

ކައުންސިލުން  ފީއަލީހަމަޖެއްސުމާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިަކން 
 .ވެއެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެއެ 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ވިޔަފާރީ ހުއްދަ .2
 އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް  .1
 ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް .1
 މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް  .6
 ކުއްޔަށްދޭ ބިން ބިމުގެ ފީ  .5
ނޑު އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ .4  . ކަ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ދިނުމަްށ ޤައުމީ އިދާރާއަކުން އެފަދަ ޚިދުމަތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެޚިދުމަތެއް 
 . ގޮތެއްގެމަީތން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ ދަތިނުވާނެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ަޙރަކާތްތަކުަގއި އަިމއްލަ ަފރާތްތަކުގެ ދައުރު ތަރައްީޤގެ  6.1
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ  16 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމްިޢއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ 

 .ކުރަންޖެހެއެވެބައިވެރިވުން ހޯދަން ކައުންސިލުްނ މަސައްކަތް 
 ފީއަލީ ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  14ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާޢަތްތަކަްށ 

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

ނޑައަޅާފައި ވާ ސިޔާސަތާއި މިންގަނޑުތަކާ ތައާރުޟުނުވާގޮތަށް ކަުއންސިލުން ފާސްކޮށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަ
 .ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ ދަުށްނނެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

އަތޮޅު ޤުރުއާން ުމބާރާތަްށ ތައްޔާރުވުމަށް ފީއަލީ ގައި ރަށުފެންވަރުގައި ބޭއްވި ފުރަތަަމ އޮޑިޝަންގައި . ފ .2
 . އްވި ބޭފުޅުންނަށް އުޖޫރަ ދިނުމަށް ރަށުގެ އަމިއްލަ ފަރުދުްނ އެހީވެ ދީފައިވާކަންކިޔަވާދެ

ދަށް އެަމރުކަޒުން އެހީގެ ބޭފުޅުންގެ ހުރުާމ ކެއުމާއި ދަތުރު ޚަރަ 01ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން ވަޑައިެގންނެވި  .1

 ގޮތުގައި ފައިސާ ދީފައިވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް  އެހީތެރިކަންހޯދައި، ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ

އެއްބާރުލުން ދިނުމާއެކު، ރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްެގ ބައިވެރިވުން ހޯދައި  ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެިރކަމާ

 .  އިޖްތިމާޢީރޫޙް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 އެހީ  ޢާންމުދޭ ކަުއްނސިލަށް ސަރުކާރުން  6.6
 ރަށުވަނަ މާއްާދގައި ވާގޮތުން  21ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކައުންސިލްތަކުގެ އޮފީސްތައް ހިންގުމަށާއި، ކަުއންސިލްތަކުްނ ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުަމށާއި، ކައުންސިލްތަކުން 

ންމެ އަހަރަކުމެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަަކށް ޚަރަދުކުރުމަށް، ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައިގެން، ސަރުކާރުްނ ކޮ
ބަޖެޓު ފާސްވުމުން ފާްސވި ބަޖެޓާއި އެއްގޮަތށް އެފައިާސ ހިލޭ އެހީގެ ޮގތުގައި ، ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުގައި ފައިސާ ިހމަނައި

 .ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ

 އާބާދީ (ހ)
 ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު (ށ)
 އިރާގައި ހިމެނޭ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދުއިދާރީ ދާ( ނ)

 ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ަބލަހައްޓާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު( ރ)

ވާ ރަށްރަށަށް، އިދާރީ ދާއިރާގެ މަރުކަޒީ ރަށްރަށާއި މުޅި ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްާވގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކޮށްފައި  ( ބ)
 ދާއިރާގެ އެހެން ރަށްރަށުން ހުރި ދުރުމިން

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  (ޅ)



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ނޑައަޅާފައިވާ  11ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ( ކ) ވަނަ މާއްދާގައި ކަ
އިދިުނމަށް ދައުލަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދަ

ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަވާ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދިނުމުގެ އުޞޫލުން، އެރަށަކަށް، 
 އެސިޓީއަކަށް އަދި އެއިދާރީ ދައިރާއަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިުނން 

 :ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް 

ވަނަ މާއްާދގައި ވާގޮތުން ރަށު  21ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި، ކައުްނސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ކައުންސިލް ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް 

ރުމަށް، ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނައި، ބަޖެޓް ފާސްވުމުން ފާސްވި ޚަރަދު ކު
އަދި . ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަމުން ނުދާކަން އްގޮތަށް އެފައިސާ ހިލޭއެހީގެބަޖެޓާއި އެ

 ކެއްހުިރކަންށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް ދަތިތައެކަމުގެސަބަބުން ރަށުކައުންސިްލގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ބޭުނންފުޅުވާ ބަެޖޓް ކައުންިސލަށް ހޯދާދެއްވުމުގަިއ ، ކައުންސިލުންދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަްތތަކަށާއި
މަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ިމހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވު

  .މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ކުއްލި ޙާލަތުަގއި ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ  6.5
ކައުންސިލްތަކަށް ވަނަ މާއްދާގައި ާވގޮތުން  11ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

 .ކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާެނއެވެކައުންސިލްތަ
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިނުވާކަން

 ގެ ލަފާ އަތޮޅު ކައުންސިލް  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 . މަށް ދަންނަވަމެވެއްދެވު ކުއްލި ޙާލަތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރާނެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލަށް ހޯ

 ދަޢުލަތަށް އާމްދަނީ ިލޭބ ވަސީލަތްތަކުން ކައުްނސިލަށް ދޭ މިންވަރު  6.4
ވަަނ މާއްދާގައި ާވގޮތުން ކައުންސިްލ  22ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ޤާއިމްކުރާ ބައިވެރިނުވެ ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ 
ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަީނ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށްވެސް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން އެދާއިރާއެއް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު 

 .ކައުންސިލަށް ދޭންޖެހެއެވެ
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ގެ ސަރަޙައްދުގައި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ވިޔާފާރިއެއް ކުރަމުން ނުލާ ކައުންސިލްކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުމާއި 
 .ނުގެންދާކަން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ވަނަ ބައިފަސް
 ންރައްޔިތުންގެ ބައިވެިރވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބުާދރީވު 5

 ޝަކުވާ ބަލަިއގަތުމާއި ަޖވާބުާދރީުވން  5.2
 ވާޮގތުން  ގައި( ބ) މާއްދާގެ  ވަނަ 01 ޤާނޫނުގެ ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 .ޖަވާބުދާރީވާންޖެެހއެވެ އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ރަށު

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ލިޔުމުން ނުަވތަ އަނގަބަހުންަކންޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ  .2
ވަނަ  1026މިކަމަކީ  .އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަންޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ،ޖަވާބުދާރީ ވާނެގޮތުގެ އުސޫލެއް  .1

އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްަގއި އިސްލާޙް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިކަން 
 . އިސްލާޙްކޮށްފައިނުވާކަން

ޅޭ ޔުނިޓަށް ފޮނުވައި ޔުނިޓުން ޝަކުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގައި ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅުމުން އެ ޝަކުވާއަކާއި ގު .1
 . ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދެމުން ގެންދާަކމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވާކަން 1ޖަވާބު ދެވެން އޮތްނަމަ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
މަށް ޤަޥާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުހަދައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމާބެހޭ އުޞޫލެއް  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ،

 . ދަންނަވަމެވެ

މާއި ަރއްޔިުތންގެ ޚިޔާާލއި މަޝްަވރާ ކަމާބެހޭ ރައްޔިތުްނގެ ބަިއވެިރުވން ހޯދު 5.1

 ފަރާތްތަކަށް ދިނުން 
އިދާރީ ވާގޮތުން ވަނަ މާއްދާގައި  11ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

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

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

 .ޒިންމާއެކެވެ ގެކައުންސިލްރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ 

 :ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ޓީމަށް ފާހަގަ 
ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންުމންތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  .2

އަދި އެހެން މެންބަރުްނގެ ފަރާތުންވެސް  .ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސްވިދާޅުވާކަންއްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަމުންެގންދާ ރަ
 .ށް މަޢުޫލމާތު ދީފައިވާކަންއެކަން އެގޮތަށް ހިގާކަމަ

ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި ކައުންސިލަށް  .1
  .ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންާދ ކަން
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވިޔަސް ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ކައުންސިލުން ން ކައުންސިލަށް އެކިގޮތްގޮތު .2
 . މަށް ދަންނަވަމެވެޝްވަރާ ވީހާވެސްބޮޑަކަށް ހޯދުނިންމެވުމުގެކުރިން ރަށުރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާލާއި މަ

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުަމކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިރަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން .1
ނިންމުމަށް  ދިމިޤްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން،
ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ަޘޤާފީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށް ގޮތުންނާއި، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންާނއި، މަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާޢީ

ންވަރު މަތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނާ އެންމެގާތުން ދިރިއުޅުމުގެފެރައްޔިތުންގެ 
އަމާންވެއްޓެއް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްީދ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި 

ޖެހޭ ވާތީ، އެގޮތުެގމަތީން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ކުރަންޤާއިމްކުރުންކަމަށް
 . އެންމެހައިކަންކަން ކުރިއަށްގެންެދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ހަވަނަ ބައި 
 އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 4

 އަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީަތއް އެކުަލވާލުން  4.2
ގެ ދަށުން ކޮންމެ ރަށު ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  15ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި އެރަށެއްގެ އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއެއް 
ނޑައަޅާނީ މިޤާނޫނުގެ ދަުށްނ ހެދޭ ޤަ. އޮންނަންވާނެއެވެ ވާއިދާ އެއްގޮްތވާ ިމ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނޭ މެްމބަރުންގެ އަދަދު ކަ

 .   ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 05ަކއުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުްނގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް  ގައި 1021ނޮވެމްބަރު  21 .2
 .މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިާވކަން

އޭޕްރީލް  22ހުންނެވި ނަޖީބާ ޙުސައިން  ގައިކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާގެ މަޤާމުއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް  .1

އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެއްވި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ގައި އިސްތިޢުފާ ދީފައިވީ ނަމަވެސް  1021
 ކަން އައިރުވެސް ރައީސާއަކު ޢައްޔަން ކުރެވިފައިނުވާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބުވުމާހަމައަށްވެްސ 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަން  .1
 .އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަްށ ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަން .6

ގަިއ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ އައްޔަން ކުރުމަށްޓަކައި  1025ނޮވެމްބަރު  14 .5
 04އަދި . ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ފީައީލގައި އިންތިހާބު ލަސްކުރެވިފައިވާކަން 2ވޯޓްކަރުދާހުގައި 

  .މަސައްަކތްކުރާ ކޮމެޓީއެއް އިންތިހާބުކޮށްަފއިވާކަން ގައި އަލަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 1025ފެބްރުވަރީ 
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޙަރަކާތްެތރިކޮށް ހިންގުމަކީ ރަށުގެތަރައްޤީއަށް ވަރަށް މުހިއްމުކަމަކަްށވާތީ އަންހެނުންެގ 
 .ޙަރަކާތްކުރުވުމަށް ރަށުކައުންސިލުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުން އެދެމެވެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ތަރައްޤީއަށް 

 ލިއްޔަތު ްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިީޓެގ މަސްއޫއަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަ 4.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ގޮުތން ރަށު ކަުއންސިލަށް ލަފާ ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްެވހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ .2
 .ދިނުމަށް ކޮމެޓީއިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ނުވާކަން

. ކޮމިޓީގެ މުދާ މިލްކު ކުރުމަށާއި ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތް ހިންގުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަން .1
އޯއިން ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވަން .ޓީ.ކުރަމުންދަނިކޮށް އެސްރަށުގައި ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވުމަށް މަސައްކަތް 

 .ނިންމެވުމުން އެމަސައްކަތް ހުއްާޓލައިފައިވާކަމަށް ކޮމެޓީގެ މެންބަުރން ބުނެފައިވާކަން
 .މިހާތަނަށް ކޮމިޓީއިން ދައުވާޮކށްަފއިނުވާ ކަމަށާއި އަދި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިނުވާކަން .1
 .ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތެއްކޮށްފައިނުވާކަން އަންހެނުންގެ .6

 .އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެީޓއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން .5
 .ކޮށްފައިުނވާކަން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް .4

 .މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ އަންެހނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން .1
 .އަންހެނުންގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން .2

 .ވިފައިނުވާކަންއަންހެނުންނާ ބެހޭ މުހިއްމު މަޢުޫލމާތު އެއްކުރެ .1
ރުފިޔާ ފީއަލީ ކައުންސިލްއިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި  107,327.34އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  .20

ގައި ތިޖޫރި ފަޅާލައި ފައިސާތައް ވަގަށްގެންގޮސްފައިުވމުގެ ސަބަބުން  1025މެއި  06ބަހައްޓާފައިހުއްާޓ 

ފައިސާތައް ގެއްލިފައިވުމުގެ ސަބަބުން އެްއވެސް ޙަރަކާތެއް . އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ފައިސާވެސް ގެއްލިފައިވާކަން
 .ފައިނުވާކަންހިންގި

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

  .މަށް ދަންނަވަމެވެމަސައްކަތްކުރެއްވު

 

 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ހަތްވަނަ ބައި 

 ކައުންސިލުން ިވޔަފާރިކުރުން 1
ދިވެހިާރއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާޫނނު ފާސްވުުމެގ  1.2

 ފައިސާ ކުރިން ުހރި ަރއްޔިތުންެގ ވިޔަާފރިާއއި މުދަލާިއ 
ވަނަ މާއްދާއިން މިޤާނޫނަށް ޢަމަލު  211ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

ތަބުތަކާއި ރުސާތަކާއި މަކުރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުންގެ ހިންގަމުން އައި މަދަ
އެހެިނެހން ވަސީލަތްތައް ، މިާޤނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ އަތޮޅު  ކްލާސްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި އިންޖީނުގެތަކާއި

މިގޮތުން އަތޮޅު . ރަށު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަުލވީއެވެކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލް އުފެއްދުމާއެކު، 
ަނމުގައި ހުރި ތަކެިތ ންގެ ރަށު ރައްޔިތު. ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްާވ ތަކެިތ ބަދަލުވާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ ދަށަށެވެ

 . ރަށު ކައުންސިލްގެ ަދށަށެވެބަދަލުވާނީ 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްވުމުގެ ކުރިން ރަށު ރައްޔިތުންގެ 
މިކަމަކީ . ބަދަލުވެފައިވާކަން އެނގޭޭނ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ފެންނަން ނެތްކަންނަމުގައި ހުރި ތަކެތި ކައުންސިލަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ މޮިނޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި އެލިޔުންތައް ހޯދުމަށް ދެްނނެވިފައިީވނަމަވެސް އެލިޔުން  1026
 .ހޯދިފައިނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 މާއްާދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  211ޞޫލުން ިހްނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި 
ތަބުތަކާއި ކްާލސްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކްއި ަމަދރުސާތަކާއި މަރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުންގެ ހިންގަމުން އަ

މަރުކަޒުތަކާއި އިންޖީނުގެތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަްއ، ަބދަލުވެފައިވާ ލިޔުންފަދަ ލިޔުްނތަކަކީ ކައުންސިލްގައި 
މާލު ކަމެއް ދެއްވުމަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ލިޔުންތެއް ކަމަށްވާއިރު މިފަދަ ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަ

 . މަށްވެސް ދަންނަވަމެވެޔުން ހޯއްދެވުއަދި އެލި. ދަންނަވަމެވެ

ކައުންސިލުން ކުރަުމންާދ ވިޔަާފރިތަކާ ކައުންިސލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަސީލަތްތައް  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 
ށް އެހީތެރިވެ ދިނުމާއި، ކަުއންސިލްތަކުން ތަކެތި ކައުންސިލްތަކުން އަމިއްލަ ފަރާްތތަކަ، މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި

 . ގަތުމާއި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ާބރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައިެވއެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 51ގެ  46: ޞަފްޙާ 

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

 

    :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 އެފަދަ ކަމެއް ކުރެވިފައެއްނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވެންހުިރ ަދށުން ކައުްނސިލުން ކުރެ ޤާނޫނުގެ ހިންުގމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ޤާއިމުކޮށް އިންވެސްޓް ކުރެވެން  ވިޔަފާރީތަކާއި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަސީަލތްތައް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް

ހުރިކަންކަްނ  ވެންރެތަންދޭގޮތެއްގެމަީތން ކުމަށްފަހު ޤާނޫނާއި ޤަޥާއިދު ހުރިދާއިރާތައް ރަގަޅަށްބަލާ ދިރާސާ ކުރު

 . ދަންނަވަމެވެ ކުރެއްވުމަށް

 ފީާއއި ކުިލ ނެުގން ކައުންސިލުން  1.1
ވަނަ މާއްދާިއން ކައުންސިލްތަކުން ޭދ  12ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނޑައަޅާ ފީނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަްށ ލިބިގެންވެއެވެޚިދުމަތަށް  މިގޮުތްނ . ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަ

ނޑައަޅަންވާނީ އެަތނެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެަމތިްނ  ނަގާ ފީ ކަ
 މިގޮތުން ނެގޭ ފީތަކަކީ؛. އެވެކަމުގައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރެ

 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ނަަގންޖެހޭ މަހު ފީ ( ހ)

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަްށ ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ ( ށ)
 ރަށު ފެންވަރުގައި ދެވޭ މުާވޞަލާތީ ޚިދުމަތަށް ނެގޭ މަހު ފީ ( ނ)
 ކުނި ޖަމާކޮށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް ނަގާ މަހު ފީ ( ރ)
ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީ (ބ)  ރަށުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ އެއްގަމާއި ކަ

 އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ( ޅ)
 ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްޗެތި އުފައްދައި ވިއްކުމާއި ވިޔަފާރިއާއި ފިހާރައާއި މާރުކޭޓް ގޮޅީގެ އަހަރީފީ ( ކ)
ނޑައަ( އ)  ޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީޑައިވްކުރުމަށް ކަ

ޤައުމީ، އިްޖތިމާޢީ ޭބނުންތަކަށް ސަރުކާރަށް . )ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިާމއި ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކުލި( ވ)
 .(ނަގާފައިވާ ބިންތަުކން ކައުންސިލަށް ކުއްޔެއް ނެގުމުގެ ބާރު ލިބިގެންނުވެއެވެ

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

 .ގޮއިފާލައްބަ އާއި ހިންނަ ފަދަ ަތންތަނުގެ ކުލި ( ފ)
 .ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި ( ދ)
ނޑައެޅިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށާއި ސަރަޙައްދަށް  ( ތ) ނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓުފަހަރަށް ކަ  .ނެގޭ ކުލިކަ

 (ފައްތިއާ، މުދާ އަރުވައި ބޭުލން. )ބަނދަރު ބޭުނންކުރުމަށް ނަގާ ުކލި ( ލ)
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކައުންސިލުން ފީއާއި، ކުލި ނެުގމަށް އަދި ނިންމިފައިނުވާކަން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 ރައްޔިތުްނގެ މުދާ ވިއްުކމާއި ބަދަލުކުުރން  1.6
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  11ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މިގޮތުްނ . ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ މުާދ ވިއްކުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީަފއިވެއެވެކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި 
 . ރައްޔިތުންގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ބެލެވޭނީ ކައުންސިލްެގ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

. ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދީފައިވާން
ވަނަ ައހަރު މޮނިޓަރިންގ  1026މިކަމަކީ  .ނަމަވެސް އެ އިންވެސްޓްމެންްޓގެ ފުރިހަމަ އަގުކުރެވިފައިނުވާަކން

 .ގައި އިސްލާޙް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެކަން އިސްލާޙް ކުރެވިފައިނުވާކަންރިޕޯޓް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 ކައުންސިލުން ހުުޅާވފަިއވާ ަފންޑުަތއް  1.5
ގައި ވާގޮތުން ( ފ)ެގ ވަނަ މާއްދާ 11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާީލ  ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުަމށް ބޭުނންވާ ފައިސާ ހޯދުަމށް ޤާނޫނުގައި ކަ
އެފަދަ ދަރަނިތަކުެގ ހިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުްނސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ  ،އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިާސ ނެގުމާއި

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

    :ވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެ 

 .ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ފަންޑެއް ޤާއިމްކޮށްފައިނުވާކަން
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އުފައްދަންޖެހޭ މަތީން އެފަދަ އެކި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެ  ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިއާއި

 . ތައް އުފައްދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ސަމާލުކަން ެދއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެފަންޑްސް

 ކައުންސިލުން ޯލނު ެނުގން 1.4
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

 .ފަކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންޖެހެއެވެފައިސާ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަ
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 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ލޯނެއްނަގާފައިނުވާކަން އެއްެވސް ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 ކައުންސިލުން އެހެްނ ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ިދުނން 1.1
ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް  25ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

އަދި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ކައުންސިލަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރައި ނުދައްކާނަމަ އެފަރާތަށް ސަރުކާރުން ލިޭބ 

 .ފައިސާއިން އުނިކޮށް އަނެއް ކައުންސިލަކަށް އެފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 :ށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަ

 ލޯނެއްދީފައިނުވާކަން  ފީއަލީ ކައުންސިލުން އެހެން ކައުންސިލަކަށް އެއްވެސް   
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

އެހެންކައުންސިލްތަކަށް ލޯންދޫުކރެވިދާނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ނިންމަވައި ޤާނޫނީގޮތުން ފުރިަހމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 
  . ވުމަށް ދަްނަނވަމެވެމެނިން ފުރިހަމަކޮށް

ން އަނބުރާ އުޫޞލު ފައިސާ ބޭުނންކޮްށގެން ވިޔަާފރި އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުގެ  1.2

 ދައްކާގޮތަށް ތަންތަން ެހދުން 
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އަމިއްލަ  24ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ، އެފަރާްތތަކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ަހދައިފަރާތްތަކުން   ކަ

އެވަސީލަތެއް ހިންގުމަށްފަހު އަނބުރާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައވާ ހޮޓާ، ގެސްޓް 
ރޫޢުތައް ިހންގުމަށް ީބލަމުގެ އުޞޫލުްނ ައމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ހައުސް، ފާލަން، މަގު ނުަވތަ ބަނދަރު ފަދަ ަމޝް

މިގޮުތން . މިގޮތުގެ މަތިން ހަާދ ތަންތަނަކީ ކައުންސިލްގެ ަތންތަނެވެ. އެގްރީމެންޓްކޮށް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ
އޮތޯރިޓީއަށާއި  ކައުންސިލްތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަްނޓް

 .ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އެއްވެސް ތަނެއް ހަދާފައި 
  .ނުވާކަން
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ފީއަލީގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންގައި ާފހަގަކޮށް އެފަދަ ބޭނުްނތަކަށް ޫދކުރެވެންހުރި ބިންތައް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހިންގައި 
ގެކުރިން  ޑިސެންބަރު 1024އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން  ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާޫނނާ

 .ދަންނަވަމެވެމަށް ނިންމެވު

 ރިޒަރްވގެ ގޮތުަގއި ަރްއކާކުރެވުނު ޖުމުލަ ަފއިސާ 1.1
ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް  16ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

. ރިޒރވްގެ ގޮުތގައި ރައްކާކުރަންޖެހެއެވެއިންސައްތައަށްވުރެ ަމދުނޫން ޢަދަދެއް ( ފަހެއް)ހިނގާ އަހަރު ލިޭބ، އާމްދަނީެގ 

 .އަދި މިފައިސާ ބެނުންކުރެވޭނީ ކުރިއަތްއޮތް އަހަރުތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށެވެ
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ރިޒާވް ގެގޮތުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓިފައިނުވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
އެއް ލިބެމުންދާ ަރށެއްކަމަްށވެފައި، ފަހަށްފައިސާ ރައްކާޮކށް މުހިއްމުކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ އާމްަދނީ ފީއަލީއަކީ،
ޤަވާޢިދުން  5%ން  އިކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން މުހިއްމުކަމަށްވާތީ، އަހަރެއްގެ އާމްދަނީ އިންވެސްޓް
 .  ދަްނނަވަމެވެއްވަމުންގެންދެވުމަށް ޖަމާކުރަ

 ވަނަ ބައި އަށް
 

 ކުރުން ޙާޞިލުރިމަގަށް ރޭވުމާއި ަނތީޖާ ކު 2
 

 ޕްލޭން އެކުލަވާުލން  2.2
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ވަނަ  1024ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވީނަަމވެސް  އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންަޝލް 05ކައުންސިލްގެ 
 . އަހަރަށް އެޕްލޭންތައް ރިވައިސްކޮށްފައިނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

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

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

ރިޔާއަތްކޮށް، އެކަމަކާގުޅޭ ދިރާސާތަކާއި،މައުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް ބަލައި،ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމާއެކު 
. ށް ދަންނަވަމެވެއެކަމަކާގުޅޭގޮތުން ފަންނީ ަމޢުޫލމާތާއެކު ދުރަށް ވިސްނުމަށްަފުހގައިނޫނީ ޕްލޭންތަްއ އެކަށަނޭޅުްއވުމަ

 . އަދި ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް އެޕްލޭންތައް މުރާޖާ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން  2.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ސްލިޕްވޭއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަން .2
ުނލިބުމުގެ ސަަބބުންނާިއ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ކުަޑވުމުގެ ސަބަބުން ޕްޭލންތައް ަތންފީޒް ކުރުމަްށ  ބަޖެޓް .1

  .ގޮންޖެހުންތަކާއި ދިމާވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ތާވަލާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށާއި، އެކިއެިކ  ތައްޔާރުކުރައްވައި،ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަަމށް އަހަރީ ކަލަންޑަރެއް 

ކަތް ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން ބަދަުލގެންނަންޖެހޭ ަކންކަން ެގނެވުުނ ބަދަލުތަްއ ފާހަގަކޮްށ ޕްލޭން ިރވިއު ކުރުމުގެ މަސައް
 . ަދންނަވަމެވެ ޤަޥާޢިދުން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް

 ވާ ހަރަކާތްތައް ކުިރއަށްދާ މިންަވރު ދެެނގަތުން ޕްލޭނުގަިއ ހިމެިނފައި  2.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން ކުރިއަށްދާމިންވަރު ފާހަގަކޮށް ރެކޯޑް ކުރަންޖެހިފައިވާކަން
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޢިދުން ތެރެއިން ހިގަުމްނ އަދި ނިމެމުންދާކަންކަްނ ރެކޯޑްކޮށް ޤަޥާ ކަްނތައްތަކުގެޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ 
 . ަދންނަވަމެވެ ބަލަހައްޓަވަމުން ެގންދެވުމަށް

 

 ނިންުމން 
 

ނޑު ގޮތެއްގައި ކައުންސިލް  ހިންގަމުންގެންދަީނ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ޓީމުން ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބެލި މައިގަ
މިގޮތުން ކައުންސިްލ ހިންގުމާއި ކައުންސިލާއި އިދާީރ މުވައްޒަފުންނާއި އޮްނނަ . ގޮަތށްނޫކަން ފާަހގަކުރަމެވެ އެދެވޭ އެންމެ

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

ވަނަ އަހަރު މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި އިސްލާޙް  1026ނަމަވެސް . ހަގަކުރަމެވެއެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ނޫންކަން ފާ
. ކުރައްވާފައިވާކަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެކުރެއްވުމަށް ދަންނަވާފައިވާ ގިަނ ކަންކަން އިސްލާޙް 

 އަދި މީގެއިތުރުން ކައުންސިލުްނ އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ 
ދުމާއި، ޖަވާބުދާރީވުން އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯ މާއިގުޅު

އެގޮތުން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް . ރެވެއެވެކުރިއާއި އަޅާބަލާއިރު ރަގަޅުކަމަކަށް ފާހަގަ ކުގޮތްތައް 
 . ާފހަގަުކރެވިފައެވެފުރިހަމަ ކުރުމަށް ތިރީގައި އެވާ ކަންކަން ރަގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަން މޮނިޓަރިންގ ޓީމަށް ވަނީ 

މަސް  ޑިސެމްބަރު 1024އެކިކަންކަން ފާހަގަކޮށް މިރިޕޯޓްގައި ރަގަޅުކުރުމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުކުރައްވައި 
ޑުމެންގެ ބޭނުމަކަށްވާްނވާނީ، ރަށުކައުންސިލާިއ ނއަދި ައޅުގަ. ހުސްވުމުގެކުރިން ނިންމެވުމަްށ ދަންނަވަމެވެ

 . އަތޮޅުކައުންސިލްގުޅިގެން މިކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ހެޔޮ ނަތީޖާއެއްފެނި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރުތައްކުރުމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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އްބާރުލުމާ މިފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ ކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް ެބލިބެލުމުގައި މޮނިޓަރިންގ ީޓމަށް ދެއްވި އެ
އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށާިއ، އިދާރީ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް 

 . އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

ން އިސްލާޙް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ތިރީގައިއެވާ ކަންކަ 
ކުރަންޖެހޭކަމަށްފެންނާތީ އެކަންކަން ރަގަޅުކުރައްވައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ކައުންސިލްގެ 

 .މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިގާނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  221ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2

އި އެއްގޮތްވާ ޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާޤާނޫނު އަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ
ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްތައް ހިްނގައި، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާބެހޭ އިޖުރާއީ ޤަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު 

ވީ އެންެމ އަވަހަކަށް ފީއަީލ  ހޯއްދަވައިވުމާއެކު ކައުންސިލްގައި ހިންގާ ޤަވާއިދު . ކަށް ލިބިެގންވެއެވެސިލްތަކައުން

ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދު ާފސްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށާއި އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ 
 . ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއިއެކު ާފސްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ވާ ގޮތުގެ މަިތްނ ވަަނ މާއްދާގައި 225ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .1
އަދި . ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްަފހަރު ކަުއންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ާޢްނމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ަދްނނަވަމެވެ

ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ސަަބބު ރަގަޅަށް ލިޔުއްވައި އެހަފްތާަގއި ބައްދަލުވުން 
ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް .  ބަބު ލިޔުމުން އެގޭގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެނުބޭއްވުނު ސަ

ބޭއްވުމުގައާއި، ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި ކައުްނސިލަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް 

ބަބުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅި ހުރަސްއެޅި ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަ
އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  ންސިލު ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީ ކައު

ނޑައަޅާފައިވާ މަދު ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެކެވެ އެއާއެކު އަދި ހަމަ . ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަ
ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކަންކަން ިނންމުަމށް އިންތިޚާބުކުރާ . ކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްސިފައެވެ

ފަރާތްތައް ރައްޔިތުންަނށް ކަްނކަން ނިންމައިޭދ، ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ހަމަހަަމ ކަމާއެކު ކަންކަންކުރެވޭނެ 
ވީހިނދު، މިއަސާސީ ޒިންާމ އަދާކުރުމުގައި . އިދުތައް އެކުލަވާލާ ފޯރަމެވެއިންތިޒާމުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާ

 . ކައުންސިލުން ފަރުވާ ކުޑަކުރަމުންދާނަމަ، އެކަމަކީ މިކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ
 . ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ޤަވާއިދުން ސޮއިކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .1

ހަރުދަނާޮކށް ކައުންސިލުން  ވެސްމިހާރަށްވުރެ ނިންމަާވނިންމެުވންތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން ން ކައުންސިލު .6
ތަކުގެތެރެއިްނ ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވިސަބަބުތަްއ ނިންމަވާނިންމެުވން 

 .ހަގަ ކުރައްވާފައި ެބހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެތަށް ފާއެގޭގޮ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމުން މުޙައްމަދު ފަޒީން ވަކިވެފައިވާތީ އޭނާއާއި ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތްތައް ގުޅުންހުރި  .5
ގޮތަށް ބައްލަވައިެގން ކައުންސިލަރުންނަށް ަބހާލައި މިހާރު ަކއުންސިލަރުންނާއި ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތުގެ 

 .ދަންނަވަމެވެތެރެއަށް އެބައި އިތުރުކުރުމަށް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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އިންޓަނަލް އޮޑިޓިންގ އަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިތުަރށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުރުްނ ވަރަށް މުހިންުމ  .4

އިންޓާނަލް އޮޑިޓްކުރުމުން ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާްތތަކާއި އިދާރީ ކަންކަން ހިންާގ . ކަމެކެވެ
ރަށް ޒިންމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަންކަން ކުރުމަށް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް އިތު

އަދި އެފަދަ ކަންކަްނ . ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިުދތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އިތުރަްށ ބާރުވެރިކުރުވޭނެއެވެ
ޙްކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ާދ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން ިއސްލާ

ވުމާއެކު ކޮންެމ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި އެ އޮޑިޓުން . ލިބޭނެއެވެ
 . ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

އްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށާއި، އެކަންކަން އޮންނަ އިތުރުގަޑީގައި އެއްވެސް މުވަ .1

އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އިތުރުގަޑީަގއި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އިުތރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހޭދަކުރާ ވަގުތާއި 
.  އި، ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބެލެހެއްޓެވުން އެދެމެވެކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއަށް މިހާރަށްވުރެ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގަ

އަދި މިފަދަ ކަންކަން ސްޕަވައިޒަރުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ތެރެއިން ކުރުމަށާއި، އިތުރުގަޑީގެ ރެކޯޑުތައް ޤަޥާޢިދުްނ 
ަވުހ އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ދު، ބަލަހައްޓައި، ލިޔެކިއުންތައް ިދމާވާނެހެން ފުރިހަމަކުރައްވައި
  .ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަވަުމން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ނުނިމި އަތްމަތީގައި ގެންގުޅެންެޖހޭ މައްސަލަތައް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ަހމަޖެއްސެވުމަށާއި  .2

ނުކޮށް ަފއިލްކުރައްވަމުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ވަގުތުގައި ފަސޭހައިން ފެންނާނޭހެން ލަސް، ނިމޭ މައްސަލަތައް

 . ގެންދެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ
ދުވަހު ޔައުމިއްޔާއަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އޮފީހުގައި ހިންގާ ކަންކަމާއި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް  .1

އިުދްނ ލިޔެ ފުރިހަމަ ތައްޔާރު ކުރަމުންގެންދަންޖެހޭ ލިޔުމަކަށްވާއިރު ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ޤަވާ
 . ދަންނަވަމެވެ ކުރެއްވުމަށް

ސްޕަވައިޒަރު ދުވަހުން ދުވަހަްށ  ،މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑި ޖައްސާ ފޮތް މުވައްޒަފުން ޤަވާއިދުްނ ފުރިހަމަ ކުރޭތޯ .20
މުވައްޒަފުން އޮފީހުން ބޭރަށްދާނަމަ ގަވައިދުގެތެރެއިން ނޫންގޮތެއްގަިއ ބޭރަށް ދިއުން ރަސްމީގަޑީގައި ބައްލަވައި، 

 .  ހުއްޓުވައި ރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުއްވުން އެދެމެވެ

ވާލު ކުރެއްވުމަްށ މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދެއްވާއިރު މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރެވޭ މުވައްޒަފާއި ލިޔުމުން މަސައްކަތް ޙަ .22
 . ދަންނަވަމެވެ

 .ވަކީން ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ާބއްވާނަމަ .21
ަޤވާއިދު ހެދުމާއި، ، ކައުންސިލުން ދިނުމަްށ ޤާނޫުނން ލާޒިމްކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަްށ ބޭުނންވާ  .21

ޕީތައް އެކުލަވާލުން .އޯ.އެހެނިެހން ނިންމުންތައް ިނންމުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު އެސްކައުންސިލުން ނިންމާ 
ޚިދުމަތަށް އެދޭ ޢާންމު ރައްޔިތުްނނަށް އެޚިދުމަތް  އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކައުންސިލުން .މުހިންމުކަމަށް ދެކެމެވެ

ޔިތުންނާ ޙިއްސާ ކުރުމަށާއި، ހޯދުމަށް ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ުއޞޫލުތަކާއި ސަރވިސް ޗާރޓަރ އެކުލަވާލާ ރައް

 އުޞޫލްތައް ެހދުން ައވަސްކުރެއްވުމަށް ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ފާސްޮކށްފައިވާ ޤާވާޢިދުތަކާގުޅޭގޮުތން ަހދަންޖެހޭ 
 .ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 އުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ކަްނތަްއތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރުމުގެކުރިން ކައުންސިލަރުންނާއި އިސް ވެރިންގެ ކަ .26

ވުމާެއކު ކައުންސިލްގެ . ޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަކީ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ނިންމައި ތަންފީޒުުކރަން ބާރުލިބޭނެ ކަމެކެވެމަ
ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރައްވާ މައްސަލަތަކާބެހޭގޮތުން، ކައުންސިލަރުންނާިއ ވެރިންނާއި 

ްއ ބާއްވައިގެން ކަންކަްނ ނިންމަވަުމން ގެންދެވުމަްށ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ހަފުތާ އެްއފަހަރު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެ
 . ދަންނަވަމެވެ

 .ދުވަހުން ދުވަހަށް ިނންމަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ދަންނަވަެމވެ .25
ދި ހުނަރު ދެނެގަެނ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ިހންގުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީން އަ .24

އެކަމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނާއި ތައުލީމުދީ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި 

 .މަސައްކަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭްނ މުރާޖަޢާކޮށް ގެންދިޔުމާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަިއ  .21

މިފަދަ މުހިއްމު ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސޮފްޓްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި، ކަމާގުޅޭ 
އަދި ރަށުގެ މުސްތަޤްބަލަށް ވިސްނައިގެން ރައްޔިތުންގެ . ރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެމުވައްޒަފުން މިކަންކަމަށް ޒިންމާކު

ލާބައާއި މަންފާއަށް އިސްކަންެދއްވައިގެން މަސައްކަތްތައް ބައްަޓންކުރެއްވުމަށާއި، ރަށަކީ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅެން 
ންކަން ކުރެވޭނެގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް އެންމެއެކަށީގެންވާ ރަށަކަށްހެދުަމށް ކުރެއްވެހުރިކަންކަން ރާއްވަވައި އެކަ

 . ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަެމވެ

 . ކުރިމަގަށް ވިސްނައިގެން ކަންކަން ރާވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަަވމެވެ .22
ރިޒަރވްގެ  5%ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަުއންސިލަށް އާމްދަނީ ިލބޭފައިސާގެ  16ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .11

އަށްވާ  5%އަދި މިއަހަރު ލިބިފައިހުރި އާމްދަނީ ފައިސާގެ ތެރެއިންވެސް . އި ރައްކާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެގޮތުގަ
 .ފައިސާ ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ވައުޗަރު ނިޒާމް " IIގެ " ވައުޗަރ ނިޒާމް"ވަަނ ބާބު  02މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .10
މެދުވެރިކޮށް ސްޓޮކުން " މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް"ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ( ބ)ވަނަ މާއްދާގެ  1" ހިންގުމުގެ

 . ތަކެތި ދޫކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަްށ ދަންނަވަމެވެ

ކިމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަ ތަެކއްޗަކީ ފައިސާއެކޭ އެއްގޮތަށް ވަ .12
ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ތަކެތި ކަމަށްވާީތ ތަޅުލެވޭތަނެއްގައި ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަށް ތަކެތި ބެލެެހއްޓޭނެ ރަނގަޅު 

 .  އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ވައުޗަރު ނިޒާމް " IIގެ " އުޗަރ ނިޒާމްވަ"ވަަނ ބާބު  02މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .11

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  2" ހިންގުމުގެ
އެއްގޮތަށް  ގައިވާ ނަމޫނާ އާއި 12އަދި މިއޯޑަރު ފޯމް މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް . ދަންނަވަމެވެ

ގައިވާ ޮގތުގެ މަިތން އޯޑަރު ފޯމްގެ ( އ)ގެ  2އަދި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާުބ . ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 . ކޮޕީއެއް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުޥައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ފައިލްޮކށް ބަލަހައްޓަުމން ގެންދިއުމަށް ަދންނަވަމެވެ
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ވައުޗަރު ނިޒާމް " IIގެ " ވައުޗަރ ނިޒާމް"ވަަނ ބާބު  02މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .11

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިާސ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެުލންތަކާ ބެހޭ ފޯމް ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  6" ހިންގުމުގެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ގައިވާ  11ރުކުރައްވާނީ މަލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް މިފޯމް ތައްޔާ. ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

   .ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށެވެ
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ވައުޗަރު ނިޒާމުގައި " Iގެ " ވައުޗަރ ނިޒާމް"ވަނަ ބާބު  02މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .16

ރު ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެ ޚަރަދު ވައުޗަ 1" ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ލިޔުންތަކުގެ
ގައިވާ  16ޚަރަދު ވައުޗަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަންވާީނ ާމލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްްސ . ދަންނަވަމެވެ

 .  ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތންނެވެ
/ ފޯމާއި އަދި އިންވޮއިސްވައުޗަރ އިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މުދާގަންަނން އެދޭ ފޯމާިއ މުދާ އޯޑަރު ކުރާ  .15

ބިލްހިމަނައިގެންަކން ނަމަވެސް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާބެހޭ ފޯމް، ފަިއސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ 

މިކަން . ކުރިން ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހުރިކަން ޔަޤީންކުރާ ފޯމް އެއްވެސްވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވެއެވެ
 . މުން ގެންެދވުމަށް ދަންނަވަމެވެގަވައިދާއެއްގޮތަށް ކުރަ

މިމާއްދާގައިވަ ގޮތުގެ " ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްުޓން" 1.22ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިުދގެ  .14
ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާތީ ހަރުމުދަުލގެ ރަޖިސްޓަރީ މަތިން ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަުލގެ ރަޖިސްޓްރީ 

އަދި މުދާ ހުރި ތަނާއި ޢަދަދު ސޮފްޓުން ެބލެހެއްޓިކަމުގައި . ޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްުޓމަށް ދަންނަވަމެވެއަޕްގަވައިދުން 
  .ވިޔަސް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަވަުމން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ގައިވާ ( ހ)ގެ މިމާއްދާ" ރަޖިސްޓްރީއެއް ދެމެހެއްޓުންފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ " 2.20މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  .11

ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަށް ަބލައިގަންނަ ފައިސާގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވުމަްށ 
 .ނެއެވެގައި ވާ 2މިރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރަންވި ގޮތުގެ ނަމޫނާ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް . ދަންނަވަމެވެ

 . މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ގަވައިދުން ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .12
އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ަމސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ބަލައި މުވައްޒަފުގެ މަޤާމާގުޅޭގޮތަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ  .11

 .ން އެކުލަވާލުމަށް ދަންނަވަމެވެވަޒީފާ ބަޔާންތައް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބަކުން އަލު
ވަޒީފާ ބަޔާންތައް އަލުން ަތއްޔާރުކުރެއްވުމަށްފަހު އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން މުވައްޒަފުންެގ މަސައްކަތްތަކުގެ  .10

ޓާގެޓްތައް އަުލން ތައްޔާރުކުމަާށއި، ޓާގެޓް ތައްޔާކުރައްވާއިރު ސްޕްވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު މަޝްވަރާކޮށްގެން، 

 . ންވަރާއި މިންވަރާއި ވަގުތު އެނގޭގޮތަށް ޓާގެްޓތަްއ ހެއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެމަސައްކަތުގެ ފެ
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންަވރު ބެލުމުގައި އެންމެ މުިހންމު އެކައްޗަކީ މަންތުލީ ލޮގު ކަމަްށވާތީ ގަވައިދުން  .12

  .ނަވަމެވެމުވައްޒަފުންގެ މަންތުލީ ލޮގު ތަްއޔާރު ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަން
 . މުވައްޒަފުންގެ ރިކޯޑްފައިލްގައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ތަރުތީބު ަނންބަރު ޖެހުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .11
ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވައިދު ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީއަކީ  .11

ސިވިލްސަރވިސް އިދާރާތަކާބެހޭ މުހިންުމ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސިވިލްސަރވިސްއަށް އެހީތެރިވެދޭންޖެހޭ ައދި 

ނިންމުންތައްވެސް ިނންމަންޖެޭހ ކޮމެޓީއަކަށްވުމާއެކު އަިދ މިކޮމެޓީއަށް މުވައްޒަފުްނ ހަމަޖެއްސުމުގައި 

 .ށް ގަވައިދުގައި ބާރުއަޅުއްވާފައިވާތީ މި ކޮމެޓީ އަލުން އެކުލަވާލުމަށް ދަްނނަވަމެވެއިސްމުވައްޒަފުން ހިމެނުމަ
ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުން ިނންމަވާ ކަންތައްތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ގަވައިދުންލިޔެ ފާސްކޮށް ފައިލްކުރަމުން  .16

  .ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           1025ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލީުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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މުން މަގު، ގޯޅީގައި ޖޯލިފަދަ ތަކެތި ުނބެހެއްޓުަމށް ާބރުއަޅައި އެކަން ފީއައްޔަކީ މަގު،ގޯޅި ވަރަށް ހަނި ރަށަކަށްވު .15

 .ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ 
ނޑައެޅުމާ، އެކަން އެގޮތަށް ިހންގުމަްށ ކައުންސިލުން  .14 ކުނިވާޒާތުގެ އެއްޗެހި އެޅުމަށް ވަކި ސަރަޙައްދެއް ކަ

 . މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ނޑަށް  .11  .އަޅާކުނި މޫދަށް ޭބރުނުވާނެގޮތަކަށް ކުނިގޮޑަށް ކުިނއަޅާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން އެދެމެވެކުނިގޮ
ނޑުދޮށަށް ކުނިއެޅުން ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން  .12 ރަށުގެ ވަށައިގެން އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ގޮ

 . އެދެމެވެ

ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކާއި ބައެއް މަގުތަކާއި ބަނަދރުގެ އެކި ހިސާބުގައި އެއްެވސް ތަރުތީބެއްނެިތ  .11

ވުމާއެކު . އެކިބާވަތުގެ އެއްޗެތި ބަހައްޓާަފއި ހުރުމުން އެތަންތަން ޢާްއމުކޮށް ހުންނަނީ ވަރަށް ހަިޑކޮށެވެ
ރު އަޅައި އެތަންތަން ރީތިކޮށް ބެެލހެއްޓޭެނ އިންތިސާމެއް ތަރުތީބެއްނެތި އެގޮަތށް އެއްޗެތި ނުބެހެއްޓުމަށް ބާ

 . ހަމަޖެއްސެވުން އެދެމެވެ
ރަށުގެ އިރު ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ބާވެ ވީރާނާވެފައިވާ އުޅަނދުތައް އެތަނުން ނަގައި އެ ސަރަޙައްދުވެސް  .60

 .ރީތިކޮށް ބޭއްވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެްއސެވުން އެދެމެވެ
އްތާލެވޭނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަނުގެ ކުރެުހމާއެކު ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި ނަ .62

   .ތަކެތީގެ އަންދާސީ ހިސާބުހަދައިެގން ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުން އެދެމެވެ

ަކމާބެހޭ އުޞޫލެއް އްމުކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ޖެޓީ ޭބނުންކުރާނެގޮތުގެ ޤަޥާޢިދާއި އެށުގައި ޢާރަށުގެ ބަނދަރާއި ރަ .61
އެކުލަވާލުމަށާއި، އެއަށް ޤަޥާޢިުދން އަމަލު ކުރަމުންގެންދެވޭނެގޮެތއް ހަމަޖައްސައި މިހާރަށްވުރެ ޖެޓީއާއި، ބަނދަރު 

 . ސަރަޙައްދު ސާފުތާހިރުކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަްށ ދަންނަވަމެވެ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްަފއިވާ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއާއި، ކަރަންޓް ގެޚިދުމަތް ދިނުމުެގ މުޅި ނިޒާމާގުޅޭ  .61

ތަކެތީގެ ފުރިހަމަ އަގުކޮށް އަގު ބެލިގޮތުގެ ަތފްޞީލްތަކާއި، މުޅި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގުކޮށް ވީާހވެސް އަވަހަކަށް 
 . ންނަވަމެވެއަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުއްވުމަށް ދަ

ރަށުގެ ފެން ތަޣައްޔަރުވެ ޞިްއޙީގޮތުން ތަފާތު މައްސަލަތައް ިދމާވާ ހިސާބަށް ރަށުގެ ފެން ޯގސްވެފައިވާކަމަށް  .66

ފާހަގަކުރެވޭތީ އެކަންކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ސަާމލުކަމަށް ގެނައުމަށް ކައުންިސލުން ކުރެވެން 
ނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އަވަސްކުރެވޭތޯ ކުރެއްވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ހުރިމަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށާއި، ފެ

 . ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންަނވަމެވެ
ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި، ރަށުގެ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން ރަުށގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަްށ މިހާރަށްވުރެ  .65

 . މަށް ދަންނަވަމެވެރަގަޅު އިންތިޒާމަކަށް މަސައްކަތްކުރެއްވު
ޞިއްހީ މައްސަލަތައް މެދުވެރިނުވާނެފަދަ  ،ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުމަށާ .64

  .ހިރު މާހައުލަކަށް ބަދަލުުކރުމަށް ހިންގެންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެސާފުތާ

ތީ މިހާރު ރިޒާވްކޮށްފައިވާ ބިންބިމާއި، ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ހިކިފައިވާބިން ފީއައްޔަކީ ބިންފުރިފައިވާ ރަށަކަށްވާ .61
ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަްށ ޕްލޭނެއްރާއްވަވައި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އެބިމުގެ ބޭނުްނ 

 . ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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ކޮޕީ  އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއި އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފީއަލީ ކައުންސިލް އިދާރާ .62

 . އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުއްވަމުންެގންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ބިމުގެ ދަފްތަރު ޤަޥާއިދުން ބެލެެހއްޓުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ އެދަފްތަރު ޤަޥާޢިދުން ބަލަހައްޓަވަމުްނ  .61

 . ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ދީނީގޮތުންނާިއ ޤައުމީގޮތުން ާފހަގަކުރަންޖެހޭދުވަސްތައް ކައުްނސިލްގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނައިގެން  .50

ށްވުރެ ރަގަޅަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ރަށުގެ އެކިދާއިރާތާކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަްށ މިހާރަ
 . ދަންނަވަމެވެ

ރަށުގެ އެކިތަންަތނަށް ދަޅާއިފުިޅ އުކުމާ، ކުނިފަަދތަކެތި އެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މީހުން ގިނައިްނ  .52

ޑަސްިބން ބަހައްޓައި ުކންޏަށް ހިމެޭނ ތަކެތި ޑަސްބިނަްށ އެޅުމުގެ އާދަތައް މީހުންެގ  އެއްވެއުޅޭ ތަންތަނުގައި
ރަށުގެ އެކިތަންތަަނށް އެފަދަތަކެތި އުކުމުން ރަށުގެ ، ކިބާގައި އަށަގެންނެވުމަށް ކުރެވެްނހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާ

ްށ ފަތުރުވެރިންނަށް ރަށާމެދު ުނރަނގަޅުގޮތަކަްށ ރީތިކަންގެއްލި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮ
ދެކުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށް ރަށަީކ ރީތި ސާފު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައި ރަށުގެ 

މުން ރައްޔިތުންނަށާއި ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ހިތްގައިމު މާހައުލަަކްށ ހެދުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްަކތްތައް ކުރަ
 . ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 . މަދުވެގެން މަހަކު ދެފަހަރު އިޖްިތމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަަވމެވެ .51

ރަށުގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި ބައްތިޖަހައި މިހާރު ރޭގަޑު އަލިމަޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަކުގައި އިތުރަށް  .51
 . ޥާޢިުދން ބަލަހައްަޓމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެބައްތިޖަހައި ޤަ
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ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަަމްށ އަހަރީ ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރުކުރައްވައި، ތާވަލާއެއްގޮަތށް ކުރިއަްށގެންދެވުމަށާއި،  .41
އެކިއެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެެގން ބަދަލުެގންނަންޖެޭހ ކަންކަްނ ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮްށ ޕްލޭން ރިވިއު 

 . ރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޤަޥާޢިދުން ކު
ޢިދުްނ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންަތއްތަކުގެ ތެރެއިން ހިގަމުން އަދި ނިމެމުންދާކަންކަން ރެކޯޑްކޮށް ޤަޥާ .46

 . ަދންނަވަމެވެ ބަލަހައްޓަވަމުން ެގންދެވުމަށް
    1437 ންރަމަޟާ  21

 1024ޖޫން      11
 

 ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް . ފ

 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާ ޢާންމުކުރުން 

 :މޮނިޓަރިންގ ޓީމް
 

  މުޙައްމަދު ޖަލީލް ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ .2

  އިބްރާހީމް ފަރީދާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  .1

  ޖަމީލާ އަޙްމަދު އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓް  އޮފިސަރ .1

  ޝަޒީލާ މޫސާ އޮފިސަރ ރިސަރޗް .6

    

    1437 ންރަމަޟާ  21

 1024ޖޫން      11
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  

 


