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 މަޤްޞަދު  ފާއިތަޢާރަ
 

 ،އިން( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 1 ގެ( 5101/6) ޤާނޫނު ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަީނ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި މިޤާނޫނާއި އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަާކ 

ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުމަކީ  އަތޮޅުއެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް  ،އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި

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

އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި އެޤާނޫނުގެ ދަުށން އެކައުްނސިލުން ތައްޔާރުކޮށް އެކި  ކައުންސިލުން  މަގޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

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

ދަތިތަްއ  ގުންކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ދިމާވާއެކަންކަން އެމަ، ބިނާކުރުމަށް އެކައުންސިލުން ުކރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި
ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި އިސްލާޙް ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި  5102އަދި ށާއި ދެނެގަތުމަ

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓްގައި  މި .މޮނިޓަރިންގ އެކެވެ ކުރެވޭޕާރފޯމެންސް އިންޑެކްސްގައިވާ ކަންކަން ބެލުމަްށޓަކައި 

ލަށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެނިޔަ 52ފެބްރުއަރީ  5102ން  52ފެބްރުައރީ  5102 ބަލާލާފައިވާނީ
މުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރު  މަގޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ . މައްޗަށެވެ ގެންގޮސްފައިވާގޮތުގެ

މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު . ގެ ނިޔަލަށެވެ 5102 އޭޕްރީލް 52އިން  5102 އޭޕްރީލް 51
 .މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކުންނެވެ 12ކައުންސިލްގެ އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނުން ކަނޑައެޅި 

 އައްސަސާމޮނިޓަރ ކުރެވުނު މު 

ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ  މަޫގދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިާވ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ  55ގެ ( 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 މަގޫދޫ 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
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 ސަޕޯރޓް ސަރވިސް  ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ   މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސީނިއަރ ސްޓާފް

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

ވިސް ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރ 00 މެއި 5100ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  މަގޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ނޑަށް ބަދަލު ގެނެސްފައެވެގައި ވަނީ އިދާރީ އޮ 5100ޖޫން  02ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރިފަހުން   ސިވިލް ސަރވިސް  .ނިގަ

ނޑުަގއި ޖުމްލަ ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލަށް ފާސްކޮށްދީފައި އަދި . ަމޤާުމ ހިމެނިފައިވެއެވެ( އަށާރަ) 01ވާ އިދާރީ އޮނިގަ

ނޑުގައިވާ  މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ ( އަށާރަ) 01ނަމަވެސް . ނިންމާަފއެވެކަށް މީހުންވަނީ ލައްވާހުރިހާ މަޤާމުަތކައޮނިގަ
. މިނިސްޓްީރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރައްވާފައެވެ އަހަރުގައިވަނީ ވަނަ 5102މިސްކިތު މުވައްޒަފުން 

 . މުވައްޒަުފންނެވެ 01ރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވަނީ އެގޮތުން މިހާރު މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާ

 މުވައްޒަފުން 

މުވައްޒަފުން ތިރީގައިވާ ( ރަ އަށާ) 01ގެ ނިޔަލަށް  5102 އޭޕްރީލް  51ކައުންސިލްގައި  މަގޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 . ކޮށްފައިވެއެވެގައިވާ ފަންތިތަކުގައި މަަސއްކަތްތާވަލް

 މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް 

 ޢަދަދު  

 01 ސީނިއަރ ސްޓާފް

 15 މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް 

 12                             ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ

 15  ސަރވިސްސަޕޯރޓް 

 01  ޖުމުލަ 

މަޤާމުތަކުގައި ިތބި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަންިތތަކުގެ  ކައުންސިްލގެ މަގޫދޫުޅ އުތުރުބުރީ ނިަލންދެ އަތޮތިރީގައި އެވަނީ 

 .ނިސްބަތް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެކެވެ

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 
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 ޑިގްރީ ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓް ސާނަވީ އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް

 

ގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފުންގެ  5102އޮކްޓޯބަރު  01ގައި  ކައުންސިލް މަގޫދޫއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދެ ގައި އެވަނީ ތިރީ
 .ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ތާަވލެކެވެ

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު 

 ޢަދަދު  ލެވެލް  #

 10 އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް 0

 01 މެދުމަދުރަސީ 5

 12 ސެޓްފިކެޓް 1

 15 ޑިޕްލޮމާ 2

 15 ޑިގްރީ 2

 

މަތީގައިވާ ތާވަލަށް ބަލާއިރު އެިކފަންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތާއި ހުނަރަށް ބަަލއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީީމ 

 .ފެންވަރު އެނގޭނެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 

 

 

 

 

 ންސިލްގެ އިދާރާ ކައު 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މަގޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

  މަގޫދޫ. ފ
 ،ދިވެހިރާއްޖެ

 އަމީނީމަގު
 fmagoodhoo@gmail.com: އީމެއިލް  2621212 :ފެކްސް   2621102: ފޯން ނަންބަރު
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 ތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ކައުންސިލްގެ އިޚް 

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

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ މަގޫދޫއަތޮޅު އުތުރުބުރީ   . ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަ

 އޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ސް ކައުންސިލުގެ މަ 

ން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ކީ ކައުންސިލަ މަގޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް . ކައުންސިލެކެވެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 50

 .ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

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

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

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

 . ތުގެ މަތީން ތަންފީޒް ކުރުންސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮ 

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

އި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯރޓް ޖަވާބުދާރީވެ، މިނިސްޓްރީތަކުްނނާ
 .ހުށަހެޅުން

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު  ( ބ)
 .ހިންގުންއަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދާ އެކަށަފެންވަރުގައި 

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

 . ރަށުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެްއޓުން ( ކ)

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

ތަނުގައި އިންވެސްްޓކުރުމާއި މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްަތކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަން
 . މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކަުއންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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އި ރަށުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ  މަތިން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ ( ވ)
އުމީ އިދާރާއިން ރަށު ކައުްނސިލާ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ ބިމާބެޭހ ޤަ
 . ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ފަޅާއި ބިން އެކި ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން

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

   . ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ެއހެން ފަރާތް ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ިދނުމާއި ދޫކުރުން

ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުެގ  ( ފ) ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ
ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން 

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

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

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

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

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

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

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

 . މިޤާނޫނުގައި ބުެނފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް ޮފނުވުން ( ޑ)

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

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

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

 . ލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުންފު

 .ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން (ޖ)

ނޑައަޅާ މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުން (ޗ)  . ޤާނޫނަކުން ކަ

 މަތްތައް ޚިދު ކައުންސިލުން ދޭ 

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

 .ވަނަ ާމއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ 52ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 .މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުންރަށުގެ މަގުހެދުމާއި މަގުތައް  ( ހ)

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

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

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

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

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

ޑެތި މީހުންގެ ން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ބޮޤާނޫނާއި އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( ކ)
 . ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެްނވަރުމަިތ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން

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

 .މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރުންއެކިއެކި ލައިބްރަރީން 

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

ގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރުކަޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމު (މ)
ޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ އި ހިނާގ ައނިޔާތައް ހުއްހިންގުމާއި ގޭތެރޭގަ

ލިބޭފަރާތްތަަކށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ 
 .ފަދަ ީމހުން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމ ކުރުންމީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ
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ޟްނުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެޭހ ޤާނޫާނ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތން އަދި ރަުށގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާރު  (ފ)
ވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ޫދކުރުމާއި ބިމާ ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ދިގޮތުގެ މަތިން، ރަށުން ބިން 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހާގަވާއިދުތަކާއިއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްގަވާއިދުތަކާ ކުރުމުގެ
އި އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން ރަށުގެ ބިމާ ގުޅޭ ޮގތުްނ މަތިން ރަށުގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހަްއޓަ

ރޑްތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާޫނނާއި މިޫނންވެސް ހިންގާ ބިމާެބހޭ އެންމެހައި މުާޢމަލާތްތަކުގެ ރެކޯ
 . ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ެބލެހެއްޓުން

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

 .މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން (ތ)

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

 . އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓުން (ގ)

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

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

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

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

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

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



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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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 

 . އަދި އެރަށެްއގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުންގެންދާ މީހުންނާއި، 

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

 ކައުންސިލަރުން 

ޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަހިންގަނީ ކައުންސިލް  މަޫގދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 .ކައުންސިލުންނެވެ ރަށުވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުޮކށްފައިވާ  50ޤާނޫނުގެ 
 

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

 .މެންބަރުންގެ ނަާމއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެކައުންސިލްގެ  މަގޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 
 ރައީސް    އިބްރާހީމް ނަސީމް .0

 ނާއިބު ރައީސް   ރަޝީދުهللا ޢަބްދު .5

 މެމްބަރު   ވަޙީދުهللا ޢަބްދު .1

   މެމްބަރު  ޢަބްދުލްމުޢީން ސުލައިމާން  .2

  މެމްބަރު   ޢަބްދުއްނާޞިރު  .2

 

  ު16ެފްބރުވަރީ  5102އިން ފެށިގެން  01ޑިސެންބަރު  5102މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޢަްބދުއްނާޞިރ 
 . ގައި ހުންނެވީ ސަސްޕެންޝަންގައި

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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 ފުރަތަމަ ބައި 

ކައުންސިލް ހިންުގމާިއ ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޮއންނަ ގުުޅމާއި  0

 ކައުންސިލްގެ މަސަްއކަތު މާޙައުލު 

 ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ަޤާވޢިދު  0.0
ވަނަ  000ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ އަތޮޅުތައް އުޞޫލުން  ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީދިވެހިާރއްޖޭ ންވާނީގަހިންކައުންސިލް 

 .  ހިންގާނެ ޤަޥާިޢދެއް އެކުލަވާލައި އެޤަޥާޢިދުގެ ދަށުންނެވެ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިެގން ކައުންސިލުން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ންގާ ޤަވާއިުދ ގައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އާންމު ބައްަދލުވުުމން ހި 52ފެބްރުވަރީ  5100

 . ފާސްކޮށްފައިވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ޢާންުމ ބަްއދަލުވުންތައް  0.5
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު  002ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 . އުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމް ކުރެއެވެއެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެްއ ކަ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށްގެްނަދނީ ވުންތައް ގެ އާންުމ ބައްދަލުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު މޮނިޓަރ ުކރުމަށްފަހު،  5102 .0

ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްކަސާ ބޭއްވުމަށް ގައި ޖަލް( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  02ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  މުގައިވާ އަންގާރަ ކަ
 . ދުވަހުގައިކަން

ދަލުވުްނތަކުގެ އެޖެންާޑ ކައުންސިލް ބައް ގައި ވާގޮތަށް( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  02ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  .5
ވަނަ  5102 މިކަަމކީ .ގެންދާކަންއަންގަމުން ނުދުވަސް ކުރިން މެންބަރުންނަށް  5ވުންތައް ބޭއްވުމުގެ ބައްދަލު

 . ދެންނެވިފައިވާ ކަމެއްކަން ންގ ރިޕޯޓްގައި އިޞްލާޙްކުރުމަށްއަހަރުގެ މޮނިޓަރި

ޢާންމު ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ޖެހޭއިރު ބޭއްވިފައި ވަީނ  21ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ  5102ފެބުރުވަރީ  52 .1
 . ލްކޮށްފައިވާކަންބައްަދލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްކޮށް ފައި 15. ބައްދަލުވުންކަން 15

 ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް ޤަވާޢިދުން ބޭއްވިފައި ނުވަނީ ބައްދަލުވުން ބާއްވަން އެޖެންޑާ ކުރާނެ  .2
 . ކަންތައްތައް ނުހުްނނާތީކަން

 . ލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ ފޯމެއް ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވާކަންކައުންސިލްގެ ޢާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއަށް މައްސަ .2
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ތަރުތީބުން ފައިލްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ބައެއް ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޖަލްސާއަށް ދަްނނަވާއާއި އެޖެންޑާ  ޔައުމިއްޔާތައް .2
 . ފައިލްކޮށްފައިނުވާކަން

ނަންބަރު ޖެހުމަށް ފޮތެއް ނުަހދާ ޔައުމިއްޔާތަކުގައި ނަންބަރު ޖަހާފައިހުރުމުން ނަންބަރުޖެުހމުގައި މައްސަލަ  .6
ވަނަ އަހަރުެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްފައިވާތީ، ޔައުމިއްޔާތަކުގައި ނަންބަރުޖެހުމަްށ  5102ހުރިކަމަށް 

 .މިހާރު ފޮތެއް ހަދާފައިވާކަން

 .ކައި ސެކްޝަންތަކަށް ލިޔުމުން އަންގާކަންނިންމުްނަތއް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައުންސިލުން ނިންމާ  .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަނަ އަހަރު މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި އިސްލާޙް ކުރުމަށް ދަންނަވާފައިވާ ގިނަ ކަންކަން އިސްލާޙް  5102 .0
ނަމަވެސް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ިއސްލާޙް ކުރުމަށް . ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ

 .ދަންނަވަމެވެ
ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ  002ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ .5

އަދި . ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްަފހަރު ކަުއންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ާޢްނމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ަދްނނަވަމެވެ
އްވައި އެހަފްތާަގއި ބައްދަލުވުން މަ ސަަބބު ރަގަޅަށް ލިޔުނުވެއްޖެނަވޭގޮތް ގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްކައުންސިލް

ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް .  މަށްވެސް ދަންނަވަމެވެތަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމުން އެގޭގޮސަބަބު ލިޔު ނުބޭއްވުނު

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

ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާުކރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީ ކައުންސިލުން އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް 
ނޑައަޅާފައިވާ މަދު ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެކެވެލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު އަދި ހަމަ އެއާއެކު . މުގެ ޤާނޫނުގައި ކަ

ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކަންކަްނ މިޖަލްސާތަކަކީ . ކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްސިފައެވެ
އެދޭގޮތަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު  ރައްޔިތުންންކަން ިނންމައިދޭ، ބުކުރާ ފަރާްތތައް ރައްޔިތުންނަށް ކަޚާނިންމުމަށް އިންތި

ވީިހނދު، ިމއަސާސީ ޒިންމާ . ކަންކަންކުރެވޭ އިންތިޒާމުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެުކލަވާލާ ފޯރަމެވެ

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

މަތިކޮށްފައިވާ އެންމެހައިކަންކަްނ ކުރިއަށްގެންދެވުމުގައި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮްށފައިވާ މުޅި ކައުންސިލްގެ 
 މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ިނންމުންތަކާއި ންޖެހޭކައުންސިލުން ނިންމަފުރިހަމަ ނިންމުންތަކާއެކު، 
ގެންދެވުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުންތައް ޤަޥާއިދުން ބާއްވަވައި،  ކަންތައްތައް ޤަވާޢިދުން ކުރިއަށް

ކައުންސިލުން ނިންމަންެޖޭހ އަދި މަޝްވަރާކުރައްވަންޖެހޭ އެއްވެސްކަމެއް އެނޫންގޮތަކަްށ 

 .  ދެވުމަށްދަްނނަވަމެވެ ކުރިއަށްނުގެން

ލްޮކށް ބަލަހައްޓަވަުމްނ ފައިޤަވާއިދުން އާއި ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާ ޖަލްސާ ބާއްވާނަމަ އެޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ  .1
އަިދ އެޖެންޑާކުރުމަށް ކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަތައް ޤާޥާޢިދުން އެޖެންޑާ . ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 . ށް ދަންނަަވމެވެކުރައްވަމުންގެންދެވުމަ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ނަސީމް

ދަލުވުން ބާއްވާ ގައި ވާގޮތަށް ކައުންސިލް ޢާންމު ބައް ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  02ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  .2
ދުވަސް ކުރިން ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންަންށ  5ވަގުތާިއ އަދި އެޖެންޑާ  ތަނާއި،

 .މަށް ދަންނަވަމެވެފޮނުއްވު
 

  ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ 
  . ފޮތުގައިވާ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓާއި ދިމާނުވާކަންޙާޟިރީ  .0
ދުވަސް ޙާޟިރީގައި ފާހަގަ  11ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލް މުީއުނ ސުލައިމާނު ޙާޟިރުވެ ނުަލއްވާކަމަށް  .5

މުސާރަ ދެއްވާފައި ވާކަމަށާއި ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްގައި އެކަން  ނަމަވެސް އެދުވަސްތަކަށްވާފައި އޮތް ކުރައް

 . ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާކަން
ކައުންސިލް ކައުންސިލަރުން ޗުއްޓީއަށް އެޭދ ފޯމާއި އަދި ސަލާމުގައި ހުރިަކން އަންގައިދޭ ގިަނ ފޯމުތަކުގަިއ  .1

 .ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން މެމްބަރުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ދިމާކުރައްވައި ރިޕޯޓާއި ފޮތާއި ، ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރައްވާއިރު ޙާޟިރީ ފޮތް ޗެކް ކުރެއްވުމަށްފަހު .0

 . ދަންނަވަމެވެ ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް

 މައްސަލަ ޤަޥާއިދުން ހަމަޖައްސަވައި، މުސާރައިގެގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ދުވަހުގެ ޙާޟިރުނުވާ ދުވަހެއް .5
 . ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ބެއްލުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ ދެއްވުމުގައި އާއި އިނާޔަތްތައްމުސާރަ

އަންގައިދޭ ފޯމުތަކުގައިވެސް އެއިރަކު  ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯމުގައި އަދި ސަލާމުގައި ހުރިކަން .1
 . ވަން ހުންނެވި ވެރިޔަކު ސޮއިކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެހިންގަ ކައުންސިލް

ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަރުންގެ  5102ފެބްރުވަރީ  52އިން  5102ފެބުރުވަރީ  52ތިރީގައި އެވަނީ 
 . ހާޟިރީ އެނގޭނެފަދަ ޗާޓެކެވެ 
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ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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 ކައުންސިލްގެ ުކއްލި ަބްއދަލުވުންތައް  0.1
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ  002ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

 .ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

އް އަދި އެބައްަދލުވުމުގައި ޤަރާރެ. ވާކަން ބައްދަލްވުމެއް ބާއްވާފައި 10 ގެ ނިޔަލަށް ކުއްލި 5102ރުވަރީ ފެބު 52
 . ފާސްކޮށްފައިވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ  002ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ބައްދަލުވުން ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިްނ ބާއްވަމުން ގެންދަާވތީ މިކަުއންސިލުން އުފަލާއިއެުކ ކުއްލި 

 . އެކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ

 ލަރުްނގެ މެުދަގއި މަސްލަޙަތު ފުުށއަރާ ޙާލަތްތައްކައުންސި 0.2
ކައުންސިލްގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  052ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ 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 

ވަަނ  25ހަތު ފުށުއަރާ ހާލަތެއް ދިމާެވއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަ
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އަމަލުކުރާނެ ގޮތްމާއްދާގައި 

 ކައުންސިލްގެ ނިންުމންތައް  0.2
ކައުންސިލުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  001ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

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

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ގައި ( ށ)މާްއދާގެ ވަނަ  21އުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމުްނތައް އާްއމު ކުރުމަށް މަގޫދޫ ކަ .0
   .ރަމުްނގެންދާކަންބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ކައުންސިްލގެ ނިންމުންތައް ޢާންމު ކު

 .އެންމެފުރިހަމަގޮތުގައި ޢަމަުލކުރެވެމުންނުދާކަންކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކަށް  .5
ނިންމުމުގަިއ ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއެުކ ބައްދަލުވުްނ  ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިްނމު ނިންމުންތައް .1

 .ބާއްވާފައިނުވާކަން
 .ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ިނންމުމުގައި އަންެހނުންނާއެކު ބައްދަލުުވން ބާއްވާަފއި ނުވާކަން .2



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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ނޑައެޅުމާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރު .2 ންފަދަ ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ރޭވުމުގައާއި ސިޔާސަތު ކަ
ނޑައެޅިފައިވެސް ނުވާކަން. ޖަމާއަތްތަކުން ބައިވެރިކޮށްފައި ުނވާކަން  .އަދި އެކަމަށް އުޞޫލެއް ކަ

ކައުންސިލުން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާެއކު ބައްދަލުވުން  .2
 .ބާއްވާފައިނުވާކަން

ން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު ބައްދަލުވުން ކައުންސިލު .6
 .ބާއްވާފައިނުވާކަން

މުގައި ލަފަޔާ މަޝްވަާރ ހޯދުމަށް ތަޖުރިބާކާރުންނާެއކު ބައްދަލުވުްނ ކައުންސިލުންކުރާ އެކިއެކި ކަންކަ .1
 .ބާއްވާފައިނުވާކަން

 .ހަރުމުދަލުގެ މަޢްލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްޞާކޮށްފައި ނުވާކަން  ކައުންސިލަރުންގެ އާމްދަނީއާއި .1

   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ދޮށީ އުމުރުގެ ބޭުފޅުންނާއި، އަންހެުނންނާއި، ޖަިމއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ނިންމަންޖެހޭ ަކންކަމުގައި ކައުންސިލުން 
ޚިޔާލު ހޯއްދެވުމަށް ބައްދަލުވުންތަްއ ވިޔަފާރީވެރިންނާއި ތަޖްރިބާ ކާރުންނާއި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންގެ 

ގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި، ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކުއަދި . ބާއްވާމުންގެންދެވުމަށް ދަްނނަވަެމވެ
ޙިއްސާކުރައްވައި، ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް ވަމުންދާގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އެގެމުންދާނެގޮެތއް ހެއްދެވުމަށާއި، 

ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކަންތައްތައްކަމަށްވެއްޖެނަަމ  ނާންގަވާ މިފަދަކަންކަމަކީ، ޤަޥާޢިދުްނ ރައްޔިތުންނަށް 
ރައްޔިތުންެގތެރޭގައި ހިތްހަމަނުޖެުހންތަްއ އިތުރުވެ، އެކަމުގެސަބަުބން އިޖްތިމާޢީގޮތުްނ އެކަމުގެސަބަބުން 

ރައްޔިތުންގެމެދުގައި އޮނަަނންޖެހޭ ގުޅުންތަކަށާިއ، ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ނޭދެޭވ 
ތުތައް ވީހާެވސް ހާމަކަންބޮޑުކޮށް އަސަރުތަކެއްކުރާނެކަމަކަށްވެދާނެތީ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މައުލޫމާ

އަދި ުމހިއްުމކަންތައްތަކުގައި އެކިއެކި ފަާރތްތަކާއި ބައްދަލުޮކށް . ގެންދަވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 ރައްޔިތުންގެ ކަންކަމާމެދު އަމިއްލަވަންތަކަންއޮވެ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ، އެފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްެދވުމަކީ

ބައްދަލުވުންތަްއ ޤަވާޢިދުން ބާއްވަމުން ގެްނދިއުމަކީ ކައުންސިލުްނ ސޭހަވާނެމަގަކަށްާވނެީތއާއި، މިފަދައިން ހޯދުމަށް ފަ
  . ލިބިގެންދާނޭ ކަމެްއކަމުގައި ދަންނަވަމެވެނިންމާ ނިންމުްނތަކަށް އިތުރު ަހރުދަނާ ކަމެއް 

އިާދީރ މުވައްޒަުފންެގ  ކަންކަްނ ނިންމުމާއި ކަުއްނސިލަރުންާނއި ކައުންސިލުން 0.2
 މުޢާމަލާތާއި ކޯިޑނޭޝަން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ވަނަ އާއްމު  11ވަނަ އަހަރުގެ  5102ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމަށް ކައުންސިލް  .0
ވާލުކޮްށ މަސައްކަތް ހަ ންނާއި ޤަޥާއިދުންނަމަވެސް ކައުންސިލަރު . ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާަކން
ވަަނ އަަހރު މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި އިސްލާޙްކުރުމަށް  5102މިއީ . ސޮއިކުރުވާފައިވާ ލިއުމެއްނެތްކަން

 .ދަންނަވާފައިވާ މައްސަލައެއް ނަމަވެސް މިކަމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަން

ފުންނާ ޙަވާލުކުރެވި މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަ .5
 .  ޒިއްމާދާރުވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   

 01ގެ  62: ޞަފްޙާ 
 

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

 

ހަމައެކަނި މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރައްވަމުންގެންދަނީ  ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ .1
 . ންތައްތައްކަންއެސެކްޝަނަކާއި ގުޅުން ހުރިކަ

 .ރީ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ޤަވާއިުދން ބާއްވަމުންނުދާކަންކައުންސިލަރުންނާއި އިދާ .2

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކަންތައްތަްއ  ްއމުދަލުުވންތައް ޤަވާއިދުން ބާއްވައި މުހިކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައް .0
 . ދަންނަވަމެވެ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ޙިއްސާމުވައްޒަފުންނާވެސް  އިދާރީ

ވަނަ އާއްމު  11ވަނަ އަހަރުގެ  5102ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމަށް ކައުންސިލް  .5

ތީ، ކައުންސިލަރުންނާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރައްވައި ލިޔުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާ 
 .ދަންނަވަމެވެ

 

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

އެނަލިސިސްއެއް ހެދުމަށް މޮނިޓަރިންގ ޓީމުްނ މަސައްކަތްކުރި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލަރުންނާއި އޮންނަގުޅުމާއި 

ކައުންސިލަރުން ތިއްބެވިއިރު އެންމެ ކައުންސިލަރެއް ފިޔަވައި އަނެއް ދެ ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާތުން  1ނަމަވެސް 

. ހަގަކުރެވެއެވެއެއްބާރުލުން ލިބިފަިއނުވާތީ، މި އެނަލިސިސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތް ވެފައިނުވާކަން ފާ
އެހެންނަމަވެސް ޖުމްލަގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި އަދި ކައުންސިލަރުންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް 
ބަލާއިރު ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އަދި ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި ދެމެދު މަސައްކަތަށް 

 . ގުޅުމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ ފަހިވާގޮތަށް ރަނގަޅު
 

 ފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަ 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެަމތީން ކުރެވެމުންދާ މޮނިޓަރިންގެ މަސައްކަތްތަކީ، ވަރަށްފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރަށްރަށުގެ 
ކުރުމާއެކު އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ރަށްރަށުގެ ކަންތައްތައް ރަގަޅުކޮްށ  ކަންތައްތައްބަލައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް

ރަގަޅު މުޖްތަމަޢަކަށް ހެދޭތޯ ބެުލމަށްކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށްވާތީ، ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް 
ކައުންސިލަރުްނގެފަރާތުން ބޭުނންާވ ށް ހަރުދަނާކޮށް ހިންގޭނެޮގތެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މޮނިޓަރިންގ ޓީމަ

މިގޮތަްށ ހޯދޭ މަޢުލޫާމތުތަކަކީ ސިއްރެއްގެގޮތުގައި ބަަލންޖެހޭ ކަމެއްކަމުްނ  މަޢުލޫމާތުތައް ޤަާޥޢިދުން ދެއްުވމަށާއި،
ންކޮްށ ހަނދާ ށް ދެއްވާ މައުލޫމާތަކީ ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމަތަކަށް ުނވާނެތީ އެކަންވެސް ކައުންސިލަރުންނަ ކައުންސިލަރުން

    .ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 

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

މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންނާ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލަރުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ 
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 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

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

 

ދޭތެރެ  މާންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނު .0

 ދެކެނީ ކިހިނެތް؟
 

 
 

 

 
 

 

 ށް އެނގޭ މިންވަރާ ދޭތެރޭ ދެެކނީ ކިހިނެތް؟ާފސްކުރާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންނަކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން  .5
 

 

 

 

 

 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ .1

 

 

 

 

 ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  .2
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 ވަރަށް ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަމުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

 
 

 
 ށް އިނގެނީ ިކހާ މިންވަރަކަށް؟ނިންމާ ނިންމުްނަތއް މުވައްޒަފުންނަ ކައުންސިލުން .2

  

 

 

 

 

 

 ކިހާ މިންަވރަކަށް؟މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސުޕަވައިޒަރުގެ ކިބައިން މުވައްޒަފަށް ބޭނުންާވ އެހީތެރިކަން ލިބެނީ  .2

 

 

 

 

 

 އެހެން ސެކްޝަންތަކުންނާއި ޔުިނޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟ .6

 

 

 

 

 

 

 ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ އުޞޫުލތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް މުވައްޒަފަށް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟ .1
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 ކުރުމާއި މޮިނޓަރ ުކުރންރިޕޯްޓ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުިހނާގގޮތް ބެލުމާިއ  0.6
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނޑައަޅައި ލިޔެފައިވާކަންސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް  .0  .ކަ
ބެލުމަްށޓަކައި ވޯކް ލޮގެއް ކައުންސިލްގެ ދުވަހުން ދުވަހަށް މުވައްޒަފުންެގ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް  .5

  .ތައްޔާރު ކުރައްވައި ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދާަކންޒިންމާދާރުވެރިޔާ 
 .ސެކްޝަންތަކާއި، ޔުނިޓްގެ ހިްނގުން ޙަވާލުވެފައި ތިބޭފަރާތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން .1
 .ދާކަންންމުވައްޒަފުންނަށް ސުޕަވައިޒަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެީހތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އެންމެރަގަޅަށް ލިބެމު .2
ޔުނިޓްތަކުެގ މުވައްޒަފުންނަށް / ތަކުގެ ަމސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެހެން ސެކްޝަންސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓް .2

 .އެނގޭކަން
 .ވައިޒަރުގެ މައުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް ެއނގޭކަންކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ސުޕަވައިޒަރެއް ހަމަޖައްސާ އެ ސުޕަ .2
. އިތުރުގަޑީގެ ޙާޟިރީ ސޮއިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށް ޗެކްކުރުމުގެ ކަންކަން މުޅިން ފުރިހަމަނުވާކަން .6

ވަނަ  5102މިަކން . ނުަރސްމީ ގަޑީގައި ހުއްދަ ނުނަގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަންބައެއް އިދާރީ މުވައްޒަފުން 
 . ވީނަމަވެސް އިޞްލާޙް ކޮށްފައި ނުވާކަންއަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައި 

 . ދީފައި ހުންނަނީ ާތރީޚް ފަސްކޮށްކަންގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަނުރަސްމީ ގަޑީ .1
ބައެއް ފަހަރު ހުޅުވާ މުޥައްޒަފު ސޮއި . އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާ ފޮތް ޤަވާޢިދުން ފުރިހަމަކުރަމުން ނުާދކަން .1

 . ވި ނުވަތަ ލެއްޕި ގަޑި ލިޔެފައި ނުހުންނަ ކަންއަދި ބައެއްފަހަރު ހުޅު. ނުކުރާކަން
ބައެއް ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔުނު މުޥައްޒަފު، ބައެއް . ދުވަހު ޔައުމިއްޔާގެ ތެރެއިން ބައެއް ޔައުމިއްޔާ މަދުކަން .01

އިކޮށްފައި ޔައުމިއްޔާގައި ޗެކުކުރި މުޥައްޒަފު، އަދި ބައެއް ޔައުމިއްޔާގައި ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ބޭފުަޅކު ސޮ

 . ނުހުންނަކަން
. ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުހުންނަކަން އުމިއްޔާއެއްގައި ނޫނީވަރަށް މަދު ޔަ، ންމު ކަންތައްތައް ލިޔާ ބައިޔައުމިއްޔާގެ މުހި .00

 . ޔައުމިއްޔާގައި ހިމަނާފައިވާ ޙާޟިރުނުވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢްލޫމާތު ޙާޟިރީއާއި ދިމާނުވާކަން
ިހންގައި ބަލަހަްއޓަންޖެހޭ ރަްއޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި، އިޖްިތމާޢީ ކަންކަން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން  .05

 ދުވަހުންދުވަހަްށބެލެހެއްޭޓނެ ހަރުަދނާ ނިޒާމެއް އިދާރާގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތްކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އެކަންކަން އޮންނަ  ތަކަށާއި،ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދު ކުރާނަމަ އިތުރުގަޑީގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް .0
 ގެ ރެވޭ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒަރުތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އިތުރުގަޑީގައި ކުލާއި އެއްގޮތަށް އިއުޞޫ

ންތައް ދިމާވާނެހެްނ ލިޔެކިޔު ތައް ޤަޥާޢިދުން ބަލަހައްޓަިއ،ރުމަާށއި، އިތުރުގަޑީގެ ރެކޯޑްތެރެއިން ކު ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަށް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދިއު ގައި ލިޔެސައްކަތްތައް ދުވަހު ޔައުމިއްޔާމަ ފުރިހަމަކުރައްވައި، އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ

މަސައްކަތްތައް، ރަށުކައުންސިލް  އަދި ަރށުކައުންސިލުން ސްޕަވައިޒުކޮށް ބަލަހައްަޓްނޖެހޭ އެކިއެކި. ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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އިދާރީ މުވައްޒަފުން ޒިންމާކުރެވޭނެ  މެދުވެރިކޮށް ބަލަހައްޓާގޮތަށް ހަމަޖެްއސެވުމަށާއި، އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
 އްނިޒާމަކަށް މަސައްކަތްތައް ބަްއޓަންކޮށް އެފަަދ ފަރާތްތައް ެމދުވެރިކޮށް އިތުރުގަޑީގައިވެސް އެމަސައްކަތްތަ

ނެރެންވާނީ،  އަދި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން. ވަމެވެދަންނަ ބެލެހެއްޓޭނެޮގތަކަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް
 ވުމާއެކު. މަސައްކަތް ކުރުމުންވެސް ނުނިިމ ހުންނަ މަސައްކަތްތައް ކުުރމަށެވެ ރަސްމީގަޑީގައި ރަގަޅަށް

ށްވުރެ ބޮޑަށް ރަމުވައްޒަފުން އިދާރީގޮތުން ކުރަންހުންނަ ކަންކަން ރަސްމީގަޑީގައި ނިންމަމުން ގެންދިއުމަށް މިހާ
އި ބަޖެުޓން ކުރެވެންހުރި އުފެއްދުންތެރި ގޮތެއްގަ، އްކަތަށް ކުރެވޭޚަރަދު މަދުކޮށްނުރަސްމީގަޑިގެ މަސަ ބާރުއަޅުއްވައި

ދެއްވުމަްށ  ތައް އިތުރުކުރެވޭނެގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ގެންދެވުމަްށ މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ސަމާލުކަންޚަރަދު
  .  ދަންނަވަމެވެ

ދުވަހު ޔައުމިއްޔާއަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އޮފީހުގައި ހިންގާ ކަންކަމާއި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް  .5
ަޤވާއިދުން ފުރިހަމަ ދުވަހަށް ލިޔެ  ދުވަހުންކުރަމުންގެންދަންޖެހޭ ލިޔުމަކަށްވާއިރު ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ  ތައްޔާރު

 . ދަންނަވަމެވެ ކުރެއްވުމަށް
" އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާ ފޮތް"ހުޅުވާ ގަޑިއާއި ލައްޕާގަޑީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ަތއްޔާރުކުރައްވާފައިވާ އިދާރާ  .1

 . ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ ންޤަވާއިދު
ބޭނެ ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެމަީތން ރަށުކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުްނ ހިންގަމުންދާ ރައްޔިތުންނަްށ އާމްދަނީ ލި .2

ވަޞީލަތްތަކާއި،ކަންކަމާިއ، ިއޖްތިމާޢީ މަސައްކަތްތަކާއިބެޭހ ކަންކަން މިހާރަށްވުެރ ހަރުދަނަކަމާއެކު 
ރަށުކައުންިސލް އިދާރާގެ ރަށުކައުންސިލްއިދާރާއިން ބަަލހައްޓަމުންގެންދެވޭެނ ހަރުދަާނ ނިޒާމެއް 

 . އިންތިޒާމްގެތެރެއިން ހަމަެޖއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެއިދާރީ

 ތައް އުޞޫލުޕްރޮސެްސތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި  ސައްކަތުގެމަ 0.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކަންޕީ ހަދާފައި ނުވާ.އޯ.އެސްކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތާއި ޚިދުމަތްތަކަށް  .0
 .ކައުންސިލުގެ އެކިކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް އުޞޫލެއް ހަދާފައި ނުވާކަން .5
 .ސަރވިސް ޗަރޓައެއް ހަދާފައި ނުވާކަންކައުންސިލުން  .1

 .ން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާގޮތަށް އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލު ހަދާފައިވާކަން 5102މެއި  10 .2

ބަޔާން  އިވަނަ މާއްދާގަ 020މުގެ ޤާނޫންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު  .2
ިމކަން އިސްލާޙް  .ފޮނުވާަފއިވާކަން އެނގެން ނެތްކަންމަވެސް ގެޒެޓަށް ކޮށްފައިވާ ޤަވާއިދުތައް ހަދާފަިއވީ ނަ

ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މިކަން  5102ކުރުމަށްޓަކައި 
 .ކުރެވިފައިނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

ރައްޔިުތންނަށް އެޚިދުމަތް  އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކައުންސިލަށް ޚިދުމަތަށް އެދޭ ޢާންމު. މުހިންމުކަމަށް ދެކެމެވެ
ކުރުމަށާއި،  ހޯދުމަށް ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ުއޞޫލުތަކާއި ސަރވިސް ޗާރޓަރ އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   

 52ގެ  62: ޞަފްޙާ 
 

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

 

 އުޞޫލްތައް ހެދުން އަވަސް ހަދަންޖެހޭ ހަދާަފއިވާ ޤަވާއިދުތައް ފާސްކުރުމަށްފަހު  ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް
 . ވަމެވެެވސް ދަންނަންކަން ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްޞާ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށްއަދި އެކަ. ދަންނަވަމެވެ ކުރެއްވުމަށް

 މަސައްކަތުގެ މާަޙއުލު  0.1
 :ކަންތައްތައް  ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 .ފަންނީ މުވައްޒަފުން މަދުކަން .1

 .ރުމުގައި ހޭލުންތެރިަކން ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވޭކަންކަންކަން ކު .2

ސައްކަތްތައް އެއްފަހަރާ ގިަނ މަ ވުންެތރިކަން އޮންނަންޖެހޭ ިމންވަރަށް ނެތުމާ،ކަންކަން ކުރުމުގައި ރޭ .3
 .ކުރަންޖެހުމުން މައްސަލަތައް ދިމާވާކަމަށް މުވައްޒަފުން ފާހަގަކުރާކަން

ތަފާތުވުމުގެސަބަުބންނާއި، ބައެއްކަންކަމުގައި ފިކުރު  ސިޔާސީމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެތެރޭގައި ރާގައި އިދާ .4
 .މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ކުޑަކަންމުޥައްޒަުފންގެ  ކަންކުރެވެމުންދާގޮތުން

   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ހިންގުމުގައި ވަކިފަރާަތކަށް ޖެހުމެއްނެތި އެމަސައްކަަތކުން ރައްޔިތުންނަށް  އިދާރާގައި މަސައްކަތްއުންސިލްގެ ކަ .0
ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތައް ހިންގޭނެ ނިޒާމަކަށް ަކންކަން ބައްޓަންޮކށް ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރެއްހިންގުމަށް އެންމެފައިދާހުރި 

ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މަސްލަޙަތަށްވުރެ މުޅި މުޖްތަމަޢުގެ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް މުވައްޒަފުންނުވުމަށާއި،
އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަތުތަކަށް  ވުމަށާއި، މަސްލަހަތަށް ބައްލަވައިގެން ަމސައްކަތްތައް ހިންގެ

ބުރޫއަރާފަދަ ކަންކަން ކައުންސިލް އިދާރާގައި ނުހިންގުމާއެކު، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ 
 . އެންމެހައިކަންކަން ހިންގުމަށް ަސމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ދަލުތަކަށް މުަވއްޒަފުން އަހުލުވެރިވެ ކުރިމަގަްށ ކަންކަން ދަތިނުވެ ކުރެވޭެނފަަދ ޤާބިލް ބަޔަކަށްވުަމށް ޒަމާނަށް އަންަނބަ .5
ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، އެމަގަށް މުވައްޒަފުން ބައްޓަންކުރުމަށް ކައުންސިލުން ުކރެއްވެންހުރިކަންކަން 

 . ނުވާނެެހން ބޭނުްނވާ ވަޞީަލތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ ކުރެއްވުމަށާ، މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަތި
ކުރަންހުންނަ މަސައްކަތްތައް ުދރާލާ ރާއްވަވައި މަސައްކަތު ތާވަލެއް ތައްޔާރުކުރައްވައިގެން މަސައްކަތްތައް ދަތިނުެވ  .1

 . މެވެހިންގޭނެގޮތެއްގެމަީތން ކަންކަން ހިންގެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެްއސެވުމަށް ދަންނަވަ

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުިރ ވަސީލަތްތައް  0.01
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 އިންސާނީ ވަސީލަތާއި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 .ުމވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާކަން( ދިހައެއް) 01ކައުންސިލްގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި  .1

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮްށފައިވާ ފަންީނ  .3
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީްނ އަދި ތަޖްރިބާހުރި މުވައްޒަފުން ކައުންސިލުގައި  ބައެއް

 .ދަތިތަކެއްުހރިކަން ވަރަށްބޮޑު އަދި އެކަމުގެސަބަބުން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގެވުމުގައި. މަދުކަން
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 ޑިގްރީ ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓް ސާނަވީ އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް

 

 

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

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 

 

 

 

 :ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް 

 .ކައުންސިލަރުންކަން( ަފހެއް) 2ތިއްބަވަނީ ކައުންސިލްގައި  .1

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

 .ގޮޑި ހުންނަކަން 12މޭޒާއި  12މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ކައުންސިލަރުން 12 .3

 .ކޮމްޕިއުޓަރު ހުންނަކަން 2ފޯނާއި  12ކައުންސިލަރުން ބޭނުން ކުރެއްވުަމށްޓަކައި  .4

 .ހުންަނކަންނުކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށް ކޮންފަރެންސް ހޯލެއް  .5

 :އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް 

ނޑި އިދާރީ ކޮންމެ  .1  .ވާކަންލިބިފައިމުވައްޒަފަކަށް މޭޒު، ގޮ

ޕްރިންޓަރު އަދި  11 ،ފޯނާއި 01ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް،  01މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ  ގެކައުންސިލް އިދާރާ .2
 .ފެކްސް މެޝިން ހުންނަކަން 10

 .ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރިކަން .3

ނޑިފައިނުވާކަންކަރަންޓް އަދި ފޯނުފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ނުލިބުމުގެ  .4  .ސަބަބުން މަސައްކަތް މެދުކެ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ހަދާފައިވާކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަންހުރި ނަމަވެސް އެސައިޓްގެ ބޭނުން  .5
 . ނުކުރާކަން

 :ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް 

އެގާރަ )11,701,641.00 ވަނަ އަހަރަ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  5102ސަރުކާރަށް  .1
 .ގެ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން( ރުފިޔާމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސްއެއް



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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މިލިޔަން ހަތަރު ) 4,279,035.00 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ 5102ކައުންސިލަށް  .2
 .ގެ ބަޖެޓެއްކަން( ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ނުވަހާސް ތިީރސްފަސްލައްކަ ދެ

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

 .ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވާކަން

 : ލަފާކުރި ބަޖެޓް 
 

 
 
 

 ލިބުނު ބަޖެޓް 
 

 
 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

ހޯއްދެވުމަށް ބަޖެޓުން އެކަންކަމަށް ލްކޮށް ހިމެނުްއވުމާއެކު، ކައުންސިލްއިން ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ތަފްޞީ
 ންސިލަށް ލިބޭ ބަެޖޓުން ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި ލާމަރުކަޒީ މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަްތކުރެއްވުމަށާއި، ކައު

ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލުން ކުރުމަްށ ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އެންމެހައިކަންަކން ފުރިހަމައަށް ގެްނދެވޭނެގޮތެްއގެމަތީން ބަެޖްޓ 

   .ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަވަމުންގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

  

 ޕީ .އައި.އެސް.ޕީ ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
5102 10,822,831.00 878,810.00 - 
5102 11,058,306.00 806,160.00  

 ޕީ .އައި.އެސް.ޕީ ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
5102 3,707,010.00 79,400 - 
5102 4,214765.00 64,270.00  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   

 56ގެ  62: ޞަފްޙާ 
 

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

 

 ދެވަނަ ބައި 
ން ިހންުގމުގެ ޤާނޫުނން އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2

ކައުންސިލަށް ލާޒިްމކުރާ ލިޔެކިޔުންތަްއ ހުށަހެޅުމާއި މަުޢލޫމާތު ދިނުމާިއ 
  ކައުންސިލްގެ ލިޔެިކުޔންތައް ބެލެހެއްުޓން

 

 ކައުންސިލްެގ ތަރަްއޤީެގ ޕްލޭނާއި ފައިޭނންޝަްލ ޕްލޭން  5.0
ގެ ަދށުްނ ( ށ)ަވނަ މާއްާދގެ  51ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .0

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްާދގައި  15ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .5
އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް  އަހަރުގެ،( ފަހެއް) 2ގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، މަދުވެގެން 

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

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

 ރަށު ދަށުން  ގެ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  011ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2
 .ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށެވެ ރަށުގެ ަތއްޔާރުކުރެވޭނީ ރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓްކުކައުންސިލްގެ 

ެގ ދަށުްނ ( ބ)ަވނަ މާއްާދގެ  011ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .2
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް  ޤައުމީ، މަސްދުވަސް ކުރިން( ތިނެއް) 1މަވުމުގެ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަ

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

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ވަނަ އަހަރު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރިވައިސް ކުރެވިފައިވާކަން 5102 .0
 .ވަނަ އަހަރު ފައިނޭންަޝލް ޕްލޭން ރިވައިސް ކުރެވިފައިވާކަން 5102 .5
 .ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތުގެ މަޢުލޫާމތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަން .1

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގެމަތިްނ ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތު 110ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން ދެމަހުން އެއްމަހު ކައުންސިލުން ޢާންމު 

 . ނަވަމެވެކުރުމަށް ދަން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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 ކައުންސިލްެގ މަސައްަކތު ތާވަލާއި ބަެޖޓް   5.5
 އިދާރީ ދާއިރާގެވަނަ މާއްދާިއން  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .0

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

ގައި ވާގޮތުްނ ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  011ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .5
އޮތް އަހަރުގެ  ކުރިއަށް ކައުންސިލުން ރަށު، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިކޮންމެ އަހަރެއްގެ 

 .ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށްމަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް 
މާއްދާެގ ދަށުން ކައުންސިަލށް ވަނަ  12ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .1

 އާއި ނަގާ ލޯނަްށ ބަލައިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީ
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ . އެވެވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްުކރަންޖެހެ 02އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

ްށ ފާސްކުރި ބަޖެޓުެގ އަހަރަ ފާސް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކައުންސިލުން ފާއިތުވި ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަަލށް ަބޖެޓް 02
ތިޔާރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚް

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

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2
ވާޮގތަްށ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަެޖޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްަދނީއަށް ަބލައިގެން ތިލަފަތް ހަމަ

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

ހިެމނޭ ކަމަކަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ަޚރަދު ކުރަން ޖެހޭނަމަ އެފަދަ ަޚރަދެއް ކުރަން ޖެހޭ ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނު 
 . ީރ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަ

 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ތާވަލާއި ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ުނވާކަންއަހަރުގެ މަސައްކަތު ވަނަ  5102ކައުންސިލުން  .1

 .ފައިވާކަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްވަ 5102ކައުންސިލްގެ  .2

 .ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށްފައިނުވާަކން 5102ކައުންސިލްގެ  .3

 .ގެ ކުރިން ފާސްކޮށްފައިވާކަން 02ޖަަނވަރީ  5102ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް  5102ކައުންސިލްގެ  .4

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގެމަތިން ގައި ވާގޮތުވަނަ މާއްދާ 12ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .0
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް  02ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

 . ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ކައުންސިލްގެ ހަމަުހގެ ިރޕޯޓާއި ައހަރީ ރިޕޯޓް  5.1
ގެ ދަުށްނ ( ހ)ނަ މާއްާދގެ ވަ 011ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .0

މަސްދުވަހު ( ހައެއް) 12ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  01ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 
ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލަށްރިޕޯޓް  ލުސީކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފް

 . ކުރާ ކަމެކެވެލާޒިމު



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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ގެ ދަުށން ( ށ)ވަނަ މާއްާދގެ  011ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .5
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  01ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

 .ކުރާ ކަމެކެވެމަކީ ޤާނޫުނން ކައުްނސިލަށް ލާޒިމުށް ފޮނުވުއަތޮޅު ކައުންސިލަރިޕޯޓް  ލުސީތަފް

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  5102ޖަނަވަރީ  50 ށްޓް ތައްޔާރުކޮރިޕޯ ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ 5102ކައުންސިލްގެ  .1
ައދި އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްަފއިވަނީ އެލްޖީއޭގެ . އެެހން ނަމަެވސް ފައިލްކޮށްފައި ނުވާކަން. ފޮނުވާފައިވާކަން

 . ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން

ޖުލައި  11އެއްގޮތަށް ތައްޔާުރކޮށް  ޓް އެލްޖީއޭގެ ނަމޫނާއާއިހަރުގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯވަނަ އަ 5102ކައުންސިލްގެ  .2
 .ގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން 5102

ރައްޔިތުންނާިއ ޙިއްޞާކޮށްފައި އަިދ އަހަރީ ރިޕޯޓް މަހުގެ ރިޕޯޓް  12ވަނަ ައހަރުގެ  5102ކައުންސިލްގެ  .3
 . ނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

( ށ)އަދި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  011ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ .0
އަހަރު ކައުންސިލުން ހިނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓު އިން ތިޔަ ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި 

އަހަރު ރިޕޯޓް ނަމަވެސް . ން އުފަލާއިއެުކ ފާހަގަ ކުރަމެވެމި ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކައެކުލަވާލައި 
ލާމަރުކަޒީ އޭގެ ަނމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް ނުވާތީ ނަމޫނާއައި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމާއި .ޖީ.އެލްފޮނުއްވާފައިވަނީ 

ގައި ބަހައްޓަންޖެޭހ މިފަދަ ލިުޔންތަކަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާޤާނޫނުގައި ބުނާ ތާރީޚަށް ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވުމާއި 
  .ބެލެހެއްޓުަމށް ދަންނަވަމެވެ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށްވާއިރު އެލިޔުންތައް ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ފައިލްކޮށް

ގެމަތިްނ ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތު 110ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .5
ފެބްރުވަރީ މަހު ރައްޔިތުންނަށް ާއންމުކޮްށ ހުޅުވާލައިގެން ބާއްާވ ބައްދަުލވުމުގައި ފާއިތުިވ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 

އަދި ރައްޔިތުންނާއި . ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެޓްއަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓާއި އޮޑި
އި ަބޖެޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރުމަށްވެސް ދުވަސް ުކރިން ރިޕޯޓްތަކާއި ޕްލޭނާ 6ބައްދަލުކުރުމުގެ 

 . ދަންނަވަމެވެ

 ކައުންސިލްެގ ޮއޑިޓް ިރޕޯޓް  5.2
ގެ ަދށުން ޮކންމެ ( ރ)ވަނަ މާއްާދގެ  011 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ

އަތޮޅު ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކައުްނސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ  51މަހުގެ  ފެބްރުއަރީއަހަރެއްގެ 
 .ފޮނުވަންޖެހެއެވެ ކައުންސިލަށް

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

  .ވަނަ އަހަރު މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން 5102 .1

  ރޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވާފއިނުވާަކންވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އޮޑިޓްކޮށް އޮޑިޓް ރިޕޯ 5102 .2

ނަމަވެސް އެންމެފަހުގެ . އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާކަން ކުރައްވާފައިވާއޮގަސްޓްގައި އޮޑިޓް އޮފީހުން  5102 .3
ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކަށް ފިޔަވަޅު  15އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ 
 . އަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އޮޑިޓް އޮފީހުން ބައްލަވާ އޮޑިޓްރިޕޯރޓްގައިފާހަގަކުރައްވާ ކަންކަމަށް ޤަޥާޢިދުން ފިޔަވަޅުއަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް 
  .  ދަންނަވަމެވެ

  ންޚަރަދުކުރު ކައުންސިލުން  5.2
ކައުންސިލްގެ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  16ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 .އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްެގންނެވެ

  :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންަކން .1

 . ކުރުމަށް ވައުޗަރ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަންކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދަ .2

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

ވަނަ  02ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ޖަނަވަރީ މަހުގެ  12ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .4

 . ދުވަހުގައިކަން

އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ިރޒާވްގެ ގޮތުގައި  2%ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް  12ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .5

 . ރައްކާކޮށްފައިނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޤާނޫނުތަކަށާއި ޤަވާޢިދުތަކަްށ ބައްލަވައިގެްނ ކައުންސިލުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި އެކަމާބެހޭގޮތުން ހެިދަފއިވާ  .0
ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި ނަތީޖާއެއް . ކަންކަން މުޅިން ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ 

 ކަން އިސްކަންދެއްވައިގެން ޚަރަދު ކުރެއްވުމަށް އިތުރަށް ސަމާލު ގުޅުންހުރިކަންކަމަށް ރައްޔިތުންނާ ،ނެރެވޭފަދަ

 .ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ގެމަތިްނ ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތު 12ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .5

ިއންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަަދދެއް ރިޒަރވްގެ ( ަފހެއް) 2ކައުންސިލްތަކަށް ހިނގާ އަހަރު ލިބޭ، އާމްދަނީގެ 
 . ކާ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެގޮތުގައި ރައް

ރޑަރ ުކރުމުެގ    5.2 ޚިދުމަތާއި ތަެކއްޗަށް އެދުާމއި މުދާ ގަުތމާއި ލިިބގަތުމާިއ އޯ

  ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެްއުޓން
ަވނަ މާއްދާަގއިވަނީ ކައުންސިލަްށ  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 

ލިބޭ ފައިސާއާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ 
 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ
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  :ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ޓީމަށް ފާހަގަ 
 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .0

ސްޓޮކް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޒިންމާ ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓެމުން ގޮސްފައިވަނީ ތަޅުލެވޭ ތަނެއްގައި    .0.0
އަިދ ކޮންމެ މުވައްަޒފަކުވެސް އެމުވައްޒަފަކު ބޭނުްނވާ އެއްޗެއް އެމުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް ސްޓޮކުން . ނޫންކަން

 .  ޓޮކް ބެެލހެއްޓިފައިނުާވކަންނަގަމުން ގެންގޮސްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ސް
ގައި އަލުން ގުނިއިރު ހުރި ޢަދަދު އެއީ މިހާރުގެ ސްޓޮކް ކަމުގައި  5102އޭޕްރީލް  00ކައުންސިލްގެ ސްޓޮކް  .0.5

 .އެހެންނަމަވެސް އެއީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި ޚިލާފު ކަމެއްކަން. ބަލައިފައިވާކަން
ވަނަ އަހަރުން  5102ނަމަވެސް  .ފޯމެއް ބޭުނން ނުކޮށްކަން އެއްވެސް ާގފައިވަނީސްޓޮކްގައި ހުންނަ ތަކެތި ނަ .0.1

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ވަކިން ފޯމް  ފޯމް ބޭުނންކުރާއިރުވެސްމިހާރު . ފޯމް ޭބނުންކުރަމުންާދކަން ފެށިގެން
 .ހަދައިގެން ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަަގމުން ގެންދާކަން

ދޫކުރާ ރެކޯޑް ބާކީ ބަލަހައްޓަމުންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ނެވޭ ތަކެތީގެ ރެކޯޑާއި ސްޓޮކުން ތަކެތި ސްޓޮކަށް ގެ .0.2
 .ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން

އަދި މުދަަލށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމް . ސްޓޮކަށް ވެއްދޭތަކެތި ބަލައިގަެނވެނީ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމް އޮވެގެން ނޫންކަން .0.2
 .ވަކިން ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާކަން

 .ތަކެއްޗަށް އޯޑަރު ކުރުން  .5

 .މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ކަން  .5.0

 .މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރާ ފޯމް އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއް ގޮތަށްކަން .5.5
 .ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި މުދަލަށް ޯއޑަރ ކުރަނީ މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް އޮވެގެންނޫންކަން .5.1

ފަރާުތންނާއި އެކައުންޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން ވަކިްނ  މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ .5.2
 .ނަމަވެސް ޕްރޮކިއުމަންޓް ފައިލްގައި ބިލުގެ ޮކޕީއެއް ނޯންނަކަން. ބަލަހައްޓާފައިވާކަން

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް  .1
ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކާ ުނލައި ބައެއްފަހަރު  1ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގުގެ މުދާ  -/25,000ރުފިޔާއާއި  -/1,000 .1.0

 .ހޯދާފައިވާކަން

މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަގުގެ މުދާ އިޢުލާނުކޮށް  ބިޑަށް ހުޅުވާލުމަކާއި ނުލައި  1.5ރުފިޔާއާއި  -/25,000  .1.5
 ހޯދާފައިވާކަން 

 . ނަފަހަރަށް ތިރީގައި ވާކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާަކންބިޑްކޮށްގެން ހޯދަންޖެހޭ މުދާ ހޯުދމުގައި ގި .1.1
 ކުރުންއިޢުލާން  *
 ލުންބިޑް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާ * 
 . ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައި ނުވާކަން 11ބައެއްފަހަރު މުދާ ހޯދުމުގައި  .1.2

 ނަމަވެސް ތައްޔާރުކޮްށފައި އޮތްށް ފޯމެއް އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިްނ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހުރިކަން ަޔޤީން ކުރުމަމުދަލާ .1.2

ބަޖެޓް ކޯޑު ނަމްބަރު، ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވެން ހުރިކަން )އެފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހުންނަ އެއްވެސް މަޢްލޫމާތެއް 
 .ފުރިހަމަ ނުކޮްށ ފޯމުގައި ހަމައެކަނި ސޮއިކޮށްފައި ހުންނަކަން( ނުވަތަ ނެތްކަން 

 . ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާއި ެބހޭ ފޯމް ބޭުނން ކުރަމުން ނުދާކަން  .1.2
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 ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް  ކައުންސިލްގެ ފައިސާ  .2
 .އެކަށީގެންވާ ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައި ވާކަން .2.0

ބަޖެޓް ފައިސާ، ރައްޔިތުންގެ . )ވައުޗަރު ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަންކޮންމެ އެކައުންޓަކުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ވަކި  .2.5
 (ތުކުރުމެއް ނެތި އެއްަތރުތީބަކުން ނަމްބަރު ޖަހަުމން ގެންދާކަންރު ޖެހުމުގައި ތަފާފައިސާގެ ވައުޗަރ ނަމްބަ

ނަމްބަރު ޖެހުމާއި  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ގެނައުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތަކުގައި ތަރުތީބު .2.1

އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ހޯދުމަށް . ތަފްޞީލް ލިޔުމަށް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެއް ހެދިފައި ނެތްކަން
ފައިސާ . ތައްޔާރުކުރެވޭ ވައުޗަރ އިން އެފައިސާ ބަލައިގަނެ ހަމަ އެވައުޗަރއިން އެފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުންދާ ކަން

މިގޮތަށް ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި . )ތައްޔާރު ކުރެވިފައި ނެތްކަން އެއް ޚަރަދުކުރުމަށް ވަކި ވައުޗަރ
 (ފައިސާގެ ޞައްޙަކަން ސާބިތު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން

 .އިވާކަންވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފަ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރ .2.2
 .ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ކަން ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ .2.2
 .ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބިލްތަކާއި ފައިސާ ނުދައްކާ ބިލްތައް ވަކިން ފައިލްކޮށް ބަލަހައްާޓފައިވާކަން .2.2

 .ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރާކަން .2.6
ބާކީއާއި ދުވަހު ފޮތުގެ ބާކީ  ނަމަވެސް އައިޓަމް. ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ބަަލހައްޓައި އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންގެންދާކަން  .2.1

ަޖމާކުރެވޭ ފައިސާގެ  ފައިސާއާއި، ބޭންކަށް ެބހެއްޓޭ ލިބިގެން ކައުންސިލްގައި ދިމާނުވާކަން އަދި އެކިއައިޓަމްތަކަށް
ގޮތަކަށް ހިސާބުތައް  ޓަމެއްގެ ބާކީ ކަށަވަރުކުރެވޭނެފަދައިހިސާބުތައް ޤަޥާޢިދުން ަބަލހައްޓައި އެއަ

  .ންބަލަހައްޓާފަިއނުވާކަ
 ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ  .2

ނަަމވެސް އެވައުޗަރު ރަޖިސްޓްރީގައި ބަޖެޓުްނ ފައިސާ . ރ ރަޖިސްޓްރީއެއް ގެންގުޅޭކަންކައުންސިލްގައި ވައުޗަ .2.0
ނެގުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްީރއަށް ފޮނުވާ ވައުޗަރުގެ ތަރުީތބު ނަމްބަރު ޖަާހނޭ ޞަފްޙާއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި 

 . ނެތްކަން

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާއާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ  .2.5
ވަކި އެކައުންޓަކަށް . ޚަރަދުކުރުމުގައި ތައްޔާރުކުރެވޭ ވައުޗަރުތަކުގައި ނަމްބަރު ޖަހާަފއިވަނީ އެއް ތަރުތީބަުކންކަން

 . ނުވާކަންވަކި ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްފައި 
 . ކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަންވައުޗަރ ތައްޔާރު  .2.1
 . ކޮށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން ޚަރަދު ވައުޗަރުން .2.2

 ޗެކު ރަޖިސްޓްރީ  .2
 . ކައުންސިލްގައި ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނެތްކަން .2.0

 ގެ ހިސާބު ( ކޭޝް  ޕެޓީ )ފައިސާ އަތްމަތީ  .6
 .އަތްމަތީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ގެންގުޅެމުން ނުދާކަން .6.0

 ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު  .1
ތިޖޫރީގައި ހުްނނަންޖެހޭ ފައިސާގެ . ތީޖޫރީގައި ފައިސާބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން .1.0

 .ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަން
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 .ތިޖޫރީނޫން އެހެން އެއްވެސް ތަެނއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ނުވާކަން .1.5
ވަނަ  5102 .ޖެހޭ ހަފްތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުދާކަންކު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންކޮންމެ ހަފްތާއަ .1.1

 . ގައިވެސް މިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަންގ ރިޕޯޓްއަހަރުގެ މޮނިޓަރިން
ފައިސާގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުއްވަމުން އެއްފަހަރު ތިޖޫރީގައި ހުރި ކޮންމެ މަހަކު  .1.2

 .ގެންދާކަން
 އާމްދަނީ ފައިސާ  .1

 .އާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން .1.0
 .ފައިސާ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ބަލަހައްޓަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިުދގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން ލިބޭ .1.5
 .ލިބޭ ފައިސާގެ އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން .1.1
 .ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފަިއސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ނުގެންދާކަން .1.2
 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް  .01

އެހެންކަމުން ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން ޭބންްކ . ބޭންކް އެކައުންޓް ބާކީ ޮފތެއްވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނެތްކަން .01.0
 . ބާކީ ދިމާވާކަން ބެލޭނެގޮތެއް ނެތްކަން އުންޓްގެ ބާކީއާއި ފޮތުން ދަްއކާއެކަ

ބަރުމަސް ނިމުމުން އެކުލަވާލެވިފަިއ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާއާއި ބާކީގެ ރިޕޯޓް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެން .01.5
 .  ނެތްކަން

ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޭޓޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވީ ނަަމވެސް އެކައުންޓް ބާކީ ފޮތެއް ތައްޔާރު ކުރެވި  .01.1
 .  ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާތީ ޭބންކްގައި ހުރި ފައިސާގެ ޞައްޙަ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަން

 ރީ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓް  .00
އެެހން ނަމަެވސް އަދި ފޮތެއް . ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ސޮފްޓެއް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮަތށް ހަދާފައިވާކަން .00.0

 . ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނެތްކަން
 .ދާކަންޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ .00.5
 .ހުރިކަންބައެއް ތަކެތި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރިއަށް ނޭރުވި  .00.1
 .ކޮންކްރީޓްމެޝިން ބެެލހެއްޓުމެއްނެތި ދޫކޮށްލެިވފައިވާކަން  15ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައިހުރި ރައްޔިތުންގެ  .00.2

 ސްގެ ޒިންމާ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ  .05
އުފުލަން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ  .05.0

އާމްދަނީއަށް ލިބޭފައިސާގެ ފުރިހަމަ ހިސާބެއް ބެލެހެއްޓި އެިކއެކިބައިތަކުން ކައުންސިލަށް ިލބިގެން ޖަމާކުރެވޭ 
 ހިސާބުތައް ބަރާބަރަށް ދިމާވާ ގޮަތށްނެތްކަން 

 .ކައުންސިލްގައި އާމްދަނީގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައި ވާކަން .05.5
 . ކުރަމުން ގެންދާކަން ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓް އާމްދަނީގެ .05.1

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ވަމުން ގެންދެވުމަށްކައުންސިލްގައި ލިޔެކިއުމުގެ ސްޓޮކާއި މުދަލުގެ ސްޓޮކް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބަލަހައްޓަ .0
 .ދަންނަވަމެވެ

ރަށުކައުންސިލް އުފެދުމުން ަރއްޔިތުންގެ ނަމުގައިހުރި ހަރުުމދަލަކީ، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރަުށކައުންސިލްއިދާރާއިން  .5
ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ތަކެތިކަމަށްާވީތ، ރައްޔިތުންގެ އެންމެހައިމުދާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަވަމުންގެންދެވުމަްށ 

 . ދަންނަވަމެވެ
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ކޮށްގެން ތަެކތި ނަމަ މާިލއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯްމ ބޭނުންސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގާ .1
އެފޯމް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަުފ ވަކި ފައިލެއްގައި ފޯމް ނަމްބަރުގެ ތަރުީތބުްނ ،ަމށާގެންދެވު ނަގަމުން

އަދި ސްޓޮކަށް ތަކެތި ހޯދުމާއި ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމުގައިވެސް . ބަލަހައްޓަވަމުން ގެްނދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފޯމްތައް ( ބ)ވަނަ މާއްދާގެ  15ވަނަ ބާބުގެ  11މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 

ނުކުރުމަށްވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ްސޓޮކަށް ތަކެތި ބަލައި ނުަގުތމަށާއި އަދި ސްޓޮކުން ތަެކތި ދޫ
މުދަލަްށ އޯޑަރު ކުރާ ފޯމްގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް  ސަމާލުކަންދެއްވުމާއެކު،

 . ކުރާ ފަރާތުންވެސް  ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިއުމަށް ދަްނނަވަމެވެ
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  1.11އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި ހޯދުމުގައި ދަ .2

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ޚިދުމަތް ނުވަތަ މުދާ ހޯދުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް 
ގައިވާ  1.02 ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑުތަކެތި ހޯދާނަމަ މާލިއްޔަތު ޤަވާިޢދުގެ 52111/-އަދި . ދަންނަވަމެވެ

 .  ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި ނޫނީ ތަކެތި ނުަވތަ ޚިދުމަތް ހޯދަމުން ނުގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ގައިވާ  1.11ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގު ކުޑަ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ހޯއްދެވި ނަމަވެސް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  0111/- .2

 . ކުރުމަށް ދަްނނަވަމެވެލިޔުންތައް ފުރިހަމަ
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުްނތަކާބެހޭ ފޯމުގައިވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ގޮޅިތައް ފުރިހަމަ  .2

 . ދަންނަވަމެވެ ރައްވައިގެން ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ކު
އި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުްނތަކާ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯުދމުގަ .6

ވަނަ ބާބުގެ  1މިފޯމާިއބެހޭ މަޢްލޫމާތު މާލިއްޔަތު ޤަވަިޢދުގެ . ބެހޭ ފޯމް ފުރިހަމަނުކޮށް ދޫކޮށްުނލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
II  ެގައި ވާނެއެވެ( ރ)ގެ  0ވަނަ މާއްދާގ . 

ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބަޖެޓް ފައިސާ، ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ އެހެނިހެން ފައިސާ އް ރުކުރާ ވައުޗަރުތަކައުންސިލުން ތައްޔާ .1
ތަކުގައިވެސް ަނމްބަރު ޖެއްސެވުމުގައި  އަދި ބަޖެޓުްނ ފައިސާ ނެގުމަްށ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ޮފނުވާ ވައުޗަރު

ވަކި ވަކި ތަރުތީބުން ނަމްބަުރ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ( ށ)ގެ  0ވަނަ މާއްދާގެ   I 1މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު 
 . ޖައްސަވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންަނވަމެވެ

ބަޖެޓުން ފައިސާ ނެގުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ ވައުޗަރާއި ޙަވާލަދީ އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރުމަށާއި  .1
ޚަރަދު ވައުޗަރު  މުގެ ކުރިން އެފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަފާތު ބިލްތަކަށް ވަކިފައިސާ ޚަރަދުކުރު

ންދެވުމަްށ ތައްޔާރުކުރައްވައިގެން ކޮންމެ ބިލަކީ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެ
އަދި މިގޮތަްށ ތައްޔާރުކުރައްވާ ޚަރަދު ވައުޗަރުތައް ނަމްބަރު ތަރުތީުބން ފައިލްކުރައްވަމުން . ދަންނަވަމެވެ

ހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އެންމެ އެކު އެވައުޗަރުގައިވާ ބިލާ ގުޅޭ ކޮންމެ ޚަރަދު ވައުޗަރަކާ) .ވެގެންދެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެ
ހުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުންނަ ބަޖެޓް އަދި މާލޭން ގެނެސް އެމަ.( ފައި ހުންނަންވާނެއެވެއަޞްލު އެޓޭޗް ކުރެވި

ހުއްދަ  ކުރުމަށް މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާޚަރަދު ފަިއސާ. ފައިސާގެ ބާކީ އެނގޭނެ ފޮތެްއވެސް އޮންނަންވާނެއެވެ
ގައި  11ވަނަ ނަމްބަރުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ  IIގެ  1ބާބު ވެސް މާލިއްޔަތު ަޤވާޢިދުގެ ދެއްވަންވާނީ

 . ބުނެފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފުރިހަމަ ވުމަށްފަހު ވައުޗަރާއެކު އެލިޔުންތައް ވާނަމައެވެ
ގައިވާ ގޮތުގެ  2.02މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްކޮންމެ ހަފްތާއަކު  .01

 . މަތިން ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ވުމަށް ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރައްވަމުން ގެންދެ 2.11ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ޚަރަދު ހިސާބު މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .00

 . ދަންނަވަމެވެ
ގައިވާ  1ގެ   Iކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި އެކައުންޓް ހުޅުވައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ގެންދާތީ މާލިއްޔަތު ޤަވާިޢުދގެ  .05

ނަމޫނާއާއި  ގައިވާ 52ތު ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް ވީމާ،  ާމލިއްޔަ.  ގޮތުގެ މަތިން ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮންނަންޖެހެއެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ހަމައެއާއެކު . ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެން ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރު އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތި
ބާކީ ފޮތެއްވެސް ތަްއޔާރު ކުރައްވައިގެން  ށް ބަލަހައްަޓންޖެހޭތީ އެކައުންޓްކޮއެަކއުންޓްބާކީ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 0.05

  . ން ެގންދެވުމަށް ަދންނަވަމެވެބަލަހައްޓަވަމު
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ( ށ)ގެ  5.12ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .01

 . ތަކަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިއުަމށް ަދންނަވަމެވެވައި ކަމާބެހޭ އިދާރާ ތައްޔާރުކުރައް
ގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ( ހ)ެގ  5.10ދަނީގެ ފައިސާ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ކައުންސިލަށް ބަލައިަގންނަ ސަުރކާރު އާމް .02

 . ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާ ޕަ
އަދި ސޮފްޓް ކޮޕީއެކޭ ސްޓްރީއަށް އެރުވިފައިނުވާ ތަކެތި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވައި މުދަލުގެ ރަޖިހަރު .02

 . ގެންދެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ އްޔާރުކުރައްވައިގެން ބަލަހައްޓަވަުމންއެއްގޮތަށް ފޮތެއް ތަ
މަށް ހެއްދެވު" ދަނީ ފައިސާގެ ރަޖިސްޓަރީ އާމް"ފަިއސާލިބޭ ކަންކަމުގެ ރިކޯޑެއް  ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށް .02

 .ދަންނަވަމެވެ
ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީގެ ޮގތުގައިލިބިގެންޖަމާކޮްށފައިވާ ފަިއސާއާއި، އެކިގޮތްގޮތުން ރަުށކައުންސިލަށްލިބިގެން  .06

ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އައިަޓމްބާކީތައް ކަށވަރުކުރެވޭނެ ަރގަޅުހިސާބެއް ބެލެހެއްޓިފަިއނުވާީތ، ރަށުކައުންސިލްގެ 
އެކައުންޓްތަކުގައިހުރިފައިސާއަކީ ކޮންކަމަކަށްލިބިގެން ކޮންއައިޓަމަކަށް  ބެއްލެވުމުގެދަށުގައިހުރި ފައިސާއާއި،

 . ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން ކަށަވަރުކޮށް ހިސާބުތައް ބެލެހެްއޓެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ

 މުވައްަޒފުްނގެ ރެޯކޑްތައް ބެލެެހއްުޓން   5.6
    :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ހާޟިރީ މުވައްޒަފުންގެ  .0
އެހެްނނަމަވެސް އެދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ . ހާޟިރީގައި ބަެއއް މުވައްޒަފުން ގަޑި ނުޖައްސާ ހުންނަކަންޒަފުންގެ މުވައް  .0.0

 .ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުގައިވެސް މިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން 5102 .ހަމައަށް ދެވިފައިވާކަން
 . އޮފީސް ހުޅުވި ގަޑި ޙާޟިރީގައި ލިޔެފައި ނުހުންނަކަން  .0.5
ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި މިކަން  5102. ޓްތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި ނުހުންނަކަންޙާޟިރީ ރިޕޯބައެއް  .0.1

 . ފާހަގަކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އިޞްލާޙްކޮށްފައި ނުވާކަން
 

 ވަޒީފާގެ ބަޔާން އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  .5
. ވަޒީފާ ބަޔާންތަކާއި ވަޒީފާ އެއްބަސްވުންތައް މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ފައިލްގައި ހިމެނިފައިވާކަންމުވައްޒަފުންގެ   .5.0

 .އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތު ފަރީދާ އިދުރީސްގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ރެކޯޑް ފައިލްގައި ހިމެނިފައިނުވާކަން
އެހެން ނަމަވެސް ބައެއް މުވައްޒަފުންެގ ވަޒީފާ ބަޔާންތަްއ . މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންަތއް ރިވިއުކޮށްފައިވާކަން  .5.5

 . ޖުލައި މަހަށްވުރެ ފަހުން ރިވިއުކޮށްފައިވާކަން
 .ބައެއް މުޥައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ސްޕަވައިޒަރު އަދި މުޥައްޒަފު ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަން  .5.1
އެހެން ނަމަވެސް ބަެއއް މުޥައްޒަފުންގެ . އްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ހަދައި ފައިލްކޮށްފައިވާކަންމުޥަ  .5.2

 . ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްގައި މުޥައްޒަފު އަދި ސްޕަރވައިޒަރ ސޮއިކޮށްފައި ނުހުންނަަކން
\ 

 ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން  .1
 .ބަލަހައްޓަުމން ގެންގޮސްަފއިވާކަން މުވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް ފައިލްތައް  .1.0
 .ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މަރިޔަމް ޤާސިމްގެ ފައިލް ފިޔަވައި ހުރިހާ ފައިލަކަށް ރެކޯޑް ކާޑް ނަންބަރު ދީފައިވާކަން .1.5
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ވަނަ އަހަރުގެ  5102މިކަމަކީ  .ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ސްޕަވައިޒަރު ސޮއިނުކޮށް ހުންނަަކންސަލާމް ފޯމް އަދި   .1.1
 .އިވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެކަން އިޞްލާޙްކޮށްފައިނުވާކަންރިޕޯޓުގަ

 .ބައެއް ޗުއްޓީ ޗިޓުގައި ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ޖެހުމުގައި ތާރީޚް ނުބައިކޮށް ޖެހިފައިވާކަން  .1.2
 .ފައިލްތައް ބެލެހެއްުޓން ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން .1.2
ވައްޒަފު ކުރާ މަސައްކަތް އެހެން މުވައްޒަފަކާ ލިޔުމުްނ ހަވާލުކުރެވޭކަމަށް މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް ފަށާިއރު މު  .1.2

 .ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ފައިލަށް އެލިޔުން ލެވިފައިނުވާކަން. މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވޭވެރިޔާ ޒިންމާދާރު 
 .ެހދިފައިނުވާކަންމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމަށް ހެދޭ މަްނތްލީ ލޮގް  .1.6

 

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓަރީ  .2
. މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާއިދުގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަްށ އެކުަލވާލާފައި ނުވާކަންދާއިމީ   .2.0

ތީ މުވައްޒަފުން ދާއިމީ އަިދ ވަގު. އަދި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަިޖސްޓްރީއެއްވެސް ވަކިން ބެލެހްއޓިފައި ނުވާކަން
 މިރަޖިސްޓްރީވެސް ހެދިފައިވަނީ މާލިއްޔަތު  އެއްކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހެދިފައިވީނަމަވެސް

 .ޤަވާއިދުގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން
އަދި ފޮތްތަކުގެ . ފޮތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހެިދފައިވީނަމަވެސް، ފައިލްތަކުގެ ަރޖިސްޓްރީއެއް ހެދިފައި ނުވާކަން .2.5

 .ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާކަން
 

 މުސާރަ ޝީޓް  .2
ނަމަވެސް ކައުންސިލަރުން . ޝީޓް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު ގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަންމުސާރަ  .2.0

 .ޙާޟިރު ނުވާ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައިން ފައިސާ އުނިކޮށްފައި ނެތްކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަން 

ކޮންމެ އަދި  މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދެއްވާއިރު ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު މުސާރަ ދެއްވުމަށާ .0
 . ސޮއި ކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެތައްޔާރު ކުރައްވައި ޤަވާއިދުން  ޕޯޓްހާޟިރީ ރިމަހެއް ނިމުމާއެކު 

 . ހާޟިރީގައި އޮފީސް ހުޅުވާ ގަޑި ހިމެނުންވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ .5
އި އޮންަންނ މުވައްޒަފެއްގެ ރެކޯޑް ފައިލްގަ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާްނތަކާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކަކީ ކޮންމެ .1

އިދުން ވަޒީފާ ލްތަކަށް ލުަމށާއި ަޤވާފައިނުވާ އެަފދަ ިލޔުންތައް ފައިވުމާއެކު ަފއިލްތަކަށް ލެވި. ލިޔުންތަކެކެވެޖެހޭ 
 .ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ ޢާކުރުމަށްޓަކައި އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުރާޖަ ބަޔާންތައް މުރާޖަޢާ

ތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ސޮއި ވަޒީފާ ބަޔާނާއި ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ފޯމްމުވައްޒަފުންގެ  .2
 . ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ ތަކުގައިލިޔުންނުކުރައްވާހުރި 

ސަލާމް ފޯމާއި ޗުއްޓީއަށް އެޭދ ފޯމްގައި ސްޕަވައިޒަރު ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަްށ  .2
ތައްޔާރު  ދަންނަވަމެވެ، އަދި ޗުއްޓީ ޗިޓް ތައްޔާރު ކުރައްވާއިރު މުއްދަތު ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަުހ ނޫނީ

 . ނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ގައިވާ ގޮތުގެަމިތން އެޤަވާއިދުގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  2.50މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓްރީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  .2

އަދި މީެގ އިތުރުން ވަގުތީ . ގައިވާ ނަމޫނާާއއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ 02އެނެކްސް 
 . ވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ވަކިން ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެމު

ފޮތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށާއި ފައިލްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް  .6
 . ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   

 16ގެ  62: ޞަފްޙާ 
 

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

 

 ކުގެ ރެޯކޑް ބެލެެހއްޓުން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީތަ 5.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ބިޑް ކޮމިޓީ 

 .ދާއިމީ ބިޑް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާފައި ވާކަން ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ނެތްކަން* 
އަދި ބިޑް . ބިޑްކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ަފހަރަކު އާ ބިޑް ކޮމިޓީއެއް އެކުަލވާލާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫާމތުދީފައިވާކަން*    

ކޮމެޓީ އެކުލަވާނުލަނީ ރަށްފުށުެގ ކުޑަ އާބާދީއެއް އޮންނަ ރަށަކަށްވާތީ މަސްލަޙަތަށް ބަލައިގެންކަްނ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާުތ 
 .ދީފައިވާކަން

 އުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ ހި 

ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރެކޯޑާއި ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އަދި . މަން ރިސޯރސް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަންހިއު
 .ލިޔެ ފައިލްކޮށްފައިވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ޚާއްޞަކޮށް ރަ މަށާއި،ކުރު ހިންގޭނެގޮތަކަށް އިންތިޒާމް  ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް
ޤަވާޢިާދ  އި ޤާނޫނާއިލަވާލައި އެފަދަކަންކަން ިނންމަ ކޮމެޓީއެއް އެކު  ނިންމުމަށް ތަކާ އުޞޫލްތައް އަވަަހށްޤަޥާޢިދު

  . ދަންނަވަމެވެ ވުމަށްމަެޖއްސެނެ ގޮތެއް އަވަހަށް ހައެއަށް ޢަަމލުކުރެވޭގޮތުގެމަތީން އެއްގޮތްވާ

 ތިންވަނަ ބައި 

 ކައުންސިލުން ދޭ ޚިުދމަތްތައް 1
ރަށު  ވާގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާގައި 52 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

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

 މަގުތައް ހެދުާމއި ަމގުަތއް މަރާމާތުކޮށް ބެލެެހްއޓުން  1.0
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

އެމަސައްކަތް  ދަތިކަންބޮޑުކަމުން އެއްވެސް ޚަރަދެއްކޮށްފައިނުވާކަން އަދި  ގެމަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޖެޓް
 .ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާކަން

 އެކަށީގެްނވާ ރައްކާތެިރޮގތެއްަގއި ކުނި ަނއްތާލުން  1.5
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ގެންދާކަންކޮށްޓަށް ކުނި ޖަމާކުރަުމން އެޅުމަށްވަކި ސަރަހައްދެއްފާހަގަކޮށް، ކުނި .0



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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 .މުޥައްޒަފުން ގެންގުޅޭކަން 15އުޞޫލުން ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުަމށް ކޮންޓްރެްކޓް  .5

 . ކޮށްޓަށް ޖަމާކުރެވޭ ކުނީގެ ތެރެއިން އެންދެން ހުންނަ ކުނި ައންަދމުން ގެންދާކަން .1

 .ކުނި އަންދަނީ ކުނި އަންދާ ެމޝިން ބޭނުންޮކށްގެންކަން .2
 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިބަލަހައްޓަވަމުންާދތީ،  އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނިނައްތާލައި އެކަން .0

  .ފާހަގަ ކުރަމެވެ އެކަން އުފަލާއެކު
 އެފަދަ އެހެންތަކެތި އުކާފައި ރަށުތެރޭގެ އެކިތަންަތނަށް ކުނީެގ ގޮތުގައި ބޭުނންކުރެވޭ ދަޅާއި، ފުޅިފަދަ ތަކެއްޗާއި  .5

ކުރަންޖެހިފައިވާތީ، ރަށުގެ ސާފުތާހިުރކަން ރަގަޅުގޮތެއްގައި  ގެެނވޭނެފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ހުންނަހުރުމަށް ހުއްޓުވުމެއް
ތަކެތި އުކަމުންދާދިއުން  ސަރަޙައްދުތަކަށް ކުނިފަދަ ބޭއްވުމަށްޓަކައި، ރަށުގެ މަގުތަކާއި އިޖްތިމާއީ އެކި 

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

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

 ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ލިބިދާެނަފދަ އެއްޭބނުންކުރެވިާދނެ އަދި އާމްދަނީ ތެރެއިން އަލުން  ތަކެތީގެ  ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލެވޭ .1
 . ާދނެ އިތުރު ގޮތްތަކެއް ހޯއްދެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެބަދަލުގައި އެތަކެތި ޭބނުންކުރެވި

 މަސައްކަތް ށް ގޭގެއިން ކުިނ ނެގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި ޕިކަޕެއް ހޯއްދެވޭތޯ ހަދުވަހުންދުވަ .2
  . ކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ

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

 .ފާލަން އަޅާފައިވާކަން 1ރަށުގެ ވިލާގުޅިގެން  .0
 .ބޭނުންވާ ތަެކތި ހޯދައިގެން މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުން އިސްވެ ކުރިޔަށް ގެންދާކަން .5
 .ރަށުގައި ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅުނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

އްމުކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ޖެޓީ ޭބނުންކުރާނެގޮތުގެ ޤަޥާޢިދާއި އެަކމާބެހޭ އުޞޫލެއް ރަށުގެ ބަނދަރާއި ރަށުގައި ޢާ .0
 . ދަންނަވަމެވެ ހަަމޖެއްސެވުމަށްކުރަމުންގެންދެވޭނެގޮތެއް  އެކުލަވާލުމަށާއި، ޤަޥާޢިުދން އަމަލު

ބެެލހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ފާލަމާއި، ފެީރ ޓާމިނަލް ހަދައިިހންގުމަކީ، ލާަމރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  ރަށުގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް .5
ގަިއބުނާގޮތުްނ ރަށުކައުންސިލުން ޭދންޖެހޭ ޚިދުމަތެއްކަމަށްވާީތ، ިމހާރު ޖަހާފައިވާ ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  52

ޖެޓީ ަމރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުމުގެ ކަންަކން ކައުންސިލްގެ  11މާއި، މުޑިތައް ހުރި ސަރަޙައްދު ޖެޓީ ހަދައި ނިންމު
 . ބަޖެޓްގައި ހިމަނުއްވައިގެން ކުރިައށްގެންދެވޭތޯ ބެއްެލވުމަށް ދަންނަަވމެވެ

އަލަށް ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ިނމޭއިރަށް ބަނދަރު ބޭުނންކުރުާމއިބެހޭ ޤަވާޢިދެއް، ކަމާގުޅުންުހރި ފަރާތްތަކުގެ  .1
ކު ތައްޔާރުކުރައްވައި، ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫުލން މީހަކު ހަމަޖައްސަވައިގެން ބަނދަރު މަޝްވަރާއާއެ

ބަނދަރުމަތި އޮންާނނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އަތޮޅު އަދި . ބެލެހެއްޓެވޭނެޮގތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ތައްޔާރުކުރައްވައި ރަށުގެ މޫނުމަތި ވީހާވެސް ހިތްހަމަޖެހޭގޮތަަކށް ބެލެހެއްޓޭނެޮގތެއް 

 . ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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ނޑުތޮށި ަމާރމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  1.2  ރަށްގިުރން ުހއްުޓވުމާއި އެްއގަމު ކަ
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރަމުންދާތީ، ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ރަށުގެ  .0
 .ގެނައުމަށް ގިނަ މަސައްކަތެއް ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާކަން

މަތީސަރަހައްދުން ގިރައި ގާކުޑިތައް ރަށުގެ ރަށުގެ ބަނދަރާގުޅިގެން ހިްއކާފައިވާ ބަނދަރުގެ އިރު .5
ދޮންފަސްގަޑޭކިޔާ ސަރަހައްދަށްޖަމާވެ އެސަރަހައްދުގައި ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ ދޮންފަސްގަޑުގެ ވެއްޔާއިއެކުވެ 

 .ދޮންފަސްގަޑުގެ ރީތިކަންގެއްލެމުްނދާކަން
ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައި އެކަމަށް  -/1,000,000ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ތޮށިޖެހުމަށް  .1

 . މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރަށްގިރުން ހުއްޓުވޭތޯ ބެއްލެުވމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ  .0
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިެގން މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ހަމަނުޖެހޭނަމަ، 

  .އިތުރުކުރައްވައިގެން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ުނން ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށާއި، ޒަމާނުއްސުރެ މަގޫދޫގެ ޚާއްސަ ތަނެއްގެގޮތުގައި އޮންނަ އަދި އެތަނުގެބޭ .5

ނޑު" އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކަށާއި ޙަފްލާތަކަށްބޭުނންކުރަމުންދާ  ރީތިގޮުތގައި ބާއްވަވައި " މަޫގދޫ ދޮންފަސްގަ
މަގޫދޫއިން ފާހަގަކުރެވޭ އެ ޚާއްސަތަން ހަލާކުނުވެ އިތުރަށް ރަގަޅުވާނެގޮތްތަކެއް ހޯއްދެވުމަށާއި، 

ނާޑ އެކުވަމުންދާ ގާކުއެސަރަޙައްދަށްޖަމާ އެވެލިގަޑާއެކުވެ  ،ޑިތައްނވެ، އެތަނުގެ ރީތި ހިމުންދޮންވެލިގަ
ނޑު ހަލާކުނުވާނެޮގތެއް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމަމެވެދޮންވެލި  . ގަ

 ކަރަންާޓއި، ފެާނއި، ފާާޚނާާއއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ބެލެެހއްުޓން  1.2
 :ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 .ސުނާމީއަށްފަހު ރަށުގެ ފެންފަަށަލ ތަޣައްޔަރު ވެފައިވާކަން .0
ވަނަ އަހަުރ  5111. ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިްމކުރެވޭތޯ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާކަން .5

ނިންމާފައި ވީނަމަވެސް މިހާރު  ރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް އެޅުމަށް ކުންފުންޏަކާއި ޙަވާލުކޮށް ސަރވޭ ހަދާ
 . އެމަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާކަން

ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމާއެއްގޮތަށް އެ އިންެވސްޓްމެންޓްގެއަގު . ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފެނަކައާއި ަޙވާލުކުރެވިފައިވާކަން .1
 .ކޮށްފައިނުވާކަން

ށް އިންސްޯޓލްކޮށްދެއްވަފައިވާ ސޯލާރ ސިސްޓަމުން އުފައްދާ ކަރަންޓްގެ އަގު، ފެނަކައިްނ ކޮބިކާކޯއިން ހަދިޔާ .2
ކައުންސިލުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް . ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް މުޅިން ނިމުމަކަށް ނުދާކަން

 . ފެނަކައިން އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ަހދިޔާކޮށް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފުރާޅުގައި މަންފާކުރާގޮތަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެމާލިއްޔަތަށް ބިކޯކާއިން  .0
ބޭކާރުގޮތުގައި ނުކުރެވި އެތަކެތިން އުފައްދާ ކަރަންްޓ  ބޭނުމެއް ހަރުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ސިސްޓަމްގެ އެއްވެސް

ޓަކަިއ ފެނަކަ އާއިކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް އިތުރަށް ހުރިހުރުން ހުއްޓުވުމަކަށްގެނައުމަށް ކޮށްލެވިދިއުމަށް ދޫ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   

 21ގެ  62: ޞަފްޙާ 
 

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

 

އެކަން އަަވހަށް ހަމަޖެޭހޯތ  އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން، ކުރިއަށްގެންދަވައި
ވުމާއެކު ފެނަކައިން ޖެހިފައިވާ ޚިދުމަތަކަށްރަންކަތައަކީ އިންތިހާއަށް ބޭނުންކު ބެއްލެވުމަށާއި، އިއާދަކުރަނިވި ހަ

 އިން ުއފައްދަމުންދާ ކަރަންޓް ބޭކާރުކޮްށ ދޫކޮށްލާފައި އެޚިދުމަތުގެ ބޭނުންނުޮކށް ލަސްވަމުންދާނަމަ، ސޯލާ ޕެނަލް
ުއފައްދާކަރަންޓް ގްރިޑެއް މެދުވެރިކޮށް ރަށުކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައިހުރި  ބެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި އެއިން

ތަންތަނާއި ގުޅާ ލެއްވުން އަަވސްކުރުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މަްނފާއެއް ނުލިބި ލަސްވަމުންދާ 
އަދި . ވުމަށް ދަންނަވަމެވެލަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނެޭވތޯ ކައުންސިލުން ޚާއްސަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއް

މިކަމާބެހޭގޮތުން ފެނަކައާިއ، ކައުންސިލާދެމެދު ހިގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްޞީްލތައް އަޮތޅު ކައުންސިލަށް 
 . ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށްވެސް ދަންނަަވމެވެ

ވަނީ، ރައްޔިތުން އެކަމަށް މަގޫދޫގައި ރައްޔިތުން ދެމުންގެންދިޔަ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފެނަކަ އާއި ހަވާލުކޮށްފައި .5
ވަރަށްބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއްޮކށް މި މުޅި ސަރަޙައްދުގައިނެތް ފެންވަރެއްގައި އާއިންޖީނުެގއަކާއި އައު 
ޕެނަލްބޯޑަކާއި، އަދި އިންޖީނުަތއްވެސް ރަގަޅުފެންވަރަކަށް މަރާމަތުކޮށް، ތަަނށްހޯދާފައިވާ އަިދ ރައްޔިތުންގެ 

ރެވިާދެނ މެޝިނަރީއާއި، އިކްވިޕްމެންޓްސް އަދި ޓޫލްސް އާއިއެކުގައިކަމަށްވެފައި އަދި އެކިއެކިބޭނުމަށް ބޭނުންކު
ޕެންލްބޯޑަށް އަގުއަދާނުކޮށްއޮތް ެއތައްލައްކަ ރުފިޔާއެއްގެ ޒިންމާވެސް ރައްޔިތުންއަދާކުރާގޮތަށްކަމަށްވެފައި، އެފަދަ 

ވެސްޓްމެންޓްގެ ފުރިހަމައަގެއް ބައްލަާވފައިނުވުމާއި، ދޫކޮށްލިއިރު އެއިންއަގުބޮޑު ރައްޔިތުންގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް 
އަދި އެއިންވެސްޓްމެންޓް ފެނަަކއާއި ހަވާލުކުރެއްވިއިރު ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެއިންވެސްޓްމެންޓްގެ އަުގ 

ގުޅޭ އެއްވެސް ފުރިހަމައަށްބައްލަވައި ިނންމަވާެނކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި އޮތްނަަމވެސް އަދި މިއަދާހަމައަށް އެކަމާ
މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ރައްޔިތުން ފެނަކައާއި ޙަވާލުކޮށްަފއިވާ ކަރަންޓް 

 . އަގުކުރެއްވުމުގެކަންތައް ވީހާއަވަހަކަށް ނިންމެވެވޭތޯ ބެއްލެވުަމށް ަދންނަވަމެވެ ޚިދުމަތާގުޅޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ
ިނޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ރަށުގެ ސަރވޭގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ހުއްޓިފައިވާތީ  ރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ .1

ތްތަކާ ވާހަކަދައްކަވައިގެން އިތުރަށް ދެވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާއެމަސައްކަތް ކުރިއަށްގެން
 . މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ކެއަރއާއި ިސއްޙީ ަރއްކާތެރިަކން ޯފރުކޮށް ދިނުން  ރައިމެރީ ހެލްތުޕް 1.2
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުުމގެ އިތުރުން ހޭލުްނތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  .0
 .ހިންގާފައިވާކަން

 . ފަހަރު ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާަކން 10މަހުން  11މުގެ ޕްރޮގްރާމް މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރު .5

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް ޞިއްޙީ މަރުކަޒާގުޅިގެން  ން މިހާރަށްވުރެ އިތުރުކުރުމަށްޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަ .0
 . ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެޭހ ބަިލތަްއ އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަަހށް އިުތރުވަމުންދިއުމާ، މިފަދަ ބަލިތަކުެގސަބަބުން  .5
ރާއްޖޭގައި ފުރާނައަށް ިލބޭ ގެްއލުންތައް އިތުރުވަމުްނދާތީ މަދިިރ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަްށ ހިންގާ ްޕރޮގްރާމްތައް 

ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ން ރައްކާތެރިކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް އިތުރުކޮށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެފަދަ ބަލިތަކު
 . ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންަނވަމެވެ

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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 ންަނއިދިުނންޮބޑޮތި މީހުްނނަށް ތަޢުލީމް ުއނގަ  ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިްނގުާމއި 1.6
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ންފެށިގެްނ ސްކޫލްގެ ބެލުމުގެދަަށށް އި 5102ކައުންސިލުން ހިންގަވަމުންެގްނދެވި ޕްރީސްކޫލްގެތަޢުލީމް  .0
 .އަދި ޕްރީސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތުގައި ބޭބީ ާނސަރީ އަދި ނާސަރީ ކްލާސް ހިންގަމުންގެންދާކަން. ބަދަލުވެފައިވާކަން

 .ން ބަލަހައްަޓމުންގެންދާކަންފަންޑް ރައިސްކޮށްގެންނާއި ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެ .5
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށްޓަކައި ހިންގާ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާާލފައި ވީނަމަވެސް އެއާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް  .1

 .ނުގެންދާކަން
ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެްނ  11އޮގަސްޓް  5102ނަމަވެސް . ޕްރީ ސްކޫލްގައި ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔާކަން .2

 .ނިޔަލަށް ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައި ނުވާކަންޑިސެންބަރުމަހުގެ 
 ޕްރީ ސްކޫލްގައި ޙާޟިރީ ބަލައްޓަންޖެހޭގޮތަށް ަބލަހައްޓާފަިއނުވާކަން .2
 .ރީ ސްކޫލްގެ ސްޓޮކާއި ސްޓޮކް ބާކީ ދިމާ ވާކަންޕް .2
 .ޖޫންމަހުގެ ފަހުން ޑިސެންބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން 5102 .6
 .ރުފިޔާ ނަގާކަން 011/-އަތުން ފީގެ ގޮތުގަިއ  ދަރިވަރުންގެ .1
ޥައްޒަފުންނަށް ދީފައި ނުވާކަމަށާއި، މިގޮތަށް ދިމާވެފައިވަީނ ރަށުކައުންސިލް ޑިސެންބަރުމަހުގެ މުސާރަ މު 5102 .1

  .ންއިދާރާގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައިގެން ގެއްލުނުފައިސާގެތެރޭގައި އެފައިސާހިމެނިފައިވާތީކަމަށް މަޢުލޫމާުތލިބިަފއިވާކަ
ސެންޓަރެއް ހިންގުމުގެ ަވޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރައްވާފައިވީަނމަވެސް އެތަނުގެ -ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގާ އިމާރާތުގައި އީ .01

 .ބޭނުން އެދެވޭގޮތެއްގައި ކުރެވެުމންނުގެންދެވޭކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ތަން މަރާމާތުކޮށް ފުރިހަމަ ޢިމާރާތެއް އަޅުއްވައި އެ ހިންގެވުމަށް ވަރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ގޮތުން ޕްރީސްކޫލް  .0
ންގެންދަވާަފއިވާތީ އެކަން ރަށުކައުންސިލުން ކުރައްވަމު ބެލެހެއްޓުމަށާިއ، ތަްނހިންގުމަްށ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް

  .ގަކުރަމެވެއުފަލާއެކުފާހަ
ބަދަލުެވފައިވުމުން، މިހާރު އެޢިމާރާތުަގއި ކައުންސިލްގެ  ޕްރީސްކޫލްގެ ތަޢުލީމް މަގޫދޫ ސްކޫލްގެ ބެލުމުގެދަށަށް .5

ބެއްލެވުމުގެދަށުން ނާޝަރީ ކްާލސްތަކެއް ހިންގަންފަށާފައިވާީތ، ކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން އެފަދަ ޚިދުމަތެއް 
ން ދެއްވާނަމަ، ދެމެހެއްޓެނިިވގޮެތއްގެމަތީން ނާޝަރީ ކްާލސްތައް ހިންގޭނެގޮތްތަކެްއ ހޯއްދަވައިގެ

ބެލުމުގެދަުށން  ިލބިފައިވާ ބައެއްގެ  ތަޖްރިބާ ގެންގުޅުއްވުމުގައި އެަފދަ އެޚިދުމަތްދެއްވުމަށާއި، ތުއްތުކުިދންތަކެއް
ނޫންގޮތަކަށް ކުިދންބަަލހައްާޓނަމަ، ކުދިންގެ އަޚްލާޤާިއ އުޅުމަށް އެހެންކުދީންެގސަބަބުން ނޭދެޭވ 

ފައިދާޯތ ނުވަތަ ޫނންޯތ  ކުރަނީ އެފަދަ ކްލާސްތައް ހިންުގމުން ކުދިންނަށް އަސަރުތަކެއްކޮށްފާނެކަން ބައްލަަވއިގެން، 
ނޫނީ އެފަދަ ޚަރަދުތައް ކައުންސިލުން ނުކުރައްވާގޮތަށް ަހމަޖެއްސެވުމަށް  ރަގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައި

އާބާދީ ހިމެނޭ  ކާމިޔާބީތައް ހޯދަމުންދާ ބޮޑެތި  މިގޮތަށް މިދެްނނެވީ، ތަޢުލީމީގޮުތން ރަގަޅު. ދަންނަވަމެވެ
ރަށްރަށުންވެސް އެފަދަ ކްލާސްތައް ހިންގުންހުއްޓާލާފައިާވތީ، އެގޮތަށް އެކަންހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެކްލާސްތައް 

ލިބިފައިެނތް  ތަުޢލީމް ރަގަޅަށް ހުނަރާއި، ބެލެހެްއުޓމުގެ ބޮޑީ ތުއްތުކުދިން ފަިއދާ ހިންގުމަށްވުރެ ކުދިންަނށް
ޅަފަތުގެ އެފަދަ މައިންބަފައިންގެ ބެލުުމގެދަށުގައި ބައިތިއްބައިގެންެގން ލުމަށްވުރެ ދޫކޮށްބަޔެއްގެ އަތްމައްޗަށް 

   . ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއެވެ ރަގަޅުކަމަށް  ކުރިއަށްގެންދިއުން ކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތާއި ތަޢުލީމްެގ ކަންކަން
ކްލާސްތައް ރަށުކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން ހިްނގަވާނަމަ، އެކްލާސްތައް ހިންގަވާނެ ޤަވާއިދެއް  ނާޝަރީ .1

 . އެކުލަވާލައި އެޤަވާޢިދު ޢާއްމުކުރައްވައި އެއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކުރައްވަމުންގެންދެވުމަްށދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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އިދުން ޮކންމެ މަހެއްގައި ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ފުރިހަމަކޮށް އަދި ޤަވާ  .2
 . ކުރަމުންގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ

. ސެންޓަރގެ ބޭނުން ެއދެވޭގޮތެއްގައިކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުަމށް ދަންނަވަމެވެ -ޕްރީ ސްކޫލްގައި ޤާއިމްކުރައްވާފައިވާ އީ .2
މީހުން ބިނާކުރެއްވޭތޯ ތަާފުތ ޕްރޮގްރާމްތައް ގެ ޤާބިލް ތަޢުލީމްދީ އެކިކަންކަމު ޚާއްޞަކޮްށގެން އަދި ބޮޑެތިމީހުންނަށް

ޕްރީސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތުގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭތޯ ބެއްލެވުމަާށއި، ޒުވާނުންގެތެރޭގައި އިތުރުވަމުންދާ އަޚްލާޤީ 
އްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަތައް ކުޑަކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަވައިގެން ރަށަކީ އަމާން މާހައުލެ

 . ދަންނަވަމެވެ ކުރެއްވުމަށްބޭއްވެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ޚާއްސަމަސައްކްތްތަކެއް 
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 ގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހޯދައި

 . ދަންނަވަމެވެ ހަމަޖެއްސެވުމަށް
 

މަޢުލޫމާުތ ލައިބްަރރީ ިހންގުާމއި ޒަމާނީ އެކިއެިކ ވަީސލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެްނ  1.1

 ފޯރުކޮށްދިުނން 
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކުރެވިފައިނުވާކަން އްގެ ގޮތުގައި ވަކި ބައެއް ޚާއްޞައަރުޝީފެ .0

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކަތް މަުޢލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދނުގެ މަސައްޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކުެގ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް  .0
 . ަދންނަވަމެވެ ފެށޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް

އިސްމާޢީލް ލައިްބރަރީ އެހެންރަށަކަށް ބަދަލުކުަރއްވާފައިވުމުން، هللا ކުރިން މަގޫދޫގައި ހިގަމުންދިޔަ ޢަބްދު .5

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދެންނެވި  އެލައިބްރަރީގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްކޮށްދެއްވުމަށް

ދެންނެވުމަށް، އެއިރުގެ ސަރުކާރުން މަގޫދޫގައި ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްކޮށްދެއްވުމަށް ނިންމަވައި، ރައްޔިތުންނަށް 
އެކަން އަންގަވާފައިވާތީ، މަގޫދޫގައި ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ ރަށުކައުންސިލުން އިތުރަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި  5102މިކަމަކީ  .ނަކަމަށް ދަންނަވަމެވެމަސައްކަތްކުރެއްވުން ފެން
 . އިސްލާޙް ކުރުމަށް ލަފާދީފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ

 

ނޑުތަކާިއ ިބންތައް ބެލެހެއްޓުާމިއ  1.1 އިޖުތިމާޢީ ަމރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިަވރު ކުޅޭ ާއއްުމ ދަ

 ާޕރކްތައް ާޤއިްމކުރުން  ކުޅިވަުރގެ ވަސީލަތްތަކާިއ އާއްމު
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނޑު އަދި ކުޅިވަރުކުޅޭ އެހެނިހެން ިބންތައް ބެެލހެއްޓެމުން ދާކަންބޯޅަ  .0  .ދަ

 .އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު މަރާމާތުކޮށް އެންމެއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބެެލހެއްޓެމުންނުދާކަން .5
 ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތްކަން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކްފަދަ ތަނެއް އަދި  .1



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނޑުތަކާއި ބިންތައް ެބލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް  .0 އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަ
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް  އަދި. ދަންނަވަމެވެމިހާރުވެސް ބަލަހައްޓަވަމުންގެްނދާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް 

ކްފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހޯއްދަވައި އެކަންވެސް ޕާ ޤާއިމްކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށާއި، 
 .ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަެމވެ

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ، ރަށުކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަތަކަށްވާތީ، އެަތންވީރާނާވުމަްށ  .5
ދޫކޮށްނުލެއްވުމަށާއި،  އެމަރުކަޒު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުމުެގ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ރަށުކައުންސިލްގެ 

 . ކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ ލިިބފައިވާ ފައިސާއިން  ބަޖެޓްގައި ހިމަނުއްވައިގެން ނުަވަތ ބަޖެޓަށް
 

ުޓވުމަށާިއ ްނގުމާިއ ގޭތެޭރގެ ައނިޔާތައް ުހއްއިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްޭދެނ މަރުކަޒްތައް ހި  1.01
އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމަާށއި، ުއމުރުން ުދވަސްީވ 

ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންަނ މީުހްނނަށް ެއހީތެރިވުާމއި، އެފަަދ މީހުން މީހުންާނއި 
 ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާެމއް ާޤއިމްކުރުން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 ޚާއްސަދުވަހެއްފާހަގަކުރުންސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް  .0

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވިސް ސެންޓަރާއިގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީފޭރާން ރަގަޅުކޮށް ކުޑަކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި ނިލަންދޫގައިހުރި ޗިލްޑްރަން ސަރ .0
ހިންގެންހުރި  ރަށުގައި ރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށާއި، ގޭތެރޭގައި ކުރާއަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށްބޮޑުކު

އަދި ދުވަސްވީމީހުންނާއި ުނކުޅެދުންތެރިކަން  .ތޯ ބެއްލެވުމަށް ަދންނަވަމެވެއިތުރަށް ހިންގެވޭޕްރޮގްރާމްތައް 
ހުންނަމީހުްނނަށް ދޭންވާ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން އަދި އެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވެންހުިރ 

ރުން ކުރެވެންހުރިކަންކަްނ ކުރައްވާގޮތަށް ކަންކަމުގައި ރަށުކައުންސިލުްނ މިހާރުކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ އިތު
 .  ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކޮށް  އިދާރީ ދާއިރާތައްލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  .5
ހިންގުމަކީ، ރަށުކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ، އެފަދަ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށާއި، މަރުކަޒު 

ން މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަްށ ބެލެހެއްޓެޭވތޯ ޤާއިމްކުރެވެންދެން އިޖްތިމާޢީ ިޚދުމަތާއި ގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުަކއުންސިލު
 . ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 

ބިން ދޫކުރުުމގެ މަަސއްކަތްތަކާއި ބިމާ އިާމާރތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ުކުރމާއި އިާމރާތް   1.00
ކުރުމުގެ ކަންަކން ބެލެެހއްޓުާމއި ބިންބިމާ ގުޅޭ ގޮތުން ިހންގާ ުމޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯްޑ 

 ބެލެހެއްުޓން 
 :ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް 
އަތޮޅު ކައުންސިލް  ނާވެށި ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށްމަސައްކަތްަތއް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށްޓަކައި ބި  ދިނުމުގެއަލަށްގޯތި  .0

 .އިދާރާއަށް ފޮނުވިފައިވާކަން
 .ކުރެވެމުންދާކަންގޯތިތަކުގެ މިންތަކާއި ރަޖިސްޓްރީއާއި ދިމާނުވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .5
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ބިމާބެހޭމަސައްކަތްތައްކުރިއަށްގެްނދިއުމުގައިޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެމަީތްނ ކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމަނުކޮށް  .1
 .ބައެއްބިމުގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށްގެންދަވާފައިވާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގޯތީތަކުގެ މިންތަކާއި ރަޖިސްޓްރީއާއި ދިމާނުވާ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އިސްލާޙް ކުރުމަށް  .0
 . ދަންނަވަމެވެ

 ފައިވާމާިއ، ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ހިއްކާބިންފުރިފައިވާ ރަށަަކށްވާތީ މިހާރު ރިޒާވްކޮށްފައިވާ ބިންބި ކީމަގޫދޫއަ .5
ްނ ޕްލޭނެއްރާއްވަވައި ޤާނޫނާިއ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އެބިމުގެ ބޭނު ޭބނުންކުރެއްުވމަށްބިން ހެޔޮގޮތުގައި 

އަިދ ރަށުގަިއ އިތުރަށްގޯތިދެވޭެނ ިބންތައްެނތުމާ، މަގޫދޫއަކީ . ދަންނަވަމެވެ ންދެއްވުމަށް ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަ
ފައިވާ ރަށަކަށްވާތީ، ރަށަށް ިބންއިތުރުކުުރމަށްޓަކައި، ބިްނ ބިންފުރިފައިވާ ރަށެއްގެގޮތުގައި ސަރުކާރުގައި ދަންނަވާ

 . ހިއްކުމަށް ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ތުންގެ ބިނާވެށި ޕްލޭނަކީ، ވަރަށްފުޅާާދއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ދިގުމުއްދަތަކަށް ފޯކަސްކުރެވިގެން ރައްޔި .1

މަސައްކަތަކަށްވާތީ، ޕްލޭނަށް ަބދަލެއް ގެނަުއމުގެކުރިން އެކަމަކާމެދު ވަރަށްފުންކޮށްވިސްނައި،  މާއެކު ކުރެވޭނިންމު
ނައުމަށް ހުށަނޭޅުއްވުމަްށ ތައް ގެމަޝްވަރާކުރަންޖެހޭފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައިނޫނީ ޕްލޭނަށް ބަދަލު

 .ދަންނަވަމެވެ
ވާފަރާތުގައި އޮންަނ ދައުލަެތއްއޮންނަ، ިހންގުމުގެ ބާރުތަްއ ސީދާ ސަރުކާރުހިންގަރާއްޖެއަކީ، ޔުނިޓަރީ  .2

އަދި  ބެލެހެއްޓުމުގެތެރޭގައިހުންނަރާއްޖޭގައިހުރި އެންމެހާ ބިންތަކަކީ ސަރުކާރުގެ ، ދައުލަތެއްކަމަށްވުމުން
ބިންތަކެއްކަމަށްުވމުން، ބިާމބެޭހ  ރަށްރަށުގައިހުރި ބިންތައް ބެލެެހއްޓުން ކައުންސިލްތަކާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ

އެންމެހައި ކަންތައްތަްއ ޤާނޫާނިޢ ޤަޥާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެަމތީްނ ގެންދެވުމަށާއި، ޤާނޫނާއި ޤަޥާިޢދުތަކާއި ޚިލާފަށް 
ރަށުކައުންސިލުން ގެންދަވާަފއިވާނަމަ އެކަމެއް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަްށ  ކަމެއްރަށުގެބިމާބެހޭ އެއްވެސް

 .ވަމެވެނަންހަމަކުރައްވައި ނިންމެވުމަށް ދަރިފު
.  

ބިންބިުމގެ ަދފްތަުރ ެއކުލަވާލާ، ދަފްތަުރ ބެެލހެއްޓުާމއި ބިމާބެޭހ ަޤުއމީ ދަފްތަުރ   1.05
 އެކުލަވާލާ ބަަލހަްއޓާ ޤަުއމީ އިދާާރއަށް މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށް ދިުނން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 .އެކުލަވާލައި ބަަލހައްޓަމުން ދާކަންބިމުގެ ދަފްތަރު  .0
 .ބިމުގެ ދަފްތަރު ޤައުމީ އިދާރާއަްށ ފޮނުވާފައިވާކަން .5

 

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

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެްއުޓން  1.01
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ދާކަންމިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ވަަރށް އިސްކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތް ކުރެވެމުން
 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 . ގެންދެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ ުމންވަގެންދާޮގތަށް ަޤޥާއިދުން ބަލަހައްޓަ ބަލަހައްޓަމުން މިސްކިތްތަކުގެ ކަންތައްތައް މިާހރު
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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 ން ބެލެހެްއުޓމާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ ަމސައްކަތްކުރުން ޤަބުރުސްތާ  1.02
 :ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ޓީމަށް ފާހަގަ 

 .މުވައްޒަފަކު ލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަން 15ބެލެހެްއޓުމަށް ކޮްނޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ގަބުރުސްތާން  .0
 .މަރުވާ މީހުންގެ ކަފުނާއި ސަންދޯއް ހެދުންފަދަ ކަންތައްތައް ރަށުަކއުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާކަން .5
 .ކަންތައްތައް ރަށުކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުންެގންދާކަންހިނަވާގެ ބެލެހެއްޓުާމ، މަރާމާތުެގ  .1

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

  .ެގންދެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ ބަލަހައްޓަމުން

 ކަންކަން ިދރުުވން ާޤފީ އާޘާރިތަންަތން ބެލެްއުޓމާއި ޘަ  1.02
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ބަލަހައްޓަުމންގެންދާކަން( މިސްކިތް ހުކުރުކުރީގެ) އާޘާރީ މިސްކިތެއްގެ ގޮތުގައި .0
 .އީދު ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން .5

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނުދާނެގޮތްތަކެްއ ޘަޤާފީ ކަންތައްތައް މުޅިން އުވި ކާބަފައިން ހިފަހައްޓަމުންދިޔަ ރަގަޅު ހެޔޮއާދަކާދަތައް ދިރުވައި 
  .ދަންނަވަމެވެތޯ ކުރެއްވެންހުރި މަސައްކަތްތައް އެކިފަރާތްތަކާގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް އްދެވޭހޯ

 ދީނީގޮުތންނާިއ ޤައުމީ ގޮތުން ފާަހގަ ކުރަންެޖޭހ ދުވަސްތައް ފާަހގަ ކުުރން  1.02
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެފަދަ ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރެވެމުންދާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ށުގެ ކައި ރަދިއުމަށްޓަގެން ދުވަސްތައް މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ޤައުމީގޮުތން ފާހަގަކުރަންޖެހޭދީނީގޮތުންނާއި 
 . ދަންނަވަމެވެ އްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ކާއި ގުޅިގެން މަސައެކިދާއިރާތަ

 

އި ރަށުގެ ާސފުތާހިރުކަްނ ެރވޭނެ ިއންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާމަގުމަތި ކުނިކަހާ ސާފުކު  1.06
 ދެމެހެއްުޓން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 .އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުނިކަހާ ބަލަހައްޓަުމންގެންދާކަން އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް  .0
އެއްވެސްތަރުތީބެއްނެތި އަވަްށބޭރުގައާއި، ބައެއްމަގުތަކުގައި ތަކެތި ބަހައްޓާފައިހުންަނކަން އަދި  .5

  .ސާފުކޮށްބާއްވަންޖެހޭ ބައެއްސަރަޙައްދުތައް ރަގަޅަށް ސާފުކޮށްނުހުްނނަކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ކުނިފަދަތަކެތި އެޅުުމގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މީހުން ރަށުގެ އެކިތަންތަަނށް ދަޅާއިފުޅި އުކުމާ، .0
ބަހައްޓައި ކުންޏަށް ހިމެނޭ ތަކެތި ޑަސްބިަނށް އެޅުމުގެ އާދަތަްއ  ތަންތަނުގަިއ ޑަސްބިންގިނައިން އެއްވެއުޅޭ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   

 22ގެ  62: ޞަފްޙާ 
 

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

 

ރަށުގެ އެކިަތންތަަނށް އެފަދަތަކެިތ ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާ، މީހުންގެ ކިބާގައި ައށަގެންނެވުަމށް ކުރެވެން
ނަށް ޚާއްޞަކޮށް ަފތުރުވެރިންަނށް ރަށާމެދު އުކުމުން ރަށުގެ ރީތިކަންގެއްިލ ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ މީހުން 

ކުޑަކުރުމަށް މީހުން ހޭުލންތެރިކޮށް ރަށަކީ ރީތި ސާފު ރަށެއްގެ  ގަޅުގޮތަކަށް ދެކުމުގެ ފުރުޞަތުނނުރަ
މީުހންނަށް ިހތްގައިމު މާހައުލަކަްށ ހެދުމަށް  ގޮތުގައި ހަދައި ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށާއި ޒިޔާރަތްކުރާ

 . ދަންނަވަމެވެ ގެންދެވުމަށް ތްތައް ކުރަމުންކުރެވެންހުރި މަސައްކަ
ެއކަށީގެންވާ މެބައެއްތަްނތަން އެންރަށުގެ މަގުތަކުގައި ހަޑިވާގޮތަށް ބަހައްޓާފައިުހންނަ ތަކެއްޗާއި، ިއޖްތިމާޢީ  .5

މިހާރަށްވުރެ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ަހމަޖެއްސެވޭތޯ  ގޮތަށް ނެތުމުން އެފަަދތަންތަން 
 . ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 

 ޑު ަމގުމަތި ދިްއލާ ބެލެއްެހއްުޓން ނރޭގަ  1.01
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނަމަވެސް ބައެްއ  .ކުރިއަށްގެންދާކަންމަގުބައްތި ޖެހުމާ މަރާމާތުެގ ކަންތައްތައް ރަށުކައުންސިްލ އިދާރާއިން 
 .ސަރަޙައްދުތަކުގައި އިތުރަށް ބައްތިޖަހަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެުވން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯްލ ކުުރން  1.01
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

  .ކުރިއަށްގެންދާކަންހުވަނީގެ އުނދަގޫ ވުމުން ކައުްނސިލް އިދާރާއިން އެމަސައްކަތް 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 

ޙާލަތްތަކުގައާއި ާހދިސާތަކުގައި ާޢއްުމ ފަރުދުްނނަށް ކުއްލި ނުަރއްކަލުެގ   1.51
 އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށް ިދނުން 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 ލެއް ދިމާވެފައިނުވާކަންކަކުއްލި ނުރައް

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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ދި ގެްސޓް ހައުސް ފަަދ އަ ކެފޭ ގެ ފިާހރަ ތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯަރްނޓްމަގޫދޫ   1.50
 .ންބެލު ޤާޫނނުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތންތޯތަންތަން ހުްނނަނީ ިދވެިހރާއްޭޖގެ 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 .ސިއްޙީ މަރުކަޒުން އެކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާަކން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 

ނުލީ އެއްެޗްއސާއި އިންީޖނު އި އިންޖީ ތީަގއި މީހުން ިހނގާ އުޅުާމއި މަގުމަީތގަ މަގުމަ  1.55
 ނުލާ ެއއްޗެހި ުދްއވުުމގެ ކަންަކން ާޤނޫނާިއ އެްއގޮްތވާގޮުތގެ މަީތން ިއންތިޒާމްކޮށް 

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

ނޑުތަކައި އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން އިންިތޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން   މިންގަ
 

 :ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 
ބައްލަވަމުން މަގުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ަތކެތި ދުއްވާކަމަށް ފާހަގަ ކުެރވޭ މައްސަލަ ޕޮލިސް މެދުވެރިކޮށް  .0

 .އެކަން ކުރިއަށްނުގެންދާކަން ވާ ގޮތެއްގައި ޕޮލިހުންނަމަވެސް އެކަށީގެން . ގެންދާކަން
 .ކަންސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާ .5

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 . ދަންނަވަމެވެ ކުރެއްވުމަށް
 

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަުކްނ ކުރާ ހުކުމް ތަްނފީޒުކުރުމުަގއާއި ަޝުރޢީ ކޯޓުތަކަށާއި   1.51
 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދުނން

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ދޭކަން އެފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ޝަރުޢީ 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ދާއިރާތަކަށް ބޭުނންވާ  ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި ސަމާުލކަންދީ، ރަށުގައިހުރި އެހެނިެހން  ރުޢީޝަ
މަށް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވު އިދާރާތަކުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާއެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމާއެކު މިހާރަށްވުރެ 

 . ދަންނަވަމެވެ
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ރަށުގެ ބާުރގެ ދަށުަގިއ ހިމެނޭ ކަންކަާމއި ުގޅޭ ގޮތުންާނއި އެކިއެިކ ޤާނޫނުތަުކގެ   1.52
ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ކަންަކމާ ގުޅޭ ގޮތުންާނއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެިކ 

ނޑައަޅާ ހުއްދަަތއް ޫދކުރުމާއި، ެއފަދަ ވުޒާރާތަކުން ކަ  އުންސިްލ މެދުެވރިކޮށް ދޫކުރަްނ ކަ
 ހުއްދަތައް ބާތިލު ކުރުަމށް ކައުންސިލުން ކޮށްަފިއވާ މަސައްކަތް 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެހުއްދަ، ސަލާމަތީސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން  .0
 .ވިޔަާފރީ ހުއްދައުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް،  .5

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭަހވާނެގޮތަކަށް ހުއްދަދޫކުރެއްވުމާ، ހުއްދަދެއްވުމުގައި ހަމަޖެހިަފއިވާ ޤަޥާޢިދުތަކާއި، 
 . އުޞޫލްތަކާއެއްގޮތައް ކަންކަން ެގންދެވުމަށް އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 

ބެލެހެްއޓުމާިއ ސަރުކާުރެގ  އަލަށް ުއފަްނވާ ކުިދންނާިއ މަުރވާ މީުހންެގ ރެކޯޑު  1.52
ކަމާއި ބެހޭ އިދާާރއިްނ އަްނގާ ގޮތެްއގެ މަިތން ތަފާސްހިސާބު ނަާގ ބެލެހެްއޓުމާިއ 
އެރަށެްއެގ ރަޖިސްަޓރީަގއި ރަށްވެިހެވފަިއވާ މީްސމީހުންާނއި ރަށްވެިހ ުނެވ ދިިރއުޅެމުންާދ 

 ލެެހއްުޓންމީހުންާނއި އަިދ ެއރަށުަގއި ދިިރއުޅޭ ބިދޭސީްނގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެ
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .އަލަށް އުފަންވާކުދިންނާއި މަރުާވކުދިންނާއި މީހުންގެ ރެކޯޑް ބަލަަހއްޓަމުން ގެންދާކަން .0
 .ރަށުގައި އެކިބޭނުންތަކުގައި އުޅެމުންގެންދާ ބޭރު ރަށްރަށުގެ މީހުްނގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން .5
 .ދަފުތަރެއް ހެދިފައިާވކަން އަދި ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންގެންދާކަންބިދޭސީންގެ  .1
މަގޫދޫ ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންގެ ދަފުތަރު ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައިވާކަން އަދި ޤަވާއިދުން  .2

 .އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންގެންދާކަން
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ރަިޖސްޓްރީތައް ބަލަހައްޓަވަމުންެގްނދާތީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ އަތޮޅު 

 . ކައުންސިލުން އެކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ

ނޑައަާޅ މިނޫްނވެސް ކައުންސިލުން ޭދންޖެޭހނެކަމަށް އެކިއެކި ގާޫނުނތަކުގެ ދަށުން ކަ  1.52
 ދުމަތް ދިުނންއެހެިނހެން ޚި 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ޚިދުމަްތ  ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަްށ އެކިއެކި ޤާނޫންތަކުގެ ދަށުން ކަ

 .ދެމުންގެންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވިަފއިނުވާކަން
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 ވަނަ ބައި ހަތަރު

 ގުުޅންކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ  2
 

 ކައުންސިލްތަކާއި ފުލުުހންނާއި އޮްނނަ ގުޅުން  2.0
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިދާރީ  61 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

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

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި، .0
 .މަޢުލޫމާތުދެއްވާފަިއވާކަން އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމުްނ ގެންދާކަމަށް

ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކާއި ބިޯކކާގެ ސެކިޔުރިޓީގެ މަސައްކަތާއި ރަށުތެރެ ބެެލހެއްޓުމުެގ މަސައްކަތް  .5
 .ކުރަމުންގެންދާކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މަށާއި، ބޭއްވެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއްވު ރަށުގެ މުޖްތަމަޢު ކުށުގެވެށިން ސަލާމަތުން ކަމާއެކުލުހުންގެ އެހީތެރިފު
 . ދަންނަވަމެވެ ފުލުހުންނާ ރަށުކައުންސިލާދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އިތުރަށް ަރގަޅުކުރުމަށް

 ޚިދުމަތް ޤައުމީ ިއދާރާތަކުން ދެުމންެގންދާ  2.5
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ  60 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މިތަންތަނުގެ ސީދާ ެބލުމުގެ ދަުށން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި ޤާނޫނުައސާސީގެ ދަށުން އުފައްދާ 
ގެ ިމނިަވން މުއައްސަސާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ލިބޭެނ އިންތިޒާްމ ހިންގަމުންދާ ދަުޢލަތު

ކައުންސިލުން  މަގޫދޫހަމަޖެއްސުމާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން 
 .އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެެއވެ

 :ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް 

  .މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެހުއްދަ، ސަލާމަތީސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން .0
 .އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް، ވިޔަާފރީ ހުއްދަ .5

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޤާއިމްކޮށްދެއްވާފައިވާ އިދާރާތަކާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަވައިގެްނ ދައުލަތުން އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ރަށުގައި ދެއްވުމަށް  .0
ބޭުނންފުޅުވާ ކަންކަމަށް ރަށުކައުންސިލުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާ އެހީތެރިކަން ދެއްވުމަްށ  އެފަރާތްތަކުން
 . ދަންނަވަމެވެ
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ޝަން ހިންގަންދޫކޮށްފައިާވ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގާ ޢިމާރާތަކީ، ރައްޔިތުން ކުއްޔަށްހިފައި ޕޮލިސް ސްޓޭ .5
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ޢިމާރާތް ކޮށްދެއްވާނެަކމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވާތީ، މަގޫދޫގައި ، ޢިމާރާތަކަށްވެފައި

  . ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ޢިމާރާތްކުރުން އަވަސްކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ތަކުގެ ދައުރު ަޙރަކާތްތަކުަގއި އަިމއްލަ ަފރާތްތަރައްީޤގެ  2.1
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ  62 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .0

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

 ރަށުވަނަ މާއްާދގައި ވާގޮތުން  62ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .5
ޢަތްތަކަްށ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާ

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

 .ވެޢާންމުކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ ދަުށްނނެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ގެން ނިންމައި ލިބިޕީ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން ފަންޑް .ޑީ.އެން.ކުނި އަންދާ މެޝިނެއް ހެދުމަށް ޔޫ .0
  .ބޭނުންކުރަންަފށާފައިވާކަން

. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަންމަގޫދޫ ގުލްފާމުގޭ އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު ކޮންމެމަހަކު ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވާކަމުގެ . ފ .5
ނަމަވެސް ދެއްވާ އެހީ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން ފެންނަން ނެތުާމ، މިހާތަނަްށލިބިަފއިވާ ފައިސާގެ 

 .ރަުށކައުންސިލުން ފެންނަްނނެތްކަން ޢަދަދާއި، އެފައިސާއިން ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ތަފްޞީލް ހިސާބެއް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ެއފަދަ ފަރާތްތަކަްށ  އެހީތެރިކަންހޯދައި، ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ .0
ރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްގެ ަބއިވެރިވުން ހޯދައި ، އެއްބާރުލުން ދިނުމާއެކު ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެިރކަމާ

 .  ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަންނަަވމެވެމިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޙް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އިޖްތިމާޢީރޫ
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އަމިއްަލ ފަރުދުން ދެއްވަމުންގެންާދ އެީހ ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުމުގެ ތެރެއިން ފެންނާެނ  .5

އަދި އެފަރާތަކުން އެހީދެްއވާ ވަކިކަމެއް އޮތްނަމަ އެފަރާެތއްގެ އިޒުނައާއި . ގޮތަކަށް ބެެލހެއްޓުމަށް ަދންނަަވމެވެ
 .  އެކުގައިނޫނީ އެހީދެއްވާކަމަކަށްޫނނީ އެހެންކަމަކަށް ޚަރަދުނުކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ

 އެހީ  ޢާންމުދޭ ަކއުންސިލަްށ ސަރުކާރުން  2.2
 ރަށު ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  15ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

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

 ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު  (ށ)

 ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދު އިދާރީ ( ނ)

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

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

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ   (ޅ)

ވަނަ މާއްދާގައި  51ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއްކަމަށް ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ( ކ)
ނޑައަޅާފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް  ރަްއޔިތުންނަށް ހޯދައިިދނުމަށް ދަުއލަތުްނ ކަ

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

 ިދނުން ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތު ލިބި

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ޢާއްމުއެހީ ބޭނުންވާމިންވަރަށް ަހމަޖައްސަވާދެއްވާފައިނުވާކަން   5102
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ލާޒިމްކޮށްފައިާވ ކަންކަން ހިންގައި  ޤާނޫނުގެަދށުން ކައުްނސިލުން ކުރަންލާމަރުކަޒީއުޞޫލުން އަތޮޅުތައްިހންގުމުގެ 
ކުރެއްވުމަށާއި،  ޭބނުންވާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ހޯއްދެވުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމަށް
ޅުވާ ބަޖެޓް ކައުންސިލަްށ ދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި، ކުރައްވަންޖެޭހ ކަންކަމަށް ބޭނުންފު ކައުންސިލުން

ގަވަރެމންޓް އޮތޯރިީޓން މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ދެއްުވމަށް އެ އޮތޯރިޓީެގ  ހޯދާދެއްވުމުގައި ލޯކަލް
  .ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ކުއްލި ޙާލަތުަގއި ކަުއްނސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ  2.2
ވަނަ މާއްދާގައި ާވގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް  65ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ރާއްޖޭގެދިވެހި

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

 .ކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާެނއެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 .ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިނުވާކަން 5102

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



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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 ށް ދޭ މިންވަރު ޭބ ވަސީލަތްތަކުން ކައުްނސިލަދަޢުލަތަށް އާމްދަނީ ލި  2.2
ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލް  10ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ބައިވެރިނުވެ ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ޤާއިމްކުރާ ވަސީލަތްތަކުން 
 .ވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދޭންޖެހެއެވެލިބޭ އާމްދަނީ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަްށވެސް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން އެދާއިރާއެއް ނިސްބަތް

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ރަށާއި، އަތޮޅުގެ އެފަދަ ވަޞީލަްތތަކުން ކައުންސިލަށް އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންނުދާަކން
 

 ވަނަ ބައިފަސް
 ންރައްޔިތުންގެ ބައިވެިރވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބުާދރީވު 2
 

 ަޖވާބުާދރީުވން ޝަކުވާ ބަލަިއގަތުމާއި  2.0
 ރަށު ވާގޮތުން ގައި( ބ) މާއްދާގެ  ވަނަ 11 ޤާނޫނުގެ ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 .ޖަާވބުދާރީވާންޖެހެއެވެ އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ހުށަހެޅުމާ،ޖަވާބުދާރީ ާވނެގޮތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަންޝަކުވާ  .0
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދެމުން  2ނުވަތަ  1ޝަކުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގައި ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅުމުން  .5

 .ގެންދާކަމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަން
 

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

މާއި ަރއްޔިުތންގެ ޚިޔާާލއި މަޝްަވރާ ކަމާބެހޭ ރައްޔިތުްނގެ ބަިއވެިރުވން ހޯދު 2.5

 ފަރާތްތަކަށް ދިނުން 
އިދާރީ ވާގޮތުން ވަނަ މާއްދާގައި  15ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .0

ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، 

  .ހޯދައިގެންނެވެބައިވެރިވުމާ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ 
ގެ ަދށުްނ ( ށ)ަވނަ މާއްާދގެ  51 ޤާނޫނުގެ ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދައިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .5

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަަކށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ 

 .ޒިންމާއެކެވެ ގެކައުންސިލްގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުން
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 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

މުހިއްމުކަންތައްތަކުަގއި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދަންޖެހޭ  .0
 .ހޯދަމުންނުގެންދެވޭަކން

ބައިވެރިވުމާއެކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވާކަން އެގޭނެ އެއްވެސް ކައުންސިލްގެ  .5
 .ޔައުމިއްޔާއެއް ލިޔެކިއުމެއް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފެންނަންނެތްަކން

ތްތަކާއި އް ނިންމެވުމުގައި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުްނނާއި ޖަމިްއޔާ ޖަމާޢަނިންމަވާ ުމހިއްުމ ނިންމެވުްނތަ ކައުންސިލުން .1
ޚާއްޞަކޮށްގެްނ ބައްދަލުވުމެއް ވިޔަފާރީވެރިންނާއި ތަޖްރިބާ ކާރުންނާއި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާިއ އަންހެނުންަނށް 

 .އުމެއްނެތްކަންބާއްވާފައިވާކަން އެގޭނެ ލިޔެކި

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޮގންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވީ ކަުމގައިވިޔަސް ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ްނ ކައުންސިލަށް އެކިގޮތްގޮތު .0
އްދެވުމަށާއި، މިފަދަ ޝްވަރާ ވީހާވެސްބޮޑަކަށް ހޯކައުންސިލުން ނިންމެވުމުގެކުރިްނ ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަ 

 . ދަންަނވަމެވެ މުންގެންދެވުަމށްކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ރަށުކައުންސިލުން ޤަޥާޢިދުން ަބލަހައްޓަވަ
ނޑައެޅުމާއި ބަޖެޓްތައްޔާރުކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ  .5 ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ރޭވުމުގަޔާއި ސިޔާސަތު ކަ

ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ިއުތރުކޮށް ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ކައުންސިލުން އުޞޫެލއް ހެއްދެވުމަށް 
 .ވެދަންނަވަމެ

ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރަށުެގ ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި އަންހެނުންނާއި އަދި  .1
ތަޖްރިބާކާރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްެގން ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ބައްަދުލވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ފެންނާނެހެން ބޭއްވުމަށް 

 . ދަންނަވަމެވެ
އެނގޭެނ ފަދަ ލިޔުމެއް ތަކާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިްނގާފައިވާނަމަ އެކަން ޖަމްޢިއްޔާ .2

 . ބޭއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ( ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ / ޔައުމިއްޔާ )
ޔުމެއް ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވާކަން ަކށަވަރުކުރުމަށް ލި .2

 . ބޭއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ކައުންސިލުން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި ވިޔަފާރީވެރިންނާއި އަދި ޖަމްޢިއްޔާ  .2

 . ދަންނަވަމެވެ ވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ކުރެއްވުމަށް ޖަމާޢަތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދައި ބައްދަލު
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 ވަނަ ބައި ހަ

 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަންހެުނންގެ  2

 .އަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީަތއް އެކުަލވާލުން 2.0
ގެ ދަށުން ކޮންމެ ރަށު ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  12ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އްގެ އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއެއް ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި އެރަށެ
ނޑައަޅާނީ މިޤާނޫނުގެ ދަުށްނ ހެދޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮްތވާ . އޮންނަންވާނެއެވެ ިމ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނޭ މެްމބަރުންގެ އަދަދު ކަ
   . ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް  5102ޑިސެންބަރު  11 .0
 .މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާކަން 12

 .ކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް .5
 .ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަން އަންހެނުންގެ .1
 .އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަްށ ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަން .2

 ލިއްޔަތު ްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިީޓެގ މަސްއޫއަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަ 2.5
 :ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް 

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

 .ކަންވާހިންގުމަށް ެއއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުކޮމިޓީގެ މުދާ މިލްކު ކުރުމަށާއި ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތް  .5
 .މިހާތަނަށް ކޮމިޓީއިން ދައުވާޮކށްަފއިނުވާ ކަމަށާއި އަދި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިނުވާކަން .1
 .އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އިޖްތިމާީޢ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކުރަމުންގެންދާކަން .2
 .ރައްކާެތރިކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތެއްކޮށްފައިނުވާކަން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް .2
 .އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެީޓއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން .2
 .ވާކަންސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނު  .6
 .މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ އަންެހނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން .1
 .އަންހެނުންގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން .1

 .ންއަންހެނުންނާ ބެހޭ މުހިއްމު މަޢުޫލމާތު އެއްކުރެވިފައިނުވާކަ .01
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފައިސާ ހިސާބުތަކާއި ޚަރަދުތައް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ  .00

 .ނިޒާމެއްގެ މަތިން ބެލެމުްނނުދާަކން
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަީތން ކައުންސިލް އޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ސްއަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މަ .0
ގެ ޙަރަކާތްތައް ރަގަޅަށް ދެއްވުމަށާއި، އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ އިދާރާގައި ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި

 .ަމސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެވޭތޯ ރަށުކައުންސިލުން ހިންގެ
މަތިން ކުރިއަށް ގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ޔަުތގައިވާ މުދަލާ ފައިސާ މާލިއްޔަތުއަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މާލިއް .5

 .  ވެދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެގެންދެވުމުގައި އެކޮމެޓީއަށް އެހީެތރި

 ހަތްވަނަ ބައި 

 ކައުންސިލުން ިވޔަފާރިކުރުން 6
 

ާޤނޫުނ ދިވެިހރާއްޭޖގެ އިދާީރ ދާިއރާތައް ލާަމރުަކޒީ އުސޫލުްނ ހިްނުގމުގެ   6.0
 ފާސްވުުމގެ ކުިރން ހުިރ ރައްޔިތުްނގެ ވިަޔފާިރއާިއ މުދަލާއި ަފއިސާ 

ވަނަ މާއްދާއިން މިޤާނޫނަށް ޢަމަލު  011ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނޫަންށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދަށުގަިއ، މިޤާކުރުމުގެ ކުރިން ހިންގަމުންއައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ 

ހަމައަށް ހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންަތނާއި ތަކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުިރ ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ތާރީޚާއި 
ތަކާއި ތަބުރުސާތަކާއި މަކުރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުންގެ ހިންގަމުން އައި މަދަ

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

 . ރަށު ކައުންސިލްގެ ދަަށށެވެނަމުގައި ހުރި ތަކެތި ަބދަލުވާނީ އްޔިތުންގެ ރަށު ރަ. ކައުންސިލްގެ ދަށަށެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 :ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން  5100 .0
 މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު. ފ -
 ޕްރީ ސްކޫލްހިންގާ ޢިމާރާތް -
 ޕާމްރެސްޓް  -
 އިންޖީނުގެ  -
 ސިލްވަރ ސްޓަރ -
 (ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އައުޓް ޕޯސްޓް ) ޚާއްޞަ ރަށްވެހިގެ  -
 މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮގުދަން. ފ -
 މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ. ފ -
 ބޭހާއިބެހޭ / މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ . ފ -
 ނަންބަރު ގުދަްނ  0ރައްޔިތުންގެ  -
 ނަންބަރު ގުދަން  5ރައްޔިތުންގެ  -
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 :ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ  ރަށު  .5
 

 ބަދަލުވި އިރުހުރި ފައިސާ  ބަދަލުވި އަހަރު  އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް 

 ރުފިޔާ  123,302.50 52.15.5100 ބްރާންޗްގައި އޮންނަ އެކައުންޓް  ހެޑްބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

 ރުފިޔާ  91,082.36 52.15.5100 ބްރާންޗްގައި އޮންނަ އެކައުންޓް  ހެޑްބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

 ރުފިޔާ  80,034.69 52.15.5100 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އޮންނަ އެކައުންޓް 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްވުމުގެ ކުރިން ރަށު ރައްޔިތުންގެ  .1
  . ފައިލްކޮށްފައިނެތްކަންނަމުގައި ހުރި ތަކެތި ކައުންސިލަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން އެނޭގނޭ ިލޔުމެއް 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  011ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު .0
ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ރައްޔިތުންގެ 

ތަބުތަކާއި ކްލާސްތަކާއި ކްރައްޔިތުންގެ ހިންގަމުން އައި މަދަރުސާތަކާއި މަމުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި 
ލިޔުންތަކަކީ ުމހިއްމުއިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި އިންީޖނުގެތަކާއި އެހެނިެހން ވަސީލަތްަތއް، ބަދަލުވެފައިާވ ލިޔުންފަދަ 

އެލިއުންތައް ރަށުކައުންސިލުން  ވާއިރުއް ކަމަށްމާއެކު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔުންތަކެ ކައުންސިލްގައި ރައްކާތެރިކަ
ހޯއްދެވުމަށްފަހު އެއިގެ ކޮޕީ އެއް މިއިދާރާއަށް  ެއތަކެތި ގޮތެއްބައްލަވާ،  ފެނިފައިނުވާީތ، އެލިއުންތަަކށްެވފައިވާ

ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށާއި، މިފަަދ މުހިއްމު އަދި ކައުންސިލުން ޖަވާބުދާރީންވާންެޖހޭ ލިެޔކިއުންތައް ރަގަޅަށް 
 .  ގައި ބެލެހެއްޓެޭވނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެއިދާރާންސިލުކައު

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިުހރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން މަރާާމތުކޮށް ބެެލހެއްޓުމާއި، އެަތންތަުނގެ ރައްޔިތުންނަްށ  .5
  . ވުމަށް ދަންނަވަމެވެއަވަހަށް ފެއްޓެވޭތޯ ބެއްލެ މަންފާއެއް ލިބޭނެގޮތަަކށް ބޭުންނކުރަން 

ކައުންސިލުން ކުރަުމންާދ ވިޔަފާރިތަކާ ކަުއންިސލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަސީލަތްތައް  6.5
 ގާއިމުުކރުމާއި އިްނވެްސޓްކުރުން 

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

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

    :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ތެލުގެވިޔަފާރި 

ރުފިޔާ  1,563,643/73-މަވެސް ނަ .ހުރިކަންއިންޖީނުގެ ފެނަކައަށް ބަދަލުުކރުމުން އެއްވެސްވަރަކަށް ނުހިގާ ހުއްޓިފައި -
 . (ގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަންޢަދަދު  މި)މިހާރު ބާކީން ދައްކާ 
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 ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 

ިމ . )ރުފިޔާގެ ބާކީ އައިޓަްމބާކީން ެފންނަްނ ހުރިކަން 2,101,416/37-ފެނަކައާއި ޙަވާލުކުރެވިފައި ނަަމވެސް  -
 .( ޢަދަދުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން

 

 އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދިނުން 
ނަމަވެސް އެ  ކުއްޔަށްދީގެން ފައިސާ ލިބެމުންދާކަން ފިހާރަބައާއި ގުޅިގެންހުންނަ ކޮޓަރިއެއްޕާމްރެސްޓްގެ  -

ިރ ނިމިަފއިހުންނަތާ ިގނަދުވަސްތަކެއްވަުމންދާއިރު އެތަނުްނ ރައްޔިތުްނނަށް އާމްދަނީ ކޮޓަ 1ޢިމާރާތުން 
 .ލިބުންއަވަސްކުރުމަށް ކުރެވެންހުިރ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަމެއް ދެވިފައިނުވާކަން

ތަނުން ކޮޓަރި ކުއްޔަްށދީގެން އާމްދަީނ ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އައުޓް ޕޯސްޓްގައި ކުދިންނުިތބޭ ދުވަސްަތކުގައި އެ -
ނަމަވެސް ކުއްޔަށްދޫކުރާ ކޮޓަރިތައްދޫކޮށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުން ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުްނ . ހޯދާކަން

 .ނުގެންދާކަން 
 

 ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ 
އައިޓަމްބާކީއިން ދައްކާ އަދަދު ދިމާނުވާކަން ފިހާރަ  ،ބޭސްފިހާރައިގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެްއޓުމުގައި -

 .އިތުރަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް ހިސާބުންދައްކާކަންރުފިޔާ  240,894/82-ހުއްޓާލެވިފައި ވީނަމަވެސް 
 

 ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ 
ގާފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ހިނވަނަ އަހަރުގެ ވިކުރާއަށް ލިބިގެން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއާއި  5102 -

ބަލާއިރު ވިޔަފާރިން ލިބޭނެ އެއްޗަކަށްވުރެ ޚަރަދުތައް މަތިވެ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ގެއްލުންތަްއ ލިބެމުންދާގޮތަްށ 
 .ފިހާރަ ހިގަމުންދާކަން

 އެަތނުގެ ވިކުރާއަށް މިތަނުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ެބލިެބލުމުން ކައުންސިލް އިދާރާއަްށ ނަގާ ތަކެތީެގ ފައިސާ -
ނުވާކަމަށާއި އެފަިއސާ އެކައުންޓްގައި ހުރީކަމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުޥައްޒަފުން ބުނާ ުބނުން  ޖަމާކޮށްފައި

 . ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކުން އެނގެން ނެތްކަން

 ޕާމްރެސްޓް 

 . ލަްސވަމުންދާކަންބުރި ޢިމާރާތް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ނިމުން  5ޕާމްރެސްޓް ހުރި ބިމުގައި އަޅަންފަށާފައިވާ  -
 .ކަރަންޓް ވަޔަރިންގ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަން -
 . މިހާރު ނިމިފައިވާ ބައިގެ ކޮޓަރިަތކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަރުނީޗަެރއް ގެނެވިފައިވާކަން -
ންިދއުމުގެ ސަބަބުްނ ތަނުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންިދއުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ަކންކަން ުނބަލައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެ -

 .ކުރަންނުޖެހޭ ކަންކަމާއި، އިތުރު ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭގޮތަށް ދިމާވަމުންދާކަން
 އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު 

އެތަންމަރާމާތުކޮްށ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ހަދައި ހިްނގުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ މަސައްކަތަކަށްވާއިރު  -
 .ޅަށް ގެންދެވިފައިނުވާކަންބެލެހެއްޓުމުގެކަްނތައް ރަގަ

 އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ރެސިޑެންސްބައި މަރާމާތުނުކުރެވި ދޫކޮށްެލވިފައިހުރުމުން ކުރިއްސުރެ ތަނުގައި ކުއްޔަށްތިބި -
 06ތަނަކަށް ބަަދލުކުރުމަށް  މަރާމާތުކޮށް އަލުންކުލި ލިބޭނެ ގޮސްފައިވުމާ، އެތަން ދޫކޮށްލާފައި މީހުން ތަން
ރުފިޔާ  21111.11ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުން އެމަސައްކަތަށް  5102އޯގަސްޓް 
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ގައި އިޢުލާންކޮށް މިހާރު  5102އޭޕްރީލް  06މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުމަށް . ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައި
  . އެސްޓިމޭޓްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާކަން

 ގޮއި މާލިއްޔާ 
އި ހުންނަ ރުއްގަހުން ލިބޭ ކާށި މަހަކު އެއްފަހަރު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ރަށުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ -

 . ހޮވައި ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރަމުން ގެންދާކަން
ށީގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ކާށި ހޮވުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބައެއްފަހަރަށް ލަސްވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ކާ -

 ނުކުރެވިދާގޮތަށް ދިމާވަމުންދާކަން 
 ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް 

ެބލެހެއްޓުމަށް ރަށުކައުންސިލާިއ، ބިކޯކާ ޔުނިވަރ  ބިކޯކާ ޔުނިވަރ ސިޓީގެ ދަރިަވރުންނަށް ކެއިްނބުއިމާ، ަތން -
ވާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ރަށުކައުންސިލް ިއދާރާގައި އިދާރީ ސިޓީއާއިދެމެދު ކުރެވިފައިވާ ސަރވިސް އެގްރީމެންޓްގައި

 .ޒާމެއް ހަމަޖައްސަވާފައިނުވާކަންރަގަޅު އިންތި
ގެންދަވާ ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުން މިހާތަނަްށ  ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އައުޓް ޕޯސްޓްގައި ކައުންސިލުން ދެއްވަމުން -

 .ތަފްސީލެއް އަދި ފެންނަން ނެތްަކންރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ފައިާސގެ ފުރިހަމަ 
ގައިބުނާ ކަންކަްނ ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ ސަރވިސް އެގްރީމަންޓް  -

 .އެންމެފުރިހަމައަށް ބެލެހެްއޓެމުްނނުދާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ތެލުގެ ވިޔަފާރިން ރައްޔިތުންނަްށ އިތުރު މަންފާއެއް ލިބޭނެގޮތަަކށް ހިންގެން އޮތްޯތބައްލަވައި ެއކަމަށް ފިޔަވަޅު  .0
 . އެޅުއްވުން ފެންނަކަމަށް ދަންނަަވމެވެ

 ރަށުކަުއންސިލް އިދާރާގެ ސީދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ތެރެިއން ގެންދެވޭނެ ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި ހިންގަންޭބނުންވާނަމަ،  .5
ގެއްލުމެއްނެތި އެތަންިހންޭގނެގޮތަކަށް ބަަދލުކުރެއްވުމަށާއި، ގެއްލުމެއްނެތި އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި، 

ހިންގެންނެްތނަމަ އެތަނާމެުދ ގޮތެއްނިންމުމަށް ކައުްނސިލުން މަޝްވަރާކުރައްވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ 
ޔިތުންނަށް ރަގަޅަށް ސާފުކޮށްދެއްވައި، ލިބޭ މަޝްވަރާތަކާ، ކަންކަންހުރިގޮްތ ރައްމަޝްވަރާކުރައްވައި 

ގެއްލުންެވ  ދުަވހަށް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެަމތީން ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން ނިންމެވުމަށާއި، އެތަނުން ދުވަހުން
ގެންދިއުމަކީ،  ފައިސާ އެގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށް ޚަރަދުކުރަމުން ރައްޔިތުންގެ އެކިކަންކަމުން ލިބިފައިހުރި

ޒިންމާ ޤާޫނނީގޮތުން ަނންގަވަންޖެހޭެނ  ފަރާތްތަުކން އެގެއްލުމެްއގެ ިހންގުމަށް ތިްއބެވިއެގޮތަށް އެކަން
ގޮތަކަށް  ގެއްލުމެއްނެތި ހިންގޭނެ ބޭނުންފުޅުާވނަމަ އެތަން ކަމެއްކަމަށްވާތީ، ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ ހިންގަވަން

 .  ނަވަމެވެކުރެއްވުމަށް ދަން ކަންކަން އަވަހަށް އިްނތިޒާމް އެފިހާރަގެ
 ކުރަންޖެހޭ ކަަމކަށްވާއިރު ތަން  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ހިންގުމަކީ، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ރަުށކައުންސިލުން .1

ގެންދެވޭނެގޮތް  ން ކުރިއަށްބެލެހެއްޓުމާ، މަރާމާތުގެ ކަްނކަން ރަށުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެ
އެތަްނ ހުރުމުން  ރެސިޑެންސްބައި މަރާމާތުނުކުރެވި ދޫކޮށްލެވިފައިއިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި، 

ކުރެވޭނެގޮތެއް ަހމަޖެއްސެވުމަށް  ބޭުނން މަރާމާތުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ާއމްދަނީއެއް ލިބޭނެޮގތަކަށް އެަތން
 . ދަންނަވަމެވެ

ކަށް ރުއްދަށުގައި ހުރެގެން ނުވަަތ ރަށުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ހުންނަ ރުއްގަހުން ިލބޭކާށި ގިނަދުވަސްތަކަ .2
ބެހެއްޓުމުން ކާށީގެ ބޭނުންކުޑަވެ، އެއިގެ ފުރިހަމައަގު ނުލިބި ރައްޔިތުންނަށް  ހޮވާފައި ގިނަދުވަސްތަކަކަށް

އެަކްނ އެހެން ނުހިާގނެ އިްނތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ، ކުރެވިފައިވާތީ ވާނެކަްނ ފާހަގަކުޑަ ލިބެންޖެހޭ ަމންފާ
 . ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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ބިކޯކާ ޔުނިވަރ ސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ކެއިްނބުއިމާ، ަތންބެެލހެއްޓުމަށް ރަށުކައުންސިލާއި، ިބކޯކާ ޔުނިވަރ  .2
ސިޓީއާއިދެމެދު ކުރެވިފައިވާ ސަރވިސް އެގްރީމެންޓްގައިވާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގައި އިދާރީ 

ބަާލއިރު، ބިކޯކާެގ  ކަންކަމަށް ލިބެންހުރި ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ މިހާރުރަގަޅު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި، 
 ސަރވިސް ޚިދުމަތަކީ، އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ލިބެންުހރި ވަޞީލަތް 

ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް  ރުރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރަށްވުރެ އިތުވުމަށް ކަމަށްވުމުން އެކަން ރަގަޅަށް ހިންގެ
އަދި ރަށުކައުންސިލްގެ ޒިންމާގައިހުރި އެ އިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނާިއ، އެތަނުގައިުހރި އަގުބޮޑުތަކެތި . ދަންނަވަމެވެ

ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވޭނެޮގތެއް ަހމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ވޮޗަރުން ބޭތިއްބެުވން ނުވަތަ ކެމެރާ ިނޒާމެއްގެތެރެއިން 
ރަގަޅަށް އެތަންެބލެެހއްޓެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށާިއ،  ޚާއްސަގޮތެއްގައި ދަރިވަރުންތިބޭ ދުވަސްވަރު  މިހާރަށްވުރެ

 . އެތަންބެލެހެްއޓުމާއި، އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ދަތިނުވެދެޭވނެ ހަރުަދނާ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 5ފަށާފައިވާ  ބިމުގައި އަޅަންގެން އާމްދަނީ ހޯދި ތަން ތަޅާލައި އެކުއްޔަށްދީ ޕާމްރެސްޓްގެ ގޮތުގައިހުރި ޢިމާރާތް .2

ކުރެވިފައިވާތީ، އެ ޢިމާރާތުގެ  ފާހަގަ ށްވުރެ ނިމުން ލަސްވަމުންދާކަންބުރި ޢިމާރާތް އެކަށީގެންވާ ވަރަ
 ބޭނުން އަވަހަށް ގޮތެއްގައި އެތަނުގެ ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ނިންމެވުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ

 . ކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 

ކައުންސިލުްނ ކުރަމުންާދ ވިަޔފާީރތަކުގެ އިާދރީ ކަންަތއްތަކާއި ހިާސބުކިތާބު  6.5.0
  ބަލަހައްާޓގޮތް

 ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ
 .ނެތުންފައިވާކަން އެގެން ތުންގެ ފިހާރަ ހިންގުމަށްޓަަކއި ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލާރައްޔި -
 .ދުވަހު ޔައުމިއްޔާއާއި، ވިޔަފާރީގެ ކަންކަމުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްޭވކަން ލިޔެކިއުމުން ފެންނަންެނތުން  -
 .ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިގެ ޙާޟިރީގެ ކަންތައް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަމުންެގންދާކަން -
 . ފިހާރައިގެ ޑިއުޓީ ޓޭބަލް ފުރިހަަމއަށް ނުބެލެހެްއޓޭކަން -
 .މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ރަށުކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުންެގންދާކަން -
 . މުޥައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާަކން  -
 .ކައުންސިލް އިދާރާގައި އަދި ނެތްކަން ފިހާރައިގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޭޓނެ އިދާރީ އޮނިގަޑެއް -
ނޑައަޅާފައިވާ މުޥައްޒަފުން ގަޑިއަށް ފިހާރަ ހުޅުވުމާއި، ޑިއުޓީަގއި މަސައްކަތް  - ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތަށް ކަ

 . ކުރެވެމުންދާގޮތް ބެލެހެއްޓެުމން ނުދާކަން
 1111/-އިން ދޫކުރެވޭ އަދަދު ކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިގައި އެކައުންޓަކަށް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ގިނަ -

ނަމަވެސް އެކައުންޓްތަކުގެ ޭބރުން ސިސްޓަމަށް އެންޓަރނުކޮށް ބައެއްތަކެިތ . ރުފިޔާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަން
 ދޫކުރެވެމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވާކަން 

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

 .ވިޔަފާރިއަށް ގެނެވޭ މުދަލަށް ނާުލދިނުމުގައި ތަނަށްގެނެވޭ ދާީގނާ ނޯޓްކޮށް ބެެލހެއްޓެމުންުނދާކަން -
ވިޔަފާރި ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު ބަލައި ގެއްލުމުގައި  އެއްޗެއް  ވިޔަފާރިއަށްލިބޭ އެއްޗަކާއި، ޚަރަދުވާ -

 .ނުވާކަން ގެންގޮސްފައި އަޅަމުން
ކަމަްށ ނޭނގޭ ުކރަންަރނގަޅަށް ކަންކަން  ކިޔާދީފައިނުވާތީރަގަޅަށް އަލަށް ވަންނަ މުވައްޒަުފންނަްށ ކަންކަން  -

 .މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާަކން
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ނޑިއާއި،  5، ކައުންޓަރާއި 0ގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައި - ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް  0ގޮ
 .ހުންނަކަން

ުނާލ  ކުރާވަރެއް ބަލައި ނަމަވެސް ލަފާ  ކެތީގެ ލިސްޓެއް ހިފައިގެން ކަމަށާ،މުދާ ގަތުމަށް މާެލ ދަނީ ހުސްވާ ތަ -
 .ފައިސާ ގެންދާކަން

ޤަޥާއިދުން ފިހާރައަށް ގެނެވޭނެ ރަގަޅު އިންތިޒާމެއް ކޮންމެހެން ގެންނަންެޖހޭ މުދާ   ހުސްވަމުންދާ މުދަލާއި، އަލަށް -
 .އަދި ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން

މުދާ ގެންނައިރު ބިލްގައިވާ ތަެކތި ހަމަތޯ ބަލައި ހަމަ ނުާވނަަމ އަނބުރާ އެތަކެތި ޮފނުވާލެވޭަކމަށް މަޢްލޫމާތު  -
 . ދެއްވާފައިވާކަން

 . މާވާކަންދިސްޓޮކް ފޮތުގެ ބާކީއާއި ސްޓޮކްގައި ހުރި ތަކެއްޗާއި  -
 .ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީގައިކަން މަގޫދޫވިޔަފާރީން ލިބޭ ފައިސާ ބަހައްަޓނީ  -
ަވނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓްގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ  5102) .ވާކަންނުހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހެދިފައި -

 .(ކަމެއްކަން
  .ނެރެފައިވާކަން ގައި  5105އޯގަސްޓް  15ޓް ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިގެ އޮޑިޓް ރިޕޯ -
 . މަޑުމަޑުން ޙައްލު ކުރެވެމުންދާކަންކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން  ރިޕޯރޓްގައި ފާހަގަ -

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވިޔަފާރި ކުރުން ހުއްޓާލާފައި ވީނަމަވެސް އެވިޔަފާރީގެ ނަމުގައި ކައުންސިލްގައި އޮތް އައިޓަމްގެ މައިނަސް ތެލުގެ  .0
   . ފިލުވައި އައިޓަމް ހުސްކޮށްލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ތެލަށް ލިބެންެޖހޭ ފައިސާގެތެރެއިން ނުލިބިލަސްވެފައިވާ ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރައްވައި،  .5
ފައިސާނުދައްކަވައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ލަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ރަށުކައުންސިލާދެމެދު ފައިސާދެއްކުމަށް 

ނޑައަޅުއްވައި ފައި ސާދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާ ޝެޑިއުލެއް ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް އެއްބަސްވެވޭ މުއްދަތެއް ކަ
 . ދަންނަވަމެވެ

ތެލުގެ އައިޓަމްބާކީ ގައި ހުްނނަްނޖެހޭ ޢަދަދު ދިމާކޮށް ސާފުބާކީ ަރގަޅަށް އެގޭނެހެން ހިސާބުތައް ަބލަހައްޓަވަމުން  .1
 . ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ވީހާއަވަހަކަށް ތެރެއިން ފާހަަގކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުކޮށް  މަގޫދޫގެ ވިޔަފާރީގެ ހިސާބުތަކާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ .2
 . ނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި ަތކާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން ޗެކްކޮށް ބެލެހެްއޓޭނެ  މަގޫދޫ .2
ހޭގޮތުން ރަށުަކއުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަްނ ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި، ވިޔަފާރި ހިންގުމާބެއިންތިޒާމެއް 

އިން ބަލަހައްޓަވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި އިދާރީ އޮނިގަޑުގައި އެތަނުގެ އެންމެހައިކަންކަްނ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާ
 . ވުމަށް ދަންނަވަމެވެބަލަހައްޓަވާގޮަތށް މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަން ޙަވާލުކުރައްވާ ސޮއިކުރު

ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިން އެކައުންޓަށްނަގާ ތަެކތި ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކުރުމުގެ އިތުރުން އެކައުންޓަްށ  .2
 .   ދޫކުރެވޭތަކެތި، ތަކެތި ނަާގފަރާުތން ބަލައިގަތްކަން އެގޭނެ ސޮއިުކރުވި ލިއުމެއްބޭއްވެވުމަށް ދަންނަަވމެވެ

ވިޔަފާރިއަށް ގެނެވޭ މުދަލަްށ ނާލުދިނުމުގައި ތަަނށްގެނެޭވ ދާގީނާ ނޯޓްކޮށް ބެލެހެއްެޓމުންގެންދެވުމަށް  .6
 . ދަންނަވަމެވެ

ރިޕޯރޓްގައި ފިޔަވަޅު  ޚާއްޞަ އޮޑިޓްރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިގެ ގައި ނެރެފައިވާ  5105އޯގަސްޓް  15 .1
ންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާފައިނުވާ އެޅުއްވުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވާފައިވާ ކަ

 . ކަންކަމަށް ލަސްނުކުރައްވާ ފިޔަވަޅުއެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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އިންޖީނުގެ ފެނަކައަށް ދޫކޮށްފައިވާއިރު، އެ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ފުރިހަމަ އަގު މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ   .1
އެ އިންވެްސޓްމެންޓްގެ އަގު  ގޮތުގެމަީތންތުން ވެފައިވާ އެގްރީމެންޓްަގއި ބުނާއައިއިރުވެސް ކޮށްފައިނުވާތީ، ެދފަރާ

 . ފުރިހަމަކޮށް ނިންމެވުމަށް ދަްނަނވަމެވެ
ނުވާީތ، އިންޖީނުގެ ފެނަކައަށް ދޫކޮށްލިިއރު، އިންޖީނުގެއަށް ލިބިފައިހުރި ފައިސާގެ ފުރިހަމަ ހިސާބެއް ބެލެހެއްޓިފައި .01

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

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

ގެ އައުޓް ޕޯސްޓްގައި ކައުންސިލުން ދެއްވަމުންގެންދަވާ ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުން މިހާތަނަށް ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީ .00
 . ވާ ފައިާސގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލް އެގޭނެހެްނ ލިޔެކިއުން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައި

މާއެކު އެ އައިޓަމްގައި މައިނަސް ވެފައިާވ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ ހިންުގން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި ވު .05
ފައިސާއަކީ، އެކައުންޓަށްޖަމާކުރެވެމުންދާ ހިސާބުތައް ރަގަޅަށް އައިޓަމްބާކީއަށް ޖަމާކޮށް ހިސާބުތައް 
ނިންމާފައިނުވާތީ އަރާފައިވާ އޮޅުމެއްކަމަށްފެންނާތީ، ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ ހުއްޓާލިއިރު އެއައިޓަމްގައި 

 . ފައިސާގެހިސާބުރަަގޅަށް ދިމާކުރައްވައިނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެހުންނަންޖެހޭ 
ވަތީ އެކަން ތަކުރާރު އައިޓަމް މައިނަސްކޮށް ޚަރަދުތައް ކުރުމަކީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފްކަމެއްކަމަށް .01

  .ނުވާނެގޮތަކަށް ކަންކަްނހިންގެވުަމށް ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް ދަންނަަވމެވެ

 ކުިލ ނެުގން  ފީާއއިކައުންސިލުން  6.1
ވަނަ މާއްދާިއން ކައުންސިލްތަކުން ޭދ  61ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

 މިގޮތުން ނެގޭ ފީތަކަކީ؛. ކަމުގައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ
 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ ( ހ)
 ޖެހޭ މަހު ފީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް ނަަގން ( ށ)
 ރަށު ފެންވަރުގައި ދެވޭ މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތަށް ނެގޭ މަހު ފީ  ( ނ)
 ކުނި ޖަމާކޮށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް ނަގާ މަހު ފީ  ( ރ)
ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީ ( ބ)  ރަށުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަ
 ންސް ފީއުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަ ( ޅ)
 ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްޗެތި އުފައްދައި ވިއްކުމާއި ވިޔަފާރިއާއި ފިހާރައާއި މާރުކޭޓް ގޮޅީގެ އަހަރީފީ ( ކ)
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީ ( އ)  ޑައިވްކުރުމަށް ކަ
ޤައުމީ، އިޖްތިމާޢީ ޭބނުންތަކަށް . )ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކުލިކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުގެ  ( ވ)

 .(ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ބިންތަކުްނ ކައުންސިލަށް ކުއްޔެއް ނެގުމުގެ ބާރު ލިބިގެންނުވެއެވެ
 .ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިާވ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ ކުލި ( މ)
 .ފަދަ ަތންތަނުގެ ކުލި ގޮއިފާލައްބަ އާއި ހިންނަ ( ފ)
 .ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި ( ދ)
ނޑައެޅިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށާއި ސަރަޙައްދަށް ނެގޭ ކުލި ( ތ) ނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓުފަހަރަށް ކަ  .ކަ
 (ފައްތިއާ، މުދާ އަރުވައި ބޭުލން. )ބަނދަރު ބޭުނންކުރުމަށް ނަގާ ުކލި ( ލ)
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 :ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 .ކައުންސިލުން ފީއާއި، ކުލި ނެުގމަށް އަދި ނިންމިފައިނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 ރައްޔިތުްނގެ މުދާ ވިއްުކމާއި ބަދަލުކުުރން  6.2
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްގެ  61ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
ނަމަވެސް ތަނުގައި . ކަ ޯކޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަންގައި ފެނަ 5101ޯއގަސްޓް  02ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ 

ބުނާ މުއްދަތުގައި އެކަްނ  ޖެހޭނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ތަކެތީގެ އަގުކޮށް ނިންމަންހުރި އެންމެހައި 
 .ނިންމާފައިނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ކުރައްވައި  ްނ ފުރިހަމައްކައި ބަދަލުކުރާނަމަ ޤާނޫނީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަތަކެއްޗެއްވިއްޔިތުންގެ އަގުހުރި ރަ

  . އިންވެސްޓްމަންޓްސްތަކުގެ ފުރިަހމައަގެއް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައިޫނނި އެފަދަކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް ަދންނަވަމެވެ

 ކައުންސިލުން ހުުޅާވފަިއވާ ަފންޑުަތއް  6.2
ގައި ވާގޮތުން ( ފ)ވަނަ މާއްދާެގ  51ދިވެހިރާއްޖޭގެ 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

    :ރެވުނު ކަންތައްތައް ޓީމަށް ފާހަގަ ކު 

ނޑުވެރިކަމާގުޅޭ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ހަދާފައިވާކަންރަށުގައި ރައްޔިތު އަދި . ންނަށް ިނސްބަތްވާ ދަ
ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް   .ގްރީން ހައުސް ހަދާފައިވާކަން 11ކޯޕަރޭޓިވްގެދަށުން ކުކުޅުގެންގުޅުމާ، ދަ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މަތީން އުފައްދަންޖެހޭ އެފަދަ އެކި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެ  ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިއާއި
 . ތައް އުފައްދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ސަމާލުކަން ެދއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެފަންޑްސް



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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 ކައުންސިލުން ޯލނު ެނުގން 6.2
ވަނަ މާއްާދގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީެގ  11ޤާނޫނުގެ  ިހންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންީފޛުކުރުމަށްޓަަކއި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކުްނނާއި އެހެނިެހން  ޕްލޭންގައި ކަ
ކައުންސިލުން ނަާގ ލޯނުތަކަށް ދައްކަންެޖހޭ . ގުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެމާލީ އިދާރާތަކުން ލޯނު ނެ

 .ފައިސާ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފަކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންޖެހެއެވެ

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ލޯނެއްނަގާފައިނުވާކަންއެއްެވސް ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 ކައުންސިލުން އެހެްނ ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ިދުނން 6.6
ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް  12ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

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

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ނުވާކަން ލޯނެއްދީފައި ކައުންސިލުން އެހެން ކައުންސިލަކަށް އެއްވެސް މަގޫދޫ   

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނުލިބޭގޮތަަކށް  ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ަފއިސާހުރެފައި އެއްވެސް މަންފާއެއްމަގޫދޫ 
 މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އެކަމުްނ ރައްޔިތުްނނަށް މަންފާއެއްކުރާނެޮގތަކަށް  ގިނަޢަދަދެއްގެފައިސާ ބަހައްަޓްނޖެހޭނަމަ،

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

ން އަނބުރާ އުޫޞލު ފައިސާ ބޭުނންކޮްށގެން ވިޔަާފރި އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުގެ  6.1
 ދައްކާގޮތަށް ތަންތަން ެހދުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އަމިއްލަ  12ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ، ފަރާތްތަކުން އެފަރާްތތަކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި  ކަ

ލަތެއް ހިންގުމަށްފަހު އަނބުރާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައވާ ހޮޓާ، ގެސްްޓ އެވަސީ
ހައުސް، ފާލަން، މަގު ނުވަތަ ބަނދަރު ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި 

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

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

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

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހިންގައި ގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންގައި ފާހަގަކޮށް އެފަދަ ބޭނުންތަކަށް ޫދކުރެވެންހުރި ބިންތައް މަގޫދޫ
ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމުމަްށ އެއްޮގތްާވގޮތުގެމަތީން އެކިފަރާްތތަކަށް ޫދކުރުމުގެ ކަންކަން  ބެލެހެއްޓުމަްށ ޤާނޫނާ

 . ދަންނަވަމެވެ

 ރިޒަރްވގެ ގޮތުަގއި ަރްއކާކުރެވުނު ޖުމުލަ ަފއިސާ 6.1
ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް  12ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

. ރވްގެ ގޮުތގައި ރައްކާކުރަންޖެހެއެވެއިންސައްތައަށްވުރެ ަމދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒަ( 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 ރަށެއްކަމަްށވެފައި، ފަހަށްފައިސާ ރައްކާކޮށް މުހިއްމުކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީ އަކީ،މަގޫދޫ
ޤަވާޢިދުން  2%ން  އިކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން މުހިއްމުކަމަށްވާތީ، އަހަރެއްގެ އާމްދަނީ އިންވެސްޓް
 . ދަްނނަވަމެވެއްވަމުންގެންދެވުމަށް ޖަމާކުރަ
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 ވަނަ ބައި އަށް
 ކުރުން ޙާޞިލުރިމަގަށް ރޭވުމާއި ަނތީޖާ ކު 1

 ޕްލޭން އެކުލަވާުލން  1.0
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝަްލ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން 12ކައުންސިލްގެ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކުރިމަގަށްރޭވުމުގައި ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަަދލުތަކާމެދު ުފންކޮށްވިސްނައި، އެކަމެއްގެ ަނތީޖާ އާއިމެދު  .0
ރާއްޖެއަށް . ބެހެއްޓުން ވަަރށްމުހިއްެމވެ ހުރިކަންކަމަށް ރޭވުންތެިރކަން ދުރާލާވިސްނައި ނަތީޖާ ނެރެެވން

އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުެގތެރޭގައި ކުރިން ވިސްނިފައިނެތް އެތައްކަމެއްއިތުރުވެ ރަގަޅުނަތީޖާތައް ފެންނަމުންދާއިުރ، 

ކުރިން ތަރައްޤީއަށްކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތައް . ނެވެނުބައި އެތައްކަމެއްވެސް އަންނަނީ ފެންނަމުން 
ކުރަމުންއައި ކަންތައްތައްވެސް ކުރިންއެހެންގޮތްގޮތަށް ބަދަލުވަމުންދާިއރު، ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް 

ވުާމއެކު، ކަންކަން ރޭވުމުެގ ޒިންމާތައް . މިއަދުމިވަނީ ބަދަުލތައްގެންަނން މަޖުބޫރުވެފައެވެ

ލައްވައިގެންތިއްބަވާ ފަާރތްތަކުން މިކަންކަމަްށ ރިޔާއަތްކޮށް، އެކަމަކާގުޅޭ ދިރާސާތަކާއި،މައުލޫމާތުތަްއ ޙަވާލުވެ
އެއްކޮށް ބަލައި،ރައްޔިތުންގެ ޚިާޔލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމާއެކު އެކަމަކާގުޅޭގޮތުން ފަންނީ މަުޢޫލމާތާއެކު ދުރަށް 

 . އްވުމަށް ދަންނަވަމެވެވިސްނުމަށްފަހުގައިނޫނީ ޕްލޭންތަްއ އެކަށަނޭޅު
އަދި މަގޫދޫއަކީ، ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ޒަމާނުއްސުރެ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަަސއްކަތްތަކެއްކޮށް  .5

ރަށުގެ ތަރައްޤީގައި ބޮޑެތިކާމިޔާީބތަކެއް ހޯދަމުން އައިސްފައިވާ ަރށަކަށްވާތީ، ރައްޔިތުންގެމެދުގައި އިޖްތިމާޢީގުޅުން 
އެބައިމީހުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯއްދެވޭެނ  އެއްގެ ލަފައާއި، މަޝްަވރާ އަދިކޮށް ރަށުތަރައްޤީގައި ވީހާގިނަބަރަގަޅު

ގޮތެއްގެމަތީން ކަންަކން ކުރެއްުވމަށާއި، ރާއްޖެއަށް އަްނނަމުންާދ ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ކަމުގެތެރެިއން ރައްޔިތުންގެ 

މެދުގައި ބައިބައިވުން ނުއުފެޭދނެގޮތެއްގެމަތީން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި،އެކަމުން ނޭދެވޭ ބޮެޑތި އަސަރުތައް 
 .އްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިނުވާނެގޮެތއްގެމަތީން ކަންކަން ގެންދެވޭތޯ ާޚއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެރަ
 

 ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން  1.5
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ހިފައިވާކަންޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ތާވަލާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށާއި،  ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމަށް އަހަރީ ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރުކުރައްވައި،
ބަދަލުތައް ފާހަގަޮކށް ޕްލޭން ރިވިއު ކުރުމުގެ އެކިއެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން ބަދަލުގެންަނންޖެހޭ ކަންކަން ގެނެވުނު 

 . ދަންނަވަމެވެ ކަތް ޤަޥާޢިދުން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށްމަސައް
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 ޕްލޭނުގަިއ ހިމެިނފަިއވާ ހަރަކާތްތައް ކުިރއަށްދާ މިންަވރު ދެެނގަތުން  1.1
 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .ކުރިއަށްދާމިންވަރު ފާހަގަކޮށް ރެކޯޑް ކުރަންޖެހިފައިވާކަންޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން  .0
 .ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އައިސްފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުތަްއ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަން .5

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޢިދުްނ ރެއިން ހިގަމުން އަދި ނިމެމުންދާކަންކަން ރެކޯޑްކޮށް ޤަޥާތެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ .0

 . ަދންނަވަމެވެ ބަލަހައްޓަވަމުން ެގންދެވުމަށް
ގެމަިތްނ ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތު 110ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .5

ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަަމލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ޮގތުގެ މަޢުލޫމާުތ ަމދުވެގެން ދެމަހުން އެއްަމހު ކައުްނސިލުން ޢާންމު 
 . ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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 ނިންުމން 
  ޖުމްލަގޮތެއްގަިއ  ،އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި، ކަންކަން ޓީމުްނބަލާަފއިވާ މޮނިޓަރިންގ، ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގައިމަގޫދޫ 
ކުރިއެރުންތަކެއްހޯދުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް އަޅާބަލާއިރު  ގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަްނކަމާވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަިރންގ 5102

 ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި، ކައުންސިލްގެ . ފާހަގަކުރަމެވެ ފެށިފައިވާކަން
މަސައްކަތު މާޙައުލާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުްނ ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ 

ޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުންގެްނދެވުމުގައި، ޤާނޫނުގައިާވ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ކައުންސިލްގެ ލި
އްޔިތުންނާ ަމޝްވަރާކުރެއްވުމާ، ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަްއ އެންމެއެދެވޭގޮތެއްގައި ގޮތުގެމަތިން ރަ

އަދި ކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަުށން ަބލަހައްޓަްނޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންނަްށ . ާފަހގަކުރަމެވެކުރިއަށްގެންދެވިފައިނުވާކަން 
 . ންމެއެދެވޭގޮތެއްގަިއ ބަލަހައްޓަވަުމންގެންދަވާފައިުނވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެއާމްދަނީލިބޭކަންކަމާއި، ަވޞީްލތަތައް އެ

އެންމެއެކަށީގެންވާ ކައުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން 
ކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި، ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އަމިއްލަ ފަރާތްތަ ގޮތެއްގައި އޮތްކަމަށް

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

 . ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ

ސް މަ  ޑިސެމްބަރު 5102އެކިކަންކަން ފާހަގަކޮށް މިރިޕޯޓްގައި ރަގަޅުކުރުމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުކުރައްވައި 
ބުތައް ރަގަޅަްށއެގޭނެހެން ބަލަހަްއޓަވަމުން ހުސްވުމުގެކުރިން ނިންމެވުމަށާ، ނިންމެވެންނެތްަކންކަން ލަްސވަންދިމާވާ ސަބަ

 . ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

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

ކައުންސިލްގެ ކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް ެބލިބެލުމުގައި މޮނިޓަރިންގ ީޓމަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާ  މިފުރުޞަތުގައި
ކަުއންސިލްގެ ރައީސާއި، ކައުންސިލް މެންބަރުްނނަށާއި، އިދާރީ ެއންމެހައި މުވައްޒަފުންނަްށ  މަގޫދޫއެހީތެރިކަމަށްޓަކައި 

 . އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

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

 .ނަވަމެވެމަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިގާނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދަން 

ވަނަ މާއްދާގައިާވ ގޮތުގެ މަތިން  002ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .0
އަދި . ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ޢާްނމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ

ބޭއްވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ސަަބބު ރަގަޅަށް ލިޔުއްވައި އެހަފްތާގައި ބައްދަލުވުން  ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމެއް
 .  ނުބޭއްވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން އެޭގގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިުއމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ

ލަހައްޓަވަުމްނ ލްޮކށް ބަޤަވާއިދުން ފައިއާއި ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާ ޖަލްސާ ބާއްވާނަމަ އެޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ  .5
އަިދ އެޖެންޑާކުރުމަށް ކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަތައް ޤާޥާޢިދުން އެޖެންޑާ . ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 . ކުރައްވަމުންގެންދެވުމަށް ދަންނަަވމެވެ
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ލުވުން ބާއްވާ ގައި ވާގޮތަށް ކައުންސިލް ޢާންމު ބަްއދަ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  02ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  .1
ދުވަސް ކުރިން ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންަންށ  5ތަނާއި، ވަގުތާިއ އަދި އެޖެންޑާ 

 .ފޮނުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ދިމާކުރައްވައި ރިޕޯޓާއި ފޮތާއި ، ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރައްވާއިރު ޙާޟިރީ ފޮތް ޗެކް ކުރެއްވުމަށްފަހު .2

 . ދަންނަވަމެވެ ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެއްވާއިރު ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު މުސާރަ  .2

ދެއްވުމަށާ އަދި ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމާއެކު ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ޤަވާއިދުން ތައްޔާރު ކުރައްވައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށްވެސް 
 . ދަންނަވަމެވެ

 . ހާޟިރީގައި އޮފީސް ހުޅުވާ ގަޑި ހިމެނުންވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ .2
ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯމުގައި އަދި ސަލާމުގައި ހުރިކަން އަންގައިދޭ ފޯމުތަކުގައިވެސް އެއިރަކު  .6

 . ހުންނެވި ވެރިޔަކު ސޮއިކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ ކައުންސިލް ހިންގަވަން
ދޮށީ އުމުރުގެ ބޭފުޅުންނާއި، އަންހެނުްނނާއި، ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ނިންމަންޖެހޭ ކަްނކަމުގައި ކައުންސިލުން  .1

ވިޔަފާރީވެރިންނާއި ތަޖްރިބާ ކާރުންނާއި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯއްދެވުމަށް ބައްދަލުވުންތަްއ 
އި، ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާ. ބާއްވާމުންގެންދެވުމަށް ަދންނަަވމެވެ

 . ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ
އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުުވންތައް ޤަވާއިދުން ބާއްވައި މުހިްއމު ކަންތައްތަްއ  ކައުންސިލަރުންނާއި .1

 . ދަންނަވަމެވެ މަށްކުރައްވަމުން ގެންދެވުއިދާރީ މުވައްޒަފުންނާވެސް ޙިއްސާ 
ވަނަ އާއްމު  11ވަނަ އަހަރުގެ  5102ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމަށް ކައުންސިލް  .01

ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިާވތީ، ކައުންސިލަރުންނާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރައްވައި ލިޔުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށް 
 . ދަންނަވަމެވެ

އިތުރުގަޑީގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށާިއ، ޮއންނަ އުޞޫލާއި  .00
އެއްގޮތަށް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒަރުގެ 

ރެކޯޑްތައް ޤަޥާޢިދުން ބަލަހައްޓަިއ، ލިޔެކިޔުންތައް ދިމާވާނެހެްނ ބެލެހެއްޓުމުގެ ތެރެއިން ކުރުމަާށއި، އިތުރުގަޑީގެ 
އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ދުވަހު ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދިއުމަްށ ، ފުރިހަމަކުރައްވައި

 . ދަންނަވަމެވެ
ކަމާއި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ދުވަހު ޔައުމިއްޔާއަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އޮފީހުގައި ހިންގާ ކަން .05

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

" އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާ ފޮތް"ކުރައްވާފައިވާ އިދާރާ ހުޅުވާ ގަޑިއާއި ލައްޕާގަޑީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ަތއްޔާރު .01
 .ހަމަ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެޤަވާއިދުން ފުރި

ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެމަީތން ރަށުކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުްނ ހިންގަމުންދާ ރައްޔިތުންނަްށ އާމްދަނީ ލިބޭނެ  .02
ންކަން މިހާރަށްވުެރ ހަރުދަނަކަމާއެކު ވަޞީލަތްތަކާއި،ކަންކަމާިއ، ިއޖްތިމާޢީ މަސައްކަތްތަކާއިބެޭހ ކަ

ރަށުކައުންސިލްއިދާރާއިން ބަަލހައްޓަމުންގެންދެވޭެނ ހަރުދަާނ ނިޒާމެއް ރަށުކައުންިސލް އިދާރާގެ 
 . ހަމަެޖއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ އިދާރީއިންތިޒާމްގެތެރެއިން

ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް  ޗަރޓާސަރވިސް ޕީ އާއި .އޯ.އެސްކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތާއި ޚިދުމަތްތަކަށް  .02
 . ދަންނަވަމެވެ
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ހިންގުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި އެމަސައްކަތަކުން ރައްޔިތުންނަށް  މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި .02
އެންމެފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ަމސައްކަތްތައް ހިންގޭނެ ނިޒާަމކަށް ކަންކަން ބައްަޓންކޮށް ވަކި ސިޔާސީ 

ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މަސްލަޙަތަށްވުރެ  ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް މުވައްޒަފުންނުވުމަށާއި،ފިކުރެއް
މުޅި މުޖްތަމަޢުގެ މަސްލަހަތަށް ބައްލަވައިގެން މަސައްކަތްތައް ހިންގެވުމަށާއި،  އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ 

ސިލް އިދާރާގައި ނުހިންގުމާއެކު، ލާމަރުކަޒީ ާޤޫނނުން ކައުންސިލަްށ ސިޔާސަތުތަކަށް ބުރޫއަރާފަދަ ކަންކަން ކައުން
 . ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ އެންމެހައިކަންކަން ހިންގުމަށް ސަމާލުކަން ދެްއވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްަދުލވުންތައް ޤަވާއިދުން ބާއްވަވައި މުހިއްމުކަންކަން  .06
ކުރެއްވުމާ، ނިންމެވުމުގައި، ކައުންސިލަރުންނާއި، ިއސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންާނ 

އްޒަފުްނގެ ގުޅުން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެގޮތެއް ހިއްސާކުރައްވައިގެން، ކައުންސިލަރުންނާއި، އެންމެހައި މުވަ
 . ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ޒަމާނަށް އަންނަބަަދލުތަކަށް ުމވައްޒަފުން އަހުލުވެރިވެ ކުރިމަގަށް ކަންކަން ދަތިނުވެ ކުެރވޭނެފަދަ ޤާބިްލ  .01
މުވައްޒަފުން ބައްޓަންކުރުމަްށ ކައުންސިލުން ބަޔަކަށްވުމަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، އެމަގަށް 

ކުރެއްވެންހުރިކަންކަން ކުރެއްވުމަށާ، މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަތިނުވާނެހެން ބޭނުންވާ ވަޞީަލތްތަްއ ޤާއިމްކުރުމަށް 
 . ދަންނަވަމެވެ

ސައްކަތްތައް ކުރަންހުންނަ މަސައްކަތްތައް ދުރާލާ ރާއްވަވައި މަސައްކަތު ތާވަލެއް ތައްޔާރުކުރައްވައިގެން މަ .01
 .ދަތިނުވެ ހިންގޭނެޮގތެއްގެމަތީން ކަންކަން ހިންގެވޭނެ އިްނތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން ދެމަހުން އެއްމަހު ކައުންސިލުން ޢާންމު  .51
 . ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ

އަހަރެއްގެ ފެބްރުވަރީ ައދި ޖުލައިމަހުގައި ރައްޔިތުންނަްށ އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ބާްއވާ ބައްދަލުވުމުެގ ކޮންމެ  .50
ށް ކޮންމެ އަހަެރއްގެ ޖުލައި މަހު ދުވަސް ކުރިން ރިޕޯޓްތަކާއި ޕްލޭނާއި ބަޖެޓްގެ މަޢުލޫމާތު ާޢންމުކޮށް ހާމަކޮ 6

ކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް އަދި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުވަރީ މަހު ފާއިތުވީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައް
އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓާއި އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅައި ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ 

  .ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ވަނަ  11މިޗެޕްޓަރގެ " މާލީ ހިސާބުތައް"  12ޗެޕްޓަރ ( 5112/1: ޤާނޫނު ަނމްބަރު)މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ  .55

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އެއަހަރެއްގެ މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް 
 .   އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮުނވަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ

  . ޑިޓެއް ކުރެއްވުމަށް ަދންނަވަމެވެކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލްގެ އިންޓާނަލް އޮ .51
ގެމަތިްނ ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތު 12ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .52

ިއންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަަދދެއް ރިޒަރވްގެ ( ަފހެއް) 2ކައުންސިލްތަކަށް ހިނގާ އަހަރު ލިބޭ، އާމްދަނީގެ 
 . ރައްކާ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ ގޮތުގައި

ރަށުކައުންސިލް އުފެދުމުން ރަްއޔިތުންގެ ނަމުގައިހުރި ހަރުމުދަަލކީ، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރަށުކައުންސިލްއިދާރާއިން  .52
ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ތަކެތިކަމަށްާވީތ، ރައްޔިތުންގެ އެންމެހައިމުދާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަވަމުންގެންދެވުމަްށ 

 . ވަމެވެދަންނަޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދެއްވުމަށް 
ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގާނަމަ މާިލއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަްށ އެދޭ ފޯްމ ބޭނުންޮކށްގެްނ  .52

އެފޯމް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ވަކި ފައިލެއްގައި ފޯމް ނަމްބަރުގެ ތަރުތީބުްނ ،ގެންދެވުމަށާ  ތަކެތި ނަގަމުން
އަދި ސްޓޮކަށް ތަެކތި ހޯދުމާއި ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމުގައިވެސް . ަދންނަވަމެވެ ބަލަހައްޓަވަމުން ެގންދެވުމަށް

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުރިހަމަ ުކރަންޖެހޭ ފޯމްތައް ( ބ)ވަނަ މާއްދާގެ  15ވަނަ ބާބުގެ  11މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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ކުން ތަކެތި ދޫނުކުރުމަށްވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ސްޓޮކަށް ތަކެތި ބަލައި ނުގަތުމަާށއި އަދި ސްޓޮ
ސަމާލުކަންދެއްވުމާއެކު، މުދަލަްށ އޯޑަރު ކުރާ ފޯމްގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ައދި ޕްރޮކިއުމަންޓް 

 . މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުންވެސް  ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަުމން ގެންދިުއމަށް ދަންނަވަމެވެ
ގައިވާ ގޮތުެގ  1.11ތި ހޯދުމުގައި ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މުދާ ުނވަތަ ތަކެ .56

މަތިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ިލޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްަފހު ޚިދުމަތް ނުވަތަ މުދާ ޯހުދމަށް ސަމާލުކަން 
 1.02ޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑުތަކެތި ހޯދާނަމަ މާލިއް 52111/-އަދި . ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި ނޫނީ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަމުން ނުގެންދިއުމަްށ 
 .  ދަންނަވަމެވެ

 1.11ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގު ކުޑަ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ހޯއްދެވި ނަމަވެސް މާލިއްޔަތު ަޤވާޢިދުގެ  0111/- .51
 . ންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެގައިވާ ލިޔު

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުްނތަކާބެހޭ ފޯމުގައިވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ގޮޅިތައް  .51
 . ފުރިހަމަ ކުރައްވައިގެން ބޭނުންުކރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ރާއަށް ހޯދުމުގައި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ުމދަލެއް ކައުންސިލް އިދާ .11
މިފޯމާއިބެހޭ ަމޢްލޫމާތު ާމލިއްޔަތު ޤަވަޢިދުެގ . ބެލުންތަާކ ބެޭހ ފޯމް ފުރިހަަމނުކޮށް ދޫކޮށްނުލެއްވުަމށް ދަްނނަވަެމވެ

 . ގައި ވާނެއެވެ( ރ)ގެ  0ވަނަ މާއްދާގެ  IIވަނަ ބާބުގެ  1
ރުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބަޖެޓް ފައިސާ، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އެހެނިހެން ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރާ ވައުޗަ .10

ފައިސާ އަދި ބަޖެޓުން ފައިސާ ނެގުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްްޓރީއަށް ފޮނުވާ ވައުޗަރު ތަކުގައިވެސް ނަމްބަރު 
މަިތން  ވަކި ވަކި ގައިވާ ޮގތުގެ ( ށ)ގެ  0ވަނަ މާއްދާގެ   I 1ޖެއްސެވުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު 

 . ތަރުތީބުން ނަްމބަރު ޖައްސަވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ނެގުމަށް ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ ވައުޗަރާއި ޙަވާލަދީ އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރުމަށާއި  ބަޖެޓުން ފައިސާ .15

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން އެފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަފާތު ބިލްތަަކށް ވަކި ަޚރަދު ވައުޗަރު 
ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ވައުޗަރު  ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހިފައިވާ ަފއިސާ،ތައްޔާރުކުރައްވައިގެން ކޮންމެ 

އަދި މިގޮަތށް ތައްޔާރުކުރައްވާ ޚަރަދު ވައުޗަރުތައް ނަމްބަުރ . ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ލާ ޮކންމެ ޚަރަދު ވައުޗަރަކާއެކު އެވައުޗަރުގައިވާ ބި. )ތަރުތީބުން ފައިލްކުރައްވަމުން ެގންދެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ

އަދި މާލޭން ގެނެސް އެމަހުގެ .( ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަޞްލު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
ފައިާސ . ނިޔަލަށް ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުްނނަ ބަޖެްޓ ފައިސާގެ ބާީކ އެނގޭނެ ފޮތެއްވެސް ޮއންނަންާވނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ  IIގެ  1ވާނީވެސް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބުޚަރަދުކުރުމަށް މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ހުއްދަ ދެއްވަން
ގައި ބުނެފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަެކއް ފުރިހަމަ ވުމަށްފަހު ވައުޗަރާއެކު އެލިޔުންތައް  11ވަނަ ނަމްބަރުގެ  15

  .ވާނަމައެވެ
ގައިވާ  2.02އްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ މާލިކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްތާގެ ިތޖޫރީ ރިޕޯޓް  .11

 . ގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަްށ  2.11ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ޚަރަދު ހިސާބު މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .12

 . ދަންނަވަމެވެ
 1ގެ   Iހުޅުވައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ގެންދާތީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި އެކައުންޓް .12

ގައިވާ  52ވީމާ،  މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް .  ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮންނަންޖެހެއެވެ
ހަމައެއާއެކު . ންނަވަމެވެނަމޫނާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ދަ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކައުންޓްބާކީކޮށް ބަލަހަްއޓަންޖެހޭތީ ެއކައުންޓް ބާކީ  0.05މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 
 .  ފޮތެއްވެސް ތައްޔާރު ކުރައްވައިގެން ބަލަހައްޓަވަުމން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ( ށ)ގެ  5.12މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް .12
 . ތައްޔާރުކުރައްވައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިއުަމށް ަދންނަވަމެވެ

ގައިވާ ގޮތުެގ ( ހ)ގެ  5.10ކައުންސިލަށް ބަލައިގަްނނަ ސަރުކާރު އާމްދަނީގެ ފައިސާ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  .16
 . ންކް އެކައުންަޓށް ޖަމާކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށްެވސް ދަންނަވަމެވެމަތިން ޕަބްލިކް ބޭ

ސްޓްރީއަށް އެރުވިފައިނުވާ ތަކެތި ހަރުމުދަލުެގ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވައި އަދި ސޮފްޓް ކޮޕީއެކޭ މުދަލުގެ ރަޖިހަރު .11
 . އެއްގޮތަށް ފޮތެއް ތައްޔާރުކުރައްވައިގެން ބަލަހައްޓަވަުމން ގެންދެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ

ހެއްދެވުމަށް " ރަޖިސްޓަރީ އާމްދަނީ ފައިސާގެ " ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށް ފައިސާލިބޭ ކަންކަމުގެ ރިކޯޑެއް .11
 .ދަންނަވަމެވެ

ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީގެ ގޮުތގައިލިބިގެންޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިާސއާއި، އެކިގޮތްގޮތުން ރަށުކައުްނސިލަށްލިބިގެްނ  .21
ގެ ވަރުކުރެވޭނެ ރަގަުޅހިސާބެއް ބެލެހެްއޓިފައިނުވާީތ، ރަށުކައުންސިލްޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އައިޓަްމބާކީތައް ކަށަ

ބެއްލެވުމުގެދަށުގައިހުރި ފައިާސއާއި، އެކައުންޓްތަކުގައިހުރިފަިއސާއަކީ ކޮންކަމަކަށްލިބިގެން ކޮންއައިޓަމަކަށް 
 . ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން ކަށަވަރުކޮށް ހިސާބުތައް ބެލެހެްއޓެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ

ކަކީ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ރެކޯޑް ފައިލްގައި އޮންަންނ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާްނތަކާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަ .20
ފައިލްތަކަށް ލެވިފައިނުވާ އެފަދަ ލިޔުންތައް ފައިލްތަކަށް ލުމަށާއި ޤަވާއިދުން ވަޒީފާ  ކަކަށްވާތީ،ޖެހޭ ލިޔުންތަ

 .ބަޔާންތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްޓަކައި އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ
މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނާއި ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ސޮއި  .25

 . ނުކުރައްވާހުރި ލިޔުންތަކުގައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށާ، ށްސަލާމް ފޯމާއި ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯމްގައި ސްޕަވައިޒަރު ސޮއި ކުރެއްވުމަ .21

ޗުއްޓީ ޗިޓް ތައްޔާރު ކުރައްވާއިރު މުއްދަތު ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު ނޫނީ ތައްޔާރު ނުކުރެއްވުމަށް 
 . ދަންނަވަމެވެ

ގެ ގައިވާ ގޮތުގެަމިތން އެޤަވާއިދު(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  2.50މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓްރީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  .22
އަދި މީެގ އިތުރުން ވަގުތީ . ގައިވާ ނަމޫނާާއއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ 02އެނެކްސް 

 . މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ވަކިން ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ
ޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ފޮތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށާއި ފައިލްތަކުގެ ރަ .22

 . ދަންނަވަމެވެ
ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިންގޭނެގޮތަކަށް އިންތިޒާމް ކުރުމަށާއި، ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި  .22

ނޫނާއި ޤަވާޢިާދ ޤަޥާޢިދުތަކާ އުޞޫލްތައް އަވަހަްށ ނިންމުމަށް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައި އެފަދަކަންކަން ނިންމައި ޤާ
 . އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންއެއަށް ޢަަމލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަވަހަށް ހަމަެޖއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ގައި ބޭުނންކުރެވޭ ދަޅާއި، ފުޅިފަދަ ތަކެއްޗާއި އެފަދަ އެހެްނތަކެތި އުކާފައި ރަށުތެރޭގެ އެކިތަންަތނަށް ކުނީެގ ގޮތު .26
ނެފަދަ މަސައްކަތްތަކެްއ ކުރަންޖެހިފައިވާތީ، ރަށުެގ ސާފުތާހިރުކަން ހުންނަހުރުމަށް ހުްއޓުވުމެއް ގެނެވޭ

ރަގަޅުގޮތެއްގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި، ރަށުގެ މަގުތަކާއި އިޖްތިމާއީ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ކުނިފަދަ ތަކެިތ 
އް ސްކޫލްގެ ތިމާވެށި އުކަމުންދާދިއުން ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި، ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވޭނެ އިތުރު މަސައްކަތްތަކެ

އަދި . ކްލަބާއި، ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި، ޒުވާނުންގެ ކްލަބާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭތޯ ބެއްލެވުަމށް ަދންނަވަމެވެ
ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓޭނެޮގތެއް ހަމަަޖއްސަވައި ހެޔޮގޮތުގައި އެތަކެތީގެ ބޭނުންކުރެވޭނެ 

 . މްކުރެވޭތޯ ބެއްލެުވމަށް ދަންނަވަމެވެމާހައުލެއް ޤާއި
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ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލެވޭ ތަކެީތގެ ތެރެއިން އަލުން ޭބނުންކުެރވިދާނެ އަދި އާމްދަނީއެއް ލިިބދާނެފަދަ ތަކެިތ  .21
 . ނައްތާލުމުގެ ބަދަލުގައި އެތަެކތި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އިތުރު ގޮްތތަެކއް ހޯއްދެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަްނަނވަމެވެ

ންދުވަހަށް ގޭގެއިން ކުިނ ނެގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި ޕިކަޕެއް ހޯއްދެވޭތޯ މަސައްކަތް ދުވަހު .21
 .  ކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ

ރަށުގެ ބަނދަރާއި ރަށުގައި ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ޖެޓީ ޭބނުންކުރާނެގޮތުގެ ޤަޥާޢިދާއި އެަކމާބެހޭ އުޞޫލެއް  .21
 . އި، ޤަޥާޢިުދން އަމަލު ކުރަމުންގެންދެވޭނެގޮތެއް ހަަމޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެއެކުލަވާލުމަށާ

އަލަށް ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ިނމޭއިރަށް ބަނދަރު ބޭުނންކުރުާމއިބެހޭ ޤަވާޢިދެއް، ކަމާގުޅުންުހރި ފަރާތްތަކުގެ  .20
ވައިގެން ބަނދަރު މަޝްވަރާއާއެކު ތައްޔާރުކުރައްވައި، ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫުލން މީހަކު ހަމަޖައްސަ

އަދި ބަނދަރުމަތި އޮންާނނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އަތޮޅު . ބެލެހެއްޓެވޭނެޮގތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ތައްޔާރުކުރައްވައި ރަށުގެ މޫނުމަތި ވީހާވެސް ހިތްހަމަޖެހޭގޮތަަކށް ބެލެހެއްޓޭނެޮގތެއް 

 . ވެހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެ
ބިކޯކާއިން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެމާލިއްޔަތަށް މަންފާކުރާގޮތަށް ހަދިޔާކޮށް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފުރާޅުގައި  .25

ހަރުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ސިސްޓަމްގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރެވި އެތަކެތިން އުފައްދާ ކަރަންޓް ބޭކާރުގޮތުގަިއ 
ށްގެނައުމަށްޓަކަިއ ފެނަކަ އާއިކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް އިތުރަށް ދިއުމަށް ދޫކޮށްލެވި ހުރިހުރުްނ ހުއްޓުވުމަކަ

އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އެކަން އަވަހަށް ހަމަޖެހޭޯތ ، ކުރިއަށްގެންދަވައި
 . ށް ދަންނަވަމެވެބެއްލެވުމަ

ފެނަކައާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަރަންޓް ޚިދުމަތާގުޅޭ މަގޫދޫގައި ރައްޔިތުން ދެމުންގެންދިޔަ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް  .21
 . ކަންތައް ވީހާއަވަހަކަށް ނިންެމވެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގުކުރެއްވުމުގެ

ރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ރަށުގެ ސަރވޭގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ހުއްޓިފައިވާތީ  .22
ސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކަވައިގެން އިތުރަށް އެމަ

 . މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަްއ އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އިުތރުވަމުންދާތީ މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހިންގާ  .22

ތުރުކޮށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެފަދަ ބަލިަތކުން ރައްކާތެރިކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތައް އި
 . މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ޕްރީސްކޫލްގެ ތަޢުލީމް މަގޫދޫ ސްކޫލްގެ ބެލުމުގެދަށަށް ބަދަލުެވފައިވުމުން، މިހާރު އެޢިމާރާތުަގއި ކައުންސިލްގެ  .22
ވުމުގެދަށުން ނާޝަރީ ކްާލސްތަކެއް ހިންގަންފަށާފައިވާީތ، ކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ބެއްލެ

ދެއްވާނަމަ، ދެމެހެއްޓެނިިވގޮެތއްގެމަތީން ނާޝަރީ ކްާލސްތައް ހިންގޭނެގޮތްތަކެްއ ހޯއްދަވައިގެން 
އި އެަފދަ ތަޖްރިބާ ިލބިފައިވާ ބައެއްެގ ބެލުމުގެދަުށން އެޚިދުމަތްދެއްވުމަށާއި، ތުއްތުކުިދންތަކެއް ގެންގުޅުއްވުމުގަ

ނޫންގޮތަކަށް ކުިދންބަަލހައްާޓނަމަ، ކުދިންގެ އަޚްލާޤާިއ އުޅުމަށް އެހެންކުދީންެގސަބަބުން ނޭދެޭވ 
ތޯ އަސަރުތަކެއްކޮށްފާނެކަން ބައްލަަވއިގެން، އެފަދަ ކްލާސްތައް ހިންގުމުން ކުދިންނަށް ކުރަނީފައިދާޯތ ނުވަތަ ނޫން

ރަގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައި ނޫނީ އެފަދަ ޚަރަދުތައް ކައުންސިލުން ނުކުރައްވާގޮތަށް ަހމަޖެއްސެވުމަށް 
 . ދަންނަވަމެވެ

ނާޝަރީ ކްލާސްތައް ރަށުކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން ހިްނގަވާނަމަ، އެކްލާސްތައް ހިންގަވާނެ ޤަވާއިދެއް  .26
 . ވައި އެއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކުރައްވަމުންގެންދެވުމަްށދަންނަވަމެވެއެކުލަވާލައި އެޤަވާޢިދު ޢާއްމުކުރައް

މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ފުރިހަމަކޮށް އަދި ޤަވާއިދުން ކޮންމެ މަހެއްގައި ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު  .21
 . ކުރަމުންގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 . ރގެ ބޭނުން ެއދެވޭގޮތެއްގައިކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުަމށް ދަންނަވަމެވެސެންޓަ -ޕްރީ ސްކޫލްގައި ޤާއިމްކުރައްވާފައިވާ އީ .21



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް މަޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްިދނުގެ މަސައްކަތް  .21
 . ފެށޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ަދންނަވަމެވެ

ނޑުތަކާއި ބިންތައް ެބލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި،  .20 ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަ
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް  އަދި. މިހާރުވެސް ބަލަހައްޓަވަމުންގެްނދާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

އިންތިޒާމްތަކެއް ހޯއްދަވައި އެކަންވެސް  ކްފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެޕާ ޤާއިމްކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށާއި، 
 .ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަެމވެ

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ، ރަށުކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަތަކަށްވާތީ، އެަތންވީރާނާވުމަްށ  .25
މަސައްކަތްތައް ރަށުކައުންސިލްގެ  ދޫކޮށްނުލެއްވުމަށާއި،  އެމަރުކަޒު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުމުެގ އެންމެހައި

 . ބަޖެޓްގައި ހިމަނުއްވައިގެން ނުަވަތ ބަޖެޓަށް ލިިބފައިވާ ފައިސާއިން ކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ 
ނިލަންދޫގައިހުރި ޗިލްޑްރަން ަސރވިސް ސެންޓަރާއިގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީފޭރާން ރަގަޅުކޮށް ކުޑަކުިދން ހެޔޮގޮތުގައި  .21

މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށާއި، ގޭތެރޭގައި ކުރާއަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ރަށުގައިހިންގެންހުިރ ބޮޑުކުރެވޭނެ 
 . ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ހިންގެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނގެ ަދށުން އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ މަުރކަޒެއް ޤާއިމްކޮށް  އިދާރީ ާދއިރާތައްލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  .22
ހިންގުމަކީ، ރަށުކައުންސިލުން ުކރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ، އެފަަދ ަމރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށާއި، މަރުކަޒު 

ލުން މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓެޭވތޯ ޤާއިމްކުރެވެންދެން އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތާއި ގުޅިފައިވާކަންކަން ރަުށކައުންސި
 .ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ރާއްޖެއަކީ، ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެއްއޮންނަ، ހިންގުމުގެ ބާރުތަްއ ސީދާ ސަރުކާރުހިންގަވާފަރާތުގައި އޮންަނ  .22
އިހުންނަ އަދި ރާއްޖޭގައިހުރި އެންމެހާ ބިންތަކަކީ ސަރުކާރުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެތެރޭގަ، ދައުލަތެއްކަމަށްވުމުން

ރަށްރަށުގައިހުރި ބިންތައް ބެލެެހއްޓުން ކައުންސިލްތަކާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ބިންތަކެއްކަމަށްުވމުން، ބިާމބެޭހ 
އެންމެހައި ކަންތައްތައް ޤާނޫާނިޢ ޤަޥާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީްނ ގެންދެވުމަށާއި، ޤާނޫނާއި ޤަޥާިޢދުތަކާއި ޚިލާފަށް 

އެއްވެސްކަމެއް ރަށުކައުންސިލުން ގެންދަވާަފއިވާނަމަ އެކަމެއް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަްށ ރަށުގެބިމާބެހޭ 

  .  ފުރިހަމަކުރައްވައި ނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 . ގޯތީތަކުގެ މިންތަކާއި ރަޖިސްޓްރީއާއި ދިމާނުވާ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އިސްލާޙް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ .22
ކީ ބިންފުރިފައިވާ ރަށަކަށްވާތީ މިހާރު ރިޒާވްކޮށްފައިވާ ބިންބިމާިއ، ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ހިއްކާފައިވާ މަގޫދޫއަ .26

ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްުވމަށް ޕްލޭނެއްރާއްވަވައި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އެބިމުގެ ބޭނުން 
 . މެވެކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް ދަންނަވަ

ޒަމާނުއްސުރެ މަގޫދޫގެ ޚާއްސަ ތަނެއްގެގޮތުގައި އޮންނަ އަދި ެއތަނުގެބޭުނން ރައްޔިތުން ހިތްހަަމޖައްސާލުމަށާއި،  .21

ނޑު" އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކަށާއި ޙަފްލާތަކަށްބޭުނންކުރަމުންދާ  ރީތިގޮތުގައި ބާއްވަވަިއ " މަގޫދޫ ދޮންފަސްގަ
ހަލާކުނުވެ އިތުރަށް ރަގަޅުވާނެގޮތްތަކެއް ހޯއްދެވުމަށާއި،  މަގޫދޫއިން ފާހަގަކުރެވޭ އެ ޚާއްސަތަން

ނޑާ އެކުވަމުންދާ ގާކުޑިތައް ނޑު  ،އެސަރަޙައްދަށްޖަމާވެ، އެތަނުގެ ރީތި ހިމުންދޮންވެލިގަ އެވެލިގަޑާއެކުވެ ދޮންވެލިގަ
 .ހަލާކުނުވާނެގޮތެއް އަވަހަށް ހަމަެޖއްސެވުމަށް ދަންނަވަމަމެވެ

އެންމެއެކަށީގެންާވ ސަރަހައްދުތައް ހަޑިވާގޮތަށް ބަހައްޓާފައިުހންނަ ތަކެއްޗާއި، އިޖްތިމާޢީ ބައެއްރަށުގެ މަގުތަކުގައި  .21
އެފަދަތަްނތަން މިހާރަށްވުެރ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޭޓނެ އިންތިޒާމެއް ނުާވީތ،ސާފުކޮށްބެެލހެއްޓިފައިގޮތަށް

 . ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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ރޭގަޑުއަލިމަޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަކުގައި އިތުރަށް ބައްތިޖަހައި ޤަޥާޢިދުްނ ބަލަހައްޓަމުްނ  މިހާރުރަށުގައި  .61
 . ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުަވހަށް ދުއްވާތަކެިތ އިތުރުވަމުންާދތީ، ޤަޥާިޢދާ އެއްގޮތަްށ ކަންަކން ބެހެްއޓުމަްށ  .60
މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް  މަސައްކަތްކޮށް، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް

 . ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯޭދެނމަގެއް ތަނަވަސްކޮށް ރަށުގެ މުޖްތަމަޢު ކުށުގެވެށިން ސަލާަމތުން ބޭއްވެވޭޯތ ފު .65

މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށާއި، ފުލުހުންނާ ރަށުކައުންސިލާދެމެުދ އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އިތުަރށް ރަގަޅުކުރުމަށް 
 . ދަންނަވަމެވެ

އްޔިތުން ކުއްޔަށްިހފައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިްނގަންދޫކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގާ ިޢމާރާތަކީ، ރަ .61
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ޢިމާރާތް ކޮށްދެއްވާނެކަަމށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފަިއވާތީ، މަގޫދޫގަިއ ، ޢިމާރާތަކަށްވެފައި

 .  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ޢިމާރާތްކުރުން އަވަސްކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ފަރުދުން ދެއްވަމުންގެްނދާ އެހީ ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުމުގެ ތެރެއިން ފެންާނނެ ގޮތަަކށް ބެލެހެއްޓުަމށް  އަމިއްލަ .62

އަދި އެފަރާތަުކން އެހީދެއްވާ ވަކިކަމެއް ޮއތްނަމަ އެފަރާތެއްގެ އިޒުނައާިއ އެކުގައިނޫނީ . ދަންނަވަމެވެ
 .  ށްވެސް ދަންނަވަމެވެއެހީދެއްވާކަމަކަށްނޫނީ އެހެންކަމަަކށް ޚަރަދުނުކުރެއްވުމަ

ކުއްލި ޙާލަތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރާނެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލަށް ހޯއްދެވުމަްށ  .62
 . ދަންނަވަމެވެ

 . ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ، ޖަވާބުދާރީ ުވމާބެހޭ އުޞޫލެއް ހަދައި ޤަޥާޢިދާިއ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .62
ންސިލަށް އެކިގޮތްގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވީ ކަމުގައިވިޔަސް ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުންތަްއ ކައު .66

ކައުންސިލުން ނިންމެވުމުގެކުރިްނ ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ވީހާވެސްބޮޑަކަށް ހޯއްެދވުމަށާއި، މިފަދަ 
 . ޤަޥާޢިދުން ަބލަހައްޓަވަމުންގެންދެވުަމށް ދަންަނވަމެވެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ރަށުކައުންސިލުން

ޔައުމިއްޔާ )ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވާނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ފަދަ ިލޔުމެއް  .61
 . ބޭއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ( ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ / 

އޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮމެޓީގެ މަސް ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާއަންހެނުންގެ  .61
ދެއްވުމަށާއި، ކޮމެޓީެގ  ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަީތން ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި

 .މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެވޭތޯ ރަށުކައުންސިލުން ޙަރަކާތްތައް ރަގަޅަށް ހިންގެ
ގެ ޤަވާއިދާއި ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ މުދަލާ ފައިސާ މާލިއްޔަތުތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ  .11

 . ވެދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގައި އެކޮމެޓީއަށް އެހީެތރި
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާިއ، އެތަންތަނުެގ   .10

 .  ރައްޔިތުންނަށް މަންފާއެއް ލިޭބެނގޮތަކަށް ބޭުނންކުރަން އަވަހަށް ެފއްޓެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ަދންނަވަމެވެ 
 އަވަސް  ނެގޮތަކަށް ހިންގެން އޮތްތޯބައްލަވައި ެއކަމަށްތެލުގެ ވިޔަފާރިން ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު މަންފާއެއް ލިބޭ .15

 . ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ ހިންގަަވން ބޭނުންފުޅުވާނަަމ އެތަން ގެްއލުެމއްނެތި ހިންޭގނެ ގޮތަަކށް އެފިާހރަގެ ކަންކަން  .11

 .  އަވަހަށް އިންތިޒާމް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ރުއްގަހުން ލިބޭކާށި ގިނަދުވަސްތަކަކަށް ރުއްދަށުގައި ހުރެގެން ނުވަތަ ރަށުކައު .12

ހޮވާފައި ގިނަދުވަސްތަކަކަށް ެބހެއްޓުމުން ކާށީގެ ޭބނުންކުޑަވެ، އެއިގެ ފުރިހަމައަގު ނުލިިބ ރައްޔިތުންނަށް 
ތީ، އެކަްނ އެހެން ނުހިގާެނ އިންތިޒާމެްއ ހަމަޖެއްސެވުމަށް ލިބެންޖެހޭ ަމންފާ ކުޑަވާނެކަްނ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ

 . ދަންނަވަމެވެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           5102ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ަކުއންސިލް ަމގޫދޫުބރީ އަޮތޅު އުުތރުނިލަންދެ   
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ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ކެއިންބުއިމާ، ތަންެބލެހެއްުޓމަށް ރަށުކައުންސިލާއި، ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީއާއި  .12
ންސިލް އިދާރާގައި އިދާރީ ރަގަޅު ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ ސަރވިސް އެގްރީމެންޓްގައިވާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ރަށުކައު

އާމްދަނީ ލިބެންހުރި ކަންކަމަށް ބަާލއިރު، ބިކޯކާގެ މިހާރު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް 
ސަރވިސް ޚިދުމަތަކީ، އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ހަމައެކަިނ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ިލެބންހުރި ވަޞީލަތް 

މަްށ ކަމަށްވުމުން އެކަން ރަގަޅަށް ހިްނގެވުމަށް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރަށްވުރެ އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވު
އަދި ަރށުކައުންސިލްގެ ޒިންމާގައިހުރި އެ އިމާރާްތތަކާއި ތަންަތނާއި، ެއތަނުގައިުހރި އަގުބޮޑުތަކެިތ . ދަންނަވަމެވެ

ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވޭނެޮގތެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ވޮޗަރުން ބޭތިއްބެުވން ނުވަތަ ކެމެރާ ިނޒާމެއްގެތެރެއިން 
އްޓެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށާިއ،  ޚާއްސަގޮތެއްގައި ދަރިވަރުންތިބޭ ދުވަސްވަރު މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް އެތަންބެލެހެ 

 . އެތަންބެލެހެްއޓުމާއި، އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ދަތިނުވެދެޭވނެ ހަރުަދނާ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 5ތަޅާލައި އެބިމުގައި އަޅަން ފަށާފައިވާ  ޕާމްރެސްޓްގެ ގޮތުގައިހުރި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދީގެން އާމްދަނީ ހޯދި ތަން .12

ބުރި ޢިމާރާތް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ނިމުން ލަސްވަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ، އެ ޢިމާރާތުގެ 
މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ނިންމެވުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި އެތަނުގެ ބޭނުން އަވަހަްށ 

  . ނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެކުރެވޭ
ތެލަށް ލިެބންޖެހޭ ފައިސާގެތެެރއިން ނުލިބިލަސްވެފައިވާ ފައިާސ ހޯއްދެވުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރައްވައި،  .16

 ފައިސާ ނުދައްކަވައި އެކަށީގެންާވ ވަރަށްވުރެ ލަސްވެފައިވާ ފަރާްތތަކާއި ރަށުކައުންސިލާ ދެމެދު ަފއިސާދެއްކުމަށް 
ނޑައަޅުއްވައި ފައިސާދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާ ޝެޑިއުލެއް ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް  އެއްބަސްވެވޭ މުއްދަތެއް ކަ

 . ދަންނަވަމެވެ
ތެލުގެ އައިޓަމްބާކީގައި ހުންަންނޖެހޭ ޢަދަދު ދިމާކޮށް ސާފުބާކީ ރަގަޅަށް އެގޭނެހެން ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަވަމުްނ  .11

 . ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ގޫދޫގެ ވިޔަފާރީގެ ހިސާބުތަކާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަަގކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުކޮށް ވީހާއަވަހަކަށް މަ .11

 . ނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި ަތކާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން ޗެކްކޮށް ބެލެހެްއޓޭނެ  .11

ޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި، ވިޔަފާރި ހިންގުމާބެހޭގޮތުން ރަށުަކއުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަްނ އިންތި
ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި އިދާރީ އޮނިގަޑުގައި އެތަނުގެ އެންމެހައިކަންކަްނ 

 . ރައްވަންޖެހޭ ކަންކަން ޙަވާލުކުރައްވާ ސޮއިކުރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެބަލަހައްޓަވާގޮަތށް މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކު
ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިން އެަކއުންޓަށްނަާގ ތަކެތި ސިސްަޓމަށް އެންޓަރކުރުމުގެ އިތުުރން އެކައުންޓަްށ  .10

 .   ންނަަވމެވެދޫކުރެވޭތަކެތި، ތަކެތި ނަާގފަރާުތން ބަލައިގަތްކަން އެގޭނެ ސޮއިުކރުވި ލިއުމެއްބޭއްވެވުމަށް ދަ
ވިޔަފާރިއަށް ގެނެވޭ މުދަލަްށ ނާލުދިނުމުގައި ތަނަށްެގނެޭވ ދާގީނާ ޯނޓްކޮށް ެބލަހައްެޓމުން ގެންދެވުމަްށ  .15

 . ދަންނަވަމެވެ
ގައި ނެރެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓްގައި ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް  5105އޯގަސްޓް  15 .11

ފާދެއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާފައިނުވާ ކަންކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ލަ
 . ލަސްނުކުރައްވާ ފިޔަވަޅުއެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އައުޓް ޕޯސްޓްގައި ކައުންސިލުން ދެއްވަމުންގެންދަވާ ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުން މިހާތަަންށ  .12
 . ލިބިފައިވާ ފައިާސގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލް އެގޭނެހެްނ ލިޔެކިއުން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެރައްޔިތުންނަށް 

އައިޓަމްގައި މިހާރު ހުއްޓާލާފައިވުމާއެކު، ބޭސްފިހާރައަށްލިބޭ ފައިސާގެ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ ހިންގުން  .12
ހިސާބުތައް ރަގަޅަްށ ފައިސާގެއެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވެމުންދާ ބޭންކް ފައިސާއަކީ،  ކަމަށްދައްކާމައިނަސް 
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އައިޓަމްބާކީއަށް ޖަމާކޮށް ހިާސުބތައް ނިންމާފައިނުާވތީ އަރާފައިާވ އޮޅުމެއްކަމަށްފެންނާތީ، ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ 
 . ވުމަށް ދަންަނވަމެވެހުއްޓާލިއިރު އެއައިޓަމްގައި ހުންަނންޖެހޭ ފައިސާގެހިސާބުރަގަޅަށް ދިމާކުރައްވައި ނިންމެ

އައިޓަމް މައިނަސްކޮށް ޚަރަދުތައް ކުރުމަކީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފްކަމެއްކަމަށްވަތީ އެކަން ތަކުރާރު  .12
 . ނުވާނެގޮތަކަށް ކަންކަން ހިންގެުވމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ

ނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނެގުމުގައ ކައުންސިލުން ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ  .16 ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލަށް ނެގިދާނެފީތައްކަމަށް ކަ
 . ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ފީނެގުމުގަިއ ކުރެވެންހުރިކަންކަން ނިންމެވުަމށް ދަންނަވަމެވެ

ހިންގުމުގައި ޤާޫނނުގައިާވ ގޮތުގެމަތީން ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިއާއި އެފަދަ އެކި މުޢާމަލާްތތައް  .11
 . އުފައްދަންޖެހޭ ފަންޑްސްތައް އުފައްދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަެމވެ

 ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމަށް އަހަރީ ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރުކުރައްވައި، ތާވަލާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށާއި، .11
އެކިއެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން ބަދަލުގެްނނަންޖެހޭ ކަންކަްނ ގެނެވުނު ބަދަުލތައް ފާހަގަކޮްށ ޕްލޭން ރިވިއު 

 . ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޤަޥާޢިދުން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ރެކޯޑްކޮށް ޤަޥާޢިދުްނ  ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ހިގަމުން އަދި ނިމެމުންދާކަންކަން .011

 . ބަލަހައްޓަވަމުން ެގންދެވުމަށް ަދންނަވަމެވެ
މީގެ އިތުރުން މި ރިޕޯރޓްގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާއި، އެކިކަންކަން ގެންދެވުމަށް ލަފާީދފައިވާ ކަންކަްނ  .010

 .ންއެގޮތުގެމަތީން ގެންދަވައި ކައުްނސިލްގެ އެންމެހައިކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރު

  1431  ޝައްވާލް    22

 5102އޮގަސްޓް    11
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