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 51         މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެެލހެއްޓުން ގޮތުގެ 

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުާރ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގައާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން  .3.23
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 މަޤްޞަދު  ފާއިތަޢާރަ
 ،އިން( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 0 ގެ( 5101/2) 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

 ލިއްޔަތެކެވ2ެ އޫސްމަ
 ކައުންސިލްގެ ރަށު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި ލާމަރުކަޒީ  އަކީ ިމމޮނިޓަރިންގ މިގޮތުން،           

އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި އެޤާނޫނުގެ ދަުށްނ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އޫމަސް
ތަކާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމަށާިއ، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުއެކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް އެކި މުއައްސަސާތަކަށް 

 ތަންަތނާއި، ،މުދަލާއި ޔިތުްނގެރައް، މަތްތައް ދެމުންގެންދާގޮތާއިކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޚިދު
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވެމުންާދގޮތާއި، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރާއި، 

އިޤްތިާޞދީ، ޘަޤާފީ އަިދ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ، ށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިޮކށް، އިްޖތިމާޢީއަރައްޔިތުންގެ ކަންކަން އަމިއްލަ
 އެކަންކަން އެމަގުންކުރުުމގައި ކައުންސިލަށް ދިމާވާ  ،ނާކުރުމަށް އެކައުްނސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްަތކާއިރައްޔިތެއް ބި

ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި އިސްލާޙް ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި  5102އަދި ށާއި ދެނެގަތުމަދަތިތައް 
މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓްގައި  މި މޮނިޓަރިންގ އެކެވ2ެ ކުރެވޭޕާރފޯމެންސް އިންޑެކްސްގައިވާ ކަންކަން ބެލުމަްށޓަކައި 

ލަށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނިޔަގެ 52ފެބްރުއަރީ  5106ން  56ފެބްރުއަީރ  5102 ބަލާފައިވާނީ
މުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރު  ނިަލންދޫމައްޗަށެވ2ެ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ  ގެންގޮސްފައިވާގޮތުގެ

ކައުންސިލްގެ  ގެ ނިޔަލަށެވ2ެ މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ އަތޮޅު 2އިން  10އޮގަސްޓް  5106
ނޑައެޅި   މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކުންނެވ2ެ 12އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނުން ކަ

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

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްޮކށްފައިާވ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ  55( ގެ 7/2010ޤާނޫނު )ާޤނޫނު ަނންބަރު 
 ގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކިގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމުކުރުމާއި، ދައުވާ ލިބިގަތުމު

 ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވ2ެ 

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ސެްކރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސް 
 މުވައްޒަފުންނެވ2ެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ސީނިއަރ ސްޓާފް މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ   ސަޕޯރޓް ސަރވިސް  

ނޑައަޅާ އެމަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރަނީ ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޤާމުތައް ކަ
މަޝްވަރާއާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވ2ެ އަދި މިމުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 

 މިޝަނުން ހަދާ ޤަވާޢިދުތަކެވ2ެ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ަދށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް  16ޖުލައި  5100ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުރުބުރީ ނިަލންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިަގނޑު 
 ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރިފަހުން އިތުރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވެއެވ2ެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލަށް

ނޑުގައި ޖުމްލަ ފާސްކޮށްދީފައި ނޑުގައިވާ  ސާދަ )  02ވާ އިދާރީ އޮނިގަ މަޤާމު  0( މަޤާމު ހިމެނިފައިވެއެވ2ެ އޮނިގަ
 މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުންވަނީ ލައްވާފައެވ2ެ  ފިޔަވައި އެހެން

 މުވައްޒަފުން 

( މުވައްޒަފުްނ ތޭރަ) 02ގެ ނިޔަލަށް  5106 އޮގަސްޓް 10ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ިނލަންދޫ ކައުންސިލްގައި 
 ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައިވާ ފަންތިތަުކގައި މަސައްކަތޮކޮށްފައިވެއެވ2ެ 

 މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް 

 ޢަދަދު  
 10 ސީނިއަރ ސްޓާފް

 15 މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް 
 10                             ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ
 15  ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

 02  ޖުމުލަ 
 

މަޤާމުތަކުގައި ތިބި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުެގ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެތިރީގައި އެވަނީ 
 ޗާޓެކެވ2ެ ނިސްބަތް ދައްކުވައިދޭ

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 

 

  

 
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ކޮލިފިކޭޝަން ނެތް މެދުމަދަރުސީ ސާނަވީ ސެޓްފިކެޓް ޑިޕްލޮމާ

ގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފުންގެ  5106 އޮގަސްޓް  10ގައި  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ގައި އެވަނީ ތިރީ

 ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ތާަވލެކެވ2ެ

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު 

 ޢަދަދު  ލެވެލް  #

 2 އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް 0

 0 މެދުމަދުރަސީ 5

 5 ޘާނަވީ  2

 2 ސެޓްފިކެޓް 2

 2 ޑިޕްލޮމާ 2
 

ބަލާއިރު އެިކފަންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތާއި ހުނަރަށް ބަަލއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީީމ މަތީގައިވާ ތާވަލަށް 
 ނީއެވ2ެގޭނެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަފެންވަރު އެނ

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 

 

 

 ންސިލްގެ އިދާރާ ކައު 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިަލންދޫ
 ފ2 ނިލަންދޫ 
 ،ދިވެހިރާއްޖެ

 ޒިޔާރަތްމަގު/ ވެޔޮދޮށުމަގު 
 fnilandhoo@live.com އީމެއިލް:     622 1210 ފެކްސް:  622 1106 ފޯން ނަންބަރު:

mailto:fnilandhoo@live.com
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 ތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ކައުންސިލްގެ އިޚް 

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ ނިަލންދޫ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާްޞ ހިނގާ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު 
އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް، ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ނިލަންދެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދެވ2ެ  އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ  ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަ

 އޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ސް ކައުންސިލުގެ މަ 

ން ހިންގުމުެގ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ކީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ިނލަންދޫ ކައުންސިލަ
ކައުންސިލެކެވ2ެ މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން 50ޤާނޫނުގެ 

 ބާރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވ2ެ
ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށް ހިންގައި، ރަށް ތަރައްޤީކޮށް، މިޤާނޫނުގައި  )ހ( 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަރށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުނ2ް 
ވާލެވޭ ރަށުގެ ގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލާއި، މިގޮތުން އެކުލަރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީ )ށ( 

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުނ2ް
ރަށު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަިއ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން  )ނ( 

ސިލާ ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ރަުށ ކައުންސިުލން ތަންފީޒްކުރުމަށް ަރށު ކައުން 
 ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މިޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ތަންފީޒް ކުރުނ2ް 

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

ޖަވާބުދާރީވެ، މިނިސްޓްރީތަކުްނނާއި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޖަވާްބދާރީވެ، މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު 
ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުނ2ް  ކައުންސިލުން ކަ

ސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަ )ބ( 
 އަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދާ ހިންގުނ2ްއެކަށަފެންވަރުގައި 

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު  )ޅ( 
 ެޖހޭ ކަންކަން ނިންމުނ2ް ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިންމަން

 ރަށުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެްއޓުނ2ް  )ކ( 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާޤނޫނާިއ އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަކާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިްޤތިޞާދީ ނުވަތަ  )އ( 

އި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި އަދި އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުްނސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާ
މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްަތކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްްޓކުރުމާއި 

 މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކަުއންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކު ކުރުނ2ް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  00ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

އި ރަށުގެ މަތިން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ   )ވ( 
ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ ބިމާބެޭހ ޤައުމީ އިދާރާއިން ރަށު ކައުްނސިލާ 

 ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ފަޅާއި ބިން އެކި ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުނ2ް 
އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޭބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި  )މ( 

މިލްކުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަަދ ތަކެތި، މިޤާނޫނުގެ ަދށުްނ ހެދޭ 
   މާއި ދޫކުރުނ2ް ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ެއހެން ފަރާތް ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ިދނު

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

ފަރާްތތަކަށް ސްލަޙަތުތަކާއި މިްލކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި މަ
 ށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަަމށް ފަންޑު ދިނުނ2ް ހު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބަދަުލވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްެގ ނަން ބަދަލުވާ ޙާލަްތތަކުގައި ކުރީގެ  )ދ( 
 ވުނ2ް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ

ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެންދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މިޤާނޫނުގެ ދަުށްނ ހެދޭ  )ތ(
ނޑައެޅުމާއި ފީ ނެގުނ2ް   ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ފީ ކަ

ނަމަ ޤާޫނނާއެްއގޮތްވާ މީހުންގެ އަމިއްލަ ބިްނތަކާއި މުާދ އާއްމު ބޭނުމަށްޓަކާ ކޮންެމހެން ނަގަން ޖެހިއްޖެ  )ލ( 
 ގޮތުގެ މަތިން ޢަދުލުވެރި ބަަދލު ދިނުމަށްފަހު އެފަދަ ަތންތަން ެނގުނ2ް 

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ިޚދުމަތް ދެވޭ ތަންަތނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަދުފަހަރާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި،  )ގ( 
  ޕާކުފަދަ އާއްމު ތަންތަނަށް ނަންިދނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުނ2ް

ކާއި ަމއިދާން ފަދަ ަތންތަްނ ވަގުތީގޮުތން ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތުްނ ހުޅުވުމާއި ރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަ )ޏ( 
 ބަންދުކުރުނ2ް 

އި ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ެއީހތެރިކަމާ )ސ( 
 އެއްބާރުލުން ދިނުނ2ް 

 ބުެނފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް ޮފނުވުނ2ް މިޤާނޫނުގައި  )ޑ( 
ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން  )ޒ( 

 ކުރުނ2ް 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ ފާރާއި، ފަޅުފަދަ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ  )ޓ(

 ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުނ2ް 
ރަށުގައި އަމާން އަދި ސުލްހަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެްނހުރި  )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 

 ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުނ2ް 
 ންގުންރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހި )ޖ(
ނޑައަޅާ މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުނ2ް  )ޗ(  ޤާނޫނަކުން ކަ

 މަތްތައް ޚިދު ކައުންސިލުން ދޭ 
ނިަލންދެ އަޮތޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންޫދ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުަތކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނ، 

ން އުޞޫލުތިރީގައިވާ ޚިދުމަްތތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ ކައުންސިލުން 
 ވަނަ ާމއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވ2ެ 52ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ރަށުގެ މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުން  )ހ( 
ފެންވަރުގައި  އުނދަގޫ ނުފޯރާނެ ގޮތުގެ މަތިން ރަށު ރިގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށްއެކަށީގެންވާ ރައްކާތެ )ށ( 

 ކުނި ނައްތާލުނ2ް
 ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެެލހެއްޓުާމއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގުނ2ް )ނ( 
ށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުށްޓުވުމަ )ރ( 

ނޑުތޮށިގަ  ޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ2ްނއެއްގަމު ތޮށްޓާއި ކަ
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްފަދަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަރަންޓާ، ެފނާ، ފާޚާނާއާއި )ބ( 

 އާއްމު ޚިދުމަތް ހިންގާ ބެލެހެއްުޓނ2ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތިްނ ޕްރައިމެރީ ހެލްްތ ކެއަރއާއި ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ  )ޅ( 

 އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުނ2ް 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ބޮޑެތި މީހުންގެ  )ކ( 

 ފެްނވަރުމަިތ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުނ2ް ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ 
ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ަރށުގެ ރަސްމީ ލިއުންތައް އަރްީޝފްކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ  )އ( 

ގައި ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ލައިބްރަރީގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ަޒމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީ
 މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރުނ2ްއެކިއެކި ލައިބްރަރީން 

ނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުިޅވަރުގެ  )ވ( އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ
 ވަސީލަތްތަކާއި ޢާއްމު ޕާރކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުނ2ް 

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

މާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ލިބޭފަރާތްތަަކށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު
 މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ ީމހުން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމ ކުރުނ2ް



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  02ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

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

އެއްގޮތްވާ  އި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހާގަވާއިދުތަކާއިގަވާއިދުތަކާ ކުރުމުގެ 
ގެ ބިމާ ގުޅޭ އި އެިކއެކި ފަރާތްފަރާތުން ރަށުގޮތުގެ މަތިން ރަށުގައި އިމާރާތްުކރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަ

ރޑްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާޤނޫނާއި  ގޮތުން ހިންގާ ބިާމބެހޭ އެންެމހައި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯ
 މިނޫންވެސް ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ބެލެހެއްުޓނ2ް 

ތަރު އެުކލަވައި ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަްފތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާއި ބެހޭ ޤައުމީ ދަފް )ދ(
 ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ޭބނުންވާ ަމޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުނ2ް

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުނ2ް )ތ(
ޤަބުރުސްތާން ބެލެހެްއޓުމާއި ކަުށކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއި، ކަށުކަާމކެމީގެ  )ލ(

 ކަންކަން ހަމަޖެއްސުނ2ް 
 ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓުނ2ް  އާސާރީ ތަންތަން )ގ(
ދީނީ ގޮތުްނނާއި ޤައުމީ ގޮުތން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ާފހަގަކޮށް، ދީީނ އަދި  )ޏ(

 ޤައުމީ އިޙްތިފާލްތައް  ބޭއްވުނ2ް 
ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި  މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި )ސ(

 ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެެލހެއްޓުނ2ް 
 ޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުނ2ް ނރޭގަ )ޑ(
 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން )ޒ(
އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ިނޒާމެއް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި  )ޓ(

 ނ2ް ޤާއިމްކުރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިްނ، ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ެކފޭތަކާިއ  )ޔ(

 ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން، ހުރޭތޯ ބަލައި، އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުނ2ް 
އި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗިހި މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުުޅމާއި މަގުމަތީގަ )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 ކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަ
 ބެލެހެއްޓުނ2ް 

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛްކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް  )ޖ(
 އެހީތެރިވެދިނުނ2ް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ރަށުކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެ )ޗ(
ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް 
ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި، ރަިޖސްޓްރީ  މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަ

 ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލް ކުރުނ2ް 

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 ބެލެހެއްޓުނ2ް ގެންދާ މީހުންނާއި، 

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތަްއ  ށ(ހ) ރަށުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަ
 ދިނުނ2ް 

 
 ކައުންސިލަރުން 

ޒީ އުޞޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަހިންގަނީ ދިވެހިނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ިނލަންދޫ ކައުންސިލް 
 ކައުްނސިލުންނެވ2ެ ރަށުވަނަ ާމއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ  50ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ހިންގުުމގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވ2ެ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިަލންދޫ ކައުންސިލަކީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ 
 ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވ2ެ މެންބަރުންގެނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިަލންދޫ ކައުންސިލްގެ 

 ރައީސް    އަޙްމަދު ޢަލީ  02
 ނާއިބު ރައީސް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް  52
 މެމްބަރު   ޢަލީ ރަޝީދު 22
 މެމްބަރު  ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ  22
 މެމްބަރު  މުޙައްމަދު ޚަލީލް  22
 

 5106  ީރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަޙްމަދު ޢަލީ އެމަޤާމުން ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ  12ފެބުރުވަރ
މެްމބަރު ގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކައުންސިލް ަވނަ ުދވަހު 16ފެބުރުވަރީ  5106އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން 

 ބުކޮށްފައެވ2ެ މަދު ޚަލީލް ވަނީ އިންތިޚާމުޙައް
 5106  ިވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން މުޙައްމަދު ޚަލީލް އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާއި  00ޖުލައ

އަލުން ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް މެމްބަރު އަޙްމަދު އަލީވަނީ  51ޖުލައި  5106ގުޅިގެން 
 ބުކޮށްފައެވ2ެ އިންތިޚާ

 5106  ީވަނަ ުދވަހު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރަީއސް ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ  12ފެބްރުވަރ
ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް  02ފެބުރުވަރީ  5106އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން 

   ބުކޮށްފައެވ2ެ އިންތިޚާޢަބްދުލްއަޒީޒު އިބްރާހީްމ ވަނީ މެމްބަރު 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ފުރަތަމަ ބައި 

ކައުންސިލް ހިންުގމާިއ ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޮއންނަ ގުުޅމާއި  0
 ކައުންސިލްގެ މަސަްއކަތު މާޙައުލު 

 ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ަޤާވޢިދު  0202
ވަނަ މާއްދާެގ  000ހިނގަމުންދަީނ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގެ  ކައުންސިލް

ދަށުން ބާރުިލބިގެން ކައުންސިުލން އެކުލަވާލާފައިވާ ނިލަންދެ ައތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުްނސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 
 ދަށުންނެވ2ެ 

 ނު ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވު 

ހިންގާ ޤަވާއިދު ދަލުވުމުން ވަނަ އާންމު ބައް 12ގައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  50މާރިޗް  5100
 ފާސްކޮށްފައިވާކަނ2ް 

 ކައުންސިލްގެ ޢާންުމ ބަްއދަލުވުންތައް  0252
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު  002ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެްއ ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމް ކުރެއެވ2ެ 

 :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސް،  02ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުެގ  .0 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ކަ
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުން އިސްލާހް  02ކައުންސިލް ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 ބުދަ ުދވަސްކަމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާކަނ2ްފައިވާކަނ2ް އަދި އާންމު ބަްއދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަހަކީ ކޮށް
ދުވަސް ކުރިން  15ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލަވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ބައްދަުލވުންތައް ބޭއްވުމުގެ  .5

 2ކައުންސިލަރުންނަށް ލިޔުމުން ހިްއސާ ކުރެވެމުން ގެންދާކަން
އް ބާއްވަން ޖެހޭއިރު ބޭއްވިފައި ވަނީ އާންމު ބައްދަލްވުމެ 20ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ  5102ފެބުރުވަރީ 25 .2

 ބައްދަލްވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްކޮށް ފައިލްކޮށްފައިވާ ކަނ2ް 22ބައްދަލްވުމެއްކަން އަދި  20
ބޭއްވިފައިނުަވީނ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި ބައެއް ޤަވާއިދުން ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުުވން  .2

 އި ކުއްލި ގޮތަކަށް އެއްވެލާފައި ކަންކަން ިނންމާ ގޮތަށްވެސް ކަންތައްތައް ިދމާވާތީކަނ2ް ފަހަރުކަމެއް ނެތުމުންނާ

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  06ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ  002ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ހަފްތާއަކު އެއްަފހަރު ކަުއންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ާޢްނމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ަދްނނަވަމެވ2ެ އަދި  ކޮންމެ

ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްވެވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ަސބަބު ރަގަޅަށް ލިއުއްވައި އެހަފްާތގައި ބައްދަލުވުން 
ށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވ2ެ  ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް ސަބަބު ލިއުމުން އެޭގގޮތަ ނުބޭއްވުނު

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

އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  ރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީ ކައުންސިލް ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކު 
ނޑައަޅާފައިވާ މަދު ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެކެވ2ެ އަދި ހަމަ އެއާއެކު  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަ

ތުން ކަންކަން ނިންމުމަށް ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ފަރާކައުންސިލަކީ އެންމެ އަސާސީ އެއްސިފައެވ2ެ  ކައުންސިލެއްގެ
އެދޭގޮތަށް ަހމަހަމަ ކަމާއެކު  ންކަްނ ނިންމަިއދޭ، ރައްޔިތުންބުކުރާ ފަރާތްތައް ރަްއޔިތުންނަށް ކައިންތިޚާ

ުކލަވާލާ ފޯރަމެވ2ެ ވީިހނދު، ިމއަސާސީ ޒިންމާ ކަންކަންކުރެވޭ އިންތިޒާމުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެ
 މިކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވ2ެ  އެކަމަކީ ކުޑަކުރަމުންދާނަމަ، އަދާކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ފަރުވާ

 

ވަނަ އަހަރަށް  5102ފެބްރުވަރީ  52އިން  5102ފެބުރުވަރީ  65ތިރީގައި އެވަނީ 
 ކެވ2ެ ޗާޓެ ކައުންސިލަރުންގެ ހާޟިރީ އެނގޭނެފަދަ 

 

 
 
 

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  02ގެ  01ޞަފްޙާ: 

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv         :ްއީމެއިލ Tel: 6740017:ްފޯނ                  Fax: 6740019:ްފެކްސ  
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ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  00ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 ކައުންސިލްގެ ުކއްލި ަބްއދަލުވުންތައް  0222
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ  006 ނޫނުގެން ހިންގުމުގެ ޤާއުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

 ލިބިދީފައިވެއެވ2ެކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ބައްދަލުވުން ބާްއވައި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ފައިލްކޮށްފައިވާކަނ2ް  02ގެ ނިޔަލަށް ކުއްލި  52ފެބުރުވަރީ  5102 .0
 2ޤަރާރު ފާސްކޮށްފައިވާކަން 2ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން  .5

 ފުުށއަރާ ޙާލަތްތައްކައުންސިލަރުްނގެ މެުދަގއި މަސްލަޙަތު  0222
ކައުންސިލްގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  056 ނޫނުގެން ހިންގުމުގެ ޤާއުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

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

 2ކަމަށް ބުނެަފއިވެއެވެބައިވެރިވެގެންނުވާނެ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ތު ފުށުއަރާ ޙާލަތު ެމދުވެރިވާ ބައްދަލުވުްނތަކުގައި އެކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލަރުން މެދުގައި ަމސްލަހަ 02
 ތަނާޒުލްވަމުން ގޮސްފައިވާކަނ2ް 

ވަނަ  25ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ާހލަތެއް ދިމާވެްއޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަާވއިދުގެ  52
 2ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންމާއްދާގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަހަތުފުުށއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ޤަޥާޢިދު ހަމަޖެފައިވާގޮތަށް 
   ޢަމަލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ 

 ކައުންސިލްގެ ނިންުމންތައް  0222
ކައުންސިލުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  000 ނޫނުގެން ހިންގުމުގެ ޤާއުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

އްޙަ ޞ2ަ މިގޮތަްށ ހާމަނުކުެރވޭ އަމުރުތަކަކީ ޖެހެއެވެފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ާޢންމުކޮށް ހާމަުކރަން
 ވޭނެއެވ2ެމުރެއް ކަމުގައި ނުބެލެއަ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގަިއ  22 ދޫ ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދުގެކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް އާއްުމ ކުރުމަށް ނިލަން .0
ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ހަަމއެކަނި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންުހރި ކައުންސިލްގެ ނިންމުްނތައް ނޯޓިސް ބޯޑުގައި 

މާރޗްއިން ފެށިގެން ހުރިހާ ނިންމުމެއް ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޢާންމު  5106ނަމަވެސް  އާންމު ކުރަމުން ގެންދާކަނ2ް
 ކުރަމުންގެންދާކަނ2ް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 އުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުންގެންދިއުމުގައި ބައެއްކަންކަން ލަސްވަމުން ގޮސްފައިވާކަނ2ްކަ .5
 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ފައިްލކޮށްފައިވާކަނ2ް .2

   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ކައުންސިލުން ނިންމަވާ ،ފިޔަވަޅުއެޅުން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށްކައުންސިލުން ނިންމާނިންުމންަތކަށް 
ނިންމުންތަކުެގތެރެއިން ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ލަސްވަމުންދާ ަމއްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވިސަަބބުތައް އެގޭގޮތަްށ 

 ފާހަގަކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ 

ކަުއްނސިލަރުންާނއި އިާދީރ މުވައްޒަުފންެގ ކަންކަްނ ނިންމުމާއި  ކައުންސިލުން 0262
 މުޢާމަލާތާއި ކޯިޑނޭޝަން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ތަކަށް އިދާރީކަންކަްނ އެޖެންޑާ ކުރެވެނީ ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯ އުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލްވުންކަ 02
 ކަނ2ް ގެންމެދުވެރިކޮށް

އެއް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި "މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް" ބޭނުން ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އާންމު ޖަލްސާއަށް މައްސަލަ 52
 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން ިނންމާފައިވާކަނ2ް

މާދާރުވެރިޔާ ސޮއިކުރައްވައި ލިޔުން ހޭ ޔުނިޓަށް ޙަވާލުކޮށްގެން ޒިންކައުންސިލް ނިންމާ ކަންތައްތަްއ ކަމާބެ 22
 އިގެން ކުރިއަށް ގެންދަާވކަންފޮނުއްވަ

 ބައްދަލުވުން ާބއްވާ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވާކަނ2ް 02ކޯޑިނޭޝަން  22

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަތައް ޤަޥާއިދުން އެޖެންޑާކޮށް ޢާއްމުބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށާ،  02
 އަކީ ޤަވާޢިދު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ހުަށހެޅޭ ތަރުތީބުން ޢާއްމު ލަމައްސަކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ 

 ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހަޅުއްވައިގެން ނިންމަވަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއްކަަމށް ދަންނަވަމެވ2ެ 
ުދން ބޭއްެވމުށާއި، އިދާރީ ވުންތައް ޤަވާއިލުކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ ުމވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބަްއދަ 52

މުވައްޒަފުންނަކީ ކައުންސިލުްނ ނިންމަވާ ކަންކަން ޢަަމލީގޮތުން ހިންގަަވންޖެހޭ ުމވައްޒަފުންކަމުން 
 ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަކީ ދެބައެއްގެ ގޮތުގަިއ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަންޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި

ކުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރައްވައި، ދެކޭދެކުން ކުޑަކުރައްވައި އެއްޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އެ
ކައުންސިލެއްގެ ފުރިހަމަބޭނުްނ ރައްޔިތުންނާ ރަށަްށ ފެްނނާނެގޮތަކަށް މަސައްކަްތތައް ގެންދެވޭނެގޮތެްއ 

 ދަންނަވަމެވ2ެ ހަމަޖެއްސެވުމަށްވެސް

 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ކަމުދޭ ރަނގަޅު ވަރަށް ރަނގަޅު

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

ންިސލަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބުެގ ކައު ، ކައުންސިލަރުންނާއި އޮންނަގުޅުާމއި ބެހޭގޮތުްނ ތިރީގައިއެވާ ސުވާލުތައް ކުރުމުން
މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެނަިލސިސް އެކެވ2ެ މިސުވާލު ކަރުދާހަށް ޖަވާބު ދީފައިަވނީ މޮނިޓަރ ކުރިއިރު ކައުންސިލްގައި 

 ތިއްބެވި ބައެއް މެމްބަރުްނނެވ2ެ 
 

 ވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އޮވޭތޯ؟ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކު 02

  

 

 

 

 

 ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާ އޮންނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟ 52

 

 

 

 
 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ އޮްނނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟ 22
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 މިންވަރަކަށް؟އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުންނާއި ޔުނިޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އިނގެނީ ކިހާ  22

  

 

 

 

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

 މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ މައްޗަށްބައެއް ގޮތާއި ބެހޭގޮުތން ތިީރގައި އެވާ ސުވާލުތައް ކުރުމުން އިދާރީ ރާވާފައިވާ
 އެކުލަވާލާފައިވާ އެނަލިސިސްއެކެވ2ެ 

 
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދޭތެެރ  02

 ދެކެނީ ކިހިނެތް؟
 
 
 
 
 
 

 

 އެނގޭ މިންވަރާ ދޭތެރޭ ދެެކނީ ކިހިނެތް؟ ސްކުރާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންނަށްކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ފާ  52
 
 

 

 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  55ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

0%

25%

13%
25%

38%

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ކަމުދޭ ރަނގަޅު ވަރަށް ރަނގަޅު

0% 0% 0%

57%

43%

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ކަމުދޭ ރަނގަޅު ވަރަށް ރަނގަޅު

15%

14%

43%

14%

14%

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ކަމުދޭ ރަނގަޅު ވަރަށް ރަނގަޅު

0% 0% 14%

29%57%

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ ކަމަކު ނުދޭ ކަމުދޭ ރަނގަޅު ވަރަށް ރަނގަޅު

 ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ 22

 

 

 

 

 ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  22
 
 
 
 
 
 
 

 

 ށް އިނގެނީ ިކހާ މިންވަރަކަށް؟ނިންމާ ނިންމުްނަތއް މުވައްޒަފުންނަ ކައުންސިލުން 22
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 ށް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަަކށް؟ތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް މުވައްޒަފުންނަކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ އުޞޫލު  02
 

 

 

 
 

 ކުރުމާއި މޮިނޓަރ ުކުރން ރިޕޯޓް މަސައްކަތް ހިނގާ ނުިހނާގގޮތް ބެލުމާިއ  0222
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ނޑައަޅައި ލިޔެފައިވާކަނ2ް 02  ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަ
ދުވަހުން ދުވަހަށް މުވައްޒަފުންެގ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް އެންމެ ރަނގަޅަށް  52

 ނުވާކަނ2ްއެކުލަވާލެވިފައި 
 މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ރޭވި ހަމަޖެހިފައިވާކަނ2ް ،މަސައްކަތް ރާވާ 22
 ސެކްޝަންތަކާއި، ޔުނިޓްގެ ހިްނގުން ހަވާލުވެފައި ތިބޭފަާރތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަނ2ް 22
ތެިރކަމާއި އެއްބާރުލުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބެމުން މުވައްޒަފުންނަށް ސުޕަވައިޒަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެހީ 22

  .ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން 
ތަކުގެ ަމސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެހެން ސެކްޝަން/ ޔުނިޓްތަކުެގ މުވައްޒަފުންނަށް ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓް 62

 އެނގޭކަނ2ް
 ހަދާފައިވާކަނ2ްމުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް  22
 ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ސުޕްވައިޒަރެއް ހަމަޖައްސާ އެ ސުޕްވައިޒަރުންގެ މައުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަނ2ް 02
ނޑުގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލަރުންނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް  12 މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަ

 ޙަވާލުކޮށްފައިވާގޮތުގެމަތީން ، ަމސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިގަމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަނ2ް 
ޔައުމިއްޔާގައިވާ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލްކޮށްފައިވާކަން، އެހެން ނަމަެވސް ބައެއް ޔައުމިއްޔާތަކުގައި  012

 2ޅުވާ ލައްޕާ ގަޑި ދިމާނުވެ ހުރިކަންއަދި ހުޙާޟިރީއާއި ޙާޟިރީ ފޮތުގައި ޙާޟިރީ އޮތްގޮތް 
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުންދުވަހަށް ބަލަހަްއޓަވަމުްނ ގެންދެވޭނެ ހަރުދަާނ ނިޒާެމއް ޤާއިމްކޮށް  02
 ދަންަނވަމެވ2ެލިޔެކިއުމުން އެކަންކަން ފެންނާެނގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް 

 ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލްކުރުމުގެ ކުރިން އިތުރަށް ޗެކް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ  52
ސްޕަވައިޒަރުންނަކީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ގާތުން ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށްވާއިރު،  22

ށް އެހީތެރިކަްނ މަސަްއކަތުގެ މާޙައުލުގައި މުވައްޒަފުންނައި ވަލައްމުވައްޒަފުންކުރާ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ބަ
 ދަްނނަަވމެވ2ެ  ފުރިހަމައަށް މުަވއްޒަފުންނަށް ދެއްވުމަށްއެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އެންމެ ބޭނުންވާނަަމ، 

ނޑުގައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކައުްނސިލަރަކާއިވެސް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަ 22 ތްތައް އޮނިގަ
ރުންނާއި އިދާރީ ހަަމޖެއްސެވުމަށާއި، ކައުންސިލަ ކައުންސިލަރުންގެ ބެއްލެވުމުެގދަށުން ހިންގަވާގޮަތށް

 ރުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެޖުމްލަ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުމުވައްޒަފުންގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ 

 ތައް އުޞޫލުމަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެްސތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި  0202
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކައުންސިލުން އެކި ކަންކަމާއި ގުޅޭގިނަ އުސޫލްތަކެއް ހަދާފައިވާކަނ2ް މިގޮތުން  02
 ުހުކުރު ކުރުމުގެ އުޞޫލ 
 ްއިދާރާ ހިންގުމުގެ އުޞޫލ 
 ްނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލ  ދަ
 ްބަނދަރު ބޭުނން ކުރުމުގެ އުޞޫލ 
 ްގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލ 

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ބެލިބެލުމުން އެސ2ްއ2ޯޕީ ފާސްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް  52
   އަދި އެސ2ްއ2ޯޕީ އެއްވެސް ފެންނަން ނެތްކަނ2ް މަސައްކަތްތާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސ2ްއ2ޯޕީ ހަދާފައިވާ ލިޔުމެއް 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ޤާނޫނުން ކަުއންސިލުން ދިނުަމްށ ލާޒިމްކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ޤަވާއިުދ ހެދުމާއި، ކައުންސިލުން ނިންާމ 

ބޭނުންވާ އެސ2ްއ2ޯޕީތައް އެކުލަވާލުން މުހިންމުކަމަށް ދެކެމެވ2ެ އަދި ހަމަ އެހެންމެ  ަތންފީޒުކުރުމަށްނިންމުންތައް 
މަތަށް އެދޭ ާޢންމު ރައްޔިތުންނަށް އެޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޢަމަލުކުރާނޭ ޮގތުގެ ުއޞޫލުތަކާއި ސަރވިސް ކައުންސިލަށް ޚިދު

ރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާވާޢިދުތަކާގުޅެގޮތުން ޗާރޓަރ އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާކު
 ދަންަނވަމެވ2ެ  ވުމަށްރެއްހަދަންޖެހޭ އުޞޫލްތައް ހެދުން އަވަސްކު އިތުރަށް

 މަސައްކަތުގެ މާަޙއުލު  0212
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އިވާ ކަންކަން: ންނާއި މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފަމަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކަމުގައި ކައުންސިލަރު



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 މަސައްކަތް ކުރާނެ ރަނގަޅު މާހައުލެއް ނެތުނ2ް 02
 ެނތުނ2ްއެކަށޭނެ ވަޞީލަތްތައް  52
 އޮފީސް މާހައުލުގައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަން އޮތުނ2ް 22
 މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާއިރު އެކަން ނުނިމެނީސް އިތުރު އެހެން ަމސައްކަތްތައް ކުރަން ޙަވާލުކުރާ ކުރުނ2ް  22
ކައުންސިލަރުން ގިނަވަގުތުގައި އޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅުއްވާތީ ބައެއްކަންކަން ނިންމުުމގައި ދަތިތައް  22

 ކުރިމަތިވަމުންދާކަމަށް އިދާރީ ގިނަ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކުރާކަން 
 ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އެންމެރަގަޅަށް ނޯންނަކަނ2ް .6

   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޖެހުމެއްނެތި އެމަސައްކަތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ހިންގުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް 02
އެންމެފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ަމސައްކަތްތައް ހިންގޭނެ ނިޒާަމކަށް ކަންކަން ބައްަޓންކޮށް ވަކި ސިޔާސީ 

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

ސިޔާސަތުތަކަށް ބުރޫއަރާފަދަ ކަންކަން ކައުންސިލް އިދާރާގައި ނުހިންގުމާއެކު، ލާމަރުކަޒީ ާޤޫނނުން ކައުންސިލަްށ 
މަްށ ހިންގެވު ށާއި ރައްޔިތުންަނށް އެންމެފައިދާހުރިގޮތެއްގެމަީތންރަ،މްކުރާ އެންމެހައިކަންކަންކުރުމަށް ލާޒި

 ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަެމވ2ެ
ކުރަންހުންނަ މަސައްކަތްތައް ދުރާލާ ރާއްވަވައި މަސައްކަތު ތާވަލެއް ތައްޔާރުކުރައްވައިގެން މަސައްކަތްތައް  52

 އިްނތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެދަތިނުވެ ހިންގޭނެޮގތެއްގެމަތީން ކަންކަން ހިންގެވޭނެ 
ބާއްަވވައި އެކުވެރި ލުވުންތައް ޤަވާއިދުން ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބަްއދަ 22

 މާހައުލެއްގައި މަސައްކަތްތައް ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ 
 

 ވަސީލަތްތައް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުިރ  02012
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އިންސާނީ ވަސީލަތާއި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 ( މުވަްއޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާކަނ2ްތޭރަ) 02ކައުންސިލްގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި  .1

މުވައްޒަފުންނަކީ ކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކުރިން ިނލަންދޫ އޮފީހުގަިއ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ  .2
 މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންކަނ2ް

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

 މަދުކަނ2ް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ސީނިއަރ ސްޓާފް މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް

ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ   ސަޕޯރޓް ސަރވިސް  

ތިރީގައި އެވަނީ ނިލަންދެ އަތޮުޅ އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތިބި އިދާރީ 

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުގެ ނިްސބަތް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓް ތަކެކެވ2ެ 

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 

   

  

 

 

 

 ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:

 އް( ކައުންސިލަރުންކަނ2ްފަހެ) 12ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ  .1

 ކޮޓަރީއެއްގައި ކަނ2ް  15ރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ ކައުންސިލަ .2

ނޑިއަކާއި މޭޒެއް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ފޯން  .3 ސިސްޓަމް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކަށް ގޮ
 ލިބިފައިނުވާކަނ2ް

 ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށް ކޮންފަރެންސް ހޯލެއް ހުންނަަކން .4

 އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:

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



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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)އެކެއް(  0)ހަތެއް( ޕްރިންޓަރު އަދި  16)ފަހެއް( ޯފނާއި  12ކައުންސިލް އިދާރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ  .2
 ފެކްސް މެޝިން ހުންނަކަނ2ް

 ގޮތަށް ވޯކްސްޓޭޝަނެއް ުހންނަކަނ2ް )ހަތަރެއް( މުވައްޒަފުންނަށް ިތބެވޭ 2 .3

 ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރިކަނ2ް .4

 ޖެމްސްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭކަނ2ް .5

ނޑިފައިނުވާކަނ2ް .6  ކަރަންޓް އަދި ފޯނުފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް މެދުކެ

 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް:

)ހަތް  2،216،152211ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  ވަނަ އަހަރަ  5102ސަރުކާރަށް  .1
 ކަނ2ް ރުފިޔާ( ނުވަދިހަ ަހހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތާވީސްލައްކަ ހަތަރުމިލިއަން 

މިލިއަން  ފަސް) 2،212،222211 ދެއްވާފައިވަނީސަރުކާރުން  ގެ ބަޖެޓަށްވަނަ އަަހރު 5102ކައުންސިލަށް  .2
 ( ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއްކަނ2ްސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާސަތޭކަ ސް ހަތްހަތްހާލައްކަ ތިން

 ލަފާކުރި ބަޖެޓް: 
 
 
 
 

 ލިބުނު ބަޖެޓް 
 

 ޕ2ީއެސ2ްއައ2ިޕީ  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
5102 4,757,918.00 53,980.00 - 
2015 5,187,224.00 120,520.00  

 

 ޕ2ީއެސ2ްއައ2ިޕީ  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
5102 7,239,802.00 257,125.00 - 
2016 6,789,228.00 378,300.00  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ދެވަނަ ބައި 

ން ިހންުގމުގެ ޤާނޫުނން އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  5
ކައުންސިލަށް ލާޒިްމކުރާ ލިޔެކިޔުންތަްއ ހުށަހެޅުމާއި މަުޢލޫމާތު ދިނުމާިއ 

  ލިޔެިކުޔންތައް ބެލެހެއްުޓންކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލްގެ ަތރައްީޤގެ ޕްލޭނާއި ަފއިޭނންޝަލް ޕްލޭން 5202
ަވނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ަދށުްނ  52ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  02

ޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަަކށާއި މު
 ޒިންމާއެކެވ2ެ ގެކައުންސިލްރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްާދގައި  15ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  52
އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް  )ފަހެއް( އަހަރުގެ، 2ގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، މަދުވެގެން 

 ޢާންމުކުރަން ޖެހެއެވ2ެކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި  ރަށުޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު 
އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ތަްއޔާރުކުރަންވާނީ  ހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްކުރިއަށްއޮތް އަކައުންސިލުން  ރަށު 22

ޕްލޭނަށް ބަލައިެގން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުެގ ފައިނޭންޝަލް 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވެއެވ2ެ 12

 ރަށު ދަށުން  ގެ )ނ( ގެވަނަ މާއްދާ 010އިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާ 22
 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށެވ2ެ ރަށުގެ ަތއްޔާރުކުރެވޭނީ ވަލާއި ބަޖެޓްކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާކައުންސިލްގެ 

ެގ ދަށުްނ ަވނަ މާއްާދގެ )ބ(  010ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 22
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް  ޤައުމީ، ދުވަސް ކުރިން( މަސްތިނެއް) 2ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

 ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވ2ެ ރަށުގެ ޕްލޭނެއް )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހަށް ތަރައްޤީ 2އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރިވައިސް ކުރެވިފައިވާކަނ2ް 5102 02
 ވަނަ އަހަރު ފައިނޭންިޝއަލް ޕްލޭން ރިވައިސް ކުރެވިފައިވާކަނ2ް 5102 52



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  51ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 ކައުންސިލްގެ މަަސއްކަތު ތާވަލާއި ބަެޖޓް  5252
 އިދާރީ ދާއިރާގެވަނަ މާއްދާިއން  12ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭ 02

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުްނ  010ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  52
އަހަރުގެ  އޮތް ކުރިއަށް ކައުންސިލުން ރަށު، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިކޮންމެ އަހަރެއްގެ 

 ފޮނުވަން ޖެހެއެވ2ެ ށްއަތޮޅު ކައުންސިލަމަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް 
ން ކައުންސިަލށް މާއްދާެގ ދަށުވަނަ  16ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  22

 އާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާއި ނަގާ ލޯނަްށ ބަލައިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ލިބޭ އާމްދަނީ
އެވ2ެ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްުކރަންޖެހެވަނަ  02އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

އަހަރަްށ ފާސްކުރި ބަޖެޓުެގ  ފާސް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކައުންސިލުން ފާއިތުވި ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަަލށް ަބޖެޓް 02
ތިޔާރު ރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚްގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރިކަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ

ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެން ވެއެވ2ެ އަދި ހިނގާ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވެންދެން ކަުއންސިލްގައި އެނޫން 
 ނެއެވ2ެ ގޮތުން މަޝްަވރާއެއް ނުކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ބެހޭ

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  10ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  22
ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަެޖޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްަދނީއަށް ަބލައިގެން ތިލަފަތް ހަމަވާޮގތަްށ 

 ތަ އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވ2ެ ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަ
ަވނަ މާއްދާގެ ދަުށން ހިނގާ ައހަރަށް  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  22

 ކުރަން ޖެހޭނަމަ އެފަދަ ަޚރަދެއް ކުރަން ޖެހޭ ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ުނހިެމނޭ ކަމަކަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ަޚރަދު 
 ީރ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވ2ެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަ

 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

  ލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަނ2ް ވަނަ އަހަރަށް މަސައްކަތު ތާވަ 2015ކައުންސިލުން  .1

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ފައިވާކަނ2ް 2015ކައުންސިލްގެ  .2

 10އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް އެކުލަވާލައި، ދެވަނަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ވަނަ  5102ކައުންސިލްގެ  .3
ގައި  5102ެފބުރުވަރީ  02( ފާސްކޮށް އެލްޖީއޭއަްށ ފޮނުވާފައިވަނީ 5106ޖަނަވަީރ  02ވަނަ ޖަލްސާއިން )

 ކަނ2ް 

 ޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަނ2ް ވަނަ އަހަރު ސަ 5102 .4

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުްނ  010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
އޮތް އަހަރުގެ  ކުރިއަށް ރަށު ކައުންސިލުން، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިކޮންމެ އަހަރެއްގެ 
 މަށް ދަންނަވަމެވ2ެ ވުއްފޮނު އަތޮޅު ކައުންސިލަށްތައްޔާރުކޮށް  މަސައްކަތު ތާވަލް



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  21ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 ައހަރީ ރިޕޯޓް ކައުންސިލްގެ ހަމަުހގެ ިރޕޯޓާއި  5222
ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަުށްނ  010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  02

)ހައެއް( މަސްދުވަހު  16ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  01ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 
ކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަ އަތޮޅު ކައުންސިލަށްރިޕޯޓް  ލުސީތަފްން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ކައުންސިލު

 ކުރާ ކަމެކެވ2ެ ލާޒިމު
ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަުށން  010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  52

ތަކުގެ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް 01ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
 ކުރާ ކަމެކެވ2ެކީ ޤާނޫުނން ކައުްނސިލަށް ލާޒިމުށް ފޮނުވުމައަތޮޅު ކައުންސިލަރިޕޯޓް  ލުސީތަފް

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ވަަނ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަިއ  2015ކައުންސިލްގެ  .1
 ފައިލްކޮށްފައިވާކަނ2ް

ވަނަ އަހަރުގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެލ2ްޖ2ީއޭގެ ޓެންޕްލޭޓް އާއި  5102ކައުންސިލްގެ  .2
 2އެއްގޮތަށްކަމަށާއި އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އިން  011ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ
ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަްނ އަތޮޅުތިޔަ ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި 

 އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވ2ެ 

 ކައުންސިލްގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް 5222
ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގެ ަދށުން ޮކންމެ  010 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ

އަތޮޅު ްނސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކައު 50މަހުގެ  ފެބްރުއަރީއަހަރެއްގެ 
 ފޮނުވަންޖެހެއެވ2ެ ކައުންސިލަށް

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަނ2ް  5102ކައުންސިލްގެ  .1

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކޮށްފައި ުނވާކަނ2ް 5102 .2

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިންޓަނަލް އޮޑިިޓންގ އަކީ ކަުއންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިތުަރށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލްގެ ާމިލއްޔަތު ބަލަހައްޓާ  02
ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޒިންމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު  ފަރާތްތަކާއި އިދާރީ ކަންކަން

ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަންކަން ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އިތުރަށް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން ބާރުވެރިކުރުވި ކަމަކަށްވާތީއާއި އެފަދަ ކަންކަން ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެ
އިސްލާޙްކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަކަށްވާތީ ކޮންެމ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި 

ގެންދިއުމާއެކު، ކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ކައުންސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ ކަން
ގެކުރިން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް  50ގެ އިންޓާނަލް އޯޑިޓްރިޕޯޓްވެސް ކޮންމެއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ ކުރީއަހަރު

 ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ 
ނިލަންދޫ ކައުންސިލަކީ، ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިޭބނެ ގިނަ ވަޞީލަތްތަކެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ  52

އޮޑިޓްގައި ރަގަޅުކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން  ގޮތުގެމަީތން އޮޑިޓްކޮށް، ކައުންސިލަކަށްވުމާއެކު، ޤާނޫނުަގއިބުނާ
 އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް ޤަވާޢިދުން ފޮނުއްވަމުންގެންދެވުމަށް ދަްނނަވަމެވ2ެ ،  ރައްވަމުންގެންދެވުމަށާކު ރަގަޅު

  ންޚަރަދުކުރު ކައުންސިލުން  5222
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ  02ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްެގންނެވ2ެ
  ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންަކނ2ް 02
 ޚަރަދަކުރަނީ ވައުޗަރގެ ނިޒާމުންކަނ2ްއުންސިލްގެ ފައިސާ ކަ 52
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަކިްނ  22

 2ބެލެހެއްޓިފައިވާކަން
ސިލްގެ ކައުންސިލަށް ބަލައިަގންނަ ސަުރކާރުގެ އާމްދަނީގެ ފައިސާ ކައުްނސިލްގެ ބޭނުްނތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކައުން 22

 ނިންމާފައިވާކަނ2ް  (5102މޭ  16ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ) 12ދައުރުގެ ވަނަ  15
ައށްވުރެ މަދު ނޫްނ ޢަދަދެއް ިރޒާވްގެ ގޮތުގައި  2ަވަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް % 12ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  22

 ރައްކާކުރަމުން ނުދާކަނ2ް 
ގެ  02ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ޖަނަވަރީމަހުގެ  16 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ .6

 ކުރިންކަނ2ް 

ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ލިބޭ ތަފާތު ވަޞީލަތްތައް ހުރި އިރު، ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ހިސާބެއް  .7
 އެނގޭނެ ގޮތެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ނެތްކަނ2ް 

 
 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި އެކަމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށާއި ޤަވާޢިދުތަކަްށ ބައްލަވައިގެން  02
ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި ނަތީޖާއެއްނެރެވޭފަދަ ކަންކަމަށް  ދަވާފައިވާކަން ފާަހގަކުރަމެވ2ެކަންކަން ގެން
ޚާއްސަކޮށް ލާމަރުކަޒީ އިގެން ޚަރަދު ކުރެއްވުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަްނދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ އިސްކަންދެއްވަ

ޤާނޫނުން ރައްޔިތުންނަށް ޭދންޖެޭހ ޚިދުމަތްތަކާއި، ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަން، ބަޖެްޓތަންދޭއެންެމބޮޑަކަށް، ދައުލަތުްނ 
 ލެވުމަށްދަްނަނވަމެވ2ެ  ކައުންސިލަށްދެއްވާ ބަޖެޓްގެތެރެިއން ކުރެއްވޭތޯ ބެއް

ޞީލަްތތަްއ ޤާއިމްކޮށްފައިވުމާ، އެކަްނކަމުން ރަގަޅު ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ިލބޭނޭ ތަާފތު ވަ 52
އަށްވުރެ  2ޤާނޫުނގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އާމްދަނީގެގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން % އާމްދަނީއެއްލިބެމުންާދތީ،



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  25ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

ރައްޔިތުންނަށް  ރަށުގައި  ފައިސާގެތެރެއިން،  ބެހެްއޓޭމަދުނޫން ޢަދަދެްއ ރިޒާވްގެގޮތުަގއި ބެހެއްޓެވުމަްށފަހު، ބާކީ 
 ށް ސަމާލުކަންދެއްވުމަށްަދންނަވަމެވ2ެ އަދި އްވުމަދެއްވެންހުރި ޚިދުމަތްތައް ދެ ފަސޭހައަށާއި، މަންފާއަށްޓަކައި 

ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާއިތަކެިތ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ެބލެހެއްޓެވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައްކުރައްވައި، 
 ރަގަޅުމަންފާއެއް ލިއްޔާ އަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ިއތުރުކުރައްވަންކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަކީ، ރައްޔިތުންގެ މާ

ރައްޔިތުންގެ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ކުރެއްވޭ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވ2ެ ލިބޭނެ
ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާއަށް ލިބޭ ބޭނުމަކަްށ ވާންވާނީ، އެއްމާލިއްޔާއަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ އެންމެބޮޑު 

ރިއުޅޭ މީހުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށާއި، ފަސޭހައަށްޓަކަިއ ރަށުގެ މުޅި ވެއްޓާއި ރަށުގައި ދިތަނަވަސްކަމެއްގެތެރެއިން 
ދުމަތާއި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ޚި ންކަމަށްވުމާ އަދި ހެޔޮބަދަލުތަކެއް ފެނިގެންދިއު 
ގިނަފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިބެހެއްޓުމުގެ ވިސްނުމުގައި،  ކުރަންޖެހޭ  ތަކެތީގެއަގުތައްބޮޑުވަމުންދިއުމާއެކު 

އެކަންކަމަށްފައިސާ ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ ނިސްބަތް ވަރަށްބޮޑުތަނުްނ  ފަހުންފަސްކޮށްފިަނމަ  މުހިއްމުކަންތައްތައް
މައްޗަށްދާނެތީ، ރައްޔިތުންަންށ ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ަމތީގައިދެންނެވިކަންކަމަްށ ރިޔާއަތްކުރައްވައިގެން 

  ވަމެވ2ެ ދަންނަޚާްއސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ކަންކަންކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް

ރަޑރ ކުރުުމގެ  5222 ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދުމާއި ުމދާ ގަތުާމިއ ލިބިގަތުމާިއ އޯ
 ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެްއުޓން

ަވނަ މާއްދާަގއިވަނީ ކައުންސިލަްށ  00ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 
ލިބޭ ފައިސާއާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވ2ެ 
 

  ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: ޓީމަށް ފާހަގަ 
 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  02

 12މަސައްކަތް ކުރަީނ ތަފާތު ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުްނ ސްޓޮކާއި ޕްރޮކިއުމަންޓާއި އަދި ފައިނޭންސް  0202
 މުޥައްޒަފެއްކަނ2ް 

 ކައުންސިލްގައި ލިޔެކިޔުމުގެ ސްޓޮކާއި މުދަލުގެ ސްޓޮކެއް ބަލަހަްއޓަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަނ2ް  0252
 ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަ ތަެކތި ހުންނަނީ ވަކި މުޥައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިކަނ2ް  0222
 ސްޓޮކްގައި ހުންނަ ތަކެތި ނަަގނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުެގ ފޯމް ބޭނުން ކޮށްގެންަކނ2ް 0222
 ގޮތަށްކަނ2ްއި އެއްވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާމުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު ތައްޔާރުކޮށްފައި  0222
 މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު ސްޮޓކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްޮކށް ބަލަހައްޓާފައި ވާކަނ2ް 0262
 މުދާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކަނ2ް 0222
 މަްށ އެދޭ ފޯމް އޮވެގެންކަނ2ްމުދާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ މުދާ ލިބިގަތު 0202
 ވާކަނ2ްލްގެ ސްޓޮކް ފޮތް އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައިކައުންސި 0212
 މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރާ ފޯމް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުޥައްޒަފު ވަކިން ފައިލްކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަނ2ް  0201



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  22ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 ތަކެއްޗަށް އޯޑަރ ކުރުން  52
 ކަނ2ްމުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް  5202
 މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރާ ފޯމް އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއް ގޮތަށް ކަނ2ް 5252
 މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް އޮވެގެންކަނ2ް 5222
 މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް އޮްނނާނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮަތށްކަނ2ް  5222

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް  22
ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން  2ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް  52111ރުފިޔާއާއި  0111 2202

ގައިވާ ޮގތުެގ މަތިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތާއި އެކަން  0202ހޯދާފައި ވީނަމަވެސް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 
 ނުވާކަނ2ް   ކޮށްފައިރުޙަވާލުކުރި ސަބަބު އެނގޭނެ އިސްވެރިޔަކު ސޮއި ކުރި ލިޔުން ތައްޔާ

މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި  022ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  52111 2252
އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެްނގޮސްފައި ވީނަމަވެސް ބިޑް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާފައި ނެތްަކނ2ް އަދި މަސައްކަތް 

 ސަބަބު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްވެސް ނެތްކަނ2ްކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަްށ ޙަވާލުކުރި 
ޖޫން މަހުން ފެށިގެްނ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެުލންތަކާއިބެހޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި  5102 2222

 ނުވާކަނ2ް
ޑޭޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބަޖެަޓށް އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިސާ ބަޖެްޓގެ ކަމާއި ގުޅޭ ކޯޑަށް އިތުރުކޮށް ރިޕޯޓް އަޕް 2222

ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަްނ2 އަދި އެގޮތަށް އިތުރުކޮށްދެްއވާ ފައިސާ އެކިއެކި ގޮތްގޮތުްނ ލިބޭ ފައިސާގެ 
 ޕިކަޕް ހޯދުމުގެ މައްސަލަފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވ2ެ ން ގެންގޮސްފައިވާކަނ2ް މިގޮތުންއައިޓަމްގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރަމު

 : ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް ވައުޗަރ ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ  22
 އެކަށީގެންވާ ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން  2202
ކުރިން ކޮންމެ އެކައުންޓަކަްށ ވަކި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެއް ހަދައި ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިޔަ ނަމަވެސް  2252

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އެކައުންޓް ހުޅުވުނު ހިސާބުން ފެށިގެްނ ހުރިހާ ވައުޗަރެއްގައި އެއްތަރުތީބަކުން ނަމްބަުރ 
  ޖަހަމުން ގޮސްފައިވާކަނ2ް  

  ވައުޗަރު ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ 2222
  ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ކަން  2222
ނަމަެވސް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ވައުޗަރާއި އެކުގައި  ށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބިގެންކަނ2ްވައުޗަރ އިން ޚަރަދުކޮ 2222

ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެޭޓޗް ކުރެވިފައި ނުހުންނަކަނ2ް އަިދ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް އެކިއެކި 
 ފައިލްތަކުގައި ފައިލްކުރެވިފައި ހުރިކަނ2ް

އުޗަރުގައި ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ ބައިގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާގެ ވަ 2262
ބައިތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާކަނ2ް މިގޮތުން ފައިސާ ނަގުދުން ޙަވަލުކުރިކަން ނުވަތަ ޓްރާންސްފަރ ކުރިކަން 

 ނުވަތަ ޗެކުން ޙަވާލުކުރިކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްކަން 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  22ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 ފައިސާ ނުދައްކާ ބިލްތައް ވަކިްނ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްާޓފައިވާކަން  ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބިލްތަކާއި 2222
ސެޕްޓެންބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓް ބާކީކޮށްފައިވާކަނ2ް އޭގެ ފަހުން ބަޖެޓް ބާކީ ޮކށްފައިނުވާކަނ2ް  5102 2202

ކޮށް ބަލަހައްޓަުމން ބަޖެޓްގެ އެކި ކޯޑުތަކަށް ސަރުކާރުން އިތުރުކޮށްދެއްވާ ފައިސާ ބަޖެޓްބާކީ ފޮތުގައި އަޕްޑޭޓް
 ނުދާކަނ2ް މިހެންވުމުގެ ސަބަުބްނ ބަޖެޓް ރިޕޯޓްގެ ޞައްޙަކަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަނ2ް

ވަނަ  5106ޑިސެންބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް އައިޓަމްބާކީ ފުރިހަމަކޮށްފަިއވާކަނ2ް އެފޮތް އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިވަނީ  5102 2212
 ނާކަނ2ްއަހަރު ތެރޭގައިކަން ކަމާއިބެހޭ މުޥައްޒަފުން ބު

 
 ވައުޗަރ ރެޖިސްޓްރީ  22

 ކައުންސިލްގައި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓަރީއެއް ގެންގުޅޭކަން 2202
 ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ަނމޫނާއާއި އެއްގޮތަށ2ް 2252
ޚަރަދު ވައުޗަރުގެ ރަޖިސްޓްރީން ސަބްކޯޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް އެނގެން ނެތްކަނ2ް އަދި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ  2222

 އެއްގޮތަށް ވައުޗަރު ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ނުދާކަނ2ް 
ވައުޗަރުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭ މުދާ ގަްނނަންއެދޭ ފޯމް، މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރާ ފޯމް، ބިލް  2222

 އޮތް ނަމަވެސް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެުލންތަކާެބހޭ ފޯމް ނެތްކަން،
 ވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބިގެންކަނ2ް 2222

 ޗެކު ރެޖިސްޓްރީ  62
މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮތް ނަމަވެސް ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް  6202

 ފޮތް ބަލަހައްޓަުމން ގެންގޮސްފަިއ ނުވާކަނ2ް
 އަތްމަތީ ފައިސާ )ޕެޓީ ކޭޝް( ގެ ހިސާބު:  22

 އަތްމަތީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ގެންގުޅެމުން ނުދާކަނ2ް 2202
 ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު: 02

ކައުންސިލް އިދާރާގައި ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލުމަށްފަހު  05ވަނަ އަހަރު ޖުލައިމަހުގެ  5102 0202
ތިޖޫރީއެއް ނުހުންަނ ކަމަށާއި ޮކންމެ ދުވަހަކު ިލބޭ ފައިސާ ެއދުވަހެއްގައި އެކައުންޓަށް ޖަމާުކރަމުންދާކަމަށާއި، 

ދުވަހަށް ޖަމާނުކުރެޭވ ފައިސާ ފައިލިންގ ކެބިނެޓްަގއި ބަހައްޓާކަމަށް ކަމާބެހޭ މުަޥއްޒަފު މަޢްލޫމާތު  ދުވަހުން
 ދެއްވާފައިވާކަން

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިފައިސާގެތެރޭގައި ރުފިޔާ ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާިއރު  -/570,000ތިޖޫރީ ފަޅާލައިގެން  0252
ސަރުކާރުން ޔާ ހިމެނޭކަނ2ް މިހާތަނަށް މިއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ރުފި 19,916/40ބަލައިގަނެފައިވާ 

ފައިސާއިން  މާލިއްޔާގެލިބިފައިނުވާކަނ2ް ނަމަވެްސ ޢާއްމުފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެޭހ ފައިސާ ރައްޔިތުންގެ
ވަނަ ދުވަހު ނިލަންދޫ ޕޮލިްސ ސްޓޭޝަނަށް  02ޖުލައި  5102ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަނ2ް މިމައްސަލަ 

 ހުށަހަޅާފައިވާކަނ2ް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  22ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

ރުފިޔާ އިންކަނ2ް އަދި މިމައްސަލަ  -01/026ތިޖޫރީބާކީ ފޮތް ބޭނުން ނުޮކށް ދޫކޮށްލިއިރު ބާކީގައި  0222
ރިޕޯޓުގެ ޑްރާފްޓް ކޮމެންަޓށް ފޮނުވިފަުހން ށްފައި ނުވާކަްނ2 ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮ

 މިމައްސަލަ ޙައްލުކޮށްފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ކޮމެންޓްކޮށްފައިވާަކން ފާހަގަކޮށްލަމެވ2ެ
ކޮށް އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުން  0222

ކޮންމެ މަހަކު ފައިސާގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް  ނުދާަކނ2ް ގެ ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރިއަށް ފޮނުވަމުން 05:11
ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓްގައިވެސް  5102)މިމަްއސަލައަކީ  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންދާކަނ2ް

 ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްކަން(
 އާމްދަނީ ފައިސާ  12

ފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޮތެއް ކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮތް ނަމަވެސް އެފޮތް ފުރިހަމަކޮށްފަިއ  1202
 ނުވާކަނ2ް

ޢާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ޮފތް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހަްއޓަމުްނ ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަާވިޢދުގެ ނަމޫނާއާއި  1252
 އެއްގޮތަށްކަނ2ް

  ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓާއި، އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުދާކަނ2ްފައިސާގެ މަސް އާމްދަނީ  1222
 15އަދި  10އެކައުންޓް ހުޅުވުމާއެކު އައިޓަމްާބކީ ފޮތް އުވާލައި އެކައުންޓް ބާީކ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި  1222

ކުރަމުން ނުާދކަނ2ް ނަމަވެސް  ފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން، އަދި މިެދފޮތް ަޤވާޢިދުން ފުރިހަމަ 15ގެ ނަމުގައި 
ޑިސެންބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ހިސާބުތައް ނިންމާަފއިވާކަމަށ2ް އޭގެ ފަހުން އެއްެވސް ފޮތެއްގައި  5102މިހާރު 

 އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަނ2ް
 ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފަިއސާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޖަމާކުރަމުން ގެންދާކަނ2ް 1222
ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުޥައްޒަފާއި ޖަމާކުރެވެންދެން ބަލަހަްއޓާ މުޥައްޒަފާއި ޖަމާކުރާ މުޥައްޒަފަކީ އެއް  1262

 މުޥައްޒަފެއްކަނ2ް 
 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް  012

ޑިސެންބަރުމަހުގެ ިނޔަލަށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަްނ2 އޭގެފަހުން  5102  01202
 ލް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަނ2ްރިކޮންސި

ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާއާއި ބާކީގެ ރިޕޯޓް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރުމަސް ނިމުމުން   01252
 ކަން ހުރީ ކިހާ ފައިސާއެއްއެކުލަވާލާފައި ނުވާކަނ2ް އަދި ލިޔެކިޔުންތައް ނިންމާފައި ނުވާތީ ބަޖެޓްގައި ބާކީ 

 ދުކުރެވުނު ފައިސާގެ ޢަދަދުވެސް ޞައްޙަކަމާއެކު އެނގެން ނެތްކަނ22ް އަދި ބަޖެޓުން ޚަރައެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން
 

 ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްޓްރީ  002
 2ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓާފައި ވާކަން 00202
 2ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޯރމެޓް ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން 00252



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  26ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

ބައެއް ުމދާ ހުރިތަން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެްނގޮސްފައި ނުވާކަނ2ް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން  00222
 ބަދަލުވުމުން ނުަވތަ އިންވެންޓްީރ ނަންބަރު ފޮހެވުމުން އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައިނުވާކަނ2ް

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާ  052
ތުންގެ ޢާމްދަީނއަށް ލިބިގެން ޖަމާކޮްށފައިވާ ފައިސާގެ އައިޓަމްތައް ދިމާކޮށް ރައްޔިސިލްގެ އާމްދަނީ ކައުން 05202

 ކޮން ފައިސާއެއްކަން ކަށަވަރުކުރެވޭގޮތަށް ހިސާބުތައް ބެލެހެއްިޓފައިނުވާކަނ2ްޖަމާގައިހުރިފައިސާއަކީ، 
ލަހައްޓަުމން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އަޕްޑޭޓްކޮްށ ބަބަލައިގަްނނަ ފަިއސާގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޮތެއް  ލަށްކައުންސި 05252

 ދަނީގެ ގޮތުަގއި ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ ފައިސާެއއް އެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަނ2ްނުދާކަނ2ް އަދި އާމް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރުފިޔާއިން ދަށުގެ އަގު ދޭގޮތަްށ  52111/-މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  0202ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަޥާޢިދުގެ  02
ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައްވެސް ޙަވާލުކުރުމުގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ސަބަބު އެނގެން އޮްނނަންޖެހެެއވ2ެ ވީމާ، މީގެ 

ގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ސަބަބު އެނގޭެނ ލިުޔން ބެހެއްޓެުވން ފަހުން މިގޮަތށް ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކު
 އެދެމެވ2ެ 

މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީ ފަާރތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިްނ ޚަރަދު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި  52111/- 52
އޮންނަންވާނެއެވ2ެ އެނގެން ( ންތަކުންލިޔެކިޔު)ބިޑް ކޮމެޓީގެ  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ނިންމީ ކޮން ފަރާތަކާއިކަން

 (ތަފާތު މައްސަލަ ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއ2ް މިސާލަކަށް: ޕިކަޕް މައްސަލަ)މިފަދަ ލިޔުމެއް ނެތުމުގެ ސަބަުބން 
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަޖެޓް ބާކީ އާއި އައިޓަމްބާކީ ކުރަުމން ގެންދިއުމަށް  2210މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  22

ޤަވާޢިދުން ބަެޖޓް ބާކީ ކުރަމުން ނުދާނަމަ ޞައްޙަ ޚަރަދު އެނގެން ނޯންނާނެތީ ޤަވާޢިދުން ބަޖެްޓ މެވ2ެ ދަންނަވަ
 ބާކީ އަދި އައިޓަމް ބާކީ ކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވ2ެ 

ވައުޗަރުގެ މަޢްލޫމާތު ނެތް ޙާލަތެއްގައި  ރަދު ވައުޗަރރަޖިސްޓްރީ ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ޚަ ޚަރަދު ވައުޗަރު 22
މަގުފަހިވާނެކަމަކަށް ބޭނުންާވތީ ޚަރަދު ވައުޗަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަވަމުްނ ސާފްކުރުމަށް 

 ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ 
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާ ބެހޭ ފޯަމކީ މުދާގަންނަން އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުމާއެކު  22

ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވެފައި ވައުޗަރާއެކީގައި ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފޯމަކަށްާވތީ މާލިްއޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 
ފައިސާ ލިޔުްނތައް" މިމާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން  "ފައިސާ ދިނުަމށް ހުށަހަޅާ އަޞްލު Iގެ  0ބާބު 

 ވ2ެ ޢަމަލުުކރައްވަމުން ގެންދެވުން އެދެމެޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުްނތަކާބެހޭ ފޯމް އާއި މެދު 
ޗެކު ށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތިން "ވަަނ ސުރުޚީގެ ދަށުގައި ބަޔާންކޮ  12ެގ  0ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަާވޢިދުގެ ބާބު  62

ރަޖިސްޓްރީ" ގެ ނަމުގައި ފޮތެްއ ތައްޔާރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ެއފޮތުގައި ދުވަހުްނ ދުވަހަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 
ފުރިހަމަކުރުމަށާއި  ތުގަިއ ހިމަނަންޖެހޭ މަޢްލޫާމތުތައްމަޢްލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރަުމން ގޮސްފައިނުވާތީ އެފޮ

 ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންވަމެވ2ެ ޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށްމީގެފަހުން ދުވަހުން ދުވަަހށް ފޮްތ އަޕް



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ފަހަރު ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ހައްދަވައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  10ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުންވެސް ހަފްތާއަކު  22
ހަފްތާއެއްގެ  ގައި އަންގާފައިވާތީ ކޮންމެ 6206ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުމަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުެގ 
ގެ ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް  05:11ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ޖެހިގެން އަްނަނ ހަފްތާގެ އާދީއްަތ ދުވަހުގެ 

  އްވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ ފޮނު
ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައިވެސް އެއިދާރާއަކަށް ފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮތުން މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  02

ލާޒިމްކުރާއިރު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި އެފަދަ ޮފތެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް އެފޮތުގައި  0201
  ވުމަށް ަދްނނަވަމެވ2ެ ހިމަނަންޖެހޭ މަޢްލޫާމތު ހިމަނާފަިއނުވާތީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެޮފތް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމެ

ނަމަވެސް އެކައުންޓްބާކީ ފައިއޮތް ންކްގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވާބޭ ޚިދުމަްތ ފެށުމުންގެ ނިލަންދޫގައި ބޭންކް 12
ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ އެކައުންޓްބާކީ ފޮތުގަިއ  0205ފުރިހަމަކުރެވެމުންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 

ކުރިޔަށް އޮތް  އަދި  މެވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިން 10މިހާރު ނުނިމި ހުރި ބައިތައް 
 ދެވުަމށް ސަމާލުކަންދެއްވުމަށްދަންނަވަެމވ2ެ ުމން ގެންވަދުވަސްތަކުގައި ޤަވާޢިދުން އެކައުންޓްބާކީ ނިންމަ

ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންެމ މަހެއް ނިމުމުން ބޭންކްގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ހޯދަިއ  6252މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  012
ކިޔުމަށްފަހު ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަްނ ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެވ2ެ ނަމަވެސް އެކައުންޓްބާކީ ފޮތާއި އަޅާ 

ތްވާގޮތުެގ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރިކޮންސިލް ކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮ
ކޮންސިލް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް މަތިން ކަމަށް ނުވާތީ، މާލިްއޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރި

 ހަނދާންކޮށްދެމެވ2ެ 
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައިގެން ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ ފައިސާ ލިބޭނެގޮތެއް އޮތްތޯ ސަރުކާރުގެ  002

ންގެ އަދި ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުއިދާރާތަކަށް ލިޔުއްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުން އެދެމެވ2ެ 
ފައިސާގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ފައިސާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހޯއްދަވައި ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާގެތެރެއިން 

 ޚަރަދުކުރެއްވި އައިޓަމަކަށް އެފައިސާ އަނބުރާ ޖަމާކުރެއްވުން އެދެމެވ2ެ 
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓް  052

 ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް އެދެމެވ2ެ 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެްއޓުން  5222
    ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  02
 2ބަލަހައްަޓނީ ބައިންޑްކޮށްފައިވާ ފޮތުގައި ިލޔެ ސޮއިކުރާ ގޮތަށްކަންމުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ 

 ވަޒީފާގެ ބަޔާން އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  52
 2ވަޒީފާ ބަޔާންތަކާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލާފައިވާަކން 5202
 ންނަކަނ2ްއިލްގައި އޮވުން މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފަވަޒީފާ ބަޔާނާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސް 5252



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމް ހަދާފައިވާކަނ2ްވަނަ އަހަރު ހުރިހާ  5102 5222
 ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން  22

 ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވަކި ފައިލެއް ހަދާ ބަލަހައްޓަމުންދާަކނ2ް 2202
 2ފައިލްތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަޮކްށފައި ވާކަން 2252
 ނަންބަރު ދީފައިވާކަން ކޯޑް ކާޑު ކޮންމެ ފައިލަކަށް ރި 2222
 ފައިލްތައް ބެލެހެއްުޓން ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން 2222

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓަރީ  22
ޤަވާއިދުގައިވާ ަނމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލަިއ ބަލަހައްޓަުމން މާލިއްޔަތު ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ  2202

 2ގެންގޮސްފައިވާކަން
 ޝީޓް  މުސާރަ  22

ނަމަވެސް އެކައުންޓް ހުޅުވުމާއެކު މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު ގެ ނަޫމނާާއއި އެއްގޮތަށް މުސާރަ ޝީޓް ަތއްޔާރުކޮށްފައިވާކަނ2ް 
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އެކައުންަޓށް ޓްރާންސްފަރކޮށް މުސާރަ ަޙވާލުކުރާ ޝީޓްގައި މުސާރައިގެ ބަޔާން ލިބިއްޖެކަަމށް 

ކުރުވައި އަދި މީގެ އިތުރުން މުސާރަ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް މުސާރަ ބަޔާން ލިުބނުކަމަްށ  މުވައްޒަފުން ލައްވައި ސޮއި
 އޭގައިވެސް ސޮއި ކުރަމުންދާކަނ2ް

 ޟިރީ އަދި ހުއްދަ ފޯމްތައް ވައްޒަފުންގެ ނުރަސްމީ ގަޑީގެ ޙާ މު  62
 މުވައްޒަފުންގެ ނުރަސްމީ ގަޑީގެ ޙާޟިރީ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާކަނ2ް  6202
ކުރުމަށް ހުއްަދދޭއިރު ބަންދު ދުވަސްދުވަުހ ަމސައްކަތްކުރުމަށް  ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްމުވައްޒަފުން  6252

 ބަންދު ދުވަހުގެ ތާރީޚުގައި ހުއްދަ ދީފައި ހުންނަކަނ2ް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

  ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަކޮށް ބަލަހަްއޓަމުން ެގންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވ2ެ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް  02
މުވައްޒަފުން ބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، ރަސްމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ނުރަސްމީ  52

 ދަންނަވަމެވ2ެ  އްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ނެގުމަށް ގަޑީގައި މަސަ

 ކުގެ ރެޯކޑް ބެލެެހއްޓުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީތަކައުންސިލުން  5202
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ބިޑް ކޮމިޓީ 

ބިޑްކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އާ ބިޑް ކައުންސިލްގައި ދާއިމީ ބިޑު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަނ2ް ަނމަވެސް  02
ރަށްރަށުގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަނ2ް އަދި ބިޑް ކޮމެޓީ އެކުލަވާނުލަނީ 

ފަރާތްތަކާގުޅުންތައް އޮވެދާނެގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން ބިޑްކޮމެޓީ  އޮންނަގޮތުން ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ އާބާދީ
  މަސްލަޙަތަށް ބަލައިެގންކަން ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަނ2ް ލުކުރަންޖެހޭ ޖެހުން ތަކުރާރު ވެދާނެތީ ،ބަދަ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  21ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

ން ލައްވާ ފާތު މަސައްކަތްތައް މީހުގިނަ ޙާލަތްތަކުގައި ބިޑް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަނ2ް އަދި ތަބިޑްކުރަންޖެހޭ  52
ކުރުވުމުގައި އެމަސައްކަތެއް އެފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރަންެޖހުނު ގޮތް ައންގައިދޭ ލިޔުން ަތއްޔާރުކުރެވިފައި 

 ނެތްކަނ2ް 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ 

ކުރާރަށް  އަދި މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލާފައިނުވަނީ ައތޮޅުވެރިކަންހިޔުމަން ރިސޯރސް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަނ2ް 
ވެފައި އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ ފަރާތުން ހިއުަމން ރިސޯސް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާީތ، ރަށު ކައުންސިލުން ކަމަށް

 އެކޮމެޓީ އެކުލަވާލަން ނުޖެހޭނެކަަމށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީކަނ2ް

 ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އެހެނިހެން ކޮމިޓީ 

އެކުލަވާލައިފައިވާކަން: ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރާ މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއެއް  02
 ކޮމެޓީއެއްކަނ2ް

 2ޤަވާއިދު ތަކާއި އުޞޫލުތައް ހަާދ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާފައިވާކަން 52
 2މުރާޖާޢާ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާފައިވާކަން 22
 ކޮށްފައިވާކަނ2ްކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ޔައުމިްއޔާތައް ލިޔެ ފާސް 22

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަަގޅަށް ހިންގޭނެގޮތަަކށް އިންތިޒާމްޮކށް ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގުުޅންހުރި ޤަޥާޢިދު ކޮމެޓީ
  މަށް ދަންނަވަމެވ2ެ އިތުރުކުރެއްވުކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްތައް ތަކާ އުޞޫލްތައް އަވަހަށްިނންމުމަށް އެކަމާބެހޭ 

 ތިންވަނަ ބައި 

 ކައުންސިލުން ދޭ ޚިުދމަތްތައް 2
ރަށު  ވާގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާގައި 52 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 ރަށުވާލުކޮްށފައިވާ މަސައްކަތް ކައުންސިލާ ޙަ ރަށުދޭންޖެހޭ ޚިދުމަްތަތކާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ަދުށން  ފެންވަރުގައި
 ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވ2ެ

 މަގުތައް ހެދުާމއި ަމގުަތއް މަރާމާތުކޮށް ބެލެެހްއޓުން  2202
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ނޑު ހެދިފައި ހުންނަ  02 ނޑި އަދި ވެލި އަޅައިގެން ބަލަހައްޓަމުން ގެްނދަވާމާބޮޑަށް ވަޅުގަ  ކަނ2ްތަންތަަނށް ގާކު
ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭ ދުވަސްވަރު ފެންބޮޑުވެ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވާނަމަ، ޕޮލިހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު  52

 ކަނ2ްފެންހިންދުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވޭ
ޚަރަދުކުރެވެމުންދަނީ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން، ނަމަވެްސ  މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ގިނައިން 22

 ބައެއްފަހަރު ބަޖެޓުންވެސް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަނ2ް
މަގުތަކުގެ ޙާލަތަށް ަބލާއިރު ސަރުކާރުން އެހީއެއް ލިބިގެންޫނނީ މަގުތައް ރަނގަޅަށް ބަެލހެއްޓުން ދަތިވާ ހިސާބަްށ  22

 2ވާފައިވާކަންގޮސްފައިވާކަމަށް ރައީސް މަޢުލޫމާތު ދެއް

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު 

ބަޖެޓުގެ އެހެްނ އައިޓަމްތަކުން ފައިސާ ބަދަލުކޮށްގެން ނަމަވެސް ޢާންމުންަނށް އުދަނގޫވާގޮަތށް ހުރި މަގުތަކުެގ  02
 ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުން އެދެނ2ް

މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުވާނޭގޮތެއް އޮތްތޯ ސަުރކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުަށހަޅުއްވައިގެން  52
 އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަނ2ް 

 އެކަށީގެްނވާ ރައްކާތެިރޮގތެއްަގއި ކުނި ަނއްތާލުން  2252
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 2އޮތީ ނުރައްކާތެރި ހާލަެތއްގައިކަންކުނިކޮށި  02
 2މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅޭކަން 10ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުަމށް ކޮންޓްރެްކޓް އުޞޫލުން  52
ޖުލައި ފެށިގެން ފުޅި ދަޅު ފަދަ ތަކެތި  5106ކުރިން ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް އެއްތަނަކަށް އަޅަމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް  22

 ނ2ްވަކިކުރަމުން ގެންދާކަ
 ކަނ2ްނަކަށް އަޅައިގެން އަންދާގޮތަށް މިހާރު ކައުންސިލުން ިނންމާފައިނެޕީ ވަކިތަ 22
 2ރުފިޔާ ދެއްވާގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަން -/531,100ކުނިކޮށި އެޅުމަށް ސަރުކާރުން  22
 2މިހާރު ކުނިކޮށްޓެއް އަޅާނެ ތަނެްއ ނިމި މަސައްކަތް ފެއްޓުމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާކަން 62
އެޅުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ބިާމބެހޭގޮތުން ިއތުރަށް ވިސްނަންެޖހޭ ކަންތައްތަކެއް  މިހާރު ކައުންސިލުން ކުނިކޮށި  22

  ނ2ްފާހަގަކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަ

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މިހާރުގެ ކުނިކޮށީގެ ކަންކަންކުރެވޭގޮތަށްބަލާއިރު،ަރށުގައިފަހަކަށްައއިސް އިތުރުވަމުންދާ ތަފާތު ރޯގާފަދަ ބަލިތަކަކީ،  02
 ބެެލވެމުންދަތީއާއި،ކުނިކޮށީގެ ކަންކަން ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ރަގަޅަށްނުބެލެހެއްޓޭތީ ދިމާވަމުންދާ ކަންކަންކަމަށް 

ކުނިގޮޑެއް އެފަދަގޮތަކަށް ބޭއްުވމަކީ، އަތޮޅުގެނަމޫނާ ަރށެއްގެގޮތުގައިބަލަންޖެޭހ ރަށުގެ މޫނުމައްޗަށް ވާގޮަތށް 
ރަށެއްގައި އޮތުމަށް މިފަދަ ޒަމާނެއްގައި ތަުޢލީމީ ޤާިބލް މީހުން ގިނައިންތިބި ނިލަންދޫފަދަ 

ވީހާވެސް އަވަހަކަށް  ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއްކަމަށް ުނބެެލވޭތީ، ޤަބޫލުކުރެވޭނެގޮތެއް
 ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވެމެވ2ެ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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އަލަށް ކުނިމެނޭޖްކުރާ ސަރަޙައްދަކަށް މިހާރު ނިންމަވާފައިާވ ސަރަޙައްދުގައިހުރި ރުއްގަހަށް ބަދަލުދިނުމުެގ  52
ތަން އަވަހަށް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަސައްކަތްއަވަހަށްނިންމަވައި، ެއސަރަހައްދުގައި ޤާއިންކުރަންޖެހޭ ތަން
 ކުރިއަށްގެންދެވޭތޯ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެެވ2 

 ބަނދަރު ަމރާމާތުކޮށް ެބލެހެއްޓުާމއި ފާލަާމއި ެފރީ ޓާރިމނަލް ިހންުގން  2222
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 2ނަމަވެސް އެއަށް ޢަމަުލކުރަން ފަށާފައިނުވާކަންބަނދަރާބެހޭ ޤަވާއިދާއި އުޞޫލު ހެދިފައި،  02
 ނ2ްބަނދަރު މަރާމާތާއި ބެލެހެްއޓުމަްށ ބަޖެޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރެވިފައެއް ނުވާކަ 52
 2ކަންބަނދަރުގެ ނެރު ފައިކަށިން ވެްއޓޭބައި ބަޖެުޓން ޚަރަދު ކޮށްގެން ކުރެވެމުންދާ 22

 
 ކައުންސިލްގެ ލަފާ ޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮ 

ސައްކަތް ުކރުމަށާއި، ބަނދަރުތެރެއާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ގެ މަންފީޒު ކުރުމުބަނދަރުގެ ޤަޥާިޢދު ރަގަޅަށް ތަ  02
   ށް ގެންދެވުމަށް ދަންަނވަމެވ2ެމަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ކުރިއަ

ބަނދަރު ބެެލހެއްޓުމަކީ ކައުްނސިލްގެ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީ، ކަުއންސިލްގެ ބަޖެޓުްނ  52
ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ބަނދަރު ބެލެެހއްޓުމަށް މީހަކު ހަމަޖައްސަވައިގެން ބަނދަރު 

 ންނަވަެމވ2ެ ބެލެހެއްޓުމުގެކަންަކން ކުރިއަށްގެންދެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަ 

ނޑުތޮށި ަމާރމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  2222  ރަށްގިުރން ުހއްުޓވުމާއި އެްއގަމު ކަ
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ނޑިން 02 އާދަޔާޚިލާފަށް ތުޑިން ގިރަންފަށާފައިވަީނ ރަށްހިއްކުމަށް  ވަރަށްބޮޑަށް ގިރަމުންދާކަން އަދި ރަށުގެ ތު
 ނ2ްބެޑެއްޖެހިފަހުންކަ

ސަރަޙައްދުގައި ޖަހާފައިވާ އެއްގަމުތޮށި ހަލާކުވެފައިާވކަނ2ް ބަޖެޓްގެތެރެއިްނ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސެން ކުނިއަޅާ  52
 ނ2ްދަތިކަމަކަށްވާތީ، ސަރުކާރުން އެީހއެއް ލިބޭތޯ ބައްލަވަމުންެގންދަވާކަ 

 
 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މަށާ، ރަށުގެ 2އައ2ިއޭގެ މައްޗަށް ނޫނީ ނުކުރެއްވުހިމާޔަތަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް އީރަށުގެ ގިރާސަރަޙައްދު  02
އްވަމުން ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ރަށުގެ ގޮޑުދޮށުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ނުގެއްލޭގޮތަަކށް ކުރަ

 ދަންނަވަމެވ2ެ  ދެއްވުމަށްމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ގެންދެވު
ގަޑުން ހަލާކުވެ ކުނިބޭރުވަމުންދާ ތަންތަން އަވަހަްށރަގަޅުކުރައްވައި ނިއަޅާ ސަރަހައްދުގައި ޖަހާފައިވާ ތޮށިކު 52

އެމައްސަލަތައް ދިމާނުވާނެހެްނ، ތޮށިގަޑު މަރާމާތުކުރުމުގެ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެތެރެއިްނ 
 ނަވަމެވ2ެ ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަން 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކަރަންާޓއި، ފެާނއި، ފާާޚނާާއއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ބެލެެހއްުޓން  2222
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކަރަންޓް 

 ނ2ްޖަނަރޭޓަރު މެދުވެރިކޮށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭކަ 12 02
 ން ބަަހއްޓާފައިވާކަމިލިއަންވުރެ ބޮޑަށް ޚަރަދު ކޮށްގެން އައު ޕެނަލް ބޯޑެއް  022 52
 ކަނ2ްޑިއުޓީ ކޮށްގެން ކަރަންޓް ޚިދުމަތްދެވޭ  ގަޑިއިރު  52ރައްޔިތުންގެ މުވައްޒަފުން ލައިގެން  22
ނޑަށް ކަރަންޓުގެ އަގު ދަށްކުރުމުން ކުރިން ލިބެމުން އައި މިންވަރަށް 22 އާމްދަނީ  2/5ވުރެ އެނާޖީ އޮތޯރިޓީގެ މިންގަ

 ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދެއްާވކަން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށްކުޑަވެފައިވާ

 2މިހާރު ކަރަންޓުގެ އާމްދަނީއިންަވނީ ގެއްލުންތޯ ނުވަތަ ފައިާދތޯ އަދި ބެލިފައިނުވާކަން 22

 ފެން 

 ނ2ްރަށުގެ ފެން ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން ގޯސްވެފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިކަ 02
ނޑަކަށް 52  ައހަރު ެވދާނެކަމަށާއި މަރާމާތުކޮށް ެފންޕްާލންޓް ހިންގުަމށް  6 ފެން ޕްލާންޓް ބޭނުްނނުކޮށް ުހްނނަތާ ގާތްގަ

ފެން ޕްލާންޓް ހިންގޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ދަނިކޮށް،  މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވޭކަނ2ް
ްނބަރުގެ ފަރާތުން މަޖްލީސްގެ މެކުރެވިގެންދާނެކަމަށް  އައު ނިޒާމެއް ވަރަށް އަވަހަށް ޤާއިމް ނާގެފެނާއި ފާޚާ

ްނ، ބޮޑެިތ ޚަރަދުތައް ކޮށްގެން އެކަންކުރުން އަދި މަޑުޖައްސާލެވިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުމު
 މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވާކަން 

 

 ފާޚަނާއާއި ނަރުދަމާ 

 އެސަރަޙައްދުތަކުގައި ނަރުދަމާގެ މައްސަލަތައް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑުވެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން ނަޖިސްބޭރުވެ  02
އެކަން ތިވެދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތްކަނ2ް ކުރިމަ މައްސަލަތަކެއް  ކުރިމަތިވެ ޞިއްޙީ އުދަގޫތައް އުޅޭމީހުންނަށް

 ޙައްލުކުރުމަށް ނަރުދަމާގައި ޖެހެމުންދާ މައްސަލަތައް ޙަްއލުކުރެވޭތޯ މިހާރު ވަރަށްބޮަޑށް މަސައްކަތް
 ކަނ2ްވާ ސްޕެއަރ މިހާރު ގެނެސްފައިވާފައިވާ ޕަންޕެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންމައްސަލަ ޖެހިއަދި  ށާއިކުރަމުންދާކަ

އަހަރެއްގެ  5ޓް ޚަރަދު މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން ލިބިފައިނުވާކަން ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން ނަރުދަމާގެ ކަރަން 52
 މިލިައނެއްހާ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަނ2ް 5ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް 

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ިހނގާ ޚަރަދުތައް ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާއިން ޚަރަދު ނަރުދަމާގައި  22
 ހަމަޖައްސަމުންދާކަނ2ް
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ިމހާރުދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ހައްލުކުރެއްވޭތޯ ބައްލަވަިއ، ނަޖިސްލީކުެވ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހިންގުމުގައި، 02
ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ަދިތއުދަގޫތަކާއި،ކުރިމަތިވެދާނެ ޞިްއޙީބޮޑުމައްސަލައަކުން ރައްކާތެރިވެވޭނެ އެންމެހައި 

ހާރު ހިންގަމުންގެންދެވެނީ ިތމާވެއްޓަށްވެސް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވ2ެ އަދި އެނިޒާމު މި
ގެ އެނިޒާމު ކުޑަވާނެގޮތަަކށް ގެއްލުން ތިމާވެއްޓަށް ެއންމެގެއްލުންތަކެއްކުރިމަތިވެދާނެގޮތަަކށްކަމަށްވާތީ، 

 ދަންނަވަމެވ2ެ  މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރެއްވުމަށް
ތަކަްށ ބަދަލުގެނެސް ފެނަކައިން އެިޚދުމަތް ދެމުންދާ ރަންޓްެގ ޚިދުމަތްދެމުންގެންދާ އަގުރައްޔިތުންގެ ގޮތުން ކަ 52

ނަތީޖާ ދައްކާގޮތެއް ރަަގޅަށް ބައްލަވަިއ އަގުތަކަށް ކަރަންޓްފީ ބަދަލުގެެނސްފައިވާތީ، އެގޮތަށް ބަދަލުގެަނއުން 
އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުމަްށ ދަންނަވަމެވ2ެ އަދި ، ކަަރންޓްގެ ޚިދުމަްތ 
ފުޅާކުރެއްވުމަށާއި، ދެމެހެއްޓެނިިވގޮތެއްގައި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަކީ ފަންނީ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި 
ކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތެއްކަމަށްވާތީ އެގޮތުގެމަތީން ކަންކަްނ ކުރިއަށްގެންދަވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް 

  ދަންނަވަމެވ2ެ 
ހިންޭގނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައި، ވީރާނާވެގެްނދިއުމަށް ދޫކޮށްނުލައްވައި ރަށުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ެފންޕްލާންޓް  22

 ރައްޔިތުންނަށް މަންފާއެއް ލިޭބެނގޮތުގެމަތީން ފެން ޕްލާްނޓްގެ ކަްނތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންަނވަމެވ2ެ 

 ކެއަރއާއި ިސއްޙީ ަރއްކާތެރިަކން ޯފރުކޮށް ދިނުން  ޕްރައިމެރީ ހެލްތު 2262
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހޮސްޕިޓަލާޢި ގުޅިގެން އަދި ސީދާ ކައުންސިލްންވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާކަނ2ް މަދިރި ކޮންޓްރޯލް

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ޞިއްޙީ ުބން ރާއްޖޭގައި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުން ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވަމުންދާތީ، ބަސަ މަދިރިންޖެހޭ ބަލިތަކުގެ 02
ޅު ދާއިރާއާއި، ރަށުގެ އެހެނިހެންދާއިރާތަކާގުޅިގެން ރަށުގައި މަދިރިކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ރަގަ

 މަށް ދަންނަވަމެވ2ެ އިންތިޒާމަކަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވު
ކުރުމަށް ބޮޑެިތ ކޮންޓްރޯލް  ރަށުގެ ކުނިގޮޑު މިހާރުބެލެހެއްޓެމުންދާޮގތުން މަދިރި 52

ކަމަްށބެލެވޭީތ، ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކުނިގޮޑު ބެލެހެއްުޓމުގައި މަދިރި ދަތިތަކެއްކުރިމަތިވާނެ
އަވަަހށް ހަމަެޖއްސެވުމަށާއި، އަލަށް ތައްޔާރުކުރާ ކުނިގޮޑަކީ ނުއުފެދޭނެގޮތެއްގެމަީތން އެތަްނެބލެހެއްޓޭނެގޮތެއް 

 ދަންނަވަމެވ2ެ  އި ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށްމަދިރި އުފެދުން މަދުކުރެވޭނެގޮަތކަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ތަނެއްގެގޮތުގަ
 ރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމަށްޞިއްޙީދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުމަށް، ހޭލުންތެ 22

 ދަންނަވަމެވ2ެ 
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ނާިއ ޤާނޫ، ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާގޮތުން 52އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނގެ ލާމަރުކަޒީ        
ޑެތިމީހުންނަށް ަތޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމުެގ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި،ބޮ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން 

 ރާވައިހިންގުމަށް އެޤާނޫނުން ރަށުކައުންސިލަތަަކށް މަތިކޮށްފައިވެއެވ2ެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 2ންތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުވަންެދން ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަުމން ގެންޮގސްފައިވާކަ ،ޕްރީސްކޫލް 02
 2ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޮތްޕެން ހިންގުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާކަންޕްރީސްކޫލް ހިންގި އިމާރާތް  52
ޤުރުއާނުގެ ފަންުނ މަތިކުރުމަްށ ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒާއި ގުޅިެގން ޤުރުއާނާއިބެޭހ  ،ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމަްށޓަކައި 22

 2މަރުކަޒް ހިންގަވަމުންގެންދަވާކަން
ޅު ފެންވަރެއްގައި މަރާމާތުކޮށް ކާޕެޓް އެޅުމުގެ ނިލަންދޫގައި ހުންނަ ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު ރަނގަ 22

އަދި ފަރުނީޗަރުވެސް  ން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއިމަސައްކަތަށް ރައްޔިތުންގެ މާިލއްޔާއިން ޚަރަދުކޮށްގެ
 ނ2ްރަނގަޅު ކޮށްފައިވާކަ

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ތަމްރީނާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދީ ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ބޮޑެތިމީހުންަނށް އެކިއެކި 
 މަސައްކަތްކުރުމަކީ ރަށު ކައުންސިލުން ވަރަށް އިސްކަމެއްދޭންޖެހިފައިވާކަމަކަށްވާތީ އެކަަމށް މަގުތަކެއް

ތަމްރީންދެވޭނެ ގޮތެްއ  ތިބިމީހުންަނށް ތެރެއިން އެފަދަކަންކަމަށް ނެރެވެން ހޯއްދަވައިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ
 މަށް ދަންނަވަމެވ2ެ ޖެއްސެވުހަމަ

 

 

ލައިބްަރރީ ިހންގުާމއި ޒަމާނީ އެކިއެިކ ވަީސލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެްނ މަޢުލޫމާުތ  2202
 ފޯރުކޮށްދިުނން 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ހިންގަމުންދާކަން ައދި މިލައިބްރަރީ އިސްމާޢީލް ލައިބްރަރީ ގެނަމުގައި ލަިއބްރަރީއެއް هللا ނިލަންދޫގައި ަޢބްދު

 2ހިންގައިބަލަހަްއޓަމުންދަނީ ފ2ައޮތޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ ބެލުމުގެދަުށންކަން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އްކަތް ފޯރުކޮށްދިނުގެ މަސަޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު 
 ށް ަދންނަވަމެވ2ެ ފެށޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ނޑުތަކާިއ ިބންތައް ބެލެހެއްޓުާމިއ  2212 އިޖުތިމާޢީ ަމރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިަވރު ކުޅޭ ާއއްުމ ދަ
 ކުޅިވަުރގެ ވަސީލަތްތަކާިއ އާއްމު ާޕރކްތައް ާޤއިްމކުރުން 

 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނޑު ކައުންސިލުން ަބލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން 02  2ފުޓްބޯޅަ ދަ
ނޑުގެ ރަޖިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ  52  ކަނ2ްދަ
ނޑުގައި  22  2ކޮޓަރިއާއެކު ބޯޅަ ގެއެއް ޢިމާރާތްކޮށް އެތަން ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަުމން ގެންދަވާކަން 5ފުޓްބޯޅަ ދަ
އި ނިލަންދޫ ތަމްސީލް ކުރާ ޓީމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުތައް ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން އަތޮޅު އަދި ޒޯން މުބާރާތުގަ 22

 2ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން
   ނ2ް ސިފައިން ގެނެސްގެން ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޑްރިލްއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކަ 22

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނޑުގައާއި، ކުޅިވަރު ސްޓޭޖްގައި ހަދާފައިވާ ިޢމާރާތް ރައްޔިތުންނަށް ަމންާފކުރުވަނިވިގޮތަކަށާއި، ބޯޅަ  ދަ
 ދަންނަވަމެވ2ެ  ވޭތޯ ބެއްލެވުމަށްއްތަންމިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބެލެހެްއޓޭނެގޮތަކަށް އިްނތިޒާމްކުރެ

 

ޓުވުމަށާއި އަނިޔާތައް ުހއް ގުާމއި ގޭތެޭރގެ އިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒްތައް ހިން 22012
އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމަާށއި، ުއމުރުން ުދވަސްީވ 
މީހުންާނއި ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންަނ މީުހްނނަށް ެއހީތެރިވުާމއި، އެފަަދ މީހުން 

 ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާެމއް ާޤއިމްކުރުން 
 ތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައް 

ޓުވުމަށާއި އަނިޔާ ިލބޭ ފަރާތްތަކަްށ ގުމާއި ގޭތެރޭގެ އަިނޔާތައް ހުއްތައް ހިންއިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު  02
ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުމަށާއި، އުމުރުްނ ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ުހންނަ މީހުްނނަްށ 

ގޭތެރޭގެ އަނިޔާތައް މަދު ވި ނަމަވެސް ލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނުބެއެހީތެރިވުމާއި، އެފަދަ މީހުން 
 ނ2ް ކުރުމަށްޓަކައި ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރާއި ޕޮލިހާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކުރިއަށްގެންދާކަ

ތުރުވަމުންދާކަމަށާއި، ނިލަންދޫގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާއަނިޔާ، ޚާއްސަކޮށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ވަރަށްބޮޑަށް އި 52
ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމައެއްބާރުލުން ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވެފައިވާކަމަްށ އެސެންޓަރުން 
މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަން އަދި ކުޑަކުދިންގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުްނނަށް 

ރވިސް ސެންޓަރުން ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި، ކުޑަކުދިންގެ އަޅާލުމަށްޓަކައި ޗިލްޑްރަން ސަ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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E-mail: secretariat@faaf.gov.mv         :ްއީމެއިލ Tel: 6740017:ްފޯނ                  Fax: 6740019:ްފެކްސ  

 

 

ދުވަސްފާހަގަކުރުންފަދަ ކަންކަުމގައި ރަށުކައުންސިލުގެ އެއްބާރުލުން އިންތިހާައށްބޭުނންވާކަމަްށ އެސެންޓަރުން 
 2މަޢުލޫމާތު ދެއްވާކަން

ތަކަށް އެހީ ހޯދައި ދިނުަމށް ކައުންސިލުން ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާިއ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ަފރާތް 22
  2 މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާަކން

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިޖްތިމާީޢފޭރާން ރަގަޅުކޮށް  ރި ޗިލްޑްރަން ސަރިވިސް ސެންޓަރު އަދި ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެންނިލަންދޫގައިހު 02
ހިންގެންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭތޯ ރަށުގައި އް ޤާއިމްކުރުމަށް ކުޑަކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޮޑުކުރެވޭނެ މާހައުލެ

އަދި އެކިދާއިރާތަކުން ހިންގަާވ އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅު  ދަްނނަވަމެވ2ެ ބެއްލެވުމަށް
 އެއްބާރުލެއްވުމެއް ލިބޭނެގޮތަަކށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސެވުމަށްވެސް ދަންވަމެވ2ެ 

މަރުކަޒު ، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ިއޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެްއ ޤާއިމްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި 52
ޤާއިމްކުރެވެންދެންވެސް އިޖްމާޢީ ޚިދުމަތާއިގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް 

 މަށް ދަންނަވަމެވ2ެ  ލުކަންދީ ބަލަހައްޓަމުން ެގްނދެވުސަމާ
 

ބިން ދޫކުރުުމގެ މަސަްއކަތްތަކާއި ބިމާ އިމާރާްތތައް ރަޖިސްޓްރީ ުކރުާމއި އިމާރާތް  22002
ކުރުމުގެ ކަންަކން ބެލެެހއްޓުާމއި ބިންބިމާ ގުޅޭ ގޮތުން ިހންގާ ުމޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯްޑ 

 ބެލެހެއްުޓން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިްނގުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ހިލާފަށް ަބއެއް ބިންބިމުގެ  02
ކުރިއަށްގެންދެވޭކަނ2ް ބިންބިމުގެ ބައެއް ކަންކަްނ ނިންމެވުމަށްފަހު ބައެއް މަްއސަލަތައް އަތޮޅު މަސައްކަތް 
 2މަޝްވަރާއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ކައުންސިލްގެ

ބިމުގެ ކަންތައްތަްއ ނިންމެވުުމގައި މުސްތަގުބަލަށް ވިސްނަަވއިގެން އެންމެ ފައިދާހުރި ޮގަތކަށް ނިންމުމަްށ  52
  އިވާކަނ2ްބާރުއަޅަންޖެހިފަ

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރައްޔިތުންގެ  ފޯކަސްކުރެވިގެންބިނާވެށި ޕްލޭނަކީ، ވަރަށްފުޅާާދއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ދިގުމުއްދަތަކަށް  02
އެކަމަކާމެދު ޕްލޭނަްށ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެކުރިްނ ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާތީ،  ނިންމުމާއެކު

ޕްލޭނަށް ބަދަލުގެނައުމަްށ  ވަރަށްފުންކޮށްވިސްނައި، މަޝްަވރާކުރަންޖެހޭފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައިނޫނީ
މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ އެއްކަމަކީ، ރަށުގައި ފައިބަރގެ މަސައްކަތަށް ކުރުމަްށ ނޭޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ ހުށަ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ފަިއވާ ސަރަޙައްދުން ފިޔަވައި ރަށުގެ ކުޅިވަރު ސްޓޭޖް ކައިރިން ފައިބަރގެ ބިނާވެށިޕްލޭންގައި ާފހަގަކޮށް
މަސައްކަތަށް އޮޑިހަރުގެއަށް ބިންދޫކުރުމެވ2ެ މިސަރަޙައްދަކީ ރަށުގެ ވަރަށްގިނަބަޔަކު ޚާއްޞަކޮށް ރަށުގެ 

ނުކުމެއުޅޭ ސަރަޙައްދެއްކަމުން ކިޔަވާކުދިން އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ،އަދި ތުްއތުކުދިންތައްވެސް 
ޞިއްޙީގޮތުން ނޭދެވޭ އަސަރުތައް އެބަޔަކަށް ކުރަމުންދާނެއެވ2ެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑްތަކަށްބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 

އެތައްގުނައެއްމަތިަވމުންދާ ރަގަޅު ޝިފާއެއްނެތް ކެންސަރގެ ބަލިތަކާއި އެހެނިހެން ބަލިތަްއ ނިސްބަތުން 
ދަކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދެވިދޫކޮށްލުުމން ދިމާވަމުންދާކަން މިހާރު ަވނީ ާފހަގަކުރެވިފައެވ2ެ އިތުރުވުމުގައި މިފަ

ފައިބަރކުރުމަށް އެސަރަޙައްދުން ބިންދޫކުރެވުނުފަހުން އެސަަރޙައްދުގައި އޮތް މަގޫ ހޭޅިފަށުން ބައެއްނަގައި 
ސްފައެވ2ެއަދި ކުޅިވަރު ސްޓޭޖްމަތީގައި ފައިބަރ ސީދާކޮށް މީހުންނަްށ އަސަރުކުރާގޮތަށްވެސް ބަދަުލތަކެއްވަނީ ގެނެ 

ތައްއެޅުމާ، ޝީްޓތައް ކެުޑމާ ގޭނުންފަދަ ފައިބަރގެ ނުރަްއކާތައް އެސަރަހައްދު ބޭނުންކުރަުމންދާ މީހުންަނށް ޝީޓް
އަދި  މަދުބައެއްގެ ފައިދާއަށް ކުރިމަތިވާގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ހިންގަމުންދާކަންވެސް ވަނީ ފާަހގަކުރެވިފައެވ2ެ  

ނުފޫޒުތަކަށްަބލައިގެން ރަށުެގ އެތައްބަޔަކަށް ގެއްލުންވާގޮަތށް ކަންކަންކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި އިންސާނުންގެ 
ދުޅަހެޔޮކަމަށްބަލައި ބަިލތަކުްނ ދުރުވާފަދަ ގޮތެއްގައި ރަުށގައި އިންސާނުން ދިރިއުޅޭވޭަފދަ މާހައުލަކަށް 

ވުމާއެކު ފައިބަރގެ މަަސއްކަތްކުރުމުގައި މިއަދު ޤަޫބލުކުރަންެޖހެއެވ2ެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރަންޖެިހފައިވާކަން 
އިންސާނުންނަށް ގެއްލުންކުޑަާވނެގޮތެއްގައި އެސަރަޙައްދުގެ ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަަޖއްސަވައިދެއްވުމަށް 

ހުންނަށް ދަންނަވަމެވ2ެ އަދި ހަރުގެަތކުގެ އެއްގަމުން ބަފަރ ޯޒނެއް ހަދައި ސަރަޙައްދަށްގޮސްއުޅޭމީ
 އެންމެގެއްލުންކުޑަވާނެގޮތަކަށް ިއންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން ފެންނަކަމުގައިވެސް ދަންނަަވމެވ2ެ 

ރަށަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ޭބނުންކުރަންހަމަޖައްސަވާފައިވާ ީބޗް ފަތުރުވެރިން ބޭނުންކުރާގޮަތށް ހަމަޖައްސައި،  52
ންނަށް އެކަމުން މަންފާއެްއލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށާިއ، ގެސްޓް ހައުސް އެތަންއެގޮތަށް ބާއްވަވާނަމަ، ަރއްޔިތު

ތަކަށްއަންނަ ހުރިހާަފތުރުވެރިންނަށް އެސަރަޙައްދު ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭގޮްތ ހަމަޖައްސަވައި 

ީބްޗޭބުންނުކާރ ، ކޮންމެފަތުރުވެރިއަކުގެއަތުން ކޮްނމެވެސްވަރެއްގެ ޗާޖެއް ނަންގަވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމާއެކު

 2 ަފުތުރެވިރްނަންށ ިމާހުރިދާމަވުމްނާދ ުއަދޫގަތްއ ުކަޑާވޮގަތްށ ަހަމެޖްއެސުވަމްށ ަދްނަނަވެމވެ 
 

ބިންބިުމގެ ދަފްަތރު އެުކލަވާލާ، ަދފްތަރު ބެެލެހއްޓުާމއި ބިމާބެޭހ ޤައުީމ ދަފްތަުރ  22052
 ދިުނން އެކުލަވާލާ ބަަލހަްއޓާ ޤަުއމީ އިދާާރއަށް މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށް 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި ބަަލހައްޓަމުން ދާކަނ2ް 02
 އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާކަނ2ް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެބިމުގެ ދަފްތަރު  52

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ބަލަހަްއަޓމުންގެންދާގޮތަށް ޤަޥާއިުދން ބަަލަހއްޓަމުންގެންދެވުމަށް ަދންނަވަމެވ2ެ  ބިމުގެ ދަފްތަރު މިހާރު



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  20ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްުޓން  22022
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 2މިސްކިތްތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަުމންގެންާދކަން 02
އިސްކުރުބަރިއަކާއި )ދެކުނުފަރާތުން( ގުދަނެްއ ޢިމާރާތް ކުަރން ފަށާފައިވާކަނ2ް ފާޚަނާއާއި  5މަސްޖިދުލްވަޙްދާގައި  52

 ފާޚާނާބަރި ގުދަން، އިސްކުރިބަރިއެއް ހުންނަކަނ2ް 10އަދި އުތުރު ފަރާތުގައި މިހާރު 
ޙަވާލުކޮށްގެން ތަކެތި ކައުންސިލުން ދިނުމުން ރަށުގެ ހެޔޮއެދޭ ގްރޫޕަކުން މަސައްކަތް ޚަރަދުދޭގޮތަށް ބަޔަކާއި  22

 ކުރިއަށްގެންދާކަނ2ް
 ވަޙްދާ މިސްކިތުން ތްރީފޭސް ކަރަންޓް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ލާަފއިވާކަނ2ް 22

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ދަންނަވަމެވ2ެ  މިސްކިތްތަކުގެ ކަންތައްތައް މިާހރުބަލަހައްޓަމުންެގންދާގޮތަށް ޤަޥާިއދުން ބަލަހައްޓަުމންގެންދެވުމަށް
 

 ން ބެެލހެްއުޓމާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ ަމސައްކަތްކުރުން ޤަބުރުސްތާ 22022
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ގަބުރުސްތާނުގެ އިންފާރު ސިމެންތި ނުޖަހާ ދޫކޮށްލާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންތައް ވަމުންދާކަން ފާހަގަ  02
 2ކުރެވޭކަން

 2ބެލެއްޓުަމށް ވަކި ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށް ބެލެހެއްޓެުމން ނުދާކަންގަބުރުސްތާނު  52
ގަބުރުސްތާނު މަރާމާތު ކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ފަހުން އެއީ  22

އެފައިސާ ހޯދައިގެން އޮޅުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެހެންނަމަވެސް އެކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ، 
 2ޤަބުރުސްތާނު މާރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާގޮތަށް ަޤސްދުކުރައްވާފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވާކަން

ގަބުރުސްތާނުގައި އަލިކަމެއް އަދި ނެތްނަމަވެސް މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ލައިޓް ދިްއލޭގޮތަށް ތައްޔާުރ  22
 2މަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވާކަންކުރެވިފައިވާ ކަ

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ިއ ޤަބުރުސްތާނަށާިއ، ވަޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުްނ ިމހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ގެންދެވޭެނ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަ
އަދި ގަބުުރސްތާނުގެ އިންފާރު ދަންނަވަމެވ2ެ  ލި ލިބޭނެގޮތަަކށް ހަމަޖެއްސެވުމަށްެވސްއެސަރަޙައްދަށް ރަގަޅަށް އަ

ސިމެންތިނުޖަހާ ގިނަދުވަސްތަކަަކށް ހުންނަންވެއްޖެނަމަ އެޅިގާތަުކގެ ބާރުދައްވެ އަލުން އެމަސައްކަތްކުރަންޖެހި އިތުރު 
 ޚަރަދުތަކެއް ހިގާފާނެތީ އިންފާރުަގއި ސިމެންތިޖެހުން އަވަސްކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަްނނަވަމެވ2ެ 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  21ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 ާޤފީ ކަންކަން ިދުރވުން ތަންތަްނ ބެލެްއޓުާމއި ޘަރީޘާއާ 22022
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 2ންހުރިކައާސާރީ ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުންތައް ވަރަށް ބޮޑަްށ  02
 އާސާރީ ސަރަޙައްދު ސަރުކާރުން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާކަނ2ް 52
ގުޅިގެން އިމާރާތްކޮށް ތާރީޚީ ތަކެއްޗާއި ބައެއް ކަންކަން އެތަނުން އާއި  21އެސަރަޙައްދުގައި މިނިވަން  22

ފެންނަގޮތަށް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެތަން ހެދިނަމަވެސް އެތަން އެއްކޮށް ރޯވެ މުހިއްމު ގިނަތަކެއްޗާއެކު 
 2އަނދާފައިވާކަން

 ވާކަނ2ްޘަގާފީ ކަންކަން ދިރިވުމަށް ބޮޑު ޢީދު ފާހަގަ ކުރުންފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަ 22

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނިލަންދޫއަކީ، ތާރީޚީގޮތުން ފާހަަގކުރެވޭ ރަށަކަށްވެފައި އާސާރީ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ ބައެއް ޚާއްޞަކުރެވިފައި 
 ހަމަޖެްއސުމާއެކު، އެސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކޮށް އެސަރަޙައްދުން އޮތުމާއެކު އެތަން މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެގޮތެއް 

ަހމަޖެއްސޭތޯ މަސައްކަތް މަންފާއެއް ލިބޭނެގޮތަަކށާއި، ސަރަޙައްދުގައި އަޘާރީތަކެއްޗާއި ކަންކަން ފެންނާނެގޮތަަކށް 
 ދަންނަވަމެވ2ެ   ކުރެއްވުމަށް

 ދުވަސްތައް ފާަހގަ ކުރުން ދީނީގޮތުްނނާއި ޤައުމީ ޮގތުން ފާަހގަ ކުަރންޖެހޭ  22062
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 2ކަންދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރަމުންދާއަދި ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ  21މިނިވަން 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީޮގތުން ފާަހގަކުރަންޖެހޭދުވަސްތައް މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށްގެންދިއުމަށްޓާކައި ރަށުގެ އެކިދާއިރާތާކާއި 
 ދަްނނަވަމެވ2ެ  އްވަމުންގެންދެވުމަށްގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރަ

 

ރުކަން އި ރަށުގެ ސާފުތާހިރެވޭެނ ިއންތިޒާމް ަހމަޖެއްސުމާމަގުމަތި ކުނިކަހާ ާސުފކު 22022
 ދެމެހެއްުޓން 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހާ ބެލެހެއްޓުން ޮކންޓްރެކްޓް ުއޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދަވާކަނ2ް 02
 ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ޑަސްބިން ފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓާފައި ުނހުންނަަކނ2ް 52
 މަގުތަކާއި އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ފުޅިއާއި ދަޅު ފަދަ ތަކެތި އަޅާފައި ހުންނަކަނ2ް  22

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  21ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

ރަށުގެ އެކިތަންތަަނށް ދަޅާއިފުޅި އުކުމާ،ކުނިފަދަތަކެތި އެޅުމުގެ ުފރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މީުހންގިނައިން އެއްވެއުޅޭ 
ޑަސްބިނަށް އެޅުމުގެ އާދަތަްއ މީހުންގެ ކިބާގަިއ  ތަންތަނުގައި ޑަސްިބންބަހައްޓަިއ ކުންޏަށް ހިމެނޭ ތަކެތި
ރަށުގެ އުކުމުން އެފަދަތަެކތި ރަށުގެ އެކިތަންތަަނށް  އަށަގެންނެވުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާ، 

 ދުށުމުގެ ރަށާމެދު ނުަރގަޅުގޮތަކަށް  ނަށް ޚާއްޞަކޮްށ ފަތުރުވެރިންނަށްރީތިކަންގެއްލި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ މީހުން
ފުރުޞަތުކުޑަކުރުމަށް މީހުން ޭހލުންތެރިކޮށް ރަށަކީ ީރތި ސާުފ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައި ަރުށގެ ރައްޔިތުންނަށާއި 

ްށ ތައް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަވެންހުރި މަސައްކަތްޒިޔާރަތްކުރާމީހުންނަށް ހިތްގައިމު މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ކުރެ
 ދަންނަވަމެވ2ެ 

 

 ޑު ަމގުމަތި ދިއްާލ ބެލެއްެހއްުޓން ނރޭގަ 22002
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 މަގުތައް ދިއްލުމުގެ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން ބަަލހައްޓަމުން ގެންދާކަނ2ް 

 ލަފާ ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނޑު މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް މިހާރު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާގޮަތށް ޤަޥާއިދުން ބަލަހައްޓަމުްނ  ރޭގަ
  ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ 

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ުކުރން 22012
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކަނ2ް ހުވަނި ބޭސް ޖަހަމުންގެންދާ އެތަކެތީގެ އުނދަގޫ ުކޑަކުރުމަށްހުވަނިފަދަ ތަކެތީގެ އުނދަގޫ ކުިރމަތިވުމުން 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވާނެގޮތަކަށް ދުރާލާ ިފޔަވަޅު އަޅުއްވަމުން ޕެސްޓްގެ ސަބަބުން މީހުްނނަށް ިދމާވަމުންދާ ދަތިތަކާއި ގެއްުލންތަްއ އެންމެކުޑަ
 ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ  

ކަން ކުއްލި ނުަރއްކަލުގެ ޙާަލތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަުކަގއި ޢާއްމު ފަރުުދންނަށް އެހީތެރި 22512
 ފޯރުކޮށް ދިުނން 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްދިމާވެފައިނުވާކަނ2ް

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 މުހިއްުމކަމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެތިބުމާ، އެކަމަްށ ޕްލޭނެއް ހެދިފައިއޮތުން 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  20ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 

ދި ގެްސޓް ހައުސް ފަދަ އަ ކެފޭ ދާއިާރގެ ިފހާރަ ތަކާިއ، ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯަރްނޓް 22502
 ން ބެލު ތަންތަން ހުްނނަނީ ިދވެިހރާއްޭޖގެ ޤާޫނނުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތންތޯ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 ކަނ2ްކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު ވޯކަރުން ތިއްެބވިއިރު ހޮޓާތަކާއި ކެފޭފަދަ ތަންަތން ޤަވާއިދުން ޗެކުކުރަމުން ގެންދެވިފައިވާ

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އެފަދަ ތަންަތން ޤާޫނނާއި ަޤވާޢިދާ ޚިލާފަށްހުްނނަނަމަ ކަުއންސިލުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން 
 ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ 

ނުލީ ެއއްެޗއްސާއި ނގާ އުޅުމާއި ަމގުމަީތގައި އިންޖީ މަގުމަތީަގއި މީހުްނ ހި  22552
ދުއްވުުމގެ ކަންަކން ޤާނޫާނއި ެއްއގޮތްވާގޮުތގެ މަތީްނ އިންޖީނު ނުލާ ެއއްޗެހި 

ނުޑގައި  އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްުޓމަށާއި، އާންުމްނގެ އަުތން ފީަނގަިއގެން އެްއަގމާއި ކަ
ނަޑއަޅާ ދުއްވާ އުޅަނުދފަަހރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުާކރުގެ ކަމާ ެބހޭ ވުޒަ  ރާިއން ކަ

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

 2ޓްރެފިކްގެ މައްސަލަތައް ފުލުހުްނނާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާކަން 02
 2ބައެއްކަންކަމުގައި ފުލުހުންގެ ޚިުދމަތްތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ލިބެުމންނުދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަިއވާކަން 52

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ަމށް ދާ އެއްޮގތަށް ކަްނކަން ބެހެއްޓެވުރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްުދވަހަށް ދުއްވާތަކެތި ިއތުރުވަމުްނދާތީ، ޤަޥާޢި
ސައްކަތްތައް ގެ މަމުސްޓޭޝަނާިއ ގުޅިވަޑައިގެން ޙައްލުކުރެއްވު  މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް، ޕޮލިސް

 ދަންނަވަމެވ2ެ ކުރެއްވުމަށް

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުަގއާއި ޝަުރީޢ ކޯޓުތަކަށާއި  22522
 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދުނން

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 2ންމުންގެންދާކަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭތޯ ބައްލަވަސަރުކާރުގެ އެކިދާއިރާ ގުޅުން އުފައްދައިގެން  02
 2ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތައް ދިމާވާކަން 52



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  25ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 2ދެމެދު ގުޅުންކުޑަކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަން ރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ އެކިދާއިރާތަކާއި، ރަށުކައުންސިލާ 22

 ލަފާ ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 ދަންނަވަމެވ2ެ  ރެއްވުމަށްކު

ރަށުގެ ާބރުެގ ދަށުގައި ހިމެނޭ ަކންކަމާއި ގުޭޅގޮތުްނނާއި ެއކިއެކި ާގނޫނުތަކުެގ 2 2252
ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްަފިއވާ ކަްނކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުްނނާއި ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި 
ނޑައަޅާ ހުއްދަަތްއ ދޫކުރުމާއި އެަފދަ  ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިްލ މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަްނ ކަ

 ހުއްދަތައް ބާތިލް ކުރުަމށް ކައުންސިލުން ކޮށްަފިއވާ މަސައްކަތްތައް 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން 02
 ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުނ2ް 52
 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް  22

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭަހވާނެގޮތަކަށް ހުއްދަދޫކުރެއްވުމާ، ހުއްދަދެއްވުމުގައި ހަމަޖެހިަފއިވާ ޤަޥާޢިދުތަކާއި، 
 މަށް ދަންނަވަމެވ2ެ ދެއްވު އިތުރަށް ސަމާލުކަންވުމަށް އުޞޫލްތަކާއެއްގޮތައް ކަންކަން ެގންދެ

 

ބެލެހެްއޓުމާއި ސަރުާކރުގެ ކަމާއި އަލަށް އުަފންވާ ކުދިްނާނއި މަރުވާ މީުހންގެ ރެޯކޑު  22562
ބެހޭ އިދާާރއިްނ ައންާގ ގޮތެްއެގ މަތިން ަތާފސްހިސާބު ަނގާ ބެލެހެްއޓުމާއި އެރަެށއްެގ 
ރަޖިސްޓަީރގައި ރަށްެވހިެވފަިއވާ މީސްމީހުްނނާއި ރަްށވެހި ުނެވ ދިރިއުޅެމުންާދ 

 ެހއްުޓންމީހުންާނއި އަިދ ެއރަށުަގއި ދިިރއުޅޭ ބިދޭސީްނގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެ
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

  ރަށުގައި އެކިބޭނުންތަކުގައި އުޅެމުންގެންދާ ބޭރު ރަށްރަށުގެ މީހުްނގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހެދިފައިވާކަނ2ް 02
 ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރެއް ހެދިފައިާވކަނ2ް 52



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  22ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

ރަށްވެހިންެގ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކޮށް ރަށުގެ ވަޒަންވެރިންގެ ތެރެއިްނ، ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ިނަލންދޫ  22
 (ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމެއް )ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއްގެ 2އަޕްޑޭޓް  ކުރަމުން ގެންދާކަން

 2ކަންކޮށް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންގެންދާރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ އުނިއިތުރު 22
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ބަލަހަްއޓަމުންގެންދާތީ އަތޮުޅ ޤަޥާޢިދުން ލިޔެ  ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަުމންގެންދާ ރަޖިސްޓްރީއާއި ދަފްތަރުތައްރަށު 

 ކައުންސިލުން އެކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވ2ެ

ނަޑއަޅާ މިނޫންވެްސ  22522 ކައުންސިލުން ދޭންެޖހޭެނކަމަށް އެކިއެކި ގާޫނނުތަކުގެ ދަށުން ކަ
 ިދުނންއެހެިނހެން ހިދުމަތް 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: 
 އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައެއްނުވެއެވ2ެ 

 ވަނަ ބައި ހަތަރު
 

 ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުުޅން 2
 

 ކައުންސިލްތަކާއި ފުލުުހންނާއި އޮްނނަ ގުޅުން  2202
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިދާރީ  21 ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

ދާއިރާތަކުގައި ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އެހީއަށް 
 ހުންނަށް އެީހތެރިވެދޭންޖެހެއެވ2ެ ގައި ފުލުއެދިއްޖެނަމަ ކައުންސިލްތަކަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން އެފަދަ ކަންކަމު

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 2އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ އެއްބާރުލުން ިލޭބކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަން  02
 ނ2ް އެއްބާރުލުން ިލބޭކަޓްރެފިކް މައްސަލަތަކާއި ކުށްމަދު ކުރުމާއިބެހޭ ކަންކަމުގައި ވެސް ފުލުހުންގެ  52

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ފުލުހުންގެ ގުޅުން ކައުންސިލާމެދު މިހާރަށްވުރެ އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާކޮށް ރަށުގެ މާހައުލު ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްކުރުމަށް 
 އާވިސްނުންތަކަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން ފެންނަކަމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  22ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް  2252
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ  20 ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

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

 ްނ ނިލަންދޫ ކައުންސިލުހަމަޖެއްސުމާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިަކން 
 އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެެއވ2ެ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ދައުލަތުގެ އެކިފަރާތްތަކުން ރަށުަގއި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ތިރީގައި އެވާތަންތަން ގާއިމްކޮށްފަިއހުރިކަން 
 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 02
 އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 52
އިސްމާޢީލް ލައިބްަރރީ ) ހިމިތީ އިސްމާޢީލް ކަލޭފާނުގެ ތުއްތު( ގެ ހަާދނުަގއި ސަރުކާރުން هللا ޢަބްދު 22

 ވާޤާއިމްކޮށްދެއްވާފައި
 ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ  22
 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ނިލަންޫދ ބްރާންޗް 22
 ނިލަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓް  62
 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 22
 ނިލަންދޫ ކޯޓް  02
 ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒު 12

 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ ލާރނިންގ ސެންޓަރ 012

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ދައުލަތުން އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ރަށުގައި ދެއްވުމަށް ޤާއިމްކޮށްދެއްވާފައިވާ އިދާރާތަކާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަވައިގެްނ 
ބޭުނންފުޅުވާ ކަންކަމަށް ރަށުކައުންސިލުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާ އެހީތެރިކަން ދެއްވުމަްށ  އެފަރާތްތަކުން
 ދަންނަވަމެވ2ެ 

 ަޙރަކާތްތަކުަގއި އަިމއްލަ ަފރާތްތަކުގެ ދައުރު ތަރައްީޤގެ  2222
އްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ ވަނަ މާ 22 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 02

އެފަރާތްތަކުގެ  ރާވައި ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމްިޢއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް ރަކާތްތައްޙަ
 ބައިވެރިވުން ހޯދަން ކައުންސިލުްނ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވ2ެ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  22ގެ  01ޞަފްޙާ: 
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 ިނލަންދޫ ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން  26ޤާނޫނުގެ  ިހންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 52
އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާޢަތްތަކަްށ  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން

ފައިސާ އާއި ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން އެހީ ދެވިދާނެއެވ2ެ މިގޮތުން އެހީ ދޭން ވާނީ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީ 
ނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި މިންގަނޑުތަކާ ތައާރުޟުނުވާގޮތަށް ކަުއންސިލުން ފާސްކޮށް  ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަ

 ގެ ދަުށްނނެވ2ެޤަވާޢިދުންމުކޮށްފައިވާ ޢާ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ންކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާކަ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

އެފަަދ  ހޯދައި،މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް  އެހީތެރިކަން އެއްބާރުލުމާޖަމާޢަތްތަކުގެ  ރަށުގެ ތަރައްޤީގެކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ
އެއްބާރުލުން ދިނުމާއެކު، ރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްގެ ބައިވެރިވުން  ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ދޭްނޖެހޭ އެހީތެރިކަމާ

 ންނަވަމެވ2ެ  ރޫޙް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަ ހޯދައި އިޖްތިމާޢީ

 އެހީ  ޢާންމުދޭ ަކއުންސިލަްށ ސަރުކާރުން  2222
 ރަށު ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  05ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

ބަޖެޓު ފާސްވުމުން ފާސްވި ބަޖެާޓއި އެއްގޮތަށް އެފައިސާ ހިޭލ ެއހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ، ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިަމނައި
 ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެެވ2

 އާބާދީ  )ހ(

 ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު  )ށ(

 އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދު )ނ( 

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

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



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  26ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ   )ޅ(

ވަނަ މާއްދާގައި  52ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއްކަމަށް ާޤނޫނުއަސާސީގެ  )ކ( 
ނޑައަޅާފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ރަްއޔިތުންނަށް ހޯދައިިދނުމަށް ދަުއލަތުްނ  ކަ

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

 ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތު ލިބިިދނުން 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލަށް ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ޢާއްމުއެހީ ޭބުނންވާމިންވަރަށް  ވަނަ އަހަރު 5102

 ލިބިފައިނުވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

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

  މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ 

 ކުއްލި ޙާލަތުަގއި ކަުއްނސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ  2222
ކައުންސިލްތަކަށް ވަނަ މާއްދާގައި ާވގޮތުން  25ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

 ކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާެނއެވ2ެ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިނުވާކަނ2ް 5102

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ހޯއްދެވުމަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލަށް  ތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރައްވާނެކުއްލި ޙާލަ
  މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  22ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 ވަނަ ބައިފަސް

 ންރައްޔިތުންގެ ބައިވެިރވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބުާދރީވު 2

 ޝަކުވާ ބަލަިއގަތުމާއި ަޖވާބުާދރީުވން  2202
 ރަށު ވާގޮތުން ގައި( ބ) މާއްދާގެ  ވަނަ 12 ޤާނޫނުގެ ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 2ޖަާވބުދާރީވާންޖެހެއެވެ އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ ސިޓީންކަން  02
 ހުށަހެޅުމާ،ޖަވާބުދާރީ ާވނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އިދާރީ ހިންުގމުގެ އުޞޫލުގައި ހިމަނާފައިވާކަްނ2ޝަކުވާ  52
ޝަކުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގައި ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅުމުން އެ ޝަކުވާއަކާއި ގުޅޭ ޔުނިޓަށް ފޮނުވައި ޔުނިޓުން  22

 2ންކަ ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދެމުން ގެންދާ 2ޖަވާބު ދެވެން އޮތްނަމަ 

މާއި ަރއްޔިުތންގެ ޚިޔާާލއި މަޝްަވރާ ކަމާބެހޭ ރައްޔިތުްނގެ ބަިއވެިރުވން ހޯދު 2252
 ފަރާތްތަކަށް ދިނުން 

އިދާރީ ވާގޮތުން ވަނަ މާއްދާގައި  15ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 02
ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، 

  ބައިވެރިވުމާ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެންނެވ2ެ
ަވނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ަދށުްނ  52 ޤާނޫނުގެ ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދައިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 52

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަަކށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ 
 ޒިންމާއެކެވ2ެ ގެކައުންސިލްރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކަންންގެންދާމެންބަރުންގެ ކޮމެޓީއަކާ މަޝްަވރާ ކުރަމު 6ސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކައުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުަމކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ 
ނިންމުމަށް  ދިމިޤްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ކަންކަން،ރައްޔިތުންގެ 
ޘަާޤފީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  ގޮތުންނާއި، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނނާިއ، އިޖްތިމާޢީމަގުފަހިކޮށް،

ވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނާ އެންމެގާތުން ފެންވަރު މަތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބާރު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  20ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން ކަމަށް 
ވާތީ، އެގޮތުގެަމތީން ކަންަކްނ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކަިއ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައިކަންކަން 

 ކުރިއަށްގެންެދވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ ށްވުރެ ބޮޑަށް މިހާރަ

 ވަނަ ބައި ހަ

 އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 6

 އަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީަތއް އެކުަލވާލުނ2ް 6202
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮންމެ ރަށު  22ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި އެރަށެއްގެ އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއެއް 
ނޑައަޅާނީ މިޤާނޫނުގެ ދަުށްނ ހެދޭ ޤަވާއިދާ އެ އްގޮްތވާ އޮންނަންވާނެއެވ2ެ ިމ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނޭ މެްމބަރުންގެ އަދަދު ކަ

   ގޮތުގެ މަތިންނެވ2ެ 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް  5102ޑިސެންބަރު  50 02
 2މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާކަން 12

 ކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާކަނ2ްއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް  52
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާކަނ2ް 22
 ކަނ2ްއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަްށ ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާ 22

 ލިއްޔަތު ްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިީޓެގ މަސްއޫއަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަ 6252
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްެވހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮުތން ރަށު ކަުއންސިލަށް ލަފާ  02
 ނުވާކަން މަސައްކަތެއްކޮށްފައިދިނުމަށް ކޮމެޓީއިން އެއްވެސް 

 ކަންކޮމިޓީގެ މުދާ މިލްކު ކުރުމަށާއި ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތް ހިންގުމަށް ެއއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާ 52
 މިހާތަނަށް ކޮމިޓީއިން ދައުވާޮކށްަފއިނުވާ ކަމަށާއި އަދި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިނުވާކަނ2ް 22
 އް ރައްކާެތރިކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތެއްކޮށްފައިނުވާކަން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަ 22



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ނުވާކަނ2ްފައި އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެީޓއިން މަސައްކަތެއް ކޮށް 22
 ުނވާކަނ2ްފައިސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށް 62
 ނުވާކަނ2ްފައި މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ އަންެހނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށް 22
 ނުވާކަނ2ްފައި އަންހެނުންގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށް 02
 ކަނ2ްއަންހެނުންނާ ބެހޭ މުހިއްމު މަޢުޫލމާތު އެއްކުރެވިފައިނުވާ 12

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކޮމެޓީގެ މައްސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ަކންކަން ޤާނޫނުގައިާވ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ
ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކޮމެޓީއާިއ އްވައި ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލް އިދާާރގައި ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ަހމަޖައްސަވައިދެ

 ގުޅިވަޑައިގެން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ

 ހަތްވަނަ ބައި 

 ކައުންސިލުން ިވޔަފާރިކުރުން 2

ދިވެިހރާއްޭޖގެ އިދާީރ ދާިއރާތައް ލާަމރުަކޒީ އުސޫލުްނ ހިްނުގމުގެ ާޤނޫުނ   2202
 ަފއިސާ ފާސްވުުމގެ ކުިރން ހުިރ ރައްޔިތުްނގެ ވިަޔފާިރއާިއ މުދަލާއި 

ވަނަ މާއްާދއިން މިޤާނޫަނށް ޢަމަުލ  021ޤާނޫނުގެ  ިހންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފަށާ ތާރީޚާއި ކުރުމުގެ ކުރިން ހިންގަމުންއައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ، މިޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަން 

ޔިތުންގެ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ރައްޔިތުންގެ ހަމައަށް ހުރި ރައް
ލާސްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ މުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުންގެ ހިންގަމުން ައއި މަދަރުސާތަކާއި މަކުތަބުތަކާިއ ކް

ކައުންސިލާއި ރަށު ހެނިހެން ވަސީލަްތތައް ، މިޤާނޫނުގެ ދަުށން އުފައްާދ އަތޮޅު މަރުކަޒުތަކާއި އިންޖީނުގެތަކާއި އެ
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުވީއެވ2ެ މިގޮތުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްާވ  ކައުންސިލް އުފެއްދުމާއެކު، ރަށު 

ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ތަކެތި ބަަދލުވާނީ ރަށު ކައުންސިލްގެ ތަކެތި ބަދަލުާވނީ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ދަށަށެވ2ެ ރަށު 
 ދަށަށެވ2ެ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން: 5100 02



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ހާރަ( އައްޑަނަ )ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފި 0202
 އިންޖީނުގެ 0252
 ޕްރީ ސްކޫލް  0222
 ފިނިހިޔާ އިމާރާތ0222ް
 ކުޅިވަރުހިޔާ  0222
ނޑު 0262  ބޯޅަދަ
 ގަބުރުސްތާން 0222
 ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް  0202
 ރަށްވެހިގ0212ެ

 ފެންޕްލާންޓް  02012
 ނަރުދަމާ ނިޒާމް މަރުކަޒު  02002
 އަންހެނުންގެ މަރުކަޒު  02052
 ސްޓޭޖް 02022
  2މެޑިސިން ޒޯން  02022
ނޑުވެރިންގެ ހިޔާ 02022  ދަ
 ކުރީގެ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ 02062

 
 ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ:  52

 

 ބަދަލުވި އިރުހުރި ފައިސާ  ބަދަލުވި އަހަރު  އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް 
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެއިން ބްރާންޗްގައި ރކ2 ކޮމެޓީގެ ނަމުގައި އޮންަނ 

 އެކައުންޓް 
 ރުފިޔާ  963,318.33 2021025100

 ރުފިޔާ  60124.15 0221025100 ބްރާންޗްގައި އޮންނަ ރކ2 ކޮމެޓީގެ އެކައުންޓްމުލީ 
 ރުފިޔާ  49,299.89 1221525100 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ަރއްޔިތުންގެ އެކައުންޓް

 
 :ތަންތަނާ ގުޅުންހުރި ފައިސާއާއިތަކެތި  ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ  22

 

 އަގު  ބަދަލުވި އަހަރު  އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް 
 ރުފިޔާ  605,884.84ތިޖޫރީގައި  2021025100 އިންޖީނުގެ 

 0221025100 އައްޑަނަ ރުފިޔާ 963,318.33ބޭންކްގައި 
 ރުފިޔާ  49,164.33 1221525100 ޕްރީ ސްކޫލް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އެތަންަތނުން ރައްޔިތުންނަށް  ބެލެހެއްޓުމާއެުކ، ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށްކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިުހރި 
 މަށް ދަންނަވަމެވ2ެ ބޭުންނކުރަން ފެއްޓެވު ލިބޭނެގޮތަަކށް މަންފާއެއް

ކައުންސިލުން ކުރަުމންާދ ވިޔަފާރިތަކާ ކަުއންިސލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަސީލަތްތައް  2252
 ރުން ގާއިމުުކރުމާއި އިްނވެްސޓްކު

    ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އައްޑަނަ )ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮ ފިހާރަ (  02
 ތެލުގެ ސްޓޮކް ޤަވާޢިދުން ބާކީ ކުރެވެމުންދާކަނ2ް 0202
ކްރެޑިޓަށް ތެއު ނަގައި ިގަނދުވަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ަފއިސާ ދެއްކުމަށް އެދިގެން ިސޓީ ފޮނުވާފައިަވނީ  0252

ތެރޭގަިއކަނ2ް އޭގެފަހުން ސިޓީ ފޮނުާވަފއި ނުވާކަނ2ް އަދި އެފައިސާ ހޯދުމަށް އެހެން  ފެބުރުވަރީމަހުގެ 5102
 މަސައްކަތެއްވެސް ކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަނ2ް

ރުފިޔާ މައިނަސްގެ ގޮތުގައި  2,934,951/14-ގެ ނިޔަލަށް ތެޔޮފިހާރައިގެ އައިޓަމްގައި  01މާރިޗް  5106 0222
 ހިސާބުތަކުންދައްކާކަނ2ް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ތެލުގެ ހިސާބުތަކަީކ، އެހެންވިޔަާފރީގެ ހިސާބުތަކާ ތަކެއްޗަށް ބަަލންޖެހޭވަރަށްވުރެ ވަރަށްޚާއްސަ ސަމާލުކަންދީގެން  02
އަދި މިކަން  މަށާއި،ހަްށ ފުރިހަމަކުރައްވަމުންގެންދެވުބަލަހައްޓަންެޖހޭ ތަކެތިކަމަށްވުުމން އެކަންކަން ދުވަހުންދުވަ

 މަށް ދަންނަވަމެވ2ެ ރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެއްވުރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން ކަށަވަ
 

 ކަރަންޓް ޚިދުމަތް  52
ޖެނެރޭޓަރ  2ރަށުގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާވަމުންދާ ނިސްބަތަށް ަބލާއިރު މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ  5202

ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ގޮސްފައިވުމާ، ބައެއްސަރަޙައްދުތަކުގެ ކޭބަްލ ޖެނެރޭޓަރ  10ގެތެރެއިން 
  2ންޖެހިފައިވާކަން ާފހަގަކުރެވޭކަންބަދަލުކުރަ

ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަކީ، ރަށުގެ ރައްޔިތުްނނާުގޅުންހުރި ގިނަ  5252
ތިބެންޖެހޭ ރަށުެގ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރަމުންދާ ޚިދުމަތްތަކަކަށް އޮންކޯލްގައި އަބަދުވެސް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ބައެއްކަމަށްވުމުން، ވަޒީފާގައި ރަގަޅުމުވައްޒަފުން ތިބުމަށް ހިްތވަރުދިނުމަށް އިންކްރިމެންޓް، ޯބނަސްފަދަ ތަކެތި 
  2ލިބޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިނުވާކަން

ރާތްތަކުގެ ކަރަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ކަރަންޓްގެ އައިޓަމުްނ ރައްޔިތުން ހިންގާ ބައެއް އިމާ 5222
ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ދިނުމަށްވެސް އިންޖީނުގޭ މުޥައްޒަފުން ނޫން އެހެްނ އުނިކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި 

ކުރަންޖެހޭ  ކަރަންޓްފީގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރަމުންދާކަމާއި އަދި ބައެއް އެހެނިހެން ބޮޑަތި މަސައްކަތްތަަކށް
ޚަރަދުތައްވެސް ކަރަންޓް ފީއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އައިޓަމުން ކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓުން އެފައިސާ ލިބުމުން އެފައިާސ 

ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާުކރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަުބން ކަަރންޓްފީއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އަިއޓަމްގެ މައިނަސް  
 ބޮޑުވަމުންގޮސްފައިވާކަނ2ް

ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭަގއި ނިލަންދޫ ކަުއންސިލް އިާދރާގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައިގެން އޭަގއިވާ ފައިސާތައް  5102 5222
ގެ ޚަރަދުތަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާ ހިމެނޭތީ އެތާރީޚާއި ހަމައަށް  21ގެންދިޔައިރު އޭގެ ތެރޭގައި މިނިވަން 

 ފައިސާގެ އައިޓަމުންކަނ2ް  ޚަރަދުނުކުރެވިހުރި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކަރަންޓް ފީއަށް ިލބޭ 
ނޑާލާކަނ2ް އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން  5222 ކަރަންޓް ފީ ނުދައްކާތަން ތިން މަސްވުމުން ހަނދާންކޮށްދީ ކަރަންޓް ކަ

ކަރަންޓް ފީ ނުދައްާކ ގިނަދުވަްސވެފައި ގިނަ ފަރާްތތަކެއް ނުުހްނނަކަނ2ް ހުރި ނަމަވެސް އެފަާރްތތަކަށް ޤަވާޢިުދން 
 ސިޓީ ފޮނުވަމުން ގެންދާކަނ2ް

ރުފިޔާ  3,755,347/92-ހުގެ ނިޔަލަށް ކަރަންޓް އައިޓަމް ބާކީ ކޮށްފައިވާއިރު ބާކީގައި ފެބުރުވަރީމަ 5106 5262
 މައިނަސްކޮށް ފެންނަންހުރިކަނ2ް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އި ގެއްލުންނުވާނެގޮތުެގމަތީން ތަނުގަިއ ވަލައްރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން ލިބެމުންދާ އާމްދަނީއަށްބަ  02
 މަށް ދަންނަވަމެވ2ެރަގަޅު އޮނިގަޑެއް ތައްޔާރުކުރެއްވުވަޒީފާއަދާކުރާމީހުންނަށް ދެވެންުހންނަ އިނާޔަތްތައް ލިބިދެޭވނެ 

ހިގާޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް ހިސާބުތަްއ ދުވަހުންދުވަހަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުން ލިޭބފައިސާ އާއި  52
ންެގންދެވުމަށާއި، ހިސާބުތަކަށް އޮޅުން ނާރާނެހެން ޤަޥާޢިދުން ބަލަހައްޓަަވމުންގެންދެވުމަްށ ބަލަހައްޓަވަމު
 ދަންނަވަމެވ2ެ 

 އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދިނުން  22
  ރަށްވެހިގެ، މެޑިސިންގ ޒޯން ކުއްޔަށްދީގެން ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ޖަމާކުރެވެމުންދާކަނ2ް 2202
ކުއްޔަށްދޫކުރުން ނުވަތަ މިހާަރށްވުރެ ރަގަޅަށް ބެލެހެްއޓޭެނ އިންތިޒާމެއް ރަށްމެދު ކުޅިވަރުހިޔާ  2252

 2ހަމަޖައްސަންޖެހިފައިވާކަން
ކުރިން އިންޖީނުގެ ހިންގި ޢިމާރާތް ދޫކޮށްލެވިފައިހުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެތަނުްނ ރައްޔިތުންނަްށ  2222

 2ފައިދާއެއްލިބޭނެގޮތަަކށް ތަނުގެ ޭބނުން ކުރަންޖެހިފައިވާކަން
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ފެބުރުވަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް  5106ރުފިޔާ  268,967/46ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދީގެން ލިބޭ ފައިސާގެ އައިޓަމްގައި  2222
 ހުރިކަމަށް ބާކީ ފޮތުން ފެްނނަން ހުރިކަނ2ް

މަސްމާރުކޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްދެއްވާފައިވާ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރަންނުފަށައި ހުްނނަތާ 2222
 ފައިވާކަންދުވަސްތަކެއްވެ

 ފިނިހިޔާ ޢިމާރާތް  22
 ފިނިހިޔާ ޢިމާރާތުގައި ފުޅާކޮށް ވިޔަފާރި ފަށައި ކުރަމުން ގެންދާކަނ2ް 2202
ރުފިޔާ ނަގާފައިވާކަނ2ް އަދި މިފައިސާއިން  -/1,200,000ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުން  2252

 ވާކަނ2ްޚަރަދުކޮށްގެން ފިނިހިޔާ ޢިމާރާތުގައި އެއަރކޯން ބަހައްޓާފައި
 ގައި ކަނ2ް 5102ނޮވެްނބަރު  05ފިހާރަ ފަށާފައިވަނީ  2222
 ރުފިޔާ މައިނަސްގެގޮތުގައި ދައްކާކަނ2ް  98,987/81-މިހާރު އެއައިޓަމްގެ ބާކީގައި  2222

 ތަކެތި ކުއްޔަށްދީގެން ލިބޭ ފައިސާ  22
  ތަކެތި ކުއްޔަށްދީގެން ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ހޯދަމުންދާކަން

 ރުއްގަހުން ލިބޭފައިސާ  62
އަދި  ބަލަހައްަޓމުންގެންދާކަން ރުއްގަސް ބެލެހެއްޓުމާ، ރުއްަގސްކުއްޔަށްދީގެން އާމްދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ިލބޭގޮތަށް

 ރުފިޔާ ހުރިކަނ2ް 91,956/85ފެބުރުވަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް  5106މިއައިޓަމްގައި 
 ފެންޕްލާންޓް  22

 ދަމުްނނުދާކަން ފެންޕްލާންޓް މަރާމާތުކޮށް ަބލަހަްއޓައި އެއިން މަންފާއެއް ހޯ
 ކުޅިވަރު ސްޓޭޖް  02

ގޮތަްށ އެއިންަމންފާއެއް ނުވާކުޅިވަރު ސްޓޭޖް އާއި އިންވެގެންހުރި ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާްތ ނުބެލެހެްއޓި އަދި 
 ދޫކޮށްލެވިފައިވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މަަކްށ ކުއްޔަށްދޫކުރެވިދާނެތަންަތން ކުއްޔަށްދޫކޮށް އެހެންބޭނުނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ިޢމާރާތްތަކުގެތެރެއިން 
ޫދކޮށްލެވިފައިހުރި ތަްނތަްނ  ރަގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓެވި މިހާރު ންކުރެވިދާެނތަންަތން ބޭުނންކުރެއްވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސެވުމަށާ،ބޭނު

  ބެލެހެއްޓޭނެ ރަގަޅު އިންތިޒާމެއް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންަނވަމެވ2ެ

ކައުންސިލުން ުކރަމުްނދާ ވިަޔފާރިތަކުެގ އިާދރީ ކަންތައްތަާކއި ިހސާބު ކިތާބު  22520
  ބަލަހައްާޓގޮތް

 އިންޖީނުގެ، އައްޑަނަ ) ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮ ފިހާރަ(، ނަރުދަމާ 
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 ވިޔަފާރީތަކުގެ ޤަވާޢިދު: ކުރަމުންދާ ކައުންސިލުން  02
 ންގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތު ނިލަންދޫ ރައްޔިތުރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއެއްގައި ފ2   0202

ނޑު  ނޑާއި ވަޒީފާގެ އޮނިގަ ގައި އެކުލަވާފައިވާކަނ2ް ނަމަވެސް މުސާރަ ޝީޓްތައް  5101ސެޕްޓެމްބަރ  10އޮނިގަ
ން އިސްލާޙް ގެނެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރުވުނު ނަމަވެސް އިސްލާޙެއް ފެންނަން ނެތްކަނ2ް )ފުރަތަަމ މު ބެލިބެލު

ނޑުގައި ެޓކްނިކަލް އެލަވަންސް ހިމެނިފައިުނވާތީ (  އެކުލަވާލެވުނު އޮނިގަ

ފ2 ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންެގ މުަވއްސަސާތައް ހިންގުމުގެ ޤަވާއިެދއް ހެދިފައިވާކަން އެނެގން އޮްތ ކަމުގައިވިޔަސް   0252
 ޤަވާއިދު ފެންނަން ެނތްކަނ2ް

ޭހ އުޞޫލުގެ އިސްލާޙެއް ލިބިފަިއއޮތް ނަމަވެސް ޢަމަލު ކުރަންޖެ އްޔިތުންގެ މުވައްސަސާ ހިންގުމުގައިރަ  0222
 ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލެއް ފެންނަން ނެތްަކން  އްޔިތުންގެ މުވައްސަސާ ހިންގުމުގައިރަ

 ދުވަހުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި އިދާރީ ގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުން: 52
 ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ނުލިޔާކަން   5202

 ތުން ބާއްވާ ބައްދަލުުވންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ނުލިޔާކަންއިދާރި ގޮ  5252

 ޙާޟިރީ: 22
 އިން ފެށިގެން ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ހަދާފައި ނުވާކަން  5102އޮކްޓޯބަރ  51 

 :މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން  22
 ެނތްކަނ2ްފެންނަން މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް   2202

 ނުކުރާކަންޗުއްޓީ/ސަލާމް ރެކޯޑްކުރާ ފޮތް އަޕްޑޭޓް   2252

 ޗުއްޓީ ޗިޓް ހަދާފައިވާއިރު ޗުއްޓީގެ ބާކީއާއި ދިމާނުވާކަނ2ް  2222

 އޮތްަނމަވެސް އޭގައި ނުލިޔާކަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ބޭރަށްދާ ފޮތެއް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް   2222

 މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން: 22
 ކަނ2ް އް އެންޓްރީ ކުރަމުންގެންދާއެންޓްރީއަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަ   2202

މަސައްކަތްތައް ހިގަމުންދާގޮތް ބަލައި މޮިނޓަރކުރުމާ އިންޓާަނލް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި ރަށުކައުންސިްލ   2252
 އިދާރާއިން ދޭންވާ ސަމާލުކަން ދެވިފައިނުވާކަން 

މުވައްޒަފުންނަށް އިދާރީ ކަންކަން ކުރަންތިބޭ މުވައްޒަފުން ގިނަގިނައިން ބަަދލުވަމުންދިއުމާ އަލަށް އަންނަ   2222
 ތުގައި ދޭންވާ އެހީތެރިކަން ރަށުކައުންސިލްއިދާރާއިން އެންމެއެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ދެވިފައިުނވާކަންކަމަސައް

 މަސައްކަތު މާހައުލު: 62
 އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ނެތްކަން   2202

 ކުރަންފަސޭހަ ނުވާކަނ2ްއަލަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް ކަންކަން ކިޔާދީފައިނުވާތީ ކަންަކން   2252

 އްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބަލައި ސްޕަވައިޒް ކުރެވެމުން ނުދާކަނ2ް މުވަ  2222



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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މޯބައިލް ފޯނުްނ  ެނތްނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގަމުންދާ މަރުކަޒުގައި ފެކްސް، އިންޓަރނެޓް،  2222

 ގުޅޭގޮތް ހަމަޖެހިފައިހުންނަކަން 

 ގަތުން  ވިޔަާފރި ކުރުމަށް ޭބނުްނވާ މުދާ 22525
މުދާ ގަންނަންވެއްޖެނަމަ ލިސްެޓއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ނިަލންދޫ ކައުންސިލަށް ހުަށހަޅާކަން އަދި އެލިސްޓަށްވާ 

 ފައިސާ ލިބުމުން ތަކެތި ގަތުމަށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރާގައި ލިޔުމަށްފަހު ތަކެތި ގަތުމަށް އެފައިސާ ޙަވާލުކުރާކަނ2ް

 ސްޓޮކް ބެލެހެްއޓުން  22522
 ކަނ2ް ސްޓޮކްފޮތް އަޕްޑޭޓް ނުކުރާކަންފޮތުގެ ބާކީއާއި ސްޓޮކްގައި ހުރި ތަކެއްޗާއި ދިމާނުވާސްޓޮކް 

 ފައިސާ ަޚރަދު ކުރުުމގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހަްއާޓގޮތް  22522
 2ރަދު ކުރުމަށް ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާކަންފައިސާ ޚަ 02

 2މުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުން ނުދާކަންފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ އައިޓަ 52

އެކައުންޓަށް ޖަމަކުރެވޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ބަލައި އެއައިޓަމަާކއި ގުޅޭ ފައިސާއެއް އެއައިޓަމެއްގެ ބާކީފޮތުގަިއ  22
ހިމަނަމުން ނުދާތީ އައިޓަމްތަކުަގއި މައިނަސް ބޮޑުވެފައިވާކަނ2ް އަދި މިއައިޓަމްތަކުގެ ސައްޙަ ބާކީއަކީ ކޮބައިކަން 

 2ބެލުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިުނވާކަން

ރަށުކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ލިުބން ދަތިވުުމން ރައްޔިތުންގެ  22
ފައިސާއިން އެޚަރަދުތައް ކުރާކަނ2ް ނަމަވެސް އެފައިސާ ބަޖެޓުން ލިބުމުން އަނބުރާ އެޚަރަދުކުރި އައިޓަމަށް 

ދުމުގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލް އިދާރާއިން ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ޖަމާކުރާ އެކައުންޓަށް އެފައިސާ ވެއް
ޖަމާކުރަމުންދާކަން، އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އައިޓަމްތަކުގެ މައިނަސް އިތުރަށް ބޮޑުވަމުން ދާކަނ2ް އަދި އެފައިސާ 

 ން ފެންަނން ނުހުންނަަކނ2ް އަނބުރާ ލިބުނުަކން އެނގޭނެ ޮގތެއްވެސް ލިޔެކިޔުންތަކު

ރައްޔަތުންގެ ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްގެ ޗެކު ފޮތް ކައުންސިލް އިދާޜާގައި އޮންނަ އިރު ޗެކު  22
ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައި ނެތްކަނ2ް އަދި އެކައުންޓް ބާކީ ފޮތެއްވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނެތްކަނ2ް ނަމަވެސް 

ވަނަ  5106ކީގެ ސޮފްޓް ބަަލހައްޓަމުން ދާކަނ2ް މިގޮތަށް ސޮފްޓް ބަލަހައްޓަން ެފށިފައިަވނީ އެކައުންޓް ބާ
 އަހަރުގައިކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢްލޫމާތު ދޭކަނ2ް 

 2އެކައުންޓްބާކީ އާއި އައިޓަމްތަކުެގ ބާކީއާއި ދިމާވޭތޯ ބަލަމުން ނުާދކަން 62

ގައި ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައިގެން ފައިސާގެއްލުނުއިރު ރައްޔިތުންގެ  05ޖުލައި  5102 22
 ނުވާކަނ2ްއާމްދަނީއަށް ލިބިގެން ޖަމާކުރަްނޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ގެއްލިފައި



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ޖޫރީ ފަޅާލައިގެން ވަގަށް ރުފިޔާ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތި 19,916/40ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިަގނެފައިވާ  02
ގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން އެފައިސާ އޭގެ ބެހެނިވެރިންނަށް ދިނުަމށް ކަރަންޓް އައިޓަމުން އުނިކޮށްފައިވާކަނ2ް އަދި 

 މިހާތަނަށްވެސް މިފައިސާ ލިބިފަިއ ނުވާކަނ2ް 

 ފިޔާ ހުރިކަމަށް ރު 4,452,536/21ނިޔަލަށް ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގެ ބާކީގައި  02ޖުލައިމަހުގެ  5106 12
 ކަން ސްޓޭޓްމަންޓުން ދައްކާ

 ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ    2252220
 2ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން

 ތިޖޫރީގަިއ ބަަހއްޓާ ފަިއސާގެ ހިސާބު:   2252225
 އެދުވަހަކު ލިބޭ ފައިސާ އެދުވަހެއްގައި ޖަމާކުރަމުން ގެންދާކަން 02
ހުންނަ ިތޖޫރީގައިކަނ2ް މިތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރީ މެނޭޖަރ ޖަމާނުކުރެވޭ ފައިސާ ހުންނަނީ ފިނިހިޔާ ޢިމާރާތުގައި  52

 ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދުކަނ2ް

 ހަރުމުދަލުެގ ރަޖިސްްޓރީ:   2252222
 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހެދިފައިވާކަނ2ް ނަމަވެސް  ފޮތް އަޕްޑޭޓް ނުކުރާކަނ2ް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫުލތައް އަދި މިޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ގެންަނ  02
 5102އެޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ލިޔެކިއުންތަކެއްކަމަށްުވމުން ، އިޞްލާޙްތަކަކި ފެންނަށް ހުންނަންޖެހޭ 

 2ޖަނަވަރީގެ ކުރިއަށް ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ދުވަހު ޔައުމިއްޔާއާއި އިދާރީގޮތުން ބާއްވާ ބައްަދލުވުންތަކުެގ ޔައުމިއްޔާ ޤަވާއިދުން ލިޔެ ބެލެހެއްޓެވުމަްށ  52

 ދަންނަވަމެވ2ެ
 މަހުން މަހަށް ހަދަންޖެހޭ މުވައްަޒފުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ހެއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ 22
 ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެމުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހައްދަވައި ޤަވާއިދުން  22
ސަލާމާއި ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑްފޮތް ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ޗުއްޓީ ޗިޓް ހައްދަވާއިރު ޗުއްޓީގެ ބާކީއަށް ބައްލަވައިގެން  22

 ހެއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ
 ރައްވަމުން ގެންދިއުމަށް ދަްނނަވަމެވ2ެމުވައްޒަފުން ބޭރަށްދިއުމަށް ހަދާަފއި އޮންނަ ފޮތް ޤަވާއިދުން ފުރިަހމަކު 62



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮްތ ރަށުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޤަވާއިދުން ބައްލަވައި މޮނިޓަރކޮްށ އަލަށް އަންނަ  22
އްވަިއ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންެޖހޭ އެއްާބރުލުން ރަށުކައުންސިލްގެ ފަރާުތން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަްށ ދެ

 ވާ ވަޞީަލތްތައް ޤާއިމްކޮްށދެއްވުމުމަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން ެދއްވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެބޭނުން
 ސްޓޮކްގެ ބާކީއާއި ސްޓޮކް ފޮތާއި ދިމާކޮށް ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކުރައްވަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަެމވ2ެ 02
 ވ2ެހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ަދންނަވަމެ 12

 ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ދަންނަަވމެވެ 012
 ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި އެކަމަކާއި އެންމެ ގުޅޭ އައިޓަމަކުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ 002
 އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެއެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ބަލައި ޤަވާއިދުން ަބޖެޓް ބާކީކޮށް  052
 ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލައި ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ 022

 ކައުންސިލުން ފީާއއި ކުިލ ނެުގން  2222

ކައުންސިލްތަކުން ޭދ  ންވަނަ މާއްދާއި  20ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނޑައަޅާ ފީނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަްށ ލިބިގެންވެއެވ2ެ މިގޮުތްނ  ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަ
ނޑައަޅަންވާނީ އެަތނެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެަމތިން   ނަގާ ފީ ކަ

 ކަމުގައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވ2ެ މިގޮތުން ނެގޭ ފީތަކަކީ؛

 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ )ހ( 

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް ނަަގންޖެހޭ މަހު ފީ  )ށ( 

 ރަށު ފެންވަރުގައި ދެވޭ މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތަށް ނެގޭ މަހު ފީ  )ނ( 

 ތުގައި ނައްތާލުމަށް ނަގާ މަހު ފީ ކުނި ޖަމާކޮށް ރައްކާތެރިގޮ )ރ( 

ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީ )ބ(   ރަށުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަ

 އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ )ޅ( 

ޅީގެ ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްޗެތި އުފައްދައި ވިއްކުމާއި ިވޔަފާރިއާއި ފިހާރައާއި މާރުކޭޓް ގޮ )ކ( 

 އަހަރީފީ

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީ )އ(   ޑައިވްކުރުމަށް ކަ

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކުލ2ި )ޤައުމީ، އިޖްތިމާޢީ ބޭނުްނތަކަށް  )ވ( 
 ބާރު ލިބިގެންނުވެއެވ2ެ( ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ބިންތަކުްނ ކައުންސިލަށް ކުއްޔެއް ނެގުމުގެ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިާވ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ ކުލ2ި )މ( 

 ގޮއިފާލައްބަ އާއި ހިންނަ ފަދަ ަތންތަނުގެ ކުލ2ި )ފ( 

 ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލ2ި )ދ( 

ނޑައެޅިފައިވާ )ތ(  ނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓުފަހަރަށް ކަ  ޕްލެޓްފޯމަށާއި ސަރަޙައްދަށް ނެގޭ ކުލ2ި ކަ

 ބަނދަރު ބޭުނންކުރުމަށް ނަގާ ުކލ2ި )ފައްތިއާ، މުދާ އަރުވައި ބޭުލން( )ލ( 

 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: 

 ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުންނަގާފީ ފިަޔވައި އެހެންފީއެއް ނަގަމުންނުދާަކން 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނެގުމުގައ ކައުންސިލުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލަށް ނެގިާދނެފީތައްކަމަށް ކަ
 ިއ ކުރެވެންހުރިކަންކަން ނިންމުމަްށ ދަންނަވަމެވ2ެ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ފީނެގުމުގަ

 ރައްޔިތުްނގެ މުދާ ވިއްުކމާއި ބަދަލުކުުރން  2222
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ރައްޔިތުންގެ މުދަލެއްވިއްކައި ބަދަލުކޮށްފައިނުވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

އްކައި ބަދަލުކުރާނަަމ ޤާނޫނީގޮުތން ފުރިހަމަކުަރންޖެހޭ ކަންކަމާމެދު އްޔިތުންގެ އަގުހުރި ތަކެްއޗެއް ވިރަ
 ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެެވ2 

 ކައުންސިލުން ހުުޅާވފަިއވާ ަފންޑުަތއް  2222
    ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ރަށުގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްވާ ފަންޑް  02
 ކަން ނެތް އަދި ންނަށް ނިސްަބތްވާ ފަންޑެއްރައްޔިތުރަށުގައި   0202

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ރަށުގައި ގާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަންޑުތައް  52

 އެފަދަ ފަންޑެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވެމުންނުދާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެނަމުގައި ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރިތައް ޤާޫނުނގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހިންގުަމށްަޓކައި އުފައްދަންޖެހޭ 
  ކުރިން އުފެއްދުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ މާރިޗްމަހުގެ 5102ފަންޑްސްތައް ލަސްވެގެން 

 ކައުންސިލުން ޯލނު ެނުގން 2262
ތަރައްޤީެގ  ވަނަ މާއްާދގައި ވާގޮތުން 02 ޤާނޫނުގެ ިހންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންީފޛުކުރުމަށްޓަަކއި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކުްނނާއި އެހެނިެހން  ޕްލޭންގައި ކަ
ބިގެންވެއެވ2ެ ކައުންސިލުން ނަާގ ލޯނުތަކަށް ދައްކަންެޖހޭ މާލީ އިދާރާތަކުން ލޯނު ނެގުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލި

 ފައިސާ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފަކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންޖެހެއެވ2ެ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް ޯލނެއްަނގާފައިނުވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލުން ލޯނެއް ނަންގަާވނަމަ އެލޯނެއް ނަންގަވާ ކަމެއްގެ ދިރާސާތައް ރަގަޅަށްހައްދަވައި ފައިދާއެއް ނުވަތަ 
 މަށް ަދންނަވަމެވ2ެ ންގެވުށަވަރުކޮށްފައިނޫނީ ޯލން ނުނެކުރިއެރުމެއް ލިބެންއޮތްކަމެއްކަން ރަގަޅަށް ކަ

 ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ިދުނންކައުންސިލުން އެހެްނ  2222
ކައުންސިލަށް  ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން 02 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑައި ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެހެން ކައުންސިލަކަށް  އެއަހަރަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ކަ
ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިދާނެއެވ2ެ މިގޮތުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުަވންޖެހެއެވ2ެ 
އަދި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ކައުންސިލަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރައި ނުދައްކާނަމަ އެފަރާތަށް ސަރުކާރުން ލިޭބ 

 ށް އަނެއް ކައުންސިލަކަށް އެފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވ2ެފައިސާއިން އުނިކޮ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އެއްވެސްފަރާތަކަށް ލޯނެއްދީފައިުނވާކަން
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  21ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފައިސާހުރެފައި އެއްވެސް މަންފާއެއްނުލިބޭޮގތަކަްށ 
ގެންނަމަވެސް އުންސިލްތަކަށް ޯލންޫދކުރައްވައިއެހެންކަލޯންޭބނުންވާ ގިނަޢަދަދެއްގެފައިސާ ބަހައްަޓންޖެހޭނަމަ، 
އް ހޯއްދަވަންޖެޭހނެތީ، އެކަމަށް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ނިންމަވައި، ރައްޔިތުންނަށް އިތުރަށް މަންފާލިބޭނެ ގޮތްތަ

 ދާނެކަންކަން ިހންގެުވމަށް  މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ ންގެ ފައިސާއިން އިތުރު ނަފާ ނެރެވިރައްޔިތު

ން އަނބުރާ އުޫޞލުއަމިއްލަ ަފރާތްތަކުެގ ފައިސާ ބޭުނންކޮްށގެން ވިޔަާފރު  2202
 ތަންތަން ެހދުން ދައްކާގޮތަށް 

އަމިއްލަ  ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން 06 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ، ފަރާތްތަކުން އެފަރާްތތަކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި  ކަ

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

ން ހަދާ ތަންތަނަކީ ކައުންސިލްގެ ތަންތަނެވ2ެ މިގޮތުން ކައުންސިލްތަކާއި އެގްރީމެންޓްކޮށް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވ2ެ މިގޮތުގެ މަތި
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް 

 ފޮނުވަންޖެހެއެވ2ެ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

  ތަނެއް ހެދިފައިނުވާކަންއެފަދަ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ލަންދޫގެ ިބނާވެށި ޕްލޭންގައި ފާހަގަކޮށް އެފަދަ ބޭުނންތަކަށް ދޫކުރެވެންހުރި ބިންތައް ވިޔަފާިރ އުޞޫލުން ހިންގައި ނި
ޖެނުއަރީގެކުރިން ނިންމެވުމަްށ  5102ބެލެހެއްޓުމަށް ާޤނޫނާއެއްގޮތްވާޮގތުގެމަތީން އެކިފަރާތްތަަކށް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން 

 ދަންނަވަމެވ2ެ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  20ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 ަގއި ަރްއކާކުރެވުނު ޖުމުލަ ަފއިސާރިޒަރްވގެ ގޮތު 2212
ކައުންސިލަށް  ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން 12 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރވްގެ ގޮުތގައި ރައްކާކުރަންޖެހެއެވ2ެ ހިނގާ އަހަރު ލިޭބ، އާމްދަނީެގ )ފަހެއް( އިންސައްތައަށްވުރެ ަމދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒަ
 އޮތް އަހަރުތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށެވ2ެމިފައިސާ ބެނުންކުރެވޭނީ ކުރިއަށްއަދި 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ރިޒާވް ގެގޮތުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓިފައިނުވާކަން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނިލަންދޫއަކީ، އެަކށީގެންވާ އާްމދަނީ އެއް ލިބެުމންދާ ރަށެއްކަަމށްވެފައި، ފަަހށްފައިސާ ރައްކާކޮށް މުހިއްމުކަންކަމަްށ 
ޤަވާޢިދުން  2%މަށްވާތީ، އަހަރެއްގެ އާމްދަނީން އިންވެސްޓްކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން މުހިއްމުކަ

 ޖަމާކުރަމުންގެންދެވުމަށް ދަންނަަވމެވ2ެ  
 

 ވަނަ ބައި އަށް

 ކުރުން ޙާޞިލުރިމަގަށް ރޭވުމާއި ަނތީޖާ ކު 0

 ޕްލޭން އެކުލަވާުލން  0202
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ިރވައިކުރެވިފައިނުވާކަނ2ްވަނަ އަހަރަށް ތަރައްޤީ ޕްލޭ 5106 02
ައޅަންޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު ަހރުދަނާގޮތެއްގައި ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލާއެއްގޮތަްށ ތަރައްޤީގެ މަގުގައި އިތުރަށް  52

 2ވިސްނަމުންގެންދެވިފައިނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އަންނަމުންދާ ބަދަުލތަކާމެުދ ފުންކޮށްވިސްނައި، އެކަމެއްގެ ނަތީޖާ އާއިމެުދ  ކުރިމަގަށްރޭވުމުގައި ޒަމާނަށް
ދުރާލާވިސްނައި ނަތީޖާ ނެރެވެންހުރިކަންކަމަށް ރޭވުންތެރިކަްނބެހެއްޓުން ވަރަށްމުހިއްމެވ2ެ ރާއްޖެއަށް އަންނަމުންދާ 

ނަތީޖާތައް ފެންނަމުންދާއިރު، ނުބައި ބަދަލުތަކުގެތެރޭގައި ކުރިން ވިސްނިފައިނެތް އެތައްކަމެއްއިުތރުވެ ރަގަޅު
އެތައްކަމެއްވެސް އަންނަނީ ެފންނަމުންނެވ2ެ ކުރިން ތަރައްޤީއަށްކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތައް އެހެންގޮތްގޮތަްށ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  25ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 ބަދަލުތައްެގންނަން ބަދަލުވަމުންދާއިރު، ރައްޔިތުންަނށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުންައއި ކަންތައްތައްވެސް މިއަދުމިވަނީ 
މަޖުބޫރުވެފައެވ2ެ ވުމާއެކު، ކަންކަން ރޭވުމުގެ ޒިންމާތައް ޙަވާލުވެލައްވައިގެންތިއްބަވާ ފަރާތްތަކުން މިކަންކަމަްށ 
ރިޔާއަތްކޮށް، އެކަމަކާގުޅޭ ދިރާސާތަކާއި،މައުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް ބަލައި،ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމާއެކު 

 ކަށަނޭޅުއްވުަމށް ދަންނަވަމެވ2ެމަޢުލޫާމތާއެކު ދުރަށް ވިސްނުމަށްފަހުގަިއނޫނީ ޕްލޭންތައް އެ އެކަމަކާގުޅޭގޮތުން ފަންނީ

 ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން  0252
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހިފައިވާކަން

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގެންދެވުމަށާއި،  ތާވަލާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ކުރައްވައި، ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމަށް އަހަރީ ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރު 
ހަގަޮކށް ޕްލޭން ރިވިއު ކުރުމުގެ ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ފާއެކިއެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން ބަދަލުގެންަނންޖެހޭ ކަންކަން 

 މަސައްކަތް ޤަޥާޢިދުން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ 

 ޕްލޭނުގަިއ ހިމެިނފަިއވާ ހަރަކާތްތައް ކުިރއަށްދާ މިންަވރު ދެެނގަތުން  0222
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ފާހަގަކޮށް ރެކޯޑް ކުރަންޖެހިފައިވާކަންޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން ކުރިއަށްދާމިންވަރު 
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން ހިގަމުން އަދި ނިމެމުންދާކަންކަން ރެކޯޑްކޮށް ޤަޥާޢިދުން 
 ބަލަހައްޓަވަމުންެގންދެވުމަށް ދަްނނަވަމެވ2ެ 

  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  22ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

 ނިންުމން 
ނޑު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ޓީމުން   ކުރައްވާފައިވަނީ އިދާރާއިން  އިދާރީ ކަންކަން ކައުންސިލްބެލި މައިގަ

މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ކަށް ފާހަގަކުރަމެވ2ެ ށްނގަޅަރަޖުމްލަގޮތެއްގައި 
ލިޔެކިޔުންތައް  މާއި ކައުންސިލްގެއްވުމާއި މަޢުލޫމާތު ދެއްވުލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް 

 އުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ކަ ނަމަވެސްއި ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ރަގަޅުކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރަމެވ2ެ މުގަބެލެހެއްޓެވު
ހުރި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގައި މައްސަލަތައްދިމާވެ ރައްޔިތުންނަށް ނުރަގަޅު ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސީދާ ރައްޔިތުންނާގުޅުން

 ކައުންސިާލއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ހިންގުމާއި، ކަުއންސިލްއަދި  ތިވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވ2ެއަސަރުތަކެއް ކުރިމަ
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި، ޖަވާބުދާރީވުން  ގުޅުމާއި އޮންނަ

ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރީ  އެންމެރަގަޅުކަމަކަށް ފާހަގައެއްނުކުރެވެއެވ2ެ މީގެއިތުރުންއިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ގޮތްތަްއ 
 މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވ2ެ  ގޮތަށްނޫންަކންވެސްަވނީ އެންމެ އެދެވޭމުންގެންދަވަހިންގަ

 5102 ކުރައްވައި މަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުރުފާހަގަކޮށް މިރިޕޯޓްގައި ރަގަޅުކު ވުމާއެކު، އެކިކަންކަން
ކުރިން ނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ ައދި އަޅުގަޑުމެންގެ ބޭނުމަކަށްވާްނވާނީ، ރަށުކައުންސިލާއި ފެބްރުއަރީމަސް ހުސްވުމުގެ

 އަތޮޅުކައުންސިލްގުޅިގެން މިކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ހެޔޮ ނަތީޖާއެއްފެނި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރުތައްކުރުމެވ2ެ 

މިފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ ކަންކަން މޮނިޓަރކޮްށ ބެލިބެލުމުގައި މޮނިޓަިރންގ ޓީމަށް ދެއްވި 
އެއްބާރުލުމާއެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ކައުންސިލް މެންބަރުންަނާށއި، އިދާރީ އެންމެހައި 

 ވ2ެ މުވައްޒަފުންނަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެ

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

   ދަންނަވަމެވ2ެ  މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިގާނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  002ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  02
 ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ޢާްނމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނ2ް

ކައުންސިލުން ނިންމަާވ  ،ފިޔަވަޅުއެޅުން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށްކައުންސިލުން ނިންމާިނންމުންަތކަށް  52
ނިންމުންތަކުެގތެރެއިން ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ލަސްވަމުންދާ ަމއްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވިސަބަބުތައް އެގޭގޮަތށް 

 ފާހަގަކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުނ2ް
އެޖެންޑާކޮށް ޢާއްމުބައްދަލުވުމަށް ުހށަެހޅުއްވުނ2ް އަދި   ކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަތައް ޤަޥާއިދުން 22

ކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ޤަވާޢިދު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ހުަށހެޅޭ ތަރުތީބުން ޢާއްމު 
 ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހަޅުއްވައިގެން ނިންމެވުނ2ް  

 ޝަން ބައްދަލުުވންތައް ޤަވާއިދުން ބޭއްވުނ2ް ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭ 22



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

 

  22ގެ  01ޞަފްޙާ: 

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

 

 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުންދުވަހަށް ބަަލހައްޓަަވމުން ގެންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް  22
 ލިޔެކިއުމުން އެކަންކަން ފެންނާެނގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސެވުނ2ް

 ށް ޗެކް ކުރެއްވުނ2ް ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލްކުރުމުގެ ކުރިން އިތުރަ 62
ސްޕަވައިޒަރުންނަކީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ގާތުން ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށްވާއިރު،  22

މުވައްޒަފުންކުރާ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި މުވައްޒަފުންނަށް އެހީތެރިކަން 
 އި އެއްބާރުލުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް މުަވއްޒަފުންނަށް ދެއްވުނ2ް ބޭނުންވާނަަމ، އެހީތެރިކަމާ

ނޑުގައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންެމ ކައުްނސިލަރަކާއިވެސް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  02 އޮނިގަ
އިދާރީ  ކައުންސިލަރުންގެ ބެއްލެވުމުެގދަށުން ހިންގަވާޮގތަށް ހަަމޖެއްސެވުމަށާއި، ކައުންސިލަރުންނާއި

 މުވައްޒަފުންގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުނ2ް
ޤާނޫނުން ކައުންސިލުްނ ދިނުމަްށ ލާޒިމްކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ޤަވާއިދު ހެދުމާިއ، ކައުންސިލުން  12

 ކުލަވާލުން ނިންމާ ނިންމުްނތައް ތަންފީޒުކުުރމަށް ބޭނުންވާ އެސ2ްއ2ޯޕީތައް އެ
ކާއި ކައުންސިލަށް ޚިދުމަތަށް އެދޭ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެޚިދުަމތް ހޯދުމަށް ޢަމަލުކުރާނޭ ޮގުތގެ އުޞޫލުތަ 012

 ސަރވިސް ޗާރޓަރ އެކުލަވާލުނ2ް
ވެ ކުރަންހުންނަ މަސައްކަތްތަްއ ދުރާލާ ރާއްވަވައި މަސައްކަތު ތާވަެލއް ތައްޔާރުކުރައްވައިގެން މަސައްކަތްތައް ދަިތނު 002

 ނ2ްހިންގޭނެގޮތެއްގެމަީތން ކަންކަން ހިންގެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެްއސެވު
ލުވުންތައް ޤަވާއިދުން ބާއްަވވައި އެކުވެރި ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަ 052

 މާހައުލެއްގައި މަސައްކަތްތައް ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުނ2ް
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  022

އޮތް  ކުރިއަށް ރަށު ކައުންސިުލން، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިވާގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 
 އްވުނ2ްފޮނު ޅު ކައުންސިލަށްއަތޮތައްޔާރުކޮށް  އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް

ނިލަންދޫ ކައުންސިލަކީ، ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިޭބނެ ގިނަ ވަޞީލަތްތަކެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ  022
ކައުންސިލަކަށްވުމާއެކު، ޤާނޫނުަގއިބުނާ ގޮތުގެމަތީން އޮޑިޓްކޮްށ، އޮޑިޓްގައި ރަގަޅުކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން 

 އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް ޤަވާޢިދުން ފޮނުއްވުނ2ް ،  ދެވުމަށާރަގަޅު ކުރައްވަމުންގެން
ޞީލަްތތައް ޤާއިމްކޮށްފައިވުމާ، އެކަންކަމުން ރަގަޅު ފައިސާ ލިބޭނޭ ތަފާތު ވަރައްޔިތުންނަށް  022

އަށްވުރެ  2ާޤނޫުނގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އާމްަދނީގެޮގތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިްނ % އާމްދަނީއެއްލިބެމުންާދތީ،
މަދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒާވްގެގޮތުގައި ބެހެއްޓެވުމަށްފަހު، ބާކީ ބެެހއްޓޭ ފައިސާގެތެރެއިން،  ރަށުގައި ރައްޔިތުންނަށް 

 ށް ސަމާލުކަންދެއްވުނ2ް ފަސޭހައަށާއި، މަންފާއަށްޓަކައި ެދއްވެންހުރި ޚިދުމަތްތައް ދެއްވުމަ
ރުފިޔާއިން ދަށުގެ އަގު ދޭގޮތަްށ  52111/-މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން  0202ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަާޥޢިދުގެ  062

ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައްވެސް ޙަވާލުކުރުމުގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ސަބަބު އެނގެން އޮންނަންެޖެހއެވ2ެ ވީމާ، މީގެ 
 ވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ސަބަބު އެނގޭނެ ލިޔުން ބެހެއްޓެވުނ2ްފަހުން މިގޮތަށް ޙަ

ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިްނ ޚަރަދު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީ ފަާރތްތަކުގެ ތެރެއިން  52111/- 022
 މެީޓގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން( އެނގެން އޮތުނ2ްމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ނިންމީ ކޮން ފަރާތަކާއިކަން )ބިޑް ކޮ



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަޖެޓް ބާކީ އާއި އައިޓަމްބާކީ ކުރަމުން ގެންދިއުނ2ް   2210މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  002
ޚަރަދު ވައުޗަރު ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ޚަރަދު ވައުޗަރ ނެތް ޙާލަތެއްގައި ވައުޗަރުގެ މަޢްލޫމާތު  012

މަގުފަހިވާނެކަމަކަށް ބޭނުންވާތީ ޚަރަދު ވައުޗަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަވަމުން ސާފްކުރުމަށް 
 ގެންދެވުނ2ް 

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާ ބެހޭ ފޯަމކީ މުދާގަންނަން އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުމާއެކު  512
ލްކޮށް ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ފޯމަކަށްވާތީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވެފައި ވައުޗަރާއެކީގައި ފައި

"ފައިސާ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އަޞްލު ލިޔުންތައް" މިމާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ  Iގެ  0ބާބު 
 ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުްނތަކާބެހޭ ފޯމް އާއި މެދު ޢަމަލުުކރައްވަމުން ގެންދެވުނ2ް

ވަނަ ސުރުޚީގެ ދަށުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުެގ މަތިން "ޗެކު  12ެގ  0ގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާިޢދުގެ ބާބު ދައުލަތު 502
ރަޖިސްޓްރީ" ގެ ނަމުގައި ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެފޮތުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ފުިރހަމަ ކުރަންޖެހޭ 

ފޮތުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢްލޫމާތުތަްއ ފުރިހަމަކުރުމަށާއި މަޢްލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގޮސްފައިނުވާތީ އެ
 މީގެފަހުން ދުވަހުން ދުވަަހށް ފޮްތ އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށްސަމާލުކަން ދެއްވުނ2ް 

ފަަހރު ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ހައްދަވައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  10ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުންވެސް ހަފްތާއަކު  552
ގައި އަންގާފައިވާތީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ  6206ޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުމަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ފިނޭންސް އެން

ގެ ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް  05:11ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ޖެހިގެން އަންނަ ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 
 ފޮނުއްވުނ2ް  

ބޭ ަކންތައްަތކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮތުން މާިލއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައިވެސް އެއިދާރާއަކަށް ފައިސާ ލި 522
ލާޒިމްކުރާއިރު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި އެފަދަ ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް އެފޮތުގައި  0201

 ވުނ2ް  ހިމަނަންޖެހޭ މަޢްލޫާމތު ހިމަނާފަިއނުވާތީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެޮފތް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމެ
ނިލަންދޫގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަްތ ފެށުމުން ބޭންކްގައި އެކަުއންޓެއް ހުޅުވާފައިއޮތް ނަމަެވސް އެކައުންޓްބާކީ  522

ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ އެކައުންޓްބާކީ ފޮތުގަިއ  0205ފުރިހަމަކުރެވެމުންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 
 ތެރޭގައި ނިންމެވުނ2ް  ދުވަހުގެމަސް 10މިހާރު ނުނިމި ހުރި ބައިތައް 

ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންެމ މަހެއް ނިމުމުން ބޭންކްގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ހޯދައި  6252މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  522
އެކައުންޓްބާކީ ފޮތާއި އަޅާ ކިޔުމަށްފަހު ޭބންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް މާލިއްޔަތު ަޤވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ 

  ނ2ްމަތިން ރިކޮންސިލް ކުރަމުން ގެންދިއުގޮތުގެ 
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައިގެން ވަގަށް ެގންގޮސްފައިވާ ފައިސާ ލިބޭނެޮގތެއް ޮއތްތޯ ސަރުކާރުގެ  562

 2އިދާރާތަކަށް ލިޔުއްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުން
ފައިވާ ފައިސާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހޯއްދަވައި ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނަގާ 522

 2ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގެތެރެއިން ޚަރަދުކުރެއްވި އައިޓަމަކަށް އެފައިސާ އަނބުރާ ޖަމާކުރެއްވުން



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ          5102ގެ މޮނިަޓރިްނގ ރިޕޯޓް ުބރީ ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ިލބޭ ފައިާސގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓް  502
 ނ2ްންދެވުތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެ

މުވައްޒަފުން ބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، ރަސްމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ނުރަސްމީ  512
 ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ނެގުނ2ް 

ޅުންހުރި ޤަޥާޢިދު ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިންގޭނެގޮތަކަށް އިންތިޒާމްކޮށް ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގު  212
 ތަކާ އުޞޫލްތައް އަވަހަށްިނންމުމަށް އެކަމާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކުރެއްވުނ2ް

ބަޖެޓުގެ އެހެން އައިޓަމްތަކުން ފައިސާ ބަދަލުކޮށްގެން ނަމަވެސް ޢާންމުންނަށް އުދަނގޫވާގޮތަށް ހުރި މަގުތަކުގެ  202
 އެދެނ2ް ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުން

މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުވާނޭގޮތެއް އޮތްތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން  252
 އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަނ2ް 

ތު ރޯާގފަދަ ބަލިތަކަކީ، މިހާރުގެ ކުނިކޮށީގެ ކަންކަންކުެރވޭގޮތަށްބަލާއިރު،ަރށުގައިފަހަކަށްައއިސް އިތުރުވަމުންދާ ތަފާ 222
ކުނިކޮށީގެ ކަންކަން ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ރަގަޅަށްނުބެލެހެއްޭޓީތ ދިމާވަމުންދާ ކަންކަންކަމަށް ބެލެވެމުންދަތީއާިއ، 
ރަށުގެ މޫނުމައްޗަށް ވާގޮތަށް ކުނިގޮޑެއް އެފަދަގޮތަކަށް ބޭއްުވމަކީ، އަތޮޅުގެނަމޫނާ ރަށެއްގެޮގތުގައިބަލަންޖެހޭ 

ދަ ތަޢުލީމީ ޤާބިލް މީުހން ގިނައިންތިބި ރަށެއްގައި އޮތުމަށް މިފަދަ ޒަމާނެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެގޮތެއްކަމަށް ނިލަންދޫފަ
ނުބެލެވޭީތ، ރައްކާތެރި ގޮތެއްަގއި ކުނި ނައްތާލެވޭެނ ނިޒާމެްއ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޤާއިމްުކރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ނ2ްކުރިއަށް ގެންދިއު
ސަރަޙައްދަކަށް މިހާރު ނިންމަވާފައިާވ ސަރަޙައްދުގައިހުރި ރުއްގަހަށް ބަދަލުދިނުމުގެ އަލަށް ކުނިމެނޭޖްކުރާ  222

ކުރަންޖެހޭ ތަންތަން އަވަހަށް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ންމަވައި، އެސަރަހައްދުގައި ޤާއިމްމަސައްކަތްއަވަހަށްނި
  ނ2ްކުރެއްވު ކުރިއަށްގެންދެވޭތޯ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް

ޤަޥާޢިދު ރަގަޅަށް ަތންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، ބަނދަުރތެރެއާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ނދަރުގެ ބަ 222
   ނ2ްމަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވު

ވާތީ، ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުްނ ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުްނސިލްގެ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް 262
ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ަބނދަރު ެބެލހެއްޓުމަށް މީހަކު ހަމަޖައްސަވައިގެން ބަނދަރު 

  ނ2ްބެލެހެއްޓުމުގެކަންަކން ކުރިއަށްގެންދެވޭތޯ ބެއްލެވު
މައްޗަށް ނޫނީ ނުކުރެއްވުމަށާ، ރަށުގެ ރަށުގެ ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް އ2ީއައ2ިއޭގެ  222

ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ރަށުގެ ގޮޑުދޮށުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ނުގެއްލޭގޮތަކަށް ކުރައްވަމުން 
  ނ2ްގެންދެވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވު

ންގެފަރާތުްނ ފަތުރުވެރިންނަށް ރަށުގައި ފަތުރުވެރިންނަްށ ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ބީޗް، ބައެއް ރައްޔިތު 202
ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ، މިހާރުކުރިމަތިވަމުންދާ އުދަގޫަތއް ކުޑަވާނެގޮތަކަށްހަމަޖެއްސެވުމަށާ

 $5ގޮތުގައި އެތަން ހަމަޖައްސަވާފައިވާނަމަ، ަރށަށް އަންނަ ޮކންމެފަތުރުވެރިއެްއގެ އަތުން ޚާއްސަކުރެވޭ ބީޗެއްގެ
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ފަސޭހަކަމާއެކު  ކުޑަނުވާނެ ޗާޖެއް ނަންގަވާ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާައށް ލިބޭނެޮގތް ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި،  ޑޮލަރަށްވުރެ
 ގޮތެއް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވ2ެ ބޭނުންކުރެޭވނެފަތުރުވެރިންގެ ބީޗް 

ްނތަން އަވަަހްށރަގަޅުކުރައްވައި ކުނިއަޅާ ސަރަހައްދުގައި ޖަހާފައިވާ ތޮށިގަޑުން ހަލާކުވެ ކުިނބޭރުވަމުންދާ ތަ 212
އެމައްސަލަތައް ދިމާނުވާނެހެްނ، ތޮށިގަޑު މަރާމާތުކުރުމުެގ ކަންކަން ކައުންސިލްެގ ބަޖެޓްގެތެރެއިްނ 

  ނ2ްޚަރަދުކުރައްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭތޯ ބެއްލެވު
ލުކުރެއްވޭތޯ ބައްލަވަިއ، ނަޖިސްލީކުވެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހިންގުމުގައި،މިހާރުދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ހައް 212

ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ަދިތއުދަގޫތަކާއި،ކުރިމަތިވެދާނެ ޞިްއޙީބޮޑުމައްސަލައަކުން ރައްކާތެރިވެވޭނެ އެންމެހައި 
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވ2ެ އަދި އެނިޒާުމ މިހާރު ހިންގަމުންެގންދެވެީނ ތިމާވެއްޓަށްވެސް 

ގޮތަކަށްކަމަށްވާީތ، ތިމާވެއްޓަްށ އެންމެ ގެއްލުން ކުޑަވާނެގޮތަކަށް އެނިޒާމުގެ  ކުރިމަތިވެދާނެ އްލުންތަކެއްގެ
  ނ2ްމަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރެއްވު

ރައްޔިތުންގެ ގޮތުން ކަރަންޓްެގ ޚިދުމަތްދެމުންގެންދާ އަގުތަކަްށ ބަދަލުގެނެސް ފެނަކަިއން އެޚިދުމަތް ދެމުންާދ  202
އަގުތަކަށް ކަރަންޓްީފ ބަދަލުެގެނސްފައިވާތީ، އެގޮތަްށ ބަދަލުެގަނއުން ނަތީޖާ ދައްކާޮގތެއް ރަަގޅަށް ބައްލަވައި 

 ނ2ްއެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުއްވައިދެއްވު
ޖެޭހ ކަންކަމަކީ ފަންނީ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރެއްވުމަށާއި، ދެމެހެއްެޓނިވިގޮތެއްގަިއ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކުރަން 252

މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ކުރަންެޖހޭނެ މަސައްކަތެއްކަމަށްވާތީ އެގޮތުގެމަތީން ކަންަކން ކުިރއަށްގެންދަވާގޮތަްށ 
 ނ2ްހަމަޖައްސަވައިދެއްވު

 ،ރަށުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ެފންޕްލާންޓް ވީރާނާވެގެްނދިއުމަށް ދޫކޮށްނުލައްވައި ހިންޭގނެގޮްތ ހަމަޖައްސަވައި 222

 ނ2ްރައްޔިތުންނަށް މަންފާއެއް ލިޭބެނގޮތުގެމަތީން ފެން ޕްލާްނޓްގެ ކަްނތައް ކުރިއަށް ގެންދެވު
މަދިރިންޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ސަބަުބން ރާއްޖޭގައި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުން ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވަމުންދާތީ، ޞިއްޙީ  222

މަދިރިކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މިާހރަށްވުރެ ރަގަޅު  ގުޅިގެން ރަށުގައި  ދާއިރާތަކާ ދާއިރާއާއި، ރަށުގެ އެހެނިެހން 
 ނ2ްއިންތިޒާމަކަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވު

ރަށުގެ ކުނިގޮޑު މިހާރުބެލެހެއްޓެުމންދާގޮތުން މަދިރި ކޮންޓްޯރލް ކުރުމަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއްކުރިމަތިާވނެކަމަށްބެލެޭވތީ،  222
މަދިރި ނުއުފެދޭނެގޮތެއްގެމަތީން އެތަްނބެލެހެއްޓޭނެޮގތެްއ  ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކުނިގޮޑު ބެލެހެއްޓުމުގައި

އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި، ައލަށް ތައްޔާރުކުރާ ކުނިގޮޑަކީ މަދިރި އުފެދުން މަދުކުރެވޭނެގޮތަަކށް ތައްޔާރުކުރެވޭ 
 ނ2ްތަނެއްގެގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވު

 ނ2ްދުގައި އިތުރުކުރުމަށް، ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުޞިއްޙީދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެ  262
ބޮޑެތިމީހުންަނށް އެކިއެކި ަތމްރީނާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދީ ރަށުގެ އުފެއްދުންތަްއ އިތުރުކުރުމަށް  222

އެކަަމށް މަގުތަކެއް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ރަށު ކައުންސިލުން ވަރަށް އިސްކަމެްއދޭންޖެހިފައިވާކަމަކަށްވާތީ 
ހޯއްދަވައިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެފަދަކަންކަމަށް ނެރެވެން ތިބިމީހުންަނށް ތަމްރީންދެވޭނެ ގޮތެްއ 

 ނ2ްހަމަޖެއްސެވު
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ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް މަޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްިދނުގެ މަސައްކަތް  202
 ނ2ްށޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުފެ

ނޑުގައާއި، ކުޅިވަރު ސްޓޭޖްގައި ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތް ރައްޔިތުންނަށް މަންފާކުރުވަނިވިގޮތަކަށާއި،  212 ބޯޅަ ދަ
 ނ2ްތަންމިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބެލެހެްއޓޭނެގޮތަކަށް އިްނތިޒާމްކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވު

ދި ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން އިޖްތިމާީޢފޭރާން ރަގަޅުކޮށް ނިލަންދޫގައިހުރި ޗިލްޑްރަން ސަރިވިސް ސެންޓަރު އަ 212
ކުޑަކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޮޑުކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ރަށުގައިހިންގެންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭތޯ 

ރަގަޅު ބެއްލެވުމަށް ދަްނނަވަމެވ2ެ ައދި އެކިދާއިރާތަކުން ހިންގަާވ އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މިހާރަށްވުރެ 
 ނ2ްއެއްބާރުލެއްވުމެއް ލިބޭނެގޮތަަކށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސެވު

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، މަރުކަޒު  202
އިދާރާއިން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް  މާޢީ ޚިދުމަތާއިގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުކައުންސިލްތިޤާއިމްކުރެވެންދެންވެސް އިޖް

 ނ2ްސަމާލުކަންދީ ބަލަހައްޓަމުން ެގްނދެވު
ބިނާވެށި ޕްލޭނަކީ، ވަރަށްފުޅާާދއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ދިގުމުއްދަތަކަށް ފޯކަސްކުރެވިގެން ރައްޔިތުންގެ  252

ން އެކަމަކާމެދު ނިންމުމާއެކު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާތީ، ޕްލޭނަްށ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެކުރި
ވަރަށްފުންކޮށްވިސްނައި، މަޝްަވރާކުރަންޖެހޭފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައިނޫނީ ޕްލޭނަށް ބަދަލުގެނައުމަްށ 

 ނ2ްހުށަނޭޅުއްވު
ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްުޓން މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި ޤަބުރުސްތާނަށާއި،  222

 ނ2ްދަށް ރަގަޅަށް އަލި ލިބޭނެގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސެވުއެސަރަޙައް
ނިލަންދޫއަކީ، ތާރީޚީގޮތުން ާފހަގަކުރެވޭ ރަށަކަށްވެފައި އާސާރީ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ ބައެއް  222

 ދު ޚާއްޞަކުރެވިފައި އޮތުމާއެކު އެތަން މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަްށ ެބލެހެއްޓޭނެގޮތެްއ ހަމަޖެއްސުމާއެކު، އެސަރަޙައް
ޘާރީތަކެއްޗާއި ކަންކަން ނެޮގތަކަށާިއ، ސަރަޙައްދުގައި އާމަންފާއެއް ލިބޭ ހިމާޔަތްކޮށް އެސަރަޙައްދުން

 ނ2ްފެންނާނެގޮތަަކށް ހަމަޖެއްސޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއްވު
ކައި ރަށުގެ ރަށްވުރެ ރަގަޅަށްގެންދިއުމަށްޓަދުވަސްތައް މިހާ ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮުތން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ 222

 ނ2ްއެކިދާއިރާތާކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުންގެންދެވު
ރަށުގެ އެކިތަންތަނަށް ދަޅާއިުފޅި އުކުމާ،ކުނިފަދަތަކެތި އެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މީހުންގިނައިން  262

އާދަތައް މީހުންގެ ކިބާގަިއ  އެއްވެއުޅޭ ތަންތަނުގައި ޑަސްބިންބަހައްޓައި ކުންޏަށް ހިމެނޭ ތަކެިތ ޑަސްބިނަށް އެޅުމުގެ
އަށަގެންނެވުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާ،  ރަށުގެ އެކިތަންތަަނށް އެފަދަތަކެިތ އުކުމުން ރަށުގެ 
ރީތިކަންގެއްލި ރަށަށް ޒިޔާރަްތކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ޚާއްަޞކޮށް ފަތުރުވެރިންނަށް ަރށާމެުދ ނުރަގަޅުގޮތަކަށް 

ތުކުޑަކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށް ރަށަކީ ރީތި ސާފު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައި ރަށުގެ ދުށުމުގެ ފުރުޞަ
ރައްޔިތުންނަށާއި ޒިޔާރަތްކުރާމީހުންނަށް ހިތްގައިމު މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން 

 ނ2ް ގެންދެވު
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ދަތިތަކާއި ގެްއލުންތައް އެންމެކުޑަވާނެގޮތަކަްށ ދުރާލާ ފިޔަވަޅު ޕެސްޓްގެ ސަބަބުން މީހުންަންށ ދިމާވަމުންދާ  222
 ނ2ްއަޅުއްވަމުން ގެންދެވު

ރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ދުއްވާތަކެތި އިތުރުވަމުންާދތީ، ޤަޥާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ބެހެއްޓެވުމަށް  202
ގުޅިވަޑައިގެން ޙައްލުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި 

 ނ2ްކުރެއްވު
ފުލުހުންގެ ގުޅުން ކައުންސިލާމެދު މިހާރަށްވުރެ އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާކޮށް ރަށުގެ މާހައުލު ކުށުގެ ވެށިން  212

 2ސަލާމަތްކުރުމަށް އާވިސްނުންތަކަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން
ޖަްމޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުާމ އެހީތެރިކަން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަްށ ހޯދައި، އެފަދަ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެކަންކަމުގައި  612

ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދިނުމާއެކު، ރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްގެ 
 ނ2ްއް ކުރިއަށްގެންދެވުބައިވެރިވުން ހޯދައި އިޖްތިމާޢީ ރޫޙް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެ

ކުއްލި ޙާލަތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރައްވާނެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލަށް ހޯއްދެވުމަށް  602
 ނ2ްމިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެއްވު

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މައްސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  652
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