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 ތަޢާރަާފއި މަޤްަޞދު 
 

 ،އިން( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 8 ގެ( 2010/7) 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

 ލިއްޔަތެކެވެ. އޫސްމަ
 

ލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އޫމަސް  ރަށު ކައުންސިލްގެ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޤާނޫނުގައި ލާމަރުކަޒީ އަކީ މިމޮނިޓަރިންގ މިގޮތުން،
އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް އެކި  ކައުންސިލުން  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ 
ޭހ ރިޕޯޓުތަކާއި ލިޔުންތައް ުހަށހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުަމށާއި، ކައުްނސިލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެ
ވަސީލަތްތައް  ތަންތަނާއި، ،މުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ، މަތްތައް ދެމުންގެންދާގޮތާއިޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޚިދު

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

ދަތިތަްއ  ކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ދިމާވާއެކަންކަން އެމަގުން، އެކައުންސިލުން ުކރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއިބިނާކުރުމަށް 
ށްޓަކައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން މުރާޖާ ކުރައްވައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުއްވި ސުވާލު ދެނެގަތުމަ

ށްފަހު ކަރުދާސް ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންިސލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުއްވައި ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަ
 މިކައުންސިލަށް ލިބުމުން އެސުވާލު ކަރުދާހުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެވެ. 

 މޮނިޓަރ ކުރެވުނު ުމއައްސަސާ
ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުރުބުރީ ފީައލީ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާޫނުނ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިާވ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ  22( ގެ 7/2010)ޤާނޫނު ަނންބަރު 
ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި  ކުރުމާއި، ދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ

 ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ.

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

 ންނެވެ.ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަީލ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފު

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޤާމުތައް ކަނޑައަޅާ އެމަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރަނީ ކައުންސިލްގެ 
މަޝްވަރާއާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. އަދި މިމުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 

 ރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަދާ ޤަވާޢިދުތަކެވެ. ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ަދށުން ސިވިލް ސަ
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ސީނިއަރ ސްޓާފް މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ   ސަޕޯރޓް ސަރވިސް  

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

ވަަނ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް  11މެއި  2011ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުރުބުރީ ފީައލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިަގނޑު 
ވެއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލަްށ ން ިއތުރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރިފަހު

)ސާދަ( މަާޤމު ހިމެނިފައިވެއެވެ. އޮނިަގނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެިއްނ  14ފާސްކޮށްދީފައިވާ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ޖުމްލަ 

 ރެޜަރީގެ ނަންބަރު ގެ ސަަބބުންނާއި މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްމަޤާމަކަށް ޝަރުތުހަމަވާ މީުހން ނުލިބުމު 3
13-B/CIR/2015/10 (11  ުސަރކިއުލަރ އިން މަޤާމުތަކަށް މީހުން ނުލެއްވުމަށް އަންގަވާފައިވާތީ 2015އޮކްޓޯބަރ )

 އެމަޤާމުތަކަށް މީހުން ލެއްވުމަށްަވނީ މަޑުޖައްސާފައެވެ.   

 މުވައްޒަފުން 

( މުވައްޒަފުން، )އެގާރަ 11ގެ ނިޔަލަށް  2016ޑިސެންބަރ  31 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީައލީ ކައުންސިލްގައި
  ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައިވާ ފަންތިތަުކގައި މަސައްކަތޮކޮށްފައިވެއެވެ.

 ޢަދަދު     މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް 

 00 ސީނިއަރ ސްޓާފް

 04 މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް 

 05                             ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ

 02  ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

 11  ޖުމުލަ 

 

ތިރީގައި އެވަނީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުގެ 

 ނިސްބަތް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެކެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 

 

  

 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           6201ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލިުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

    T: 6740017 | F: 6740019 | E: admin@faafu.gov.mv | www.faafu.gov.mv | fb.com/FACouncil] 

 6ގެ  27ޞަފްޙާ: 
 

 

20%
0%

50%

30%

0%

އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް މެދުމަދުރަސީ ސެޓްފިކެޓް ޑިޕްލޮމާ ޑިގްރީ

ގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފުންގެ  2016ޑިސެންބަރ  31 ގައިތިރީގައި އެވަނީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލް
 ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ތާަވލެކެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު 

 ޢަދަދު  ލެވެލް  #

 - އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް 1

 02 އަސާސީ  2

 - މެދުމަދުރަސީ 3

 - ޘާނަވީ  4

  މަތީ ޘާނަވީ  5

 03 ސެޓްފިކެޓް 6

 04 ޑިޕްލޮމާ 7

 02 ޑީގްރީ )އެސޯސިއޭޓެޑް( 8

  މާސްޓަރސް  9

  ޕީ.އެޗް.ޑީ  10

 

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

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަީލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ފ. ފީއަލި 
 ،ދިވެހިރާއްޖެ

 އަމީނީމަގު
 feeali2006@hotmail.comއީމެއިލް:      674 0594ފެކްސް:   674 0012ފޯން ނަންބަރު: 

 ހިނގާ ސަރަޙައްދު ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް 

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

 ރަޙައްދުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ. އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ސަ

 އޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ކައުންސިލުގެ މަސް 

ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުރުބުރީ ފީއަީލ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނެގ 
ދާފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ. މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައް 21

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

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

އި، މިގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ރަށުގެ ލަރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާ )ށ( 

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.

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

ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ރަުށ ކައުންސިުލން ތަންފީޒްކުރުމަށް ަރށު ކައުްނސިލާ 
 ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މިޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ތަންފީޒް ކުރުން. 

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

ދާރީވެ، މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު ްނނާއި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޖަވާބު ޖަވާބުދާރީވެ، މިނިސްޓްރީތަކު

 ވާއިދުން ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން.ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަ

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު  )ބ( 

 ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދާ ހިންގުން.

މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަުށ ، ރަށުކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައިާވ ބާރާއިމިޤާނޫނުގެ ދަުށން  )ޅ( 

 ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިންމަންެޖހޭ ކަންކަން ނިންމުން. 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           6201ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލިުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

    T: 6740017 | F: 6740019 | E: admin@faafu.gov.mv | www.faafu.gov.mv | fb.com/FACouncil] 

 8ގެ  27ޞަފްޙާ: 
 

 

 ރަށުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެްއޓުން.  )ކ( 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާޤނޫނާިއ އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަކާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިްޤތިޞާދީ ނުވަތަ  )އ( 

އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުްނސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި އަދި 
ދި މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްްޓކުރުމާއި މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްަތކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަ

 މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކަުއންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން. 

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

 ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ފަޅާއި ބިން އެކި ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން. 

އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޭބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި  )މ( 

ގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަަދ ތަކެތި، މިޤާނޫނުގެ ަދށުްނ ހެދޭ މިލްކުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމު
   ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ެއހެން ފަރާތް ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ިދނުމާއި ދޫކުރުން. 

ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ  )ފ( 

އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި  ތެރޭގައި މާލީ

ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި މަސްލަޙަތުތަކާއި މިްލކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާފަރާްތތަކަށް 
 ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަަމށް ފަންޑު ދިނުން. 

ބަރުން ބަދަުލވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްެގ ނަން ބަދަލުވާ ޙާލަްތތަކުގައި ކުރީގެ ކައުންސިލްގެ މެމް )ދ( 

 ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާވުން. 

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

މީހުންގެ އަމިއްލަ ބިްނތަކާއި މުާދ އާއްމު ބޭނުމަށްޓަކާ ކޮންެމހެން ނަގަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ޤާޫނނާއެްއގޮތްވާ  )ލ( 

 ގޮތުގެ މަތިން ޢަދުލުވެރި ބަަދލު ދިނުމަށްފަހު އެފަދަ ަތންތަން ެނގުން. 

ތް ދެވޭ ތަންަތނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަދުފަހަރާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ިޚދުމަ )ގ( 
 ޕާކުފަދަ އާއްމު ތަންތަނަށް ނަންިދނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން. 

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

ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ެއީހތެރިކަމާއި  ރަށުގައި )ސ( 

 އެއްބާރުލުން ދިނުން. 

 މިޤާނޫނުގައި ބުެނފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް ޮފނުވުން.  )ޑ( 
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ޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސް )ޒ( 
 ކުރުން. 

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

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

 އެއްމެހައި ކަންކަން ކުރުން

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

 ށް އެދުން. ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަ

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން )ޖ(

 ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުން.  )ޗ(

 ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް 

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުަތކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނ، ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަީލ 
ލުން ތިރީގައިވާ ޚިދުމަްތތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ކައުންސި

 ވަނަ ާމއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ. 24ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ރަށުގެ މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުން  )ހ( 

ކާތެރިގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާނެ ގޮތުގެ މަތިން ރަށު ފެންވަރުގައި އެކަށީގެންވާ ރައް )ށ( 

 ކުނި ނައްތާލުން.

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

ވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުށްޓު )ރ( 
 އެއްގަމު ތޮށްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަނުޑ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރައިމެރީ ހެލްތް ކެއަރއާއި ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ  )ޅ( 

 އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ބޮޑެތި މީހުންގެ  )ކ( 
 ފެްނވަރުމަިތ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން. ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ 
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ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ަރށުގެ ރަސްމީ ލިއުންތައް އަރްީޝފްކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ  )އ( 
ގައި ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ލައިބްރަރީގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ަޒމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީ

 ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން.

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ  )ވ(
 ވަސީލަތްތަކާއި ޢާއްމު ޕާރކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުން. 

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

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

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

ކުރުމުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހާގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ 

ބިމާ ގުޅޭ  ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގައި އިމާރާތްުކރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި އެިކއެކި ފަރާތްފަރާތުން ރަށުގެ
ގޮތުން ހިންގާ ބިާމބެހޭ އެންެމހައި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯރޑްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާޤނޫނާިއ 

 މިނޫންވެސް ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ބެލެހެއްުޓން. 

ރު އެުކލަވައި ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަްފތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާއި ބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަ )ދ(

 ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ޭބނުންވާ ަމޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން. )ތ(

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

 އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓުން.  )ގ(

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

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

 ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެެހއްޓުން.  )ޑ(

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން )ޒ(

މެއް ކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ިނޒާދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރި )ޓ(
 ޤާއިމްކުރުން. 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިްނ، ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ެކފޭތަކާިއ  )ޔ(
 ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން، ހުރޭތޯ ބަލައި، އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން. 

މާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗިހި މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅު  )ޕ(
ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްުޓމާއި، 
 ޢާންމުންގެ އަުތން ފީނަގައިެގްނ، އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުްއވާ އުޅަނދުފަހަރުން ޭދ ޚިދުމަތްތައް

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންިތޒާމްކޮށް 
 ބެލެހެއްޓުން. 

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

 އެހީތެރިވެދިނުން. 

ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު  ރަށުކައުންސިލްގެ ބާރުގެ )ޗ(
ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް 

މާއި، ރަިޖސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރު
 ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލް ކުރުން. 

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

 މީހުންނާއި، އަދި އެރަށެްއގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. ގެންދާ 

ރަށުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ަކމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް  )ހށ(
 ދިނުން.
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 ކައުންސިލަރުން 

ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލް 
 ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުޮކށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ. 21ޤާނޫނުގެ 

 މުގެ އެްނމެ އިސްފަރާތެވެ. ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަީލ ކައުންސިލަކީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ހިންގު

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަީލ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ނަާމއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ރައީސް   . މުޙައްމަދު ޖަލީލް 1

 ނާއިބު ރައީސް  . މަރްޔަމް ޙަސަން 2

 މެމްބަރު  . އަޙްމަދު ވަސީމް 3

 މެމްބަރު  . އާއިޝަތު ޝެހެނާޒު 4

ގައި ވަނީ ފ. އަތޮޅު  2015އޯގަސްޓް  27* ކައުންސިލް މެމްބަރު މުޙައްމަދު ފަޒީން ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެ 
 މަޤާމަކަށް ބަދަލުވެަފއެވެ.މަދަރުސާގެ 

  

 2016ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް 

 ތަފްޞީލް 
 ކައުންސިލުން 
 ހުށަހެޅި ބަޖެޓް 

 މަޖިލީހުން 
 ފާސްކުރި ޖުމްލަ 

 ކައުންސިލުން 
 ފާސްކުރި ޖުމްލަ 

 ޚަރަދުކުރި ޖުމްލަ 

 3,019,258.21 3,492,632.00 3,492,632.00 9,783922.00 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 28,542.00 30,500.00 30,500.00 1,969300.00 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 - - - - ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޚަރަދު 

 3,047,800.21 3,523,132.00 3,523,132.00 11,753,222.00 ޖުމްލަ
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 ފުރަތަމަ ބައި 
 ން ކައުންސިލް ހިްނގު 1
 

 ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ަޤާވޢިދު  1.1
ވަނަ  111ހިންގަންވާނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ ކައުންސިލް 

 މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިެގން ކައުންސިލުން ހިންގާނެ ޤަޥާިޢދެއް އެކުލަވާލައި އެޤަޥާޢިދުގެ ދަށުންނެެވ.  
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: ފޯމުން 
ތޮޅު އުތުރުބުީރ ފީއަލީ ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދު ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތްނަމަ ވެސް ނިލަންދެ އަ .1

 ފާސްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނެތްކަން.

 ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙްތައް ގެނެސްފައިނުވާކަން.  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ހިންގާ ޤަވާއިދަށް .2

 ބަްއދަލުވުންތައް ކައުންސިލްގެ ޢާންުމ  1.2
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެްއ ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމް ކުރެއެވެ. 

 ވުނު ކަންތައްތައް:ފާހަގަ ކުރެ  ފޯމަށް 

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުދަ ދުވަހުގައި ކަމަްށ ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުުވްނތައް ކުރިއަށްގެންދާނީ  .1

 ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަން.
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  115ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  .2
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 ރިން މެންބަރުންނަށް ލިޔުމުން ހިއްސާ ކުރަމުންގެންދާކަން.ކު

އާންުމ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްަވން ޖެހޭއިުރ ބާއްވާފައިވަނީ  52ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ  2017 ފެބުރުވަރީ  25 .3
 ބައްދަލުވުން ބާއްަވން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން. 22ބައްދަލުވުންކަން. އަދި  21

ޚާއްޞަކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވާނަމަ،  .ފާސްކޮށްފައިވާކަން  ލުވުމުެގ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަ 21ބާއްވާފައިވާ  .4
 ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން  ޤަޥާޢިދުން ނުބާއްވާކަން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ  115ޤާނޫނުގެ  ޞޫލުން ހިންގުމުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު .1

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްަފހަރު ކަުއންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ާޢްނމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ަދްނނަވަމެވެ. އަދި 
ބައްދަލުވުން  ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ސަަބބު ރަގަޅަށް ލިޔުއްވައި އެހަފްތާަގއި

ނުބޭއްވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން އެގޭގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.  ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް 

ބޭއްވުމުގައާއި، ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި ކައުްނސިލަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           6201ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލިުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

    T: 6740017 | F: 6740019 | E: admin@faafu.gov.mv | www.faafu.gov.mv | fb.com/FACouncil] 

 14ގެ  27ޞަފްޙާ: 
 

 

246

164

0 0 23 30 7 0 22

ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޖަލީލް

246

125

0 0 20 41
10 14 36

ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ޙަސަން

246
199

0 0 21 11 9 0 6

ކައުންސިލަރ އާއިޝަތު ޝެހެނާޒު

ލްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅި ހުރަސްއެޅި ނުވަތަ ކައުންސި
ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާުކރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީ ކައުންސިލުން އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް 

ތަކުން ޙާލަތެކެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަދު ޙާލަތް
ކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްސިފައެވެ. ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކަންކަން ިނންމުަމށް އިންތިޚާބުކުރާ 

 ނެއެދޭގޮތަށް ހަމަހަަމ ކަމާއެކު ކަންކަންކުރެވޭ ްނކަން ނިންމައިޭދ، ރައްޔިތުންފަރާތްތައް ރައްޔިތުންަނށް ކަ

ތިޒާމުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާ ފޯރަމެވެ. ވީހިނދު، މިއަސާސީ ޒިންާމ އަދާކުރުމުގައި އިން
 ކައުންސިލުން ފަރުވާ ކުޑަކުރަމުންދާނަމަ، އެކަމަކީ މިކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. 

 ބައްދަލުވުންތަކަށް ކައުންސިލަރުން ހާޒިރުވެފައިވާ ގޮތް  1.2.1

 ވަނީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ކައުންސިލަރުން ޙާޟިރުވެފައިވާ ގޮތް އެނގޭނެފަދަ ޗާޓެކެވެ. ތިރީގައި އެ 
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 ކައުންސިލްގެ ުކއްލި ަބްއދަލުވުންތައް  1.3
ކައުންސިލްގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  116ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.

 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: ފޯމުން 

ބައްދަުލވުން ބާއްވާ އެބައްަދލުވުންަތކުގެ ޔައުމިއްޔާ  01ގެ ިނޔަލަށް ކުއްލި  2017ފެބުރުވަރީ  25

 ލިޔެފައިލްކޮށްފައިވާކަން.

 މޮނިޓަރ ކުރުން މަސައްކަތްމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުާމިއ  1.4
ކައުންސިލުްނ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  118ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކުރެވޭ އަމުރުތަކަކީ . މިގޮތަށް ހާަމނުޖެހެއެވެފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ޢާންމުކޮށް ާހމަކުރަން
 މުރެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.އައްޙަ ޞަ

 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: ފޯމުން 

ބެލުމުގެ ދަށުްނ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ރގެ ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްޕަވައިޒަޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ވަޒީާފ ބަޔާނު .1
 މެދުވެރި ކުރައްވައި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ކުރައްވަމުންދާކަން. 

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ޔުނިޓަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މައްސަލަތަކަށް  .2
 ޖަވާބުދާރީވާކަމަށް.
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   ޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ހަރުދަާނކޮށް ކައުންސިލުން  ވެސްމިހާރަށްވުރެ ނިންމަާވނިންމެުވންތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން ކައުންސިލުން 
ތަކުގެތެރެއިން ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވިސަބަބުތަްއ ނިންމަވާނިންމެުވން 

 ދަންނަވަމެވެ. ތަށް ފާހަގަ ކުރައްވާފައި ެބހެއްޓެވުމަށް އެގޭގޮ

 ދެވަނަ ބައި 
 އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 2

 ކޮމިޓީގެ ަބއްދަުލވުންަތއް   2.1
ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޮކންމެ  35ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރަށު ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި އެރަށެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއެއް 
އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 ހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ފާ ފޯމުން 

 މެމްބަރުްނ އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާކަން.  5އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް  .3
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ލާޒިްމ ކޮށްފައިވާއިރު،  48އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  .4

 ބައްދަލުވުންަކން.  08ބޭއްވިފައިވަނީ 

   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ހިނގާ ކޮމެޓީތަކަކަށްވުމާއެކު ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަކީ ކައުންސިލް
ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ިހންގުމަށް އެކަށީގެންވާ މާޙައުލެްއ ޤާއިމްކޮށްދީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަުލވުންތައް ގަވާއިދުން 

 ބޭއްވުމަށް ބާރުއެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 
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 ވަނަ ބައި ތިން

 ދިނުާމއި ލިޔެކިުޔންތައް ބެެލހެއްޓުން ލިޔެކިުޔންތައް ހުށަހެުޅމާއި މަޢުޫލމާތު  3

 ކައުންސިލުން ލިޔެކިޔުްނތައް ތައްޔާރުކުރުާމއި ިރޕޯޓް ކުރުން  3.1
 އާންމު ަބއިތައް 

 މަސައްކަތު ތާވަލް  3.1.1
 އިދާރީ ދާއިރާގެވަނަ މާއްދާިއން  93ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .1

 އޮތް އަަހރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  ށްން ކުރިއަރަށު ަކއުންސިލުތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންަޝލް ޕްލޭނަށް ބަލައިެގން 
 .ތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުްނ  108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2
އޮތް އަހަރުގެ  ކުރިއަށް ރަށު ކައުންސިލުން، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައިކޮންމެ އަހަރެއްގެ 

 ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށްމަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް 
މާއްދާެގ ދަށުން ކައުންސިަލށް ވަނަ  96ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  .3

 ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާއި ނަގާ ލޯނަްށ ބަލައިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް 
އްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެވެ. އެވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްުކރަންޖެހެ 15އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

އަހަރަްށ ފާސްކުރި ބަޖެޓުެގ  ފާސް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކައުންސިލުން ފާއިތުވި ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަަލށް ަބޖެޓް 15
ތިޔާރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚް

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

ންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާ 98ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .4
ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަެޖޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްަދނީއަށް ަބލައިގެން ތިލަފަތް ހަމަވާޮގތަްށ 

 ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 
ަވނަ މާއްދާގެ ދަުށން ހިނގާ ައހަރަށް  99ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ .5

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވަލް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން. ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާ 2016

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

)ނ( ގައިވާގޮތުން ކޮންމެ  108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤަނޫނުގެ 
އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، ރަށު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި 

 ންސިލަށް ފޮނުވުމަށް ަދންނަވަމެވެ. މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައު



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           6201ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލިުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ކައުންސިލްގެ ަތރައްީޤގެ ޕްލޭާނއި ަފއިޭނންޝަލް ޕްލޭން  3.1.2
ަވނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ަދށުްނ  23ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .1

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްާދގައި  92އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ .2
އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް  )ފަހެއް( އަހަރުގެ، 5ގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، މަދުވެގެން 

 ކުރަން ޖެހެއެވެ.ޢާންމުކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި  ރަށުޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު 
އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ތަްއޔާރުކުރަންވާނީ  ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްކައުންސިލުން  ރަށު .3

ޕްލޭނަށް ބަލައިެގން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުެގ ފައިނޭންޝަލް 
 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވެއެވެ.ވަނަ  93

 ރަށު ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ 108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .4
 ބިނާކޮށެވެ.ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް  ރަށުގެ ަތއްޔާރުކުރެވޭނީ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓްކައުންސިލްގެ 

ެގ ދަށުްނ ަވނަ މާއްާދގެ )ބ(  108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .5
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް  ޤައުމީ، ( މަސްދުވަސް ކުރިންތިނެއް) 3ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ފޯމެޓާއި އެއްޮގތަށް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮްށ ތައްޔާރުކޮށް ފ. އަތޮޅު ފައިނޭްނޝިައލް ޕްލޭން ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި 
 ހުށަހަޅާފައިވާކަން.ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގެމަތިން ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތު 110ތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ރާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއި .1
ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން ދެމަހުން އެއްމަހު ކައުންސިލުން ޢާންމު 

 ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީ ޕްޭލާނއި ފައިނޭންޝަްލ ޕްލޭން މުާރޖަޢާ ކުރައްވަމުން  .2

 ށް ދަންނަވަމެވެ.ގެންދެވުމަ
 

 ކައުންސިލްގެ ަހމަހުގެ ރިޯޕޓާއި އަަހރީ ރިޕޯޓް  3.1.3
ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަުށްނ  108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .1

)ހައެއް( މަސްދުވަހު  06ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 
ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލަށްރިޕޯޓް  ލުސީކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފް

 ކުރާ ކަމެކެވެ. ލާޒިމު
ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަުށން  108ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ .2

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
 ކުރާ ކަމެކެވެ.ށް ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫުނން ކައުްނސިލަށް ލާޒިމުއަތޮޅު ކައުންސިލަރިޕޯޓް  ލުސީތަފް



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           6201ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލިުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: ފޯމަށް 

ފޯމެޓާއި އެއްގޮަތށް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮްށ  ވަނައަަހރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ހަމަހުެގ ރިޕޯޓް 2016ކައުންސިލްގެ 
 ތައްޔާރުކޮށް ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން.

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އިން  109ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ
އަހަރު ކައުންސިލުން ހިނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަްފސީލް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައި ތިޔަ ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި 

 ްނ އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މި ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަ

 މާލީ ބަޔާން  3.1.4
ދައުލަތުގެ އޮފީސްަތކުން އަހަރު ނިމުމުން، ( ގެ ދަށުން ހވަނަ މާއްދާގެ ) 15.02ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާޢި

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ  15އެއޮފީހެއްގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާްނ ތައްޔާރުކޮށް، ހިނގާ އަހަރުގެ ާމރިޗު މަހުގެ 
 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

  ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  17 އޭޕްރީލް 2017ވަނައަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން  2016އިދާރާގެ  ކައުންސިލް
  ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން.ފޮނުވާކަން. މިރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެލްޖީއޭއިން ފޮނުވާފައިާވ 

  ކައުންސިލްގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް 3.1.5
ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގެ ަދށުން ޮކންމެ  108 ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކައުްނސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ އަތޮޅު  28އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 
 ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.

 އްތައް:ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތަ ފޯމުން 

ވަނަ އަހަރު ކައުންިސލްގެ އިންޓާނަްލ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓެއް އެކުލަވާލައި  2016ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެަމތީން 
 އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުއްވާފައިުނވާކަން. 

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިންޓާނަލް އޮޑިޓިންގއަކީ ކައުްނސސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުރުން ވަރަށް މުހިންމު 
ކަމެކެވެ. އިންޓާނަލް އޮޑިޓްކުރުމުން ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ބަަލހައްޓާ ފަރާތްތަކާއި އިދާރީ ކަންަކން ހިންގާ ބަލަހަްއޓާ 

ރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު ބެލެހެްއޓުމުގައި އެކަންކަން ކުރުމަށް ހެދިފައިާވ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޒިންމާދާ
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިުދތަކަށް ަޢމަލުކުރުމަށް އިތުރަށް ބާރުވެިރކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ަކންކަން ހަމަމަގުްނ 

ޔަވަޅު އެޅުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެއެވެ. ވުމާއެކު ކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން އިޞްލާޙްކޮށް ދުރާކާ ފި
ަވނަ މާްއދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޮކންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން،  16.01( ގެ R-20/2017މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު )

ކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ގެކުރިން އޮޑިޓް 28ކޮށް ހިނގާ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
 ދަންނަވަމެވެ. އްވުމަށް ފޮނު
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 ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން  3.1.6

ދަށުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވަނަ މާއްދާގެ  110 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ފެބްރުއަރީއާއި ޖުލައިމަހު ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުަމށް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންޖެހެއެވެ. 
މިގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހު ބާްއވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

ޅަންޖެހެއެވެ. އަދި ޖުލައި މަހުގައި ބާއްވާ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ހުށަހަ
)ހަތެއް(  7ތާވަލާއި ބަޖެޓު ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅައި ޚިޔާލު ހޯދަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ 

 އި ޕްލޭނާއި ބަޖެޓްގެ މަޢުލޫމާތު އާްނމުކޮށް ހާމަ ކުރަންޖެހެއެވެ. ދުވަސް ކުރިން އެ ރިޕޯޓްތަކާ

 

 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ފޯމުން 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  110ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ބައްދަލުުވްނވެސް ބާއްވާފައިނުވާކަން.  2ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުަމށް ބާއްވަން ޖެހޭ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގައި ވާގޮތުން ވަނަ ާމއްދާ 110ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ފެބްރުއަރީ އާއި ޖުލައި މަހުގައި ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުން ނުގެންދާތީ، ޤަވާޢިުދން ބައްދަލުވުންތަްއ 

 ށް މަޢުލޫމާުތ ދެމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަެމވެ. ބާއްވައި ރައްޔިތުންނަ

 ފައިާސއާއި ބެހޭ ޢާންުމ ބައިތައް   3.1.7
 ކަންތައްތައް:ފާހަގަ ކުރެވުނު ފޯމުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތިޖޫރި ރިޕޯޓް ތައްޔާރު  6.22 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ .1
 ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން. 

 މަސް ދުވަހުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރައްވަމުންގެންދާކަން.  .2

 އައިޓަމް ބާކީ އަޕްޑޭޓް ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން.  .3

 ސްޓްރީ ތައްޔާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން. ޗެކް ރަޖި .4

 އާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން.  .5

 އާމްދަނީ ފައިސާ މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން.  .6

 އާމްދަނީ ފައިސާ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން.  .7

 ންސިލޭޝަން ތައްޔާރު ކުރައްވާކަން. ބޭންކް ރިކޮ .8

 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރު ކުރައްވާފައިނުވާކަން.  .9

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ގެ ހަރުމުދަލު ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާތީ، ޤަވާޢިދާއެްއގޮތަށް އިދާރާގެ އެންމެހާ ތަކެތި
 ރީއަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ރަޖިސްޓް
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 މައުލޫމާތާއިބެހޭ ބައި މުވައްޒަފުންގެ  3.1.8
    ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ފޯމުން 

 މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  .1

 ކޮށްފައިވާކަން. ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުމުވައްޒަފުންގެ 
 ވަޒީފާގެ ބަޔާން  .2

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.ވަޒީފާ ބަޔާންތަކާއި 

 ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް  .3

 ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވާކަން.
 ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން  .4

 މުވައްޒަފުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން. 

 އްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓަރީ ދާއިމީ މުޥަ  .5
 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުންެގންދާކަން. 

 މުސާރަ ޝީޓް  .6

 މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުންގެންދާކަން. 

 ޚަރަދުކުރުާމއި ަފއިސާާއިއ މުދާ ބެހެލެްއޓުން  3.2

 ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރުން  3.2.1
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ  87ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްެގންނެވެ.
 

    ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ފޯމުން 

 ވައުޗަރގެ ނިޒާމުންކަން.ކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސް ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދު .1
 ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަްށ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން. .2
 ޖެޓެއް ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ކައުންސިލްގައި ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަ .3

 
 ވަިކކުރުން. ަކއުންސިލްގެ ސްޮޓކާިއ ޕްރޮކިޔުމަންޓް އަދި ފައިނޭްނސް 3.2.2

  ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ސްޓޮކު ބެލެހެއްޓުން ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން. އަދި ސްޓޮކު ބެލެހެއްުޓމުގެ ކަންތައް   .01
 ކަން.ކުރަމުންގެންދަނީ ޔުނިޓް އޭ އިން 

 ލުކޮށްފައިވާކަން.ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ މަސައްކަތް ޔުނިޓް ސީ އިން ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާ  .02
 ފައިނޭންސް މަސައްކަތް ޔުނިޓް ބީ އިން ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން.  .03
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 މުަވއްޒަފުންގެ ޕަރަސނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން  3.2.3
    ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ފޯމުން 

 މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  .1
 ކޮށްފައިވާކަން. ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުމުވައްޒަފުންގެ 

 ވަޒީފާގެ ބަޔާން  .2
 ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  .3
 ވަޒީފަގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.

 ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް  .4
 ފައިވާކަން. ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް ހަދާ

 

 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން   3.2.4
  ވާކަން.ފޮތުގެ ބާކީއާއި ދިމާ ،ސްޓޮކުގައިހުރި މުދަލާއި އިހުރީއިރުގުނާފަރެންޑަމްކޮށް ސްޓޮކު . 01
 ސްޓޮކުގައި ބެހެއްޓިފައިހުިރ މުދަލުގެ ހާލަތު ރަގަނޅުކަން.. 02
 ގެންދާކަމަށް. ބެލެހެއްޓެމުންކާ ޒިންމާކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ސްޓޮކް ވަކި މުވައްޒަފަ. 03
 ބަަލއިގަނެވެނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްގެންކަން.ސްޓޮކަށް ވެއްދޭތަކެތި . 04
 ސްޓޮކުން މުދާ ދޫކުރަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މުދާ ގަންނަންއެދޭ ފޯމް ފުރިމަކޮށްެގންކަން.. 05
 

 ރުފިޔާއިން ދަުށގެ ޚަރަދު    25000/-ަވއުޗަރު ިނޒާމް:  3.2.5
   ކަންތައްތައް:ފާހަގަ ކުރެވުނު ފޯމުން 

ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގުގެ މުދާ ގަތުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަާވއިދާއި އެއްގޮތަށް މުދަލާއި  /25,000-ރުފިޔާއާއި  /1,000- 
ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް، މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް، އަގުބަލާ ފޯމް، ޕާރޗޭސް އޯޑަރ، އިންވޮއިސް، އަދި ވައުޗަރފަދަ 

 ން ފުރިހަކޮށްފައިވާކަން.ގޮތްޮގތުން ހިމަނަންޖެހޭ ިބލްތައް ހިމަނައިގެ  ފޯމްތަކާއި އެހެނިހެން

 

 ރުފިޔާއިން މަތީގެ ޚަަރދު    25000/-ަވއުޗަރު ިނޒާމް:  3.2.6
    ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ފޯމުން 

 މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން. .01
 މުދާ ގަންނަންއެދޭ ފޯމް ފުރިހަަމކޮށްފައިނުވާކަން.  .02
ރުފިޔާއިން މަތީގެ ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮްށ، މަޢުލޫމާުތ ދިނުމާއި، ބިޑު ބަލައިގަތުމާއި، އިވެލުއޭޝަން ފޯްމ  -/25,000  .03

 ފުރިހަމަކުރުން، އަދި އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކޮށް ވައުޗަރއިން ހުއްދަދީ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދާކަން.
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           6201ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލިުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  

    T: 6740017 | F: 6740019 | E: admin@faafu.gov.mv | www.faafu.gov.mv | fb.com/FACouncil] 

 23ގެ  27ޞަފްޙާ: 
 

 

 މޮނިޓަރ ކުރެވުނު ދުަވހުގެ ތިޖޫރި ހިސާބު 3.2.7
    ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ފޯމުން 

 ރުފިޔާ ހުރިކަން. 71,458/71ތިޖޫރީގައި ފޮތުން އެނގޭ ބާކީއާިއ އަސްލު ބާކީގެ ގޮތުގައި  .1
 އާމްދަނީ ފައިސާ  3.2.8
    ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ފޯމުން 

ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ިހސާބު ލިބުނު ފައިސާ، ފައިާސ ދެއްކި ފަރާތް، އަދަދު އެނޭގގޮތަށް ރަސީދު  .1
 ގެންދާަކން. ޢާމްދަނީ ދުވަހު ފޮތް ތަްއޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުންނަންބަރު، ހިެމނޭގޮތަށް ކައުންިސލްގައި 

 ްނދާކަން. ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުންގެ .2

 

 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ   3.2.9
    ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ފޯމުން 

 ވާކަން.ފައިހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓާ .1
 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޯރމެޓް ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން. .2

 އާމްދަނީ ަކއުންސިލުން ވިޔަާފރިއާއި  3.2.10
    ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ފޯމުން 

 ކައުންސިލުން ވިޔަފާރިއާއި އާމްދަނީއަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާކަން. .1

 ބައި  ހަތަރުވަނަ

 ކައުންސިލުން ދޭ ޚިުދމަތްތައް 4
ރަށު  ވާގޮތުގެ މަތިން މާއްދާގައިވަނަ  24 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

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

 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:ފޯމުން 

  ހެްއޓުމުގެ ކަންތައް ަބޖެޓު ނެތުމުގެ ސަބަުބން ކުރެވެމުން ނުދާކަން.މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެ -
 ރަށު ފެންވަރުގައި އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާުލން.  -
ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމާއި ރަުށގެ ފާލަމާއި ފެރީ ޓާމިނަލް ަމރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ަބޖެޓް ނުިލބުމުެގ  -

 ސަބަބުން އެކަން ނުކުރެވޭކަން. 
ގިރުން ހުއްުޓވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ -

 ތޮށިގަނޑު މަރާމާުތ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެކަން ނުކުރެވޭކަން. ތޮއްޓާއި ކަނޑު



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           6201ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލިުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން ކަރަންޓާިއ، ފެާނއި، ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާގެ ިނޒާމުފަދަ ޢާންމު  -
 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިމެރީ ހެލްތް ކެއާރ އާއި ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ އަސާސީ  -
 ޚިދުމަތްތައް ބަޖެޓް ނުިލބުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޮގތެއްގައި އެކަން ނުކުރެވޭކަން. 

ލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންެގ ތަޢުލީމީ އަިދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫ -
 ހިންގުމުގެ ކަންތައް ބަޖެޓު ެނތުމުގެ ސަބަބުްނ ނުހިންގޭކަން.ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި 

މަޢުލޫމާތު ލިޭބނެ  ޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި -
 އިންތިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓް ނުިލބުމުގެ ސަބަުބން އެކަން ނުކުރެވޭކަން.

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި  -
 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭަކން. ޢާންމު ޕަކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުާމއިބެހޭ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ ަރއްކަތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި  -
ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަްށ 

ތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ީމހުންަނށް އެހީތެރިވެީދ ޙިމާޔަ
އެފަދަ މީހުން ގެ ހާލު ބަލަމުްނ ގެންދާކަން. ނަމަވެސް ޕޮލިހުގެ ޚިދުމަތް ނެތުމުން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ 

 ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުދެވޭކަން. 
ވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާއިބެޭހ ޤާނޫާނއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަާޢރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަިތން ބިމާިއެބހޭ ވުޒާރާއިން ދި -

ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ 
ދާފައިވާ އެންމެަހއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިން ޢިމާރާްތ ޤަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަ

ކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާޫނނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެިކ ފަރާތް ފަރާތުން 
 ދާކަން. ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން ިހންގާ އެންެމހައި މުޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަމުންެގން

ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަްފތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުާމއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފުތަރު އެކުލަވާ ބަލައްޓާ  -
 އިދާރާއަށް ބޭނުންވާނެ މަުޢލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭކަން. 

  މިސްކިތްތައް ބަލަހައްޓަމުންެގންާދކަން.  -
 ކަން ބަލަހައްޓަމުްނގެންދާކަން. ގަބުރުސްތާނު ބެލެހެްއޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަން -
އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާިއ ޘަޤާފީ ކަންކަްނ ދިރުވައި ދެމެެހއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ބަޖެްޓ ނުިލބުމުގެ ސަބަުބން  -

 އެކަން ނުކުރެވޭކަން.
ޤައުމީ  ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީ ގޮުތން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ީދނީ އަދި -

 އިޙްތިފާކުތައް ބާއްވަމުންގެންދާކަްނ. 
މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެެމހެއްޓުމާއި ރަށް  -

 ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެެލހެއްޓުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރެވޭކަން. 
 ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭކަން. މަގުމަތީގައި ފެން ހިންދުމަށް ހަާދފައިވާ ކާނުތައް ސާފު -
 ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބަލަަހއްޓަމުންގެންދާކަން.  -
 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭކަން.   -
ކޮށްދޭނެ ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި އާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރު -

 ވާކަން. އިމް ކުރެވިފައިނިޒާމެއް ޤާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފިހާރަތަކާއި ހޮާޓތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓްތަކުގެ  -

 ކަންކަން ހުރެތޯ ބަލަމުންެގންދާަކން.  



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           6201ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލިުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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މަގުމަތީގައި މީހުން ިހނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުނުާލ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫާނ  -
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިާޒމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ާޢންމުްނގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްަގމާއި ކަނޑުގައި 

އް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްާވ ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރުން ޭދ ޚިދުމަތްތަ
 ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށް ގެންދާކަން. 

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް  -
 އެހީތެރިވަމުން ގެންދަވާކަން. 

ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ  ދިންނާއި ަމރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑްއަލަށް އުފަންވާ ކު -
ގޮތެއްގެމަތިން ަތފާސްހިސާުބ ނަގައި ބެެލހެއްޓުމާއި، އެސިޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ 

އި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުންގެންދާ މީހުންނާއި، އަދި އެސިޓީގަ
 ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުންގެންދާަކން. 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރަށެއްެގ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެެހންވެސް ލިބެންޖެހޭ ުމހިންމު ޚިދުމަތްަތކަކަށްވާތީ، ރަށުެގ މަތީގައިއެވާ ކަންކަމަކީ  -
އެހެން މުވައްސަސާތަކާވެސް ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެފަާރތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެންނަމަވެްސ މި ޚިދުމަތްތައް 

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 

 ފަސްވަނަ ބައި 
 

 ކައުންސިލަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންަތއް 4

 މައިގަނޑު މައްސަލަތައް  #
ކައުންސިލަށް ފެންނަ 

 ޙައްލު 
އެލް.ޖީ.އޭއިން ދެވޭނެ 

 އެހީތެރިކަން 
 އެހެނިހެން 

 ބަޖެޓް ދިނުން  އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ެނތުން  1
ޖެޓް ހޯދައި ބަ

ދިނުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރުން

 

2 
ކަްނތައް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް 

 ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ނެތުން
އެޤާނޫނުގައިވާގޮތަށް 

 ބާރުތައް ދިނުން 
އެކަންކުރުމަށް 

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން 
 

3 
ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ިފނޭންސް 

 މިނިސްޓަރަށް އޮތުން 

ކައުންސިލަށް 
ފެންނަގޮތަކަށް ބަޖެޓް 

ބޭނުންކުރެވޭ 
 ގޮތްވުން 

މިކަމަށް 
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން 
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 ނިންުމން 
ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްތަްއ މޮނިޓަރކުރެވިފައިވަނީ ލޯަކްލ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިިޓން  2016ކައުންސިލްގެ  ފީއަލި

ފޮނުއްވާފައިވާ ސުވާލު ކަރުދާހެއް ތިޔަ ކައުންސިލަށް ފޮނުވައިގެން ތިޔަ ކައުންސިލުން އެސުވާލު ކަރުދާހުގައި ހިމަނާފައިވާ 
ވަނަ އަހަރުގެ  2015ޢުލޫމާތުތައް ބަލައިގެްނެނވެ. މިމަޢުލޫމާތުތައް ބެލި ބެލުުމން މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް އެމަ

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި ކައުްނސިލް އިދާރާއިން އިސްލާޙް ކުރުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ގިނަަކންތައްތައް ދެންެނވިފައިވާ 
އްކަތްތައް ކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮތުގެމަތީން އިސްލާޙްކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ބައެއް މަސަ

ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިންގެވުމަށާއި، ރަށުތަަރއްޤީއަށް ރަށުކައުންސިލުން  
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށްަޓކައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  ައދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންިސލަށް ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުއްވުމާއި މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމާއި ކައުންސިލްގެ 
ރާތްތަކަށް ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ކަންކަން ރަގަޅުކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެއިތުރުން  ކައުންސިލުން އެކި ފަ

ދެއްވާ ޚިދުމަތްތަކާއި، ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ރަގަޅުކަމަށް ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލްހިންގުމާއި، 
ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއޮންނަގުޅުމާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި، 

 ވާބުދާރީވުން އިންތިޒާމްކުރެވިަފއިވާ ގޮތްތައް ވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރަގަޅުކަންފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ޖަ

އެކިކަންކަން ފާހަގަކޮށް މިރިޕޯޓްގައި ރަގަޅުކުރުމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި 
ރަށުކައުންސިލާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގުޅިގެން މިކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ހެޔޮ ނަތީޖާއެއްފެނި ، އަޅުގަޑުމެންގެ ބޭނުމަކަށްވާންވާނީ 

 ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރުތައްކުރުމެވެ. 

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

 މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިގާނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 މަތިން  ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 115 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1
 އަދި. ދަންނަވަމެވެ ބޭއްުވމަށް ބައްދަލުވުމެއް ޢާންމު ތާވަލްކުރެވިފައިވާ  ކައުންސިލްގެ އެއްަފހަރު ހަފްތާއަކު ކޮންމެ

 ނުބޭއްވުނު  ބައްދަލުވުން އެހަފްތާގައި ލިޔުއްވައި  ރަގަޅަށް ސަބަބު ނުވެއްޖެނަމަ ބޭއްވޭގޮތް އްބައްދަލުވުމެ  ޢާއްމު ކައުންސިލްގެ
   .ދަންނަވަމެވެ  ގެންދިއުމަށްވެސް ފުިރހަމަކުރަމުން އެގޭގޮތަށް ލިޔުމުން ސަބަބު

 ކައުންސިލުން  ހަރުދަނާކޮށް މިހާރަށްވުރެވެސް އެޅުއްވުން ފިޔަވަޅު ނިންމަވާިނންމެވުންތަކަށް ކައުންސިލުން .2
 އެގޭގޮަތށް ިދމާވިސަބަބުތައް ލަސްވަން މައްސަލަތައް ލަސްވަުމންދާ ސަބަުބތަކާހުރެ ދިމާވާ ތަކުގެތެރެއިން  ނިންމަވާނިންމެުވން

  .ދަންނަވަމެވެ  ބެހެއްޓެވުމަށް  ކުރައްވާފައި ފާހަގަ

 ކޮމެޓީތަކަކަށްވުމާއެކު ހިނގާ ދަށުން ބެލުމުގެ ކައުންސިލްގެ ކޮމެޓީތަކަކީ މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .3
 ބޭއްވުމަށް  ގަވާއިދުން ބައްދަލުވުންަތއް ކޮމެޓީގެ ޤާއިމްކޮށްދީ މާޙައުލެއް އެކަށީގެންވާ ހިންގުމަށް މަސައްކަތްތައް ކޮމެޓީތަކުގެ

  .އެދެމެވެ ބާރުއެޅުއްވުން

 އަހަރެއްގެ ކޮންމެ ގައިވާގޮތުން( ނ) 108 ޤަނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .4
 ތާވަލް  މަސައްކަތު ބަޖެޓާއި އަހަރުގެ އޮތް ކުރިއަށް ކައުްނސިލުން ރަށު ،ބިނާޮކށް ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ ނިޔަލަށް ޖުލައިމަހުގެ
  .ދަންނަވަމެވެ  ފޮނުވުމަށް އުންސިލަށްކަ އަތޮޅު ތައްޔާރުކޮށް



ނިލަންދެ އަތޮޅު ުއތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           6201ގެ ޮމނިޓަރިްނގ ރިޕޯޓް ކަުއންސިލް ފީއަލިުބރީ ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރު  
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 ވާގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައި ވަނަ 110 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .5
 ކުރުަމށް  ޢާންމު ކަުއންސިލުން އެއްމަހު ދެމަހުން މަދުވެގެން މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ  އަންނަމުންދާ ސިފަ ޢަމަލީ  ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީ

 . ދަންނަވަމެވެ 

 މުހިންމު  ވަރަށް ކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ކަންކަން އިދާރީ ކައުންސސިލްގެ އޮޑިޓިންގއަކީ އިންޓާނަލް .6
 ބަލަހައްޓާ  ހިންގާ ަކންކަން އިދާރީ ފަރާތްތަކާއި ަބލަހައްޓާ މާލިއްޔަތު ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓްކުރުުމން އިންޓާނަލް. ކަމެކެވެ

 ެހދިފައިވާ  ކުރުމަށް އެަކންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި  ކިތާބު ހިސާބު  ލިޔެކިއުމާއި ކުރެވި ދާރު ޒިންމާ އިތުރަށް  ފަރާތްތައް
 ކައްސާލައިގެން ހަމަމަގުން ކަންކަން އެފަދަ އަދި. ބާރުވެރިކުރެވޭނެއެވެ އިތުރަށް ޢަަމލުކުރުމަށް ޤަވާއިދުތަކަށް ޤާނޫނުތަކާއި

 ޤަވާއިދު މާލިއްޔަތު ވުާމއެކު. ިލބޭނެއެވެ ފުރުޞަތު އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު ދުރާކާ ިއޞްލާޙްކޮށް އެކަންކަން ޙާލަތްތަކުގައި ދާ
(2017/R-20) ެހިނގާ އޮޑިޓްކޮށް އިންޓަރނަލް ،ނިމުމުން އަހަރެއް ކޮންމެ ތިންގޮތުގެމަ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 16.01 ގ 

 .ދަންނަވަމެވެ  ފޮނުއްވުމަށް ކައުންސިލަށް އަތޮޅު ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓް އޮޑިޓް ގެކުރިން 28 ފެބްރުވަރީ އަހަރުގެ

 7 ބައްަދލުވުމުގެ ބާއްވާ ހުޅުވައިލައިގެން  އާންމުކޮށް  ރައްޔިތުްނނަށް ޖުލައިމަހުގައި އަދި ެފބްރުވަރީ އަހަރެއްގެ ކޮންމެ .7
 ކައުންސިލްގެ  މަހު ޖުލައި އަހަރެއްގެ ކޮންމެ ހާމަކޮށް ޢާންުމކޮށް މަޢުލޫމާތު ބަޖެޓްގެ ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓްތަކާއި ކުރިން ދުވަސް
 އަހަރީ އަހަރުގެ ފާއިތުވީ މަހު ފެބްރުވަރީ އަހަރެއްގެ ކޮްނމެ އަދި ބަޖެޓް ތާވަލާއި މަސައްކަތު އަހަރުގެ އޮތް ކުރިއަށް
  .ދަންނަވަމެވެ  ހޯއްދެވުމަށް މަޝްވަރާ ޚިޔާލާއި ހުށަހަަޅއި ރައްޔިތުންނަށް ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އަދި ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓާއި

 ރަޖިސްޓްރީއަށް  ަހރުމުދަލުގެ ތަކެތި އެންމެހާ އިދާރާގެ ޤަވާޢިދާއެއްޮގތަށް ،ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާތީ ރަޖިސްޓްރީ ހަރުމުދަލުގެ .8
  .ދަްނަނވަމެވެ ބެލެހެއްޓުމަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް

 އެހެން ރަށުގެ ،ޚިދުމަތްތަކަކަށްވާތީ މުހިންމު ލިބެންޖެހޭ ކޮންމެހެންެވސް ރައްޔިތުންނަށް ރަށެއްގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރަށްވެހި .9
 ރައްޔިތުންނަށް  ޚިދުމަތްތައް މި ހޯދައިގެންނަމަވެސް އެހީތެރިކަން އެފަރާތްތަކުގެ ބަދަހިކޮށް ގުޅުން މުވައްސަސާތަކާވެސް 

 .ދަންަނވަމެވެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

  1439 ޤައިދާޖުލް  09

 2018  ޖުލައި   22
 
 
 
 

 
  

 


