
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (2018 އޮގަސްޓް 01) MR/01/2018/237ރިޕޯޓް ނަންބަރ: | 
               www.faafu.gov.mv 

 
 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

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

  2ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 ރިސްތު ހުފި
 5 ...............................................................  މަޤްޞަދު  ތަޢާރަފާއި 

 5 ...............................................................  މުއައްސަސާ  ނުވުކުރެ މޮނިޓަރ

 13 .............................................................   ބައި  ފުރަތަމަ 

 13 ... މާޙައުލު  މަސައްކަތު ކައުންސިލްގެ ގުޅުމާއި އޮންނަ މުވައްޒަފުންނާއި ރީއިދާ ކައުންސިލާއި ހިންގުމާއި ކައުންސިލް 1

 13 .............................................................  ޤަވާޢިދު  ހިންގާ ކައުންސިލްގެ 1.1

 13 .............................................................  ބައްދަލުވުްނތައް ޢާންމު ކައުންސިލްގެ 1.2

 16 .............................................................  ބައްދަލުވުްނތައް ކުއްލި ކައުންސިލްގެ 1.3

 16 .............................................................  ޙާލަތްތައް ފުށުއަރާ މަސްލަޙަތު މެދުގައި ކައުންސިލަރުންގެ 1.4

 17 .............................................................  ނިންމުންތައް  ކައުންސިލްގެ 1.5

 18 ............  ކޯޑިނޭޝަން މުޢާމަލާތާއި މުވައްޒަފުންގެ އިދާރީ ކައުންސިލަރުންނާއި ނިންމުާމއި ކަންކަން ކައުންސިލުން 1.6

 22 ...............................................  ކުރުން މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ރިޕޯޓް ބެލުމާއި ނުހިނގާގޮތް ހިނގާ މަސައްކަތް 1.7

 24 .............................................................  އުޞޫލުތައް ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ޕްރޮސެސްތަކާއި މަސައްކަތުގެ 1.8

 25 .............................................................  މާޙައުލު  މަސައްކަތުގެ 1.9

 25 .............................................................  ވަސީލަތްތައް  ހުރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް 1.10

 27 .............................................................   ބައި  ދެވަނަ

 ލިޔެކިޔުންތައް  ލާޒިމްކުރާ ކައުންސިލަށް ޤާނޫނުން ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2
 27 ........................................................ ބެލެހެއްޓުން  ލިޔެކިޔުންތައް ކައުންސިލްގެ ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި

 27 .............................................................  ޕްލޭން  ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި ތަރައްޤީގެ ލްގެކައުންސި 2.1

 28 .............................................................  ބަޖެޓް  ތާވަލާއި މަސައްކަތު ކައުންސިލްގެ 2.2

 29 .............................................................  ރިޕޯޓް އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ހަމަހުގެ ސިލްގެކައުން 2.3

 30 .............................................................  ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް ކައުންސިލްގެ 2.4

 31 .............................................................  ޚަރަދުކުރުން ކައުންސިލުން 2.5

 34 ............  ބެލެހެއްޓުން  ލިޔެކިޔުންތައް ކުރުމުގެ އޯރޑަރ ލިބިގަތުމާއި މާއިގަތު މުދާ އެދުމާއި ށްތަކެއްޗަ ޚިދުމަތާއި 2.6

 44 .............................................................  ބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑްތައް މުވައްޒަފުންގެ 2.7

 45 .............................................................  ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑް ކޮމިޓީަތކުގެ އެކުލަވާލާ ކައުންސިލުން 2.8

 46 ........................................................  ބެލެހެއްޓުން  ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުުވންަތކުގެ ބާއްވާ އިދާރީގޮތުން 2.9

 46 .............................................................  ތްތައްޚިދުމަ ދޭ ކައުންސިލުން 3

 46 .............................................................  ބެލެހެްއޓުން  މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް 3.1

 47 .............................................................  ނައްތާލުން  ކުނި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ 3.2



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

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

  3ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 47 ...................................................  ހިްނގުން ޓާރމިނަލް ފެރީ ފާލަމާއި ބެެލހެއްޓުާމއި މަރާމާތުކޮށް ބަނދަރު 3.3

 48 .....................................................  ބެލެހެްއުޓން މަރާމާތުކޮށް ކަނޑުތޮށި އެއްގަމު އިހުއްޓުވުމާ ރަށްގިރުން 3.4

 48 .................................................  ބެލެެހއްޓުން  ޤާއިމްކޮށް ނިޒާމު ނަރުދަމާ ،ފާޚާނާއާއި ،ފެނާއި، ކަރަންޓާއި 3.5

 48 ......................................................  ދިނުން ފޯރުކޮށް ރައްކާތެރިކަން ސިއްޙީ ކެއަރއާއި ހެލްތު ޕްރައިމެރީ 3.6

 57 .............................................................   ބައި  ހަތަރުވަނަ

 57 ......................................................... ގުޅުން  އޮންނަ ފަރާތްތަކާއި ލައަމިއް އަދި  ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި 4

 57 .............................................................  ގުޅުން ޮއންނަ ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލްތަކާއި 4.1

 58 .............................................................  ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ  އިދާރާތަކުން ޤައުމީ 4.2

 58 .............................................................  ދައުރު ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ގައިޙަރަކާތްތަކު ތަރައްޤީގެ 4.3

 59 .............................................................  އެހީ ޢާންމު ދޭ ކައުންސިލަށް ސަރުކާރުން 4.4

 61 ........................................................... މިންވަރު  ކައުންސިލަށްދޭ ންވަސީަލތްތަކު ލިބޭ އާމްދަނީ ދައުލަތަށް 4.6

 61 .............................................................  ޖަވާބުދާރީވުން ހޯދުމާއި ބައިވެރިވުން ރައްޔިތުންގެ 5

 61 .............................................................  ޖަވާބުދާީރވުން ބަލައިގަތުމާއި ޝަކުވާ 5.1

 61 .................... ދިނުން  ފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ މަޝްވަރާ ޚިޔާލާއި ރައްޔިތުންގެ ހޯދުމާއި ބައިވެރިވުން ރައްޔިތުންގެ 5.2

 63 .............................................................   ބައި  ހަވަނަ

 63 .............................................................  ކޮމިޓީ މަސަްއކަތްކުރާ ޤީއަށްތަރައް އަންހެނުންގެ 6

 63 ........................................................... .އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީތައް މަސަްއކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ 6.1

 63 .........................................................  ލިއްޔަތު މަސްއޫ ކޮމިޓީގެ ރާމަސަްއކަތްކު ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ 6.2

 64 .............................................................   ބައި  ހަތްވަނަ

 64 .............................................................  ވިޔަފާރިކުރުން ކައުންސިލުން 7

 ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކުރިން  ފާސްވުމުގެ ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 7.1
 64 .............................................................  ފައިސާ  މުދަލާއި ވިޔަފާރިއާއި

 65 އިންވެސްޓްކުރުން  ގާއިމުކުރުމާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް އާމްދަނީ ކައުންސިލަށް ވިޔަފާރިތަކާ ކުރަމުންދާ ކައުންސިލުން 7.2

 66 .......................... ތް ބަަލހައްޓާގޮ ހިސާބުކިތާބު ކަންތައްތަކާއި އިދާރީ ވިޔަފާރިތަކުގެ ކުރަމުންދާ ކައުންސިލުން 7.2.1

 66 .............................................................  ނެގުން  ކުލި ފީއާއި ކައުންސިލުން 7.3

 67 .............................................................  ބަދަލުކުރުން ވިއްކުމާއި މުދާ ރައްޔިތުންގެ 7.4

 67 .............................................................  ފަންޑުތައް ހުޅުވާފައިވާ ކައުންސިލުން 7.5

 68 .............................................................  ނެގުން  ލޯނު ކައުންސިލުން 7.6

 68 .............................................................  ދިނުން  ލޯނު ކައުންސިލަކަށް އެހެން ކައުންސިލުން 7.7

 68 ...........  ން ހެދު ތަްނތަން ދައްކާގޮތަށް އަނބުރާ އުޞޫލުން  ވިޔަފާރި ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ 7.8



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

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

  4ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 69 .............................................................  ފައިސާ ޖުމުލަ ރައްކާކުރެވުނު  ގޮތުގައި ރިޒަރވްގެ 7.9

 69 .............................................................  ޙާޞިލުކުރުން ނަތީޖާ ރޭވުމާއި ރިމަގަށްކު 8

 69 .............................................................  އެކުލަވާލުން  ޕްލޭން 8.1

 70 .............................................................  ތަންފީޒުކުރުން  ޕްލޭން 8.2

 70 .......................................................  ދެނެގަތުން މިންވަރު ކުރިއަށްދާ ހަރަކާތްަތއް ހިމެނިފައިވާ ޕްލޭނުގައި 8.3

 71 .............................................................    ނިންމުން 

 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

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

  5ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 މަޤްޞަދު  ފާއި ތަޢާރަ 
 

 ،އިން( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 8 ގެ( 2010/7) ޤާނޫނު ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މިޤާނޫނާއި އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަާކ  ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަީނ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި

ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުމަކީ  އަތޮޅުއެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް  ،އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި
 ލިއްޔަތެކެވެ. އޫސްމަ
 

ލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އޫސް މަ ރަށު ކައުންސިލްގެ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޤާނޫނުގައި ލާމަރުކަޒީ އަކީ މިމޮނިޓަރިންގ މިގޮތުން،
އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކައުްނސިލުން ތައްޔާރުކޮށް އެކި  ކައުންސިލުން  ދަރަނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ށްދިނުމަށް ާޤނޫނުްނ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތަކާއި ލިޔުންތައް ހުަށހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމަށާިއ، ކައުންސިލުން ފޯރުކޮ
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވެމުންދާޮގތާއި،  ތަންތަނާިއ، ،މުދަލާއި ޔިތުންގެ ރައް، މަތްތައް ދެމުންެގންދާގޮތާއިލާޒިމުކުރާ ޚިދު

ންމުމަށް ށް ނިއަރައްޔިތުންގެ ކަންކަން އަމިއްލަރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރާއި، 
އެކައުންސިލުން އިޤްިތޞާދީ، ޘަޤާފީ އަދި ތިމާވެށީެގ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމަށް ، މަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާޢީ

ވަނަ  2015ށާއި އަދި ދަތިތައް ދެނެގަުތމަ އެކަންކަން އެމަގުންކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ދިމާވާ، ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި
އި ޕާރފޯމެންސް އިންޑެކްސްގައި ބެލުމަށް އިސްލާޙް ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި މޮނިއަހަރުގެ 

އެކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކާެމދު ރަށުކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާފައިވާ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލަިއ، 
މި ޮމނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓްގަިއ  މޮނިޓަރިންގ އެކެވެ. ކުރެވޭބެލުމަްށޓަކައި  ންކަންފާހަގަކޮށްކަ ރަގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ

ސައްކަތްތައް ކުރިއަށް މަގެނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ  25ފެބްރުއަރީ  2017ން  26ފެބްރުއަރީ  2017ހިމަނާފައިވާނީ 
މަސައްކަތް ކުރެވުނީ  ކައުންސިލް މޮިނޓަރ ކުރުމުގެ ދޫދަރަނބޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ މައްޗަށެވެ.  ގެންގޮސްފައިވާގޮތުގެ

އުންސިލްގެ އެޓޯލް އަތޮޅު ކަގެ ނިޔަލަށެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  24އިން  13 މާރިޗް 2018
 މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކުންނެވެ.  04ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނުން ކަނޑައެޅި 

 އައްސަސާމު  ނުވުމޮނިޓަރ ކުރެ
ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނުނ  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން އިްނިތޚާބުކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި،  22( ގެ 7/2010)ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ސިއްކައެއް އޮންނަ  ގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކިއުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމުދަ

 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ. 

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

 ލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނެވެ.ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެްޓގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިވިދަރަނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޤާމުތައް ކަނޑައަޅާ އެމަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރަނީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު 
ރވިސް ދިވެހި ސިވިލް ސަފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހިންގަނީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. އަދި މިމުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް 

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

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް  11 މެއި  2011ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ދަރަނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ގައި ވަނީ އިދާރީ  03އޮކްޯޓަބރ  2013އަށްުވރެ މަތިވުމުން  500ަދރަނބޫދޫގެ އާބާދީ ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރިފަހުން 

އޮތީ ޝަރުތުހަމަވާ މީހަކު މަޤާމަށް މީހުން ނުލައްވާ  05ހުސްކޮށް އޮތް  އޮނިގަނޑުގަ މިހާރުއޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނެސްފައެވެ. 
ލެްއވުމަށް އަންގާފައިވާތީއެވެ. ނު ކަށް މީުހންއޮކްޓޫބަރު ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސއިން މަޤާމުތަ 2015ނުލިބުްނނާއި 

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދުވަހުންދުވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ މުހިްއމު ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ބައެއް ލިޔެކިޔުން ނިންމުން 
   ކުރެވިފައެވެ.  ފާހަގަވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ލަސްވެފައިވާކަން 

 މުވައްޒަފުން 

( މުވައްޒަފުން ތިރީގައިވާ އަށެއް) 8ގެ ނިޔަލަށް  2018 މާރޗް 24އުންސިލްގައި ކަދަަރނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ތާވަލްގައިވާ ފަންތިތަކުގައި މަަސއްކަތޮކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

 ޢަދަދު    މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް 

 1 ސީނިއަރ ސްޓާފް

 3 މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް 

 2                             ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ

 2  ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

 8  ޖުމުލަ 

 

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

 

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 
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0% 0%

62%

13%

25%

އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް މެދުމަދުރަސީ ސެޓްފިކެޓް ޑިގްރީ ސާނަވީ

މުވައްޒަފުންެގ ތިބި ގެ ނިޔަލަށް  2018 މާރިޗް  24 ގައިދޫ ކައުންސިލްދަރަނބޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީގައި އެވަނީ ތިރީ
 ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ތާަވލެކެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު 

 ޢަދަދު  ލެވެލް  #

 0 އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް 1

 2 މެދުމަދަރުސީ 2

 2 ޘާނަވީ  3

 0 މަތީ ޘާނަވީ  4

 3 ސެޓްފިކެޓް 5

 0 ޑިޕްލޮމާ 6

 1 ޑިގްރީ 7

 0 މާސްޓަރސް ޑިގްރީ  8

 0 ޕީ.އެޗް.ޑީ  9
 

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

 މީ ފެންވަރު މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީ 
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  8ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 ންސިލްގެ އިދާރާ ކައު 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ދަަރނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ދަރަނބޫދޫ،
 ،ދިވެހިރާއްޖެ

 އަމީނީމަގު
 admin@dharanboodhoo.gov.mv އީމެއިލް:  674 5001 ފޯން ނަންބަރު:

 

 ތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ކައުންސިލްގެ އިޚް 

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިާޞޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ދަަރނބޫދޫ ޅު އުތުުރބުރީ ނިލަންދެ އަތޮ
އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް، ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ނިލަންދެ އަތޮޅު 

 ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ. ސަރަޙައްދުދަރަނބޫދޫ އުތުރުބުރީ 

 

 އޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ސް ކައުންސިލުގެ މަ 

ން ހިންގުމުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ކީ ކައުންސިލަދަަރނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ކައުންސިލެކެވެ. މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  އިވާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފަ ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން 21ޤާނޫނުގެ 

 ބާރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

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

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

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

 ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މިޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ތަންފީޒް ކުރުން. 

ކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމުގައި ސަރު )ރ( 
ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެދީ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ަތންފީޒްކުރުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޖަވާބުާދރީވެ، 

 މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން.

ކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށު )ބ( 
 އަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދާ ހިންގުން.އެކަށަފެންވަރުގައި 

ރަށު މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ، މިޤާނޫނުގެ ދަުށން ރަށުކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި )ޅ( 
 ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިންމަންެޖހޭ ކަންކަން ނިންމުން. 
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 ރަށުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެްއޓުން.  )ކ( 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާޤނޫނާިއ އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަކާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިްޤތިޞާދީ ނުވަތަ  )އ( 
ަކށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި އަދި މިފަދަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަ

ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަަކށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާިއ މިފަދަ 
 އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިްލގެ ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން. 

އި ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ  މަތިން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އަތޮޅު )ވ( 
ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ ބިމާބެހޭ ަޤއުމީ އިދާރާއިން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލު 

 ކޮށްފައިވާ ފަޅާއި ބިން އެކި ބޭުނމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން. 

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

   ދިނުމާއި ދޫކުރުން.  ގޮތުގެ މަތިން، އެހެން ފަާރތް ަފރާތަށް ކުއްޔަށް

ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާޫނނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި  )ފ( 
މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ަފއިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ 

ށަހެޅުމާއި ތަފާތު ފަރާތްތަކަށް ހުކާއި މަސްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާއެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަ
 އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު ދިނުން. 

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

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

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

ދުފަހަރާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި، ނކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަންތަނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަ )ގ( 
 ރުން. ޕާކުފަދަ އާއްމު ތަންތަނަށް ނަންިދނުމާއި ނަން ބަދަލުކު

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

އި އެއްބާރުލުްނ ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާ )ސ( 
 ދިނުން. 

 ގައި ބުެނފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް ޮފނުވުން. މިޤާނޫނު )ޑ( 

 ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ކުރުން.  )ޒ( 
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ތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ޭބނުން ރާއި، ަފޅުފަދަ ޤުދުރައްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ ފަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެ )ޓ(
 ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުން. 

ރަށުގައި އަމާން އަދި ސުލްހަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި އެއްމެހަިއ  )ޔ(
 ކަންކަން ކުރުން

ގެ ދާއިރާގައި އެއްވެސް ކައުންސިލްގެ އިހުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކައުންސިލް )ޕ(
މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙްޤީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ 

 އެހީތެރިކަމަށް އެދުން. 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން )ޖ(

 ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުން.  )ޗ(

 

 މަތްތައް ޚިދު ކައުންސިލުން ދޭ 

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

 ވަނަ ާމއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ. 24ގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ހިން

 ރަށުގެ މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުން  )ހ( 

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

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުށްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ  )ރ( 
 ުޑ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ނއެއްގަމު ތޮށްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަ

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްފަދަ އާއްމު  ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަރަންޓާ، ފެނާ، ފާޚާނާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ބ( 
 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( 
 ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެްނވަރުމަިތ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން. 

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

 މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން.އެކިއެކި ލައިބްރަރީން 
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ކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަ )ވ(
 ވަސީލަތްތަކާއި ޢާއްމު ޕާރކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުން. 

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

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

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

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

ހިންގާ ބިާމބެހޭ އެންމެހައި މުާޢމަލާތްތަކުގެ ރެކޯރޑްތައް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާޤނޫނާއި މިޫނންވެސް 
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ެބލެހެއްޓުން. ޤާނޫނުތަކު

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

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން. )ތ(

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

 އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓުން.  )ގ(

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

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

 ޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެެހއްޓުން. ނރޭގަ )ޑ(

 ންޓްރޯލް ކުރުންޕެސްޓް ކޮ )ޒ(

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

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

 މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗިހި  )ޕ(
 ކޮށް ބެލެހެްއޓުމާއި، ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތން އިންތިޒާމް
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ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެްނ، އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ 
 ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްުޓން. 

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

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

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

އި  ނަގަ 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 ބެލެހެއްޓުން. ގެންދާ މީހުންނާއި، 

ށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ރަށުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ަކމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަ ށ(ހ)
 ދިނުން. 

 ކައުންސިލަރުން 

ޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ހިންގަނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަކައުންސިލް ދަރަނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ކައުންސިލުންނެވެ. ރަށު ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުޮކށްފައިވާ 21ޤާނޫނުގެ 

 ހިންުގމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލަކީ ނިލަންދެ ައތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 މެންބަރުންެގ ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ކައުންސިލްގެ ދަަރނބޫދޫ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ރައީސް   އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  .1

 ނާއިބު ރައީސް   މަދުއަޙްމަޙްމޫދު  .2

 މެމްބަރު  ޒުރާރަތު މުޙައްމަދު  .3

 މެމްބަރު   މުޙައްމަދު ނަޞީރު .4

 މެމްބަރު  މުޞްޠަފާ ވަޙީދު .5
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 ފުރަތަމަ ބައި 

ކައުންސިލް ހިންުގމާިއ ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޮއންނަ ގުުޅމާއި  1
 މަސަްއކަތު މާޙައުލު  ކައުންސިލްގެ

 ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ަޤާވޢިދު  1.1
ވަނަ މާއްދާެގ  111ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގެ ކައުންސިލް  ހިނގަމުންދަނީ ދިވެ 

ުއންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ކަދަރަނބޫދޫ ދަށުން ބާރުިލބިގެން ކައުންސިުލން އެކުލަވާލާފައިވާ ނިލަންދެ ައތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ދަށުންނެވެ. 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ހިންގާ ޤަވާއިދު ދަލުވުމުން ވަނަ އާންމު ބައް 06ގައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  16މާރިޗް  2011
 ވާކަން. ގައި ހިންގާ ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙް ގެނެވިފައި 2012މެއި  28އަދި ފާސްކޮށްފައިވާކަން. 

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

 ކުރެއެވެ.  އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެްއ ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމް

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 15ނީ ކައުންސިްލގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ވުްނތައް ކުރިއަށްގެންދަކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލު .1
ންމު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްނޫްނކަން. "ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ އާ ގައި

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްަވންވާނެއެވެ. އާންމުކޮށް ބައްދަލުުވން ބާއްާވެނ ހަފުތާގެ ދުވަހަީކ ބުދަ ދުވަހެވެ. އަދި އެއްވެސް 
ސަބަބަކާހުރެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ުނބޭއްވިއްޖެނަމަ ެޖހިގެން އަންނަ މަސައްކަތު ދުވަުހ އެބައްދަލުވުްނ 

  ބާއްވަންވާނެއެވެ.
ވުްނތަކުގެ އެޖެންާޑ ދަލުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާގޮތަށް ކައުންސިލް ބައް 14ލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކައުންސި .2

 ކުރެވޭކަން. ނުދުވަސް ކުރިން މެންބަރުންނަށް ޙަވާލު 2ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ 
ވަންޖެހޭިއރު ބޭއްވިފައިވަނީ ބާއް ާއންމު ބައްދަލުވުން 52ކައުންސިލުން ޖުމްލަ ގެ ނިޔަަލށް  2016ފެބުރުވަރީ  25 .3

  ކަން.ބައްދަލުވުން 49
ާއންމު ބައްދަލުވުން ބާއްވަންޖެހޭިއރު ބޭއްވިފައިވަނީ  54ގެ ނިޔަަލށް ކައުންސިލުން ޖުމްލަ  2017ފެބުރުވަރީ  25 .4

 ބައްދަލުވުންކަން.  38
 މަދުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން.   އެޖެންޑާ ފައިލްކޮށްފައިވާކަން. އަދި ނިންމުންތަކާއި ޔައުމިއްޔާ ފައިލްކުރުމުގައި .5

އާއި ދެމެދު ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާގައި ސޮއިކޮށްފައި  2017އޮކްޓޫބަރ  10އިން ފެށިގެން  2016ޑިސެންބަރ  07
ހުރިނަމަވެސް ތާރީޚެއް، ގަޑިއެއް ޖަހާފައި ނުހުްނނަކަން. އެޖެންާޑއާއި ޔައުމިއްޔާ ދިމާނުވާކަން. ތާރީޚުގެ މައްސަލަ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން.                ހުރިކަމަށް



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  14ގެ  81ޞަފްޙާ: 

ދެއްވިކަްނ ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  2016/2017ގައި  2016 ފެބުރުވަރީ 25 .6
 އެގޭނޭނޭ ލިޔުމެއް ފެންނަން ެންތކަން.

ރައްޔިތުންނާއި  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރު ހިއްސާ ކުރުމަށް  2016ގައި  2016ޖުލައި  31 .7
ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރު ހިއްސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި  2017ނަމަވެްސ  ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަން.

 ބައްދަލުކޮށްފައިނުވާަކން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ  115މުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު .1
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްަފހަރު ކަުއންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ާޢްނމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ަދްނނަވަމެވެ. އަދި 

ތާަގއި ބައްދަލުވުން ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ސަަބބު ރަގަޅަށް ލިޔުއްވައި އެހަފް
ނުބޭއްވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން އެގޭގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.  ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް 
ބޭއްވުމުގައާއި، ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި ކައުްނސިލަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް 

އުންސިލްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅި ހުރަސްއެޅި ނުވަތަ ކަ 
އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ކައުންސިލް ،ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީ

ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ލަތްތަކުން ޙާލަތެކެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގަިއ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަދު ޙާ
ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކަންކަން އަދި ކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްސިފައެވެ.  ބައްދަލުވުން ތަކަކީ،

ގޮތަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ރައްޔިތުންގެ އެދޭ، ނިންމުމަށް އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާްތތައް ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ިނންމައިދޭ
ކަންކަންކުރެވޭ އިންތިޒާމުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެުކލަވާލާ ފޯރަމެވެ. ވީިހނދު، ިމއަސާސީ ޒިންމާ 

 އަދާކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ފަރުވާ ކުޑަކުރަމުންދާނަމަ، އެކަމަކީ މިކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. 
އާއި ތާރީޚް ޖެހުމަށް ސޮއިކޮށްފައި ހުރިނަމަވެސް، ގަޑިރީގައި ޤަވާއިދުން ޟިލްސާތަކުގެ ޙާޖަޖަލްސާއަށް ދަންނަވާއާއި  .2

އަދި އެޖެންޑާއާއި ޔައުމިއްޔާއާއި ދޭއްޗަކީ ދިމާވާންޖެހޭ ދޭތިކަމަށްވީއިރު، އެޖެންޑާއާއި ޔައުމިއްޔާވެސް  ދަންނަވަމެވެ.
އަދި ނިންމުްނތަކާއި ޔައުމިއްޔާ ޤަވާޢިދުން  ނަަވމެވެ.ލިޔުމަށް ދަން ދިމާކޮށްގެން ތާރީޚް ތަރުީތބުްނ ޔައުމިއްޔާ

 ފައިލްކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
ދުން ފައިލްކުރުމަށް ކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް ޤަވާޢިޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހިްއސާކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރާކާތްތަކުގެ މަ .3

 ދަންނަވަމެވެ.
ސައްކަތު ކަލަންޑަރ އެކުލަވާލުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނާިއ ހިއްސާކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރެއްވެސް ފެށުމުން އެއަހަރެއްގެ މަ .4

 ދަންނަވަން.
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 ލްގެ ުކއްލި ަބްއދަލުވުންތައް ކައުންސި 1.3
ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި  116ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ފާސްކޮށް ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ  ހުރިހާ ބައްދަލުވުމެއްގެބައްދަލުވުން ބާއްވައި  04ގެ ނިޔަލަށް ކުއްލި  25ބުރުވަރީ ފެ 2016
 ފައިލްކޮށްފައިވާކަން. 

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްކޮށް  02ގެ ނިޔަލަށް ކުއްލި  2017ފެބްރުވަރީ  25
 ހިމަނާފައިނުާވކަން. ނަމަވެސް ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާފައިލްކޮށްފައިވާކަން. 

 ކައުންސިލަރުްނގެ މެުދަގއި މަސްލަޙަތު ފުުށއަރާ ޙާލަތްތައް 1.4
ކައުންސިލްގެ އެއްވެްސ ަވނަ މާއްދާގެ ދަުށން  126ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

ނުވަަތ އެމެންަބރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް  ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ ަމސްލަޙަތު ހިމެނޭމެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާ ނުަވތަ 
ނުވަތަ ދައުރެއްއޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ މިފަދަ މެންބަަރކު އެބައްދަލުވުމެއްގައި 

 .ކަމަށް ބުނެަފއިވެއެވެބައިވެރިވެގެންނުވާނެ

 ކަންތައްތައް: ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

ކައުންސިލަރުން މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތު މެދުވެރިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެކައުންސިލަރަކު ތަނާޒުލްވަމުން  .1
 ގޮސްފައިވާކަން. 

 2015ޖަނަވަރީ  22ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެ ގޮތް  .2
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލްވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާކަން. 42ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ގައި

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަހަތުފުުށއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ޤަޥާޢިދު ހަމަޖެފައިވާގޮތަށް ަކންކަން ހިންގެވުމަށް
 ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެެވ.  
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 ކައުންސިލްގެ ނިންުމންތައް  1.5
ކައުންސިލުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  118ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

އްޙަ ޞަގޮތަްށ ހާމަނުކުެރވޭ އަމުރުތަކަކީ . މިޖެހެއެވެފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ާޢންމުކޮށް ހާމަުކރަން
 މުރެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.އަ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ނިންމުންތައް ފެންނަްނ ނެތްކަމަށް. 9ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުުމގެ ތެރެއިން  .1
 ކޮށްފައިވާކަން.ކައުންސިލްގެ ގިނަ ނިންމުންތައް ފައިލް .2
ށ( ގަިއ ވަނަ މާްއދާގެ ) 44ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  ދަރަނބޫދޫކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް އާންމު ކުރުމަށް  .3

 ކައުންިސލްގެ ނިންމުންތައް ޯނޓިސް ބޯޑުގައި އާންމު ކުރަމުންގެންދާކަން. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
 ކުރާކަން.ނުޒު ތަންފީނިންމާ ގިނަ ނިްނމުންތައް  ކައުންސިލުން .4
 ކައުންސިލަރުންގެ އާމްދަނީއާއި ހަރުމުދަލުގެ މަޢްލޫމާތު ޢާންމުކުރަުމން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން. .5
 ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ިނންމުމުގައި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުން ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވާކަން. .6
އެޅުމާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ކައުންސިލުންކުރާ ތު ކަނޑަކައުންސިލްގެ ކަންކަން ރޭވުމުގައާއި ސިޔާސަ .7

 ން. އަދި މިކަމަށް އުޞޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަން. ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ބައިވެރި ނުކުރާކައެކި
 ނުވާަކން.ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ިނންމުމުގައި އަންެހނުން ބައިވެރިކޮށްފައި .8
 ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ިނންމުމުގައި ތަޖުރިބާކާރުން ބައިވެރިކޮށްފައިނުވާކަން. .9

10.  
ބައްދަލުވުން ކައުންސިލުން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއެކު  .11

 ބާއްވާފައި ނުވާކަން. 
އެކި ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯުދމަށް ވިޔަފާރި ވެރިންނާއެކު ބައްަދލުވުން ބާއްވާފަިއ ކައުންސިލުން ކުރާ އެކި .12

 ނުވާކަން. 
ކައުންސިލުން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުން  .13

 ބާއްވާފައިނުވާކަން.
 

   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ   ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ންމު ކުރައްވަމުންގެންދާކަން ފާހަގަކުރަން. ނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޤަވާއިދުން ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޢާ .1

ފާހަަގ  ގެންގޮސްފައިނުވާކަންއަދި އެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން  ނުކުުރމާއިނިންމުންތައް ފައިލް ގިނަ
 ކުރަމެވެ.

 ގެ އާމްދަނީއާއި ހަރުމުދަލުގެ މަޢްލޫމާތު ޤަވާޢިދުން ާޢްނމުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަަވމެވެ. ންސިލްކައު .2
ނިޒާމެއް ހިންގުމުގެ އެންމެބޮޑު އެއްބޭނުމަކީ، ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭމީހުންގެ ކަންކަން، ދިމިޤްރާތީ  ލޯކަލް ކައުންސިލް .3

ރައްޔިތުން ބާުރވެރިކުރުންކަމަށް  އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށް، އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން

ކަުއންސިލްގެ ކަންކަން ރޭވުމުގައާއި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުންފަދަ ހިމެނިފައިވުމުން، 
 ކުރިއަށް  މިފަދަ ކަންކަން ކޮށް އަދިވުން އިތުރުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިކަންކަމުގައި ޖަމް
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އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިންުމ  ގެންދިއުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ ރަގަޅު

އަދި ކައުންސިުލން ކުރާ އެކިއެކި އި، ރުން ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާމުންތައް ިނންމުމުގައި ތަޖްިރބާކާނިން
މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި ވިޔަފާރި ވެރިންނާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު  ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.  
 

ކަންކަްނ ނިންމުމާއި ކަުއްނސިލަރުންާނއި އިާދީރ މުވައްޒަުފންެގ  ކައުންސިލުން 1.6
 މުޢާމަލާތާއި ކޯިޑނޭޝަން 

 ކަންތައްތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 އިދާރީ ކަންތައްތައް ރައީސަށް ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލް ރައީސް އެޖެންޑާ ކުރައްވާކަން. .1
 ނިންމާ ކަންތައްތަްއ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޔުނިޓްތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާކަން. ކައުންސިލުން .2
ވައްޒަފުންނާިއ ޙަވާލު ކުރާނޭގޮތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައި ން ފާސްކުރާ ކަްނތައްތައް އިދާރީ މުބައްދަލުވުންތަކު  .3

ޙް ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައިވެސް އިޞްލާ 2014)މިކަމަކީ  ނުވާކަން.
 (ކަމެއްކަން

ރެއް ޙަވާލުވީކަމަށް އެގެން ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެއްވެސް މެމްބަކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް  .4
 ނެތްކަމަށް.

ކަމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަދި މިރަނގަޅު ނޫންކަން. ކައުންސިލަރުންނާއި ކައުްނސިލްގެ ރައީސާއި އޮންނަ ގުޅުން ބައެއް .5
 .ަނށް ފޯރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަންއަސަރުތައް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށާއި، ރައްޔިތުން

 .ރަނގަޅުކަން ވެރިޔާއާއި އޮންނަ ގުޅުންޒިއްމާދާރު ކައުންސިލަރުންނާ .6
 .އި މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކަންރައީސާ .7
 ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކަން. .8

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލު ކުރާނޭގޮތުގެ އުޞޫލެްއ ކަންތައްތައް  ފާސްކުރާބައްދަލުވުންތަކުްނ  ކައުންސިލްގެ .1

އަިދ ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްަދލުވުންތައް ބާއްވަވާ  އެކުލަވާލުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ކަންކަްނ  ށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި،މަސައްކަތްކުރުމުގެތެރޭގައި ދިމާވަމުންދާ ހިޔާލު ތަފާތުުވންތައް ނައްތާލެއްވުމަ

އޮފީހުގެ އިސްމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކައުންސިލަރުންނާއި ނިންމެވުމުގައާއި، މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ހިންގެވުމުގައި 
ން ރީތި މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ކަންކަން ކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް މިފަދަ ކޮންމެކަމެއްގައި ކައުންސިލަރު

ނަމޫނާއެއްދައްކަވައި، ކައުންސިުލން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސަްއކަތްތަކުގައާއި، ކުރައްވަން ޤަްސދު ކުރައްވާ ކަންކަން 
ގޮތުަގއި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބައެއްގެގޮތުގައި ފެންނާެނހެްނ ޓީމެއްގެ މަސައްކަތްހިންގަވާ އެއްކުރެއްވުމުގައި ގުޅިގެން 

 ބެްއލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ކަންކަން ހިންގެވޭތޯ
 ެހން ޙަވާލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް ލިޔުމުން ފެންނާނޭ .2
 ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަގަނޅު .3

ން ސަރު ފޯރަމުންގެންދާތީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ރަީއސާއި އޮންނަގުޅުމަސައްކަތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް ެއކަމުގެ އަ
 ރަގަނޅު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ރައީސާއި މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ޒިންމާދާރު  .4
  ރަގަނޅުކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން.ވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން 
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އެކުލަވާލާފައިވާ އެނަލިސިސް އެކެވެ. މިސުވާލު ކަރުދާހަށް ޖަވާބު ދީފައިވަނީ މޮނިޓަރ ކުރިއިރު ކައުންސިލްގައި ތިއްބެވި ބައެއް 

 ރުންނެވެ. މެމްބަ
 ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އޮވޭތޯ؟ .1

 

 

 

 

 
 

 ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާ އޮންނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟ .2
 

 

 

 
 

 ން ކިހިނެތް؟ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ އޮްނނަ ގުޅު .3
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 އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުންނާއި ޔުނިޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟ .4
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ތިރީގައި އެވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި، 
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ، މާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލަރުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާއިމުވައްޒަފުންނާ ޒިއް

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

މެދުގައި، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދޭތެރެ ދެކެނީ  މުވައްޒަފުންގެ .1
 ކިހިނެތް؟

 
 
 
 
 
 
 އެނގޭ މިންވަރާ ދޭތެރޭ ދެެކނީ ކިހިނެތް؟ ސްކުރާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންނަށްކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ފާ  .2

 
 
 
 
 
 
 ވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި މު .3
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ .4
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 އިނގެނީ ިކހާ މިންވަރަކަށް؟ ނިންމާ ނިންމުްނަތއް މުވައްޒަފުންނަށްކައުންސިލުން  .5
 

 

 

 

 
 

 ކުރުމަށް ސުޕަވައިޒަރުގެ ކިބައިން މުވައްޒަފަށް ބޭނުންާވ އެހީތެރިކަން ލިބެނީ ކިހާ މިންަވރަކަށް؟ މަސައްކަތް .6

 

 

 

 

 

 

 އެހެން ސެކްޝަންތަކުންނާއި ޔުިނޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟ .7
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 ރިޕޯްޓ ކުރުމާއި މޮިނޓަރ ުކުރންމަސައްކަތް ހިނގާ ނުިހނާގގޮތް ބެލުމާިއ  1.7
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި ލިޔެފައިވާކަން. .1
 ލޫމާތު މުޥައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން. ބޭ ފަރާތްތަކުެގ މަޢުލުވެފައި ތިވާޝަންތަކާއި ޔުނިޓްގެ ހިންުގން ޙަސެކް .2
 މުޥައްޒަފުންނަށް ސްޕަރވައިޒަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެީހތެރިަކމާއި އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދާކަން.  .3
ނަްށ ލޫމާތު އެހެން ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުގެ މުޥައްޒަފުންކުގެ ަމސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަ .4

 އެނގޭކަން.
ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް  2017ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް  ވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމްވަނައަހަރު މު 2016 .5

 މުވައްޒަފެއްގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން.
 ލޫމާތު މުޥައްޒަފުންނަްށ އެނގޭކަން.މަޢުވައިޒަރުންގެ އްސައި އެ ސްޕަކޮންމެ މުޥައްޒަފަކަށް ސްޕަވައިޒަރެއް ހަމަޖަ .6
އާއި ހަމައަށް ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން. ނަމަވެސް އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން  2017އޮކްޓޫބަރ  16 .7

 ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ލިޔެފައިނުވާކަން.
ށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް ތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން. އާންމުކޮއޮފީސް ހުޅުވާލައްޕާ ފޮ .8

ގެ  2017އޮކްޓޫބަރ  21ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީސްހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ އޮފީސްހުޅުވައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން. 
  ފަހުން ނަގާފައި ނުވާކަން.

ރައީްސކަމަށާއި އިދާރާގެ  އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުގަިއ އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެންމެ އިްސ ފަރާތަކީ ކައުންސިލްގެ .9
ތަޅުދަނޑި އޮންނަންވާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަތުގައި ނުވަތަ އޭރަކު އިދާރާ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތެއްގެ 
އަތުގައި ކަމަށްވާއިރު ނުރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުންނަށް އިދާރާ ހުޅުވުމަށް އުދަނގޫވާކަމަށް ފާހަގަކޮށް އިދާރާގެ 

ޑިއެއް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއިވެސް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން. އެހެންކަމުން އިދާރާ ހިްނގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެިވ ތަޅުދަނ
 ފަރާތުގެ ހުއްދަ ނެތި ނުވަތަ ެއޭބފުޅާއަށް އެގުމަކާނުލާ އިދާރާ ހުޅުވާފައިވާކަން.

މަވެސް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތެއް ހަދާފައިވާކަން. ނަ .10
ގެ ނިޔަލަންކަން. އިދާީރ  2017ޖޫން  29ހުއްދަ ނަގާފައިވަނީ  ކަތްކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ފޮތުގައި ލިޔެގެންމަސައް

ހިންގުމުގެ އުޞޫލުގައި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކަމަށް ނަމޫނާ ފޯމެޓާއެކު 
ގެ ފަހުން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ފޯމުންވެސް ހުއްދަ ނަގާފައިވާކަމަްށ  2017ޖުލައި  13އިރު، ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 ކައުންސިލުން ފެންނަންހުރި ލިުޔންތަކުން ނުދައްކާކަން.
ކޮންމެ ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ބައެްއ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ހުއްދައެއްނެތި 

އެހެންނަމަވެސް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ވަރަށްބޮޑަށް ހެން ނުރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން. ދުވަހަކު



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  23ގެ  81ޞަފްޙާ: 

ފުރިހަމަނުވެ ހުރިކަން ވަރަށްޮބޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި ކުރިން ކުރަމުންއައި ބައެއް މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް 
 ހުއްޓާލާފައިވާކަން.

މަސައްކަތްތައް ލިޔެފައިހުރި ނަމަވެސް ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ހުއްދަދޭ ވެރިއެއް  ނުރަސްމީ ގަޑީގެ ޙާޟިރީގައި ކުރާ
 އަދި ޗެކުކުރި ވެރިއެއް ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަން. 

އިދާރާގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ގަޑި ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް ފިންގަރޕްރިންޓް ސިސްޓަމަށް އެންޓަރވަމުންދާ 
އިވީނަމަެވސް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ފޮތުގައި ލިޔެފައިވާ ބައެއް ގަޑިތަށް ގޮތަށް ސިސްޓަމް ހެދިފަ

 ފިންގަރޕްރިންޓް ސިސްޓަމްއިން ދައްކާފައިނުވާކަން.
ރަސްމީ ގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑި ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ިފްނގަރޕްރިންޓް ސިސްޓަމްއިންކަން. ފިންގަރޕްރިންޓް  .11

މްއިން ބެލެހެއްޓިފައި ހުރިއިރު މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދިޔަ ބޭނުމާއި ބޭރުގައި ހޭދަވި ވަގުތު މޮނިޓަރކޮްށ ސިސްޓަ
 ސްޕަވައިޒު ކުރެވިފައެއްނުވޭ.

ފޮނުވަންޖެހޭ އެންޓްރީ ސިސްޓަމް ޖެމްސްއިން ރަގަނޅަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާކަން. ޔުނިޓްތަކަްށ  .12
 ޕްރޮގްރެސް ކޮށްފައިނުވާކަން.އަދި ފޮނުާވ ލިޔުންތައްވެސް ފޮނުވާފައިނުވާކަން. ުޓތަކަްށ ލިޔުންތައް ބަރާބަރަށް ޔުނި

އިން ފެށިގެން ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ  2017އޮކްޓޫބަރ  16ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވީ ނަމަވެސް  .13
 ލިޔެފައިނުވާކަން.

 ގެ ލަފާ އަތޮޅު ކައުންސިލް  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިދާރީ ކަންކަމުގެތެރޭގައި ފުރިހަމަނުކުރެވި ނުވަތަ ކަންކުރަން އޮްނނަގޮތްނޫން ޮގތްގޮތަށް ކުރެވިފައިުހންނަ ކަންަކްނ  .1
ޓް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އިންޓާނަްލ އިންޓަނަްލ އޮޑިދެނެގަނެ އެކަންކަން އިްޞލާޙުކުރުމަށްޓަކައި 

އިދާރީ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާިއ ކައުންސިލްގެ  އޮޑިޓްކުރުމުން
އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޒިންމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު ބެލެހެއްޓުމުގަިއ 

 އަދި ރުމަށް އިތުރަށް ބާރުވެރިކުރުވޭނެއެވެ.ކުށް ޢަަމލު އެކަންކަން ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަ
އެފަދަ ކަންކަން ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން އިސްލާޙްކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ 

ކުރަންޖެހޭ  ކަމަކަށްވާތީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަްލ ޮއޑިޓެއްކުރުމާއި ކައުންސިލުން ރަނގަޅު
 ކަމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ވަނައަހަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަން. 2017 .2
އަދި މިހާަތނަްށ ނުލިޔެވި ހުރި  ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަަހށް ލިޔެ ފައިލްކުރަމުން ގެންދިުއމަށް ދަންނަވަން. .3

ދުަވހު ޔައުމިއްޔާއަކީ  ދުވަހު ޔައުމިއްޔާތައްވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގއެ ތެރޭގައި ލިޔެ ނިންމުމަށް ދަންނަވަން.
 އޮފީހެއްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް އެްނމެ ބޭނުންތެރި ލިޔުމަށްވީިހނދު ޤަވާޢިދުން އެކަންކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަން.

އި އޮފީސް ހުޅުވައިގެން ނުރަސްމީ ގަޑީގެ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ހުއްދަ ނެގުމަްށ ނުރަސްމީ ގަޑީގަ .4
 ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޮތް ފުރިހަމަކޮށް ހުއްދަ ހޯއްދަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަންނަވަން.

ހުއްދަނަގަންޖެޭހ ކަމަށް ނަމޫނާ  އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުގައި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން
ފޯމެޓާއެކު ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ަވކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ފޯމުންވެސް ހުއްދަ ނަގާފައިވާކަމަށް 
ކައުންސިލުން ފެންަނންހުރި ލިުޔންތަކުން ދައްކާފައިނުާވތީ، އެަކން ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަްނނަވަން. އަދި ނުރަސްމީ 

 ޑީގެ ޙާޟިރީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ލިޔެފައި ހުއްދަދޭ ވެރިއެއް އަދި ޗެކުކުރި ވެރިއެއް ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަން. ގަ
 

 ގައި އޮފީހުގެ ތަޅުދަނޑި އޮންނަންވާނީ ހަމައެކަނި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށު .5
 ކަމުގައި ދަންނަވަން. 
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ޕްރިންޓް މެޝިން ބޭނުންކުރިނަމަވެސް ނުރަސްމީ ގަޑީގެ ޙާޞިރީއާއި ބޭރަށްދާގަޑި ޖެއްސުމަށް ފޮތް ފިންގަރ  .6
ތައްޔާރުކޮށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް އަދި ބޭރަށް ދިޔަ ޭބނުން އެޭގނޭގޮތަށް ލިޔެ މުވައްޒަފާއި 

 ސްޕަވައިޒަރ ސޮއިކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން.
 ސްޓަމް "ޖެމްސް" މެދުވެރިކޮށް ރަގަނޅަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން.އެންޓްރީ ސި .7

 ތައް އުޞޫލުމަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެްސތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި  1.8
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ކައުންސިލުން އެކި ކަންކަމާއި ގުޅޭގިނަ އުސޫލްތަކެއް ހަދާފައިވާކަން. މިގޮތުން  .1

 ުން ފެންދޫކުރުމާިއބެހޭ އުޞޫލުބަނދަރ 
 ާއުޞޫލުފައިވާ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި ަބދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް ހަމަޖައްސ 
 ޭއުޞޫލު އިދާރާ ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހ 

  ާއުޞޫލުގުދަންހެދުމަށް ކުއްޔަށް ބިންދޫކުުރމުގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވ 

 ޭޤަވާޢިދު  އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމާއިބެހ 
 ެދުމުގެ ޤަވާޢިދުއްދަނޑު ބިން ދޫކުރުމާއި ދަނޑު ހ 
 ްޕާރކް ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލ 
 ްކޮންފަރެންސް ބޭނުންކުރުމުގެ ުއޞޫލ 
  މަގުމަތީގައި މޭޒު ނުވަތަ ގާޑިާޔ ބަހައްޓައިގެްނ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާއިބެޭހ

 ޤަވާޢިދު 
 ުމާބެހޭ އުޞޫލް ކައުންސިލްގެ ޕިކަޕް ބޭނުންކުރ 
  ުރަށުގައި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ޢާއްމު ޤަވާޢިދ 

 ހަދާފައިނުވާކަން.އަދި އެސް.އޯ.ޕީއެއް ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާޓަރއެއް  .2

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ފަިއވާކަން އުފަލާއެކު ހަދާޤަވާއިދު  މަށް ބޭުނންވާދިނު ޤާނޫނުން ކައުންސިލުން ިދނުމަށް ލާޒިމްކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް .1

 ފާހަގަކުރަން. 
އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފަސޭހައަކަށް އަދި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ދެނެގަތުން ލުއި  .2

ންމުކޮށްފައިއޮތުމަށް މަކޮށް އާފަސޭހަވާނޭގޮތަށް ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޗަރޓެއް އަދި އެސް.އޯ،ޕީއެއް ފުރިހަ
 ދަންނަވަން.

 

 

http://www.faaf.gov.mv/pdf/weekend%20usoolu.pdf
http://www.faaf.gov.mv/pdf/usoolu%20coucillor.pdf
http://www.faaf.gov.mv/pdf/usoolu%20atholhuge.pdf
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 މަސައްކަތުގެ މާަޙއުލު  1.9
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އިވާ ކަންކަން: ންނާއި މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފަމަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކަމުގައި ކައުންސިލަރު

 ފައިސާގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަކި ތަނެއްނެތުން. .1

 ޖާގައިގެ ދަތިކަން. .2

 .ޚިޔާލު ތަފާތު ވުމުގެ ސަބަބުން އުދަނގޫ ވާކަން .3

 .ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ކެނޑެމުންދާތީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިވާކަން .4

 .ލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަަބބުން ދަތިވާކަންސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީމަ .5

 .މުން މަްއސަލަ ދިމާވާކަންދުވަހުން ދުވަހަށް ިނންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނުނިންމާ ހުރު .6

 ފާޚާނާ ނެތި ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ދަތިވާކަން. .7

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކަންކަމުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ކަންކަންކުރަން ދަތިވާވަރަށް ޚިޔާލުަތފާތުވަމުންދާނަމަ  .1
 ބެހޭގޮތުން އިތުަރށް މަޝްވަރާކޮށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް އުފެއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އެކަންކަމާ

އަވަސް އަވަހަށް ކަރަންޓުކެނޑުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރަން ދަތިވާ މައްސަލާގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ  .2
 ތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ވާހަކަދައްކަވައިގެން އެކަން ޙައްލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަ

 މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ވަޞީލަތްތައް ފުރިހަމަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  .3
 ދުވަހުން ދުވަހަށް ނުނިމި ހުްނނަ މައްސަލަތައް ނިންމެވުމަށް މިހާަރށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުަމށް ދަންނަވަމެވެ.  .4
 ގޮތުން ދަތިވެގެން ަމސައްކަތުގައި ދިމާވަމުންދާ ކަންކަމަށް ޙައްލެއް ލިބޭތޯ ބެއްލެވުމަްށ ދަންނަވަމެވެ. ޖާގައިގެ. 5 .5

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުިރ ވަސީލަތްތައް  1.10
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އިންސާނީ ވަސީލަތާއި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 މުަވއްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާކަން. ()އަށެއް 08ރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގައި އިދާ .1

ންީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮްށފައިވާ ފަ .2
 ރި މުވައްޒަފުން ކައުންސިލުގައި މަދުކަން. ބޭނުންވާނެ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީން އަދި ތަޖްރިބާހު ބައެއް މަސައްކަތް ކުރުމަށް

 .އިދާރާގެ އޮނިގަޑުގައި އޮންނަ ޢަދަދަށް މުވައްޒަފުންނެތުމުން ަދިތތަކެއް ދިމާވަމުންދާކަން .3
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ސީނިއަރ ސްޓާފް މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ   ސަޕޯރޓް ސަރވިސް  

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

 

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 

 

 
 

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 

   
  

 

 

 ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:

 4މޭޒު:  .1

 6ގޮނޑި:  .2

 3ފޯން:  .3

 3ލެޕްޓޮޕް:  .4

މުން ގެންދަނީ ރައީސް ފިޔަވައި އެހެން ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރަ 
 އެއްކޮޓަރިއެއްގައިކަން. ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރިކަން.

 އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:

 8މޭޒު:  .1
 7ގޮނޑި:  .2
 9ކޮމްޕިޔުޓަރ:  .3
 7ފޯން:  .4
 2ޕްރިންޓަރ:  .5
 1ފެކްސް:  .6
 2ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން:  .7

 1725ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ "ފްލޯ އޭރިއާ" )އަކަ ފޫޓް( 
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 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް:

މިލިއަްނ )ހަ 6,961,901.00 ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  ވަނަ އަހަރަ  2015ސަރުކާރަށް  .1
 ރުފިޔާކަން. ( ރުފިޔާނުވަސަތޭކަ އެއް ހާސްސް އެއްނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަ

ދެލައްކަ މިލިއަން  ތިން) 3,274,992.00 ދެއްވާފައިވަނީސަރުކާރުން  ގެ ބަޖެޓަށްވަނަ އަހަރު  2015ކައުންސިލަށް  .2
 ( ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއްކަން.ނުވަދިހަ ދެރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ

 7,008,231.00 ންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ ވަނަ އަހަރަ ކައު 2016ސަރުކާރަށް  .3
 ރުފިޔާ( ރުފިޔާކަން.  ހަތްމިލިއަން އަްށހާސް ދުއިސައްތަ އެއްތިރީސް)

ކައުންސިލަށް މަތިކޮށްަފއިވާ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށް ދަރަނބޫދު ލާމަރުކަޒީގެ ޤާނޫނުން  .4
އުްނސިލުން ލަފާކުރާ އަހަރީބަޖެޓްަގއި ހިމެނުމަށް ބަެޖޓް ކުރެވިފަިއއޮތް ނަމަވެސް ދިނުމަށްބޭުނންވާ ފައިސާ ކަ

 އެފަދަކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް ބަޖެޓް ިލބިފައިނުވާކަން.
 

 ލަފާކުރި ބަޖެޓް: 
 
 
 
 
 

 
 

 ލިބުނު ބަޖެޓް 
 

 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
2016 3,657,877.00 20,000.00 - 

2017 2,102,830.00 40,600.00 - 

2018 2,213,645.00   

 

 ދެވަނަ ބައި 

ިހންުގމުގެ ޤާނޫުނން  ންއުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2
ކައުންސިލަށް ލާޒިްމކުރާ ލިޔެކިޔުންތަްއ ހުށަހެޅުމާއި މަުޢލޫމާތު ދިނުމާިއ 

  ކައުންސިލްގެ ލިޔެިކުޔންތައް ބެލެހެއްުޓން

 ކައުންސިލްެގ ތަރަްއޤީެގ ޕްލޭނާއި ފައިޭނންޝަްލ ޕްލޭން  2.1
ަވނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ަދށުްނ  23ނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާ .1

 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށާިއ މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް
 

 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
2016 5,974,098.00 17,648.00  

2017 2,568,800.00 131,200.00  

2018 2,081,500.00 18,500.00  
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 ޒިންމާއެކެވެ. ގެކައުންސިލްރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުްނ ވަނަ މާއްދާގައި  92އިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާދިވެ .2

އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭްނ  )ފަެހއް( އަހަރުގެ، 5އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮްށ، މަދުވެގެން 
 ޢާންމުކުރަން ޖެހެއެވެ.ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި  ރަށުކު ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެ

އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ތަްއޔާރުކުރަންވާނީ  ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްކައުންސިލުން  ރަށު .3
ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުެގ ޕްލޭނަށް ބަލައިެގން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫފައިނޭންޝަލް 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވެއެވެ. 93
 ރަށު ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ 108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .4

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށެވެ. ށުގެރަ ަތއްޔާރުކުރެވޭނީ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓްކައުންސިލްގެ 
ެގ ދަށުްނ ަވނަ މާއްާދގެ )ބ(  108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .5

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް  ޤަުއމީ، ( މަސްދުވަސް ކުރިންިތނެއް) 3ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްޭލންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ 
 ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ. ރަށު)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް  5އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ވަނައަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާަކން  2017އަށް ަހދަންޖެހޭ ތަރައްޤީ ޕްލޭްނ  2021އިން  2017
ޅުކައުންސިލްގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާކަން. ނަމަވެސް މި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ސޮއިކުރި ހާޑްކޮޕީ ދަރަނބޫދޫ އަތޮ

 ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފެންނަން ނެތްކަން. ފެްނނަންހުރީ ހަމައެކަިނ ސޮފްޓެއްކަން. 
 

ރު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަްނ ވަނައަހަ 2017އަށް ހަދަންޖެހޭ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން  2021އިން  2017
އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާކަން. ނަމަވެސް މި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގެ ސޮއިކުރި ހާޑްކޮޕީ ދަރަނބޫދޫ 

 ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފެންނަން ނެތްކަން. ފެްނނަންހުރީ ހަމައެކަިނ ސޮފްޓެއްކަން. 
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ރުބުރީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތު 

ގެންދެވުމަްށ  ކުރައްވަމުންޕްލޭން މުރާޖަޢާ ތަރައްޤީ ޕްޭލނާއި ަފއިނޭންޝަލް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް 
ންސިލް އަދި ތަރައްޤީ ޕްޭލނާއާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއެކޭ އެއްގޮތަށް ހާޑްކޮޕީވެސް ކައު ދަންނަވަމެވެ.

 އިދާރާއަށް ފެންނާނޭެހން ފައިލްުކރުމަށް ދަންނަވަން.

 ކައުންސިލްެގ މަސައްަކތު ތާވަލާއި ބަެޖޓް   2.2
 އިދާރީ ދާއިރާގެވަނަ މާއްދާިއން  93ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  .1

 އޮތް އަަހރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  ށްން ކުރިއަަކއުންސިލު ރަށުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންަޝލް ޕްލޭނަށް ބަލައިގެ 
 .ތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުްނ  108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2
އޮތް އަހަރުގެ  ކުރިއަށް ކައުންސިލުން ަރށު، ނާކޮށްމަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބި ޖުލައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 

 ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށްމަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް 
މާއްދާގެ ަދުށން ކައުންސިލަށް ިލބޭ ަވނަ  96ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .3

  އެކި ގޮތްގޮތުން ލިޭބ އެހީއާއި ނަގާ ލޯނަށް ބަލައިގެްނ ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އާމްދަނީއާއި



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  29ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 15އެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްކުރަންޖެހެ 15އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް  އުންސިލުން ފާއިތުވިާފސް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކަ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓް

ތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކުރިއަށް އޮްތ އަހަރުގެ ިރކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚް
އި އެޫނން މައްސަލައަކާ ބެޭހ ރައީސަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. އަިދ ހިނގާ އަހަރުގެ ބަޖެްޓ ފާސްކުރެވެންދެން ކައުންސިލްގަ

 ެނއެވެ. ގޮތުން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރެވޭ
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުްނ  98ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .4

ށް ބަލައިގެން ތިލަަފތް ހަމަވާގޮތަށް ޚަރަދުތައް ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަ
 ހިފެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އަރަނި ބަެޖޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަުށން ހިނގާ ައހަރަށް  99ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .5
ސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނުހިެމނޭ ކަމަކަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭނަމަ އެފަދަ ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބު ފާ

 ރީ ބަޖެެޓއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

  މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން. ގައި  2017އަދި  2016 .1

ފައިވަނީ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފަިއނޭްނޝަލް ޕްލޭނަްށ ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް 2017ކައުންސިލްގެ  .2
 ރިޢާޔަތްކޮށްގެންކަން.

ަވނަ ޖަލްސާއިްނ  72ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް އެކުލަވާލައި، ަކއުންސިލް ދެވަނަ ދައުރުގެ  2017ކައުންސިލްގެ  .3
 ( ފާސްކޮށްފައިވާކަން.2017ޖަނަވަރީ  11)

 މަސައްކަތު ތާވަލާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަީނ ބަޖެޓް ނުލިބުުމންކަން. .4

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުްނ  108މުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު
އޮތް އަހަރުގެ  ކުރިއަށް ަރށު ކައުންސިލުން، މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ޖުލައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 
ރައްީޤގެ ޕްލޭންގެ އިތުރުްނ އަދި ތަކުރައްވަމުންގެންދަވާތީ އެކަން އުފަލާއިެއކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ތައްޔާރު މަސައްކަތު ތާވަލް

މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ގައިޑްލައިނެއްއޮވެ ޓައިމްފްރޭމެއްގެ ދަުށން މަސައްކަތްތައް ހިންގަވަމުންެގންދަވާތީ އެކަންވެސް 
  އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

 ކައުންސިލްެގ ހަމަުހގެ ރިޕޯޓާއި އަަހރީ ރިޕޯޓް   2.3
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮންމެ  108މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާ .1

)ހައެއް( މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން  06ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  10އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 
 ކުރާ ކަމެކެވެ. ނޫނުން ކައުންސިލަށް ާލޒިމުފޮނުވުމަކީ ޤާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށްރިޕޯޓް  ލުސީހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފް

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ކޮންމެ  108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނުގެ  .2
 ލު ސީތަފްވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުިވ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ަޙރަކާތްތަކުގެ  10އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

 ކުރާ ކަމެކެވެ.ށް ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ާލޒިމުއަތޮޅު ކައުންސިލަރިޕޯޓް 
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 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ަވނައަހަރުގެ އަހަރީ  2017ވަނައަހަުރގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ކައުންސިލުން ފެންނަން ނެތްކަމަށް.  2016ކައުންސިލްގެ  .1
 ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާފަިއވާކަން. ރިޕޯޓް ފޭމްޓާއެއްގޮތަށް

މަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެލް.ޖީ.އޭގެ ޓެންްޕލެޓާއި އެއްގޮތަްށ  06ވަނައަހަރުގެ  2016ކައުންސިލްގެ  .2
 2017ވަނަދުވަހު އަތޮޅުކައުްނސިލަށް ފޮނުވާފައި ފައިލްކޮށްަފއިވާކަން.  05ޖުލައި  2016ކަމަށާއި އަދި 

 ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާަފއިވާކަން.މަހުގެ ރިޕޯޓްވެސް ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް  06ނައަހަރުގެ ވަ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ށ( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި ) 109ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދަރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .1
 އިން ތިޔަ ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި މި ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން 

 އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ްށ އެލްޖީއޭއިން ފޮނުާވފައިވާ ނަޫމނާއާއި އެއްގޮތަމަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  06ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި  .2

 ފާހަގަކުރަން.

 ކައުންސިލްެގ ޮއޑިޓް ިރޕޯޓް  2.4
ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގެ ަދށުން ޮކންމެ  108 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ

އަތޮޅު އެކުލަވާލާ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކައުްނސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  28މަހުގެ  ފެބްރުއަރީއަހަރެއްގެ 
 ފޮނުވަންޖެހެއެވެ. ކައުންސިލަށް

 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ވަނައަހަރުގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓްގައި  2015ވަނައަހަރު ކައުންސިލް އިދާރާ އޮޑިޓްކޮށްފައިނުވާކަން. ނަމަވެސް  2016 .1
ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން  02ސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުކައުން

އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭ ގޮތުގައިހުިރ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙްކުރާނެޮގތް ކިޔައިދެއްވައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހޯދައި 
ން އިޞްލާޙް ދެނެގަނެވިފައިވާކަން. ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އިޞްާލޙްކުރުމަށް ލަފާދީފައިވާ ގޮތަށް ަކންކަ

 ނުކުރައްވައި ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ިއޞްލާޙުކުރުމަށް  .1
ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ  ،ލާޙުކުރުމަށާއި އަމިއްލަ ގޮތްތައް ގެންގުޅުމުގެ ބަދަލުގައިލަފާދެއްވާ ކަންތައްތައް އިޞް

ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދާ ފައިސާއާއިބެހޭ ޤަވާޢިދުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވައިގެން އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނާއި، 
 މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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  ންޚަރަދުުކރުއުންސިލުން ކަ  2.5
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް  87ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ފައިސާއެއް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

  ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ނޫންކަން. ކޮށްފައިވާ ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށްއިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ޤަވާޢިދުން ކައުންސިލުން ާފސްކައުންސިލްގެ ފަ .1
ހިސާުބތަކަށް އަރުވައި ވަހަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބު ދުވަހުން ދު .2

އް އަރުވަމުން ގެންދަީނ ދުވަސްތަކެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާކަން. ލިބޭ ފައިސާއާއި ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބުތަ
. އަދި ހިސާބުތައް ބެލި ބެލުންތަކުންވެސް ޤަވާޢިދުން ދުވަހުން ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ބުނާކަންފާއިތުވުމުންކަމުގައި 

ފުރިހަަމކުރަމުން ނުގެންދިއުމާއި، ަފއިސާގެ ހިސާބުތައް ޤަވާއިދުން ނުނިންަމިއ ދުވަހަށް ހިސާބުތައް 
އަދި އެކަން ވަންދެން ދޫޮކށްލާަފއިހުރުމުގެސަބަބުން ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާަކން. އެތައްދުވަހެއް

ލިޔެކިޔުންތަކުންވެސް ފެންނަންުހރިކަން. މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވަމުންދަނީ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން 
ޒިންމާ ަބރާބަރަށް އަދާނުކުރާތީ ކަމުގައި ާފހަގަކުރެވޭކަން.  ޒަފުންގެ ވަޒީފާގެެއމުވައްޙަވާލުކޮށްފައިތިބޭ މުވައްޒަފުން 

ންވެ ވާނުވާ ނޭގޭ ހިސާބަށް ދާއިރު މިކަންކަން ހަމަޔަކަށް އޮޅުން ބޮޅުއަދި ހިސާބުތައް ވަރަށްބޮޑަށް ބޮއްސުންލައި 
ސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަްނ އެޅުވުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި ޒިންމާދާރު އެއްވެސް ވެރިޔަކު މަ

ފާހަގަކުރެވޭކަން. އަދި ކައުންިސލް އިދާރާއަށް ލިޭބ ފައިސާއާއި ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް މުވައްޒަފުން 
ވަރަކަށް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާވެސް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަަގކުރެވޭކަން. އަދި ބަލަހައްޓަވާ މިންވަރު އެއްވެސް 

ހިާސބަށް ދިޔަިއރު މިކަންކަން އިޞްލާޙްކޮށް ރަަގނޅުކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ މުވައްޒަުފންނަށް އަްނގައި  މިކަންކަން މިހާ
  އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭކަން.

އިން ފެށިެގން  31ޖުލައި  2017ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ވައުޗަރ ނިޒާމުގެ ދަުށންކަްނ. ނަމަވެސް  .3
އިވާ ޚަރަދުތައް ވައުޗަރ ތައްޔާރުނުކޮށް ކޮށްފައިވާކަން. އަދި ވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފަ

ނުވާކަން. އަދި އާންމުގޮތެއްގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަންަނ ބައެއް ޚަރަދުތަކަށް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްފައި 
އޮގަސްޓް  01އަތުގައި ބަހައްޓައިގެން ޚަަރދުކުރަމުން ގެންދާކަން. މިގޮތުން  ފައިސާ ތިޖޫރިއަށް ޖަމާކުރުމަކާނުލައި

ރާއަށް ބަލައިގެން އެއްވެސް ފަިއސާއެއް ތިޖޫރިއަށް ކައުންސިލް އިދާ ގެ ނިޔަލަށް  2018ފެބްރުވަރީ  28އިން  2017
 ގަކުރެވޭކަން.ޖަމާނުކޮށް އަތުގައި ބަހައްޓައިެގްނ ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަ

ގެ ފަހުން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިންކުރާ ޚަރަދާއި ބަޖެޓާއި  2017ޖުލައި  31 .4
ނުބެހޭބަިއން ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް ހުއްދަދިނުން ވަކިން ބެލެހެްއޓިަފއިނުވާކަން. އަދި މި މުއްދަތުެގެތރޭގައި ކޮށްފައިވާ 

ގެ ފައިސާގެ ޚަރަދެއްކަން، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް ޚަރަދެއްކަން އަދި އެހެންވެސް ގޮތަކުން ޚަރަދުތަކަކީ ރައްޔިތުން
 ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަން ލިޔެކިޔުމުން އެގެން ނެތްކަން.

ވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ގެންދަންވާނީ ލިބޭ ފައިާސއާއި ޚަރަދުގެ ބާކީ ބެލެހެއްޓިގެން ކަމަށްވީނަމަ .5
 އެއްވެސް އުޞޫލެއް ހަމައެއް ނެތި ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން.

 ޓް ފާސްކޮށްފައިވާކަން.ރީ ބަޖެކައުންސިލްގެ އަހަ .6
ގެ  15ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް ޖަނަވަީރމަހުގެ  96ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .7

 ކުރިންކަން.
އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި  %5ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް  94 ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ .8

 ވަނައަހަރުގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓްގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމެއް. 2014ރައްކާކޮށްފައިނުވާކަން. މިކަމަކީ 
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  32ގެ  81ޞަފްޙާ: 

އެއްޗެއް  ން ފުރިހަމަކޮށްގެން ނޫންކަން.ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިބުނާ ކަންކަން މުޅި .9
ބޭނުންވުމުން އެ އެއްޗެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހުރިތޯ ނުވަތަ ނެތްތޯ ބެލުމެއްނެތި ޭބނުންވާ އެއްޗެއް ފައިސާދީފައި 

ތި ތަކެިތ ގެންނަކަން. މިގޮުތން ގެންނަ އެްއޗެއްގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެހެންހުރީ ކޮންކޮން ބައެއްގެ ތެރެއިންތޯ ބެުލމެއްނެ
ހޯދަމުން ގެންދާކަން. ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ބައެއް ތަކެތި އެކިއެކި މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން 

ށް ކައުންސިލް ހޯދާފައިވާކަން އަދި މިގޮތުން ހޯާދފައިވާ ބައެއް ތަކެއްޗަށް އެތަކެތި ހޯދުމަށް ޚަރަދުކުރި މުވައްޒަފުންނަ
އަދި އެގޮތަށްކޮށްފައިހުންނަ ޚަރަދުަތކަކީ ކައުންސިލް  ފައި ނުވާކަމަށް އެ މުވައްޒަފުން ބުނާކަމަށް.ދީއިދާރާއިން ފައިސާ

 އިދާރާގެ ފައިސާއިން ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަން.
އެންޓްރީޮކށްފަިއ ނުވާކަން. އަދި ބައެއް ބިްލތަުކގައި ކައުންސިލް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބޭ ބިްލތައް ޤަވާޢިދުން  .10

އިދާރާގެ އެއްވެސް ވެރިޔަކު ސޮއިނުކޮށް ހުރުމާއި ބައެއް ބިލްތަކުގައި މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި ނެތްކަން. 
 އަދި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ބިލްތަކުގެ ރެކޯޑެއް ބަލަަހއްޓާފައިނުވާކަން.

ޢާންމުގޮތެއްގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ތަކެތި ހޯދާއިރު ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާކަން. އަދި ތަކެތި ހޯދުމުގެ  .11
ކުރިން އެތަކެއްޗަކީ ހޯދެންހުރި ތަކެތިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަދި އެތަކެތި ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހުރިކަން ނުވަތަ 

ވާކަން. ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތި އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަްނ ނެތްކަން ބަލައި ކަށަވަރުކޮށްފަިއނު
ކަށަވަރުކޮށްފައި ނުވާކަން. އެހެންކަމުން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗަކީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 

 ބޭނުންވެގެން ޯހދާފައިވާ ތަކެތިަކން ކަށަވަރު ކުރެވެންނެތްކަން.
ރަދުތަކަށް ބޭންކް އެކައުންޓުން ފައިސާ ނެގުމަށް ހަދާފައިވާ ޗެކުތަކުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލްގައި ޗެކުގައި ކައުންސިލްގެ ޚަ .12

ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ބޭުފޅުން ސޮއިކޮށްފައި ނުހުންނަކަން. ޗެކުތަކުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލްގައި ޗެކުހަދާފައިވާ 
 ފަރާތުގެ ނަން އެގެން ނެތްަކން.

ރާގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަަކށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ބޭންކް އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކައުންސިލް އިދާ
  ފައިސާއަށް ރަސީދު ހައްދާފައިނުވާކަން.

ރުފިޔާ  104,490/01ގެ ނިޔަލަށް  2017ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް އެކައުްނޓުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެތެރެިއން  .13
ންނަންހުރިކަން. ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރަން މިހާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ގެނެސް އަހަރު ހުރިކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެ

މިކަމުގައި ވަރަށްޮބޑު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއްކަން. އަދި މި ފައިސާއިން ދުނުކޮށް ބަހަްއާޓފައި ހުރުމަކީ ޚަރަނިމުނުއިރު 
ފައިސާއަކީ ދަޢުލަތަށް ޖަމާކުރަްނޖެހޭ ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޤާނޫީނގޮތުން ަބންދުވެފައި ވުމާއެކު، މި 

 ނަމަވެސް، އެފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަން.
އެކިފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަށް ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާދެއްކުން ލަސްވެގެން ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައިވާކަން.  .14

ސާ ނުދެއްކުމުން ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައި ވާކަން ފަހަރެއްގެމަތިން ޓެލެފޯން ބިލްތަކަށް ފައި 02މިގޮތުން 
 ފާހަގަކުރެވޭކަން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 96ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .1
ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް ޚަރަދު ކުރަމުން  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ގެންދިއުމަށާއި ފާސްކޮށްފައިވާ ބަެޖޓުގައި ނުހިމެނޭ ކަމަކަށް ކުއްލިޮގތަކަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނަމަ އެޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ 
ފާސްކުރުމަށްފަހު ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދިއުމަްށ  ސަބަބު ބަޔާންކޮްށ ސަޕްލިމެންޓަީރ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން

 ދަންނަވަމެވެ.
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  33ގެ  81ޞަފްޙާ: 

ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގެންފައިާވ  2018ފެބުރުވަރީ  28ން ފެށިެގން  2017އޮގަސްޓް  01 .2
ްނ ޚަރަދުކުރަމުން އްޒަފުގެ އަތުގައި ބަހައްޓައިގެމާނުކޮށް ފައިސާ ބަލައިގަތް މުޥައެއްވެސް ފައިސާއެއް ތިޖޫރިއަށް ޖަ

 ،ވުމާއި އަދި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ިގނަ ަޢދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ރަސީދު ހައްދާފައި ނުވުމާއިގެންގޮސްފައި
ގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފަިއާވ  5.09 ގެ )ހ( އަދި 5.05 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ މިކަމަކީ

އަދި  ގެއްލިކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން ންކަން މިގޮތަްށ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވާތީއާއި މިކަ
ފައިސާއާއި ޙަވާލުވެފައިވާ މުޥައްޒަފުގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ކައުްނސިލް އިދާރާގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވުމުގެ ސަބަބުްނ އަދި އެގޮ ،ވުމުންފަހިވާގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް 
އްޒަފު ޒިންމާވާންޖެހި އަދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އިސާ، ފައިސާ ޙަވާލުވެ ހުރި މުވަކައުންސިލް އިދާރާގެ ގިނަ ޢަދަެދއްގެ ފަ

ވަރަށް ސަމާލުކަން ނުދެވި ފައިސާ ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލިފައި ވުމުން މިކަމަކީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދޭންވާ 
ކައުްނސިލް އިދާރާއަށް ކޮށްނުލައްވައި ތާނގައި މިކަންކަން އެގޮތަށް ދޫ ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވާތީ ކުިރޔަށް އޮތް

 5.08 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަބލައިަގތުމާއި، 5.05ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭ ފައިސާ ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ
ވަނަ ނަްމބަރުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ދުވަހު ޮފތް ނުވަތަ ދުވަހު ޝީޓުގައި ލިޔެ ުދވަހުން ދުވަހަްށ  02ގެ )ހ(ގެ 

އަދި އެދުވަހަކު ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރުމަށާއި ތިޖޫރިއާއި ޙަވާލުވެ މަށާއި ހިސާބުތައް ނިންމެވު
ވާލު ނުުކރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިުތރުން ތިޖޫރީގައި ހުންނަ މުޥައްޒަފު ނޫން އެެހން މުަޥއްޒަފުންނާއި ފައިސާ ޙަ

އެ އަދަދު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީައށް ލިޔުއްވައި  ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅުއްވައި
ކޮންމެހެން ަމށާއި ހުއްދަ ކުރާ މިންވަރެއް މެނުވީ ތިޖޫރީގައި ނުބެހެއްޓެވު ހުއްދަ ހޯއްދަވައިގެން ބެހެއްޓެުވމަށާއި

ކުރަންޖެހިދާނެ ޚަރަދުތަކަށް ނޫީނ ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ނުބަހައްޓަވައި ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓެވުމަްށ 
 ދަންނަވަމެވެ. 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  4.06ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  .3
 ދުވަހަށް ހިސާުބތަކަށް ައރުވައި ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ދުވަހުން

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާގެ ިހސާބުތައް ބެިލ ބެލުމުގަިއ ދުވަުހން ދުވަހަްށ ހިސާބުތައް ފުރިހަަމ ނުކޮށް ހުރުމާއި  .4
ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދުކުރުމާއި އެއް މުޥައްޒަފަކު  ލިބޭ ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ނުވައްދައި ކަމާއިބެހޭ މުޥައްޒަފުންގެ އަތުގައި

އަނެއް މުޥައްޒަފަކާއި ފައިސާ ޙަވާލުކުރާއިރު ލިޔެކިޔުމުން ޙަވާލުނުކުރުމާއި ތިޖޫރީ މުޥައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައި ޮއްތ 
މާލިއްޔަތުގެ  ނަމަވެސް ލިބޭ ފައިސާ އެމުޥައްޒަފާއި ޙަވާލުކުރަމުން ނުގެންދިއުމާއި އަދި މިނޫންވެސް ދައުލަތުގެ

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ަފއިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކޮށްފަިއހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ފައިސާގެ ޒިންމާތައް 
ޙަވާލުކޮށްފައި ތިބޭ މުޥައްޒަފުން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދާގޮތް ސްޕަވައިޒްކޮށް ބަލަހައްޓައި ަޤވާޢިދާ ޚިލާފަށް 

އްޒަފުންނާޭދތެރޭ އިޞްލާޙީ ވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުޥަމަ ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދާނަ
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިަޔވަޅު އަޅުއްވަމުން  17.01ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައި އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 

    ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
ން ފެށިގެން ޮކްށފައިވާ ޚަރަދުތައް  2017އޮަގސްޓް  01ތައް ބެލިއިރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާގެ ހިސާބު .5

ކޮށްފައިވަނީ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ަތއްޔާރުކުރުމެއްނެތި އަދި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި އެކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 
ވަނަ މާއްދާއާއި  06ދާއާއި ވަނަ މާއް 01ގެ )ނ( ގެ  6.01ފުރިހަމަނުކޮށް ދައުަލތުގެ މާލިއްަޔތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

އާއި މިކަން މިޮގތަށް ކުރުމުގެ ސަބަުބން ކޮށްފަިއވާ ޚަރަދުތަކަކީ ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާަފށް ކަމުގައިވާތީ 07އަދި 
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން އަދި ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން އަދި އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއްކަން 

ނެތުމާއެކު ކައުންސިލުން ކުރައްވާ ޚަރަދުތަކަކީ ކޮންކޮން ބައެއްގެ ތެރެއިން ކުރާ  ވަރުކުރެވެންކަށަ
 ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލުން ކުރަްނޖެހޭ ޚަރަދުތައް ޚަރަދުތަކެއްކަންސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް ބެހެއްޓެވުަމށާއި

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  34ގެ  81ޞަފްޙާ: 

ގޮތުގެ މަތިން ކުރައްވަމުން ގައިވާ  6.06އަދި  6.04އަދި  6.02މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދައުލަތުގެ  ކުރެއްވުމުގައި
 ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 5ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުްނސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ިލޭބ ފައިސާގެ % 94ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .6
 ންނަވަމެވެ. އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަ

 104,490/01ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ގެނެސް ޚަރަދު ނުކުރައްވައި  2017ކައުންސިލް އިދާރާގެ  .7
ރުފިޔާ ހުރިކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާތީ ބަޖެޓުްނ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާއިރު ޚަރަދުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިސާ 

ކަމަށް ނޫނީ ބަެޖޓުން ގަނުޑކޮށް ފައިސާ ނުނެންގެވުމަށާއި ިމހާރު ގަނޑުކޮށް ނެންގެވުމަށާއި ކުރަން ޭބނުންވާ ކަން
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  މުންކޮށް ހުރުނުނަންގަވައި ގެނެސްފައި ހުރި ފައިސާ އެތައް ދުވަހެއް ފާއިތުވެ ދިޔައިރު ޚަރަދު

ނުކުރެވި ހުންނަ ފައިސާ ޚަރަދު ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލީ އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު  34ޤާނޫނުގެ 
ުވމާއި މިހާތަނަށް ދިޔައިރު އެފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ގެމަތިންކަމަށްކުރަންޖެހޭނީ ފިނޭންސް މިނިސްަޓރ އަންގަވާ ގޮތެއް

ހުއްދަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީްނ ހޯއްދަވާފައި ނުވާތީ، އެފައިާސ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާުކރެއްވުމަށާއި އަދި 
އަހަރަކުވެސް އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވި ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ 

ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޫނނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ުހށަހަޅުއްވައިގެން އެމިނިސްޓްރީން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ 
 ވެ. މަތިން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންިދއުމަށް ދަންނަވަމެ

ފައިސާއާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތަްއތައް ކުރުމުގައި އަމިއްލަ ގޮތްތަްއ އިސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  .8
 . ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ 6އަދި ބާބު  5 ޤަވާޢިދުގެ ބާބު 

 

މާއި ލިިބގަތުމާއި ޯއރަޑރ ކުރުުމގެ ލިޔެކިޔުންތައް ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް ެއދުމާއި މުދާ ގަތު  2.6
  ބެލެހެއްުޓން

ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ  88ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ނާިއ ޤަާވއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ފައިސާއާއި މުދާ ބަލަހައްަޓންާވނީ ދައުލަތުގެ މުަދލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުެގ ޤާނޫ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 
  ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .1
ކައުންސިލްގައި ލިޔެކިޔުމުގެ ސްޓޮކާއި ހަރުމުދަލުގެ ސްޓޮކާއި، ޮފޅާ ސާފުކުރުމާއި ދިއްލުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ ސްޓޮކެއް  .1.1

 ސްޓޮކެއް ބަލަހައްޓަމުން ގެްނގޮސްފައިވާކަން. އަދި މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ތަކެީތގެ
 ހުރި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ތަޅުވެވޭގޮތަށް ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން.ޓޮކް ސް .1.2
ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ބޭނުންކޮށްގެންކަން. ިމފޯމަށް ބަލައިގެން  .1.3

ކޮށް ޤަވާޢިދުން ފައިްލކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވީނަމަވެސް، މޮނިޓަރިންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައިރު ސްޓޮކު ބާކީ
ސްޓޮކު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ައތްމަތީގައި ސްޓޮކުބާކީ ނުކުރެވި ފައިލްނުކޮށް މުދާ ލިބިަގތުމަށް އެދޭ ފޯމްތަކެއް 

 ހުރިކަން.
ސިސްޓަމްގައި ސޮފްޓްވެއަރއެއް މެދުވެރިކޮށްކަން. ސްޓޮކުބާކީ ކުރުމަށް ސްޓޮކުބާކީ ބަލަހައްޓަމުން ެގންދަނީ  .1.4

 ގެންގުޅުނު ފޮތްތައް އުވާލާފައިވާަކން.
ސްޓޮކުން މަދުވާތަކެތި ހޯދުމަށް ސްޓޮކު ބަހަލައްޓާ މުވައްޒަފު އެއްގޮތަކަށްވެސް މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް  .1.5

މަހުން ކައުންސިލްގައި  03މަހުން  03ގެންނަނީ ކޮންމެ  ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން. ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާ ތަެކތި
ސްޓޮުކ ބަލަހައްާޓ މުވައްޒަފުގެ ެއއްވެސް ލިޔުމެއް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓުންަކން. 

 ޕްރޮކިޔުމަންޓަށް ފޮނުވަމުން ނުެގންދާކަން.
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ވައްޒަފު މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމް ބަލަހައްޓަމުން ސްޓޮކަށް ވެއްދޭ ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށްފަހު ސްޓޮކު ބަލަހައްޓާ މު  .1.6
ގެންގޮސްފައިނުވާކަން. މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބުނާގޮތުން ސްޓޮކު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުވެސް މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ 

 ފޯމް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްަޓންޖެހޭ.
ބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް އަތްމަީތ ބަހައްޓާ ބާީކ ރެންޑަމްކޮށް ސްޓޮކުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތި ޗެކުކުރިއިރު މުދާ ލި .1.7

 ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޢަދަދު ދިާމނުވާ ބައެއް އެއްޗިހި ހުރިކަން.
ސްޓޮކުން މަދުވާ މުދާ އަދި ސްޓޮކަށް ވެއްދޭ މުދާ ބާކީކޮށް ބެލެހެއްޓެމުްނދަނީ ސޮފްޓްވެއަރއަކަށްވެފައި ސްޓޮކު  .1.8

ވެއަރ އިނުމަށް އެއްވެސް ވެރިޔަކަށް ސްޓޮކުގެ ބާކީ ޗެކުކޮށް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުގެ ސިސްޓަމްގައި ސޮފްޓް
  ޓިފަިއނުވާކަން.ބެލެހެއް

 
 ކުރުން  ތަކެއްޗަށް އޯޑަރު   .2

 ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ނޫންކަން.ކުރަނީ  މުދަލަށް އޯޑަރު .2.1
  މުދާ ގަންނަން އެދޭފޯމް އެއްގޮަތކަށްވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން. .2.2
  މުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާއި ެބހޭ ފޯމް އެއްވެސް ވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން.ފައިސާ ޚަރަދުކުރު .2.3
އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ކެޕިޓަލް ތަކެތި ހޯދުމުގައި އެސެޓް ނަމްބަރާއި ކެޕިޓަލް ތަކެތީގެ ހުއްދަ ފޯމް އަދި  .2.4

 ށްފައި ނެތްކަން.އެހެނިހެންވެސް ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮ
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗާއި ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ، މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިބުނާ އެއްވެސް  .2.5

ފޯމެއް ފުރިހަމަނުކުރާކަން. އެެހްނކަމުން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ަތކެތި ހޯދާފައިވަީނ ދަޢުލަތުެގ މާިލއްޔަތު ޤަވާޢިދާ 
 ފާހަގަކުރެވޭކަން. ޚިލާފަށްކަން

 

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް  .3
ފަރާތުން  03ހޯދުމުގައި ޢާއްމުޮގތެއްަގއި ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގުެގ މުދާ  -/35,000ފިޔާއާއި ރު -/2,000 .3.1

ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކާއި ުނލައި ޯހދާފައިވާކަން. އަދި އިޢުލާނުޮކށްެގން ހޯދަންޖެހޭ ބައެއް ތަކެިތ އިޢުލާނު ނުކޮްށ 
ފައިވާކަން. މިގޮތުން އިންޑޯ ހޯލުގެ މަސައްކަތަށް ހޯދާފައިވާ ޓިނު ގަތުމަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވާއިރު އިޢުލާނު ދާހޯ

ނުކޮށް ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން. ބައެއް ތަކެތި އިޢުލާނުކޮްށގެން ހޯދާފައިވީނަމަވެސް ޕްރޮކިޔުމެންޓް ނިޒާމްގެ 
 ތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަން.ތެރެއިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމް 

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ބައެއް އަގުބޮޑުތަކެތި އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ގަތުމުގެ ބަދަލުގަިއ  .3.2
ންޓީ ހޯދާފައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ގަނެފައިވާކަން. މިގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހޯދާފައިވާ މިފަދަ ތަކެތީގެ ވޮރަ

 ނުވާކަން.
ދަރަނބޫދޫ އިންޑޯ ހޯލް ތަޅުންއެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށް އެމަސައްކަތް  .3.3

ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދާ ޙަވާުލކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ތަކެތި ެގނެސްފައިވަނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާްތ 
ންކަން. ތަކެިތ ގެނއސްފައިވަނީ މިއަތޮޅު ބިލެތްދޫގައި ދުއްވާ ފަސޭހަ ބޯޓުން ކަމާއި، ފަސޭހަ މެދުވެރިކޮށްގެން ނޫ

ބޯޓަށް ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަީނ ސީދާ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންކަން. އެހެންކަމުން ބިޑު ޢުޞޫލުން 
ން ކުރުމުގެ ސަބަބުްނ، ކަމުެގ ޙަޤީޤަތް ފޮރުވި މަސައްކަތެއް އެއާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލް އިދާާރއިކުރަން ޙަވާލުކުރި 

އެމަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ޑަބަލް ބިލްތަކެއް ކައުްނސިލްގެ އިދާރާގައި ހުރިކަން. އަދި ޑަބަލްކޮށް 
، ހަދާފައިހުރި ބިްލތަކަކީ ކައުންިސލުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ިބލްތަކެްއގެ ގޮތުގައި ޓީަމށް މަޢުލޫާމތު ދިން ނަމަވެސް

އިތުރަށް ބެލި ބެލުްނތަކުން އެިބލްތަކުގައިވާ ތަކެއްޗަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތި ނޫންކަްނ 
 ފާހަގަކުރެވޭކަން. 
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އިންޑޯހޯލް ވެލްޑިންކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ފައިސާއާއި، ކެއިން ބުއިމުގެ ކަންތައްތައް 
 ތުން ާވންޖެހޭ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިކަން.ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ދެފަރާ

 ބައެއް ފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާއިރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިކަމުގެ އެއްބަސްވުން ހަދާފައި ނެތްކަން.  .3.4
ން. ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގަންތިބި ކައުންސިލަރުންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިހުރިކަ .3.5

މިގޮތުން ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފައިސާ، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ލިޔުމެއްނެތި ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
 ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން.

 ކެޕިޓަލް ތަކެތި ހޯދުމުގައި އެސެޓް ނަމްބަރ ނުހޯދައި ތަކެތި ހޯދަިއ އެތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން. .3.6
ފެށިގެން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ އަގުތައް ބަލަންޖެހޭ ގޮތުގެމަތިން ނުބަލަިއ  އިން 2017އޮގަސްޓް  07 .3.7

ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން. މިގޮތަށް ަޚރަދުކޮށްފައި ވުމުގެ ސަބަުބން ޮކށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދާހުިރ 
ރަދުކުރުމުގައި އެއްވެސް ހަމައެއް އުޞޫލެއް ނެތި ގޮތުގައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަން. ޚަ

 ޚަރަދުކޮށްފައި ހުރިކަން.
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ބައެއް ޚަރަދުތަކުގެ ފައިސާ އެކިފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ކަމާއިބެހޭ  .3.8

ން އެގެން ނެތްކަން. ިމގޮތުން ޙަވާލުކޮށްފައިާވ މުވައްޒަފުން ބުނެފައިވާއިރު ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ރަސްމީ ލިޔެކިޔުމު
 ފައިސާ އަތުންއަތަށް ދީފައިވާކަަމށް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ބުނާަކްނ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުން މާލެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި ތަކެތި ބައްަލވައި ގަތުމަށްފަހު  .3.9
މިގޮތުން ކުރައްވާފައިހުންނަ ޚަރަދުތަކަކީ ކައުންސިލް އިކުރައްވާފައި ހުންނަކަން. އެތަކެތީގެ ފައިސާއާއި ޙަވާލުވެ ސޮ

ލިޔެކިޔުމުން އެގެން ނެތްކަން. އިދާރާއިން ފައިސާ ގެންދަވައިގެން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދެއްކަން 
 ކިފައި ނުވާކަން.އަދި ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށްެވސް މިފަދަ ލިޔެކިޔުމެއް ދެއް

ދަތުރެއްގެ ކޮންެމ  03ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ބޭނުންަތކުގައި ރައީސް މާލެއަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން  .3.10
 07ދަތުރުގައިވެސް  03ދުވަަހށް ހުރުމުެގ ޚަރަދާއި ކޮއްތު ފައިސާ ނަގާަފއިވާކަން. މިގޮތުން މިެދންނެވި  07ދަތުރަކަށް 

 ން އެކަމާއި ސުވާލު އުފެދޭކަން.ދުވަސް އޮތުމުގެ ސަބަބު
ބައެއް މަސައްކަތްތައް ބިޑުކޮށްެގންވެސް ކޮށްފައިވާކަން. މިގޮތަްށ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ބިޑު  .3.11

ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާފައިވާކަން. އެަފދަ ޙާލަތްތަކުގައި ބިޑު ކޮމެޓީގެ ޙާޟިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 
 މެނިފައިވާކަން.ހި

 ދާއިމީ ބިޑްކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަން. .3.12
 

 : ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ   .4
ގެ ފަހުން ވައުޗަރާއި ވަުއޗަރ ނިޒާމްގައި  2017ޖުލައި  31ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް  .4.1

  ޔުމެއް ތައްޔާރުނުކޮށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން.ހިމެނޭ އެއްވެސް ލިޔެކި
 .ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން .4.2
 .ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން .4.3
ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އޭގެފަހުން ތައްޔާރު އޭޕްރީލްމަހު 2017ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް  .4.4

 ކުރަމުން ނުގެންދާކަން.
ޑިސެންބަރެގ ނިޔަލަށް ިނންމާފައިވާކަން، އޭގެފަހުން ބާީކ  2017ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގެ އައިޓަމް ބާކީ  .4.5

ރުފިޔާ  2,817.89 ގެ ނިޔަލަށް 2017ބަލަހައްޓާފަިއނުވާކަން. ރައްޔިތުންގެ އައިޓަމްބާކީ ޑިސެންބަރ 
 ގެ  2017ެމއި  31މައިނަސްވެފައިވާކަން. ބަޖެޓާުނެބހޭ ފައިސާގެ އައިޓަމްބާކީ ފޮތުގައި ޖުމްލަ ބާކީކޮށްފައިވަނީ 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  37ގެ  81ޞަފްޙާ: 

ގެ ނިޔަލަށްކަން. މިކަން މިގޮތަށް  2017ޑިސެންބަރ  31ނިޔަލަށްކަން. އަދި ވަކިވަކި އައިޓަމްގެ ބާކީ ކޮށްފައިވަނީ 
 2017ޓަމްބާކީެގ ހިސާބުތައް ދިމާނުވާކަން. ބަެޖޓް ބާކީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އައި

 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން. 2018ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން. ބަެޖޓްބާކީ 
ކަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ހުންނަކަން. އަދި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި ހޮޓާތަކުން ބޮިއފައިވާ ސައިގެ ބިލްތަ .4.6

މިކަމަކީ އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލެއްނެތި ކުރިޔަށްދާ ކަމެއްކަމުގައި ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ބުނާކަމަށް. މިގޮތުން ކެއުމާއި 
އިވާ ސައިގެ ކަންތަކަށް ކޮށްފައިވާ ބައެއް ޚަރަދުތަކަކީ ކޮންކޮން ޭބނުމަކު ކޮންކޮން މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ބޮއިފަ

 ސައިކަން އެގެން ނެތްކަން.
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް ބައެއް ފަރާްތތަކާއި ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާއިރު،   .4.7

ފައިސާ ޙަވާލުކުރިކަން ލިޔެކިޔުމުން އެގެން ނެތްކަން. ބައެއް މަްސމަހު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ފައިސާ ލިޔެކިޔުމުން 
ށްފައިވާކަން އެގެން ެނތްކަން. މިގޮުތން ލިޔެކިޔުމުން ޙަވާލުކުރިކަން އެގެން ެންތ މުސާރަ ފައިސާ ޙަވާލުކޮ

މުވައްޒަފުންގެ އަތަށް ދީފައިވާ ކަމުގައި ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ބުނާކަން. ބައެއް މަސްމަހު މުސާރަ ފައިސާ އެކައުންޓަށް 
ގައި ލިޔެފައި އޮތްނަމަވެސް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަން. ޖަމާކޮށްފައި ހުރިކަމުގައި މުސާރަ ޙަވާލުކުރާ ޝީޓް

މިގޮތުން އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްަފއިވާކަމުގައި މުސާރަ ޝީޓްގައި ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާކަން. 
ޒަފުންނާއި ފައިސާ މުވައްއެކަން އެގޮތަށް ޮކށްފައިވުުމން ކަމާބެހޭ މުވައްޒަުފންނާިއ ސުވާލުކުރުމުން 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް މުވައްޒަފު ބުނާކަން. މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން މުސާރައާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގައި 
 ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ފޮރުވޭފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން.

 

 ވައުޗަރ ރެޖިސްޓްރީ  .5
 ޤަވާޢިދުގެ ަނމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން. ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު .5.1
 ބައެއް ވައުޗަރތަކުގައި ފައިސާ ޙަވާލުވި ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން. .5.2

 ޗެކު ރެޖިސްޓްރީ 
 ޗެކުރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަން.

 

 އަތްމަތީ ފައިސާ )ޕެޓީ ކޭޝް( ގެ ހިސާބު:  .6
 ގެންގުޅެމުން ނުދާކަން.އަތްމަތީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ  .6.1

 

 ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު: .7
ޖުލައި  31ކައުންސިލްއަށް ބަލައިގަންނަ ަފއިސާ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރަމުން ނުގެންދާކަން ޚާއްސަކޮށް  .7.1

ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް  ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަތް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ 2018މާރޗް  13އިން  2017
ގެ ނިަޔލަށް ތިޖޫރީއަށް  2018ފެބްރުވަރީ  28ނުވާކަން. އަދި ކަުއންސިލް އިދާރާއަށް ލިބިގެްނ ޖަމާކޮށްފައި

ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފު ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރިކަމަށް 
 ކާއި ފައިސާ ޙަވާލުނުކުރާކަމަށް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފު ބުނާކަމަށް.ޙަވާލުކުރުމަށް އެމުވައްޒަފަ

ގެ  2018ފެބްރުވަރީ  28ތިޖޫރީގައިހުރި ނަގުދާއި ތިޖޫރީ ބާކީފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި ދިމާނުވާކަން. ތިޖޫރީ ބާކީ  .7.2
ގައި ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެޭހކަމަށް ދައްކަނީ ފަހުން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން. އެތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތު

 14,724.00ގައި ޗެކުކުރިއިރު ތިޖޫރީގައިހުރީ  2018މާރޗް  13ރުފިޔާކަމަށް. ތިޖޫރީ  236,023.75
 ރުފިޔާކަމަށް. ތިޖޫރީގައިހުރި ފައިސާއާއި ތިޖޫރީ ބާކީން ދައްކާ ޢަދަދު ވަރަށްބޮޑު ތަފާތެއް ހުރުމުްނ ހިސާބުތައް

 432,226.57ގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ުހންނަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލައަީކ  2018މާރޗް  13ޗެކުކުރިއިރު 
 ރުފިޔާކަމުގައި ހިސާބުތަކުން ދައްކާކަން. ތިޖޫރީން ގިނަޢަދަދެއްގެ ފައިސާ މަދުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ހިސާބުތައް 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  38ގެ  81ޞަފްޙާ: 

އަދި ެބލި ެބލުންތަުކން ެއކި މުވައްޒަފުގެ . ރުފިޔާ ތިޖޫރިއަށް ިލބެންެޖހޭކަން 338,700.89ބަލައި ކަށަވަރުކުރިއިރު 
ފުން ޒިންމާގައި އެފައިސާ ހުރިކަމަށް ބެލެވޭކަން. ތިޖޫރީން ލިބެްނޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ކަމާެބހޭ މުވައްޒަ

މިކަމާބެހޭ ތަފްޞީލްތައް ރުފިޔާކަން.  157,068.30ޒިންމާވާންޖެހޭ ގޮތަށް ކަށަވަުރކުރެވިފައިވާ ޢަދަދަކީ 
ކީ، ލިޔެކިޔުން ރުފިޔާއަ 181,632.59ންހުރި މުވައްޒަފުންނަްށ ސާފުކޮށްދެއްވާފައިވާކަން. ބާީކހުރި އެކަމާގުޅު

ނަ މުވައްޒަފުްނގެ މެދުގައި ހިންގާފައިވާ ފަިއސާގެ މުޢާމަލާތްތަކެއް ކަމަށްވުުމން އެ ޢަދަދަށް މެދުވެރިނުކޮށް ގި
އްަޒފެއްކަން ކަށަވަރު ކުވެރެން ެނތްކަން. ތިޖޫރީްނ ޒިންމާވާންޖެހެނީ ކޮްނ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ޮކންކޮން މުވަ

ގިނަޢަދަދެއްގެ ފަިއސާ ހުރިކަން .  ވަގުތީގޮތުން ޚަރަދުކޮށް ޤަވާޢިުދން ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ހަަމނުޖައްސާ
ފައިާސ  ޢާއްމުގޮތެއްގައި ލިޔެކިއުންތައް ހަމަޖައްސައިގެން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވެންހުންނަ ކަްނތައްތައްވެސް ވަގުތީގޮތުން

ތިޖޫރީން ނަގައިގެން ޚަރަދުކޮށްަފއިވާކަން.  އޮފީހަށްަބލައިގަންނަަފއިސާ ތިޖޫރީ އާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ތިޖޫރީއާއި 
ޙަވާލުވެހުންނަ ފަރާތާއި ޙަވާލުނުޮކށް އެމުވައްޒަފުލައްވާ ސޮއިކުރުވާ އެހެންމުވައްޒަފަކަށް ފައިސާ ހަވާުލކުރުމުން ކަމުގެ 

ގެފަހުްނ ތިޖޫރީ ެއކަކު އަނެކަކާއި  2017ުޖލައި  31ގިަނ ކަްނކަންހިގާފައިވާކަން. ޙަޤީގަތް އޮޅޭގޮތަށް 
ގައި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރި ލިއުމުގައި  2017ޖުލައި  31ޙަވާލުކުރުމުގައި ލިޔެކިއުމުން ހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަން އަދި 

އެތާރީޚުގައި ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވި ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އެފައިސާ  274574.30އެތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައިހުރީ 
މުވައްޒަފަށް ލިބުނު ކަމުގައި ައދި އެޢަދަށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރި ކަމަށް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުވެސް 

 88100.00އެލިއުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް އެޢަދަދަށް ފައިސާ ޙަވާލު ނުކުރާ ކަމަށާއި ހަވާލުުކރީ 
ޖޫރީއާއި އެތާރީޚްގައި ހަވާލުވި މުވައްޒަފު ބުނެފަިއވާކަން. ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވި މުވައްޒަފު އެގޮތަށް ރުފިޔާކަމުގައި ތި

ބުނި ނަމަވެސް އެޢަަދށް ފައިާސ ޙަވާލުވިކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެން ނެތްކަން. އަދި ތިޖޫރީ ަޙވާލު ކުރުމާއި، 
މަލާތް ކޮށްފައިވަނީ އެދެމުވައްޒަފުްނގެ ޙާޟިރުގައި ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލު ވުމާއި، ތިޖޫރީގައިހުރި ފައިސާގެ މުޢާ

ނޫންކަމުގައި އެމުވައްޒަފުން ބުާނކަން. އެހެންކަމުން މިކަން ކޮށްަފއިވަނީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ފޮރުވައި ކަންކަން ވާނުވާ 
ފު ނޫން އެެހްނ ނޭގޭފަދަ ގޮތެއްގައިކަން ފާހަގަ ުކރެވޭކަން. ތިޖޫރީ ތަޅުދަނޑި ތިޫޖރީއާއި ހާވާލުވެ ހުންަނ މުވައްޒަ

އަތުގައިވެސް އާއްމުގޮތެއްގައި އޮންނަކަމަށް މުވަްއޒަފުން ބުނާކަން. އަދި ތިޖޫީރއަށް ފައިސާލުމާ  މީސްމީހުން
ފައިސާނެގުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ިތޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުޥައްޒަފު ނޫން އެހެންމުވައްޒަފުންވެސް ހިންގާފައިވާކަމަށް 

ބުނެފައިވާަކން.  އެކިއެކި މުޥައްޒަފުންނަށް ތިޖޫރީ ހުޅުވައި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުެގ  ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުން
ފުރުޞަތު އޮންނަ ޮގތަށް ކައުްނސިލް އިދާރާގައި ހަމަޖެހިފައި ޮއންނަކަން. މިގޮަތށް ކައުންސިލްެގ އިދާރާއިން އަމަލު 

ޖެހެމުންދާ ފައިސާގެ މައްސަލަތަކުގައި ޒިންމާ ކުރުވާނެ ކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލް އިދާރާގައި 
ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ދަތިވެފައިވާކަން. ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީއާއި ތިޖޫރީ ތަޅުދަނޑި އަދި ތިޖޫރީގައި ހުންނަ 

ދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަުލ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންާގަފއިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢި
ނުކޮށް މިކަންކަމުގައި އަމިއްލަ ގޮތްތަކެއް ގެންގުޅެމުގެ ސަބަބުން ވާނުވާ ނޭނގި ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު 
ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ވެފައިވާކަން. އަދި މިކަންކަން މިގޮތަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގިނަ ޢަދަދެއްެގ 

 ނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާކަން.ފައިސާ ވީ
ތިޖޫރީން ވަގުތީގޮުތން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ކަުއންސިލް މެމްބަރުން އަމިއްލަ ޮގތުން ކުރަންޖެޭހ  .7.3

 ޚަރަދެއް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާއިން ކޮށްފައިވާކަން.
ގެ ފަހުްނ  2017ޖަނަވަރީ  14ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް  ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލުްނ ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްތާގެ .7.4

 ތައްޔާރު ކޮށްފައި ނުވާކަން. ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް
 

  .  އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިެގން އެއްވެސް ރިޕޯޓެއްގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަން 2017



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  39ގެ  81ޞަފްޙާ: 

ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުްނ ކުރަމުން ގެންދާ ޗެކު ޮފތަކީ ތިޫޖރީގައި އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ަނމަވެސް ޗެކުފޮތް  .7.5
ފޮތް ފިޔަވައި( ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފަިއ  01ތިޖޫރީގައި ނޯންނަކަން. އަދި ހުސްވާ ޗެކުފޮތްތަކުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލްތައް )

 ނުވާކަން.
 

 އާމްދަނީ ފައިސާ  .8
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ ރަސީދުފޮތްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  .8.1

މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްކަން.  ރަސީދުން ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާ ދުވަހުފޮތަށް އަރުވާފައި ހުރިކަން. ނަމަވެސް 
ިއސާ ރަސީދު ހެއްދުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ަބލައިގަނެފައި ނުވާކަާމއި ދުވަހުފޮތްވެްސ ނެފައިވާ ފަރަސީދުން ބަލައިގަ

ދުވަހުން ދުވަހަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ނުގެންދާކަމަށް ކަމާިއބެހޭ ުމޥައްޒަފުން ބުނާކަން. މީެގ އިތުުރން ކައުންސިލް 
  ވާކަން. އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ގިނަ ޢަދަެދއްގެ ފައިސާ ރަސީދު ހަދާފައި ނު 

 ޢާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން. .8.2
 2014ޢާމްދަނީ ފައިސާގެ މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓާއި، އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުދާކަން މިކަމަކީ  .8.3

 ގ ރިޕޯޓުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން.ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިން
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަން ސަރުކާރު އަމްދަނީ ފައިސާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުންތަކަްށ ޚަރަދުކުރަމުން  .8.4

ން  01ޖަނަވަރީ  2017ގެންދާކަން. އަދި މިފައިސާ ކަމާއިބެހޭ އިދާރަތަކަށް ޖަމާކުރަމުން ނުގެންދާކަން. މިގޮތުން 
ރުފިޔާ ސަރުކާރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ރަސީދުން  32,811/50ނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވަ 11މާރިޗު  2018

 ބަލައިގަނެފައިވާކަން.
 ފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އެއް ނެތްކަން. .8.5
ށް ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައި ވީނަމަވެސް ކައުންސިލް އިދާރާއަ .8.6

ޤަވާޢިދުން ބޭންކް އެކައުންަޓށް ޖަމާކުރަމުން ނުގެންދާކަން. ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް 
ޖަމާކުރުމަށް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ ަކމުގައި ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮތް 

ވެސް އެއީ ފައިސާ ލިބިގެްނ ކޮށްފައި އޮތް ސޮޔެއް ނޫންކަާމއި އެއީ ފޮތް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިާވ ނަމަ
ސޮއެއްކަމަށް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުޥައްޒަފު ބުނެފައިވާކަން. އަދި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ތިޖޫރީން ދޫކޮށްފައިވާ 

އި( އެފައިސާ ޙަވާލުވެފައިވާ މުޥައްޒަފު ތިޖޫރީބާކީ ފޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް )ވަގުތީ ފައިސާ ފިޔަވަ
ނުވާކަން. އަދި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ތިޖޫރީން ދޫޮކށްފައި ނުވާކަމަްށ 

ޒަފު ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަީނ ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފު ބުނާކަން. ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުވައް
ނަމެއްގައި ކަމަށާއި، ތިޖޫރީއަށް ަފއިސާލާކަމާއި އަދި ތިޖޫރީން ފައިސާ ނަގާކަން ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަކަށް 

ފު ނޭގޭކަމަށާއި، ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނިޑވެސް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފުގެ އަތުގައި ނޯންނަަކން އެމުވައްޒަ
ބުނާކަން.  ެއހެން ކަމުން މިކަންަކމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ދައުަލތުގެ އިދާރާއެއްގެ ފައިސާގެ ކަންތައްަތއް ގެންގޮސްފައި 
ވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތހެ ޤވާޢިދުގައިވާ އުޞޫލުތައް އެއްކިާބކޮށް އަމިއްލަ ގޮތްތަކެއްގެ މައްަޗށް ކަމަށްވުމުްނ 

ފަިއސާއަކީ ޤަވާޢިދުން ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއްކަން ކަށަވަރު  އިދާރާއަށް ބަލައިގަނެފައިވާ
ކުރެވެން ނެތްކަން. އަދި ކައުްނސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގެންފަިއވާ ފައިސާ ތިޖޫރިއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުޥައްޒަފާއި 

އިގަންނަ މުވައްޒަފުން ބުނެފައިވާަކން. އަދި އެގޮތުން ޙަވާލުނުކޮށް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި ޙަވާލުކުރާ ކަމަށް ފައިސާ ބަލަ
ޙަވާލުކުރާ ފައިސާ ޙަވާލު ކުރަމުން ގެންދަނީ  ލިޔެކިއުމަކާ ނުލައި އަތުން އަތަށް ކަމުގައިވެސް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ 

ޮފރުވޭގޮތަށް އަދި މުވައްޒަފުން ބުނެފައިވާކަން. ެއެހންކަމުން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަްއ ހިންގުމުގައި ކަމުގެ އަޞްލު 
ވާނުވާ ނޭގޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުްނ ގެންގޮސްފައިވުމުން އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ވަރަށްބޮޑަށް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ 

 ކުރެވޭކަން.
 ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފާއި، ފައިސާ ބަލަހައްޓާ މުޥައްޒަަފކީ އެއް މުޥައްޒަފެއްނޫންކަން. .8.7
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އިނޭންސް އޮފިސަރަކީ ފައިސާ ބަލައިގަނެ ތިޖޫރީއާއި ފައިސާ ޙަވާލުކޮށް ހިސާބުތައް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަ .8.8
ބަލަހައްޓަންެޖހޭ މުވައްޒަފު ނަމަވެސް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފައިސާ ބަލައިގަތުމުން އެއްކިބާކޮށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ 

ގައި ލިޔުމުން  2017ޖޫން  12ޖައްސައި މުޥައްޒަފަކީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް ހަމަ
އެމުޥައްޒަފުންނަށް އެކަން އަްނގާފައިވާކަން. މިކަމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ހަމަޖެއްސޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި 

 ފާހަގަކުރެވޭކަން.
ޕްރޮކިއުމަންޓް ކޮންމެ ކައުންސިލް އިދާރާއެއްގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައިވާ ޒިންމާދާރު  .8.9

 އޮފިސަރ ހަމަޖައްސާފައި ނުވާކަން.
 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް  .9

ބޭންކުގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފަިއ ހުންނަކަން. އަދި ބޭންކުގައި ހުންނަ ފައިސާގެ ސްޓޭޓްމަްންޓ ކޮންމެ މަހަކު  .9.1
 އެއްފަހަރު ހޯދާފައިވާކަން.

ން. އަދި ބޭްނކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްަމންޓް އެއްވެސް ބޭންކް އެކައުންްޓބާކީ ަބލަހަްއޓަމުން ނުެގންދާކަ .9.2
މަހެއްގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން. ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް މަހުން މަހަށް ތައްޔާރު ކުރަމުން ނުދާތީ، 

ރައްޔިތުންގެ ބޭންކްގައި މިހާރު ބާކީ ހުރީ ކޮންކޮން ފައިސާއެއްކަން )ބަޖެޓް ފައިސާ، ބަޖެޓާއި ނުބެހޭ ފައިސާ، 
( އެނގެން ނެތްކަން. އަދި ޭބންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ނުހަދަިއ ަދުއަލުތެގ ާއްމަދީނ ަފިއސާ ، ފައިސާ

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވާތީ ބޭންކްގައި މިހާރު ބާކީހުރި ފައިސާއަކީ ކޮންކޮން ފައިސާއެއްކަން ސާފުކުރުމަކީ ވަރަށް 
 ނޫީނ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއްކަން. ބުރަ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން

 

 ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްޓްރީ  .10
 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓާފައި ވާކަން .10.1
 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޯރމެޓް ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން .10.2
 ވާކަން. ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން  .10.3
 .ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ލިޔެފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ކުޑަކަން .10.4
 މުދާ ހުރިތަން ބަދަލުވެފަިއ ހުރިނަމަވެސް  އެ މަޢުލޫމާތުތައް އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިނުވާކަން. ބައެއް  .10.5

 
 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާ  .11

އުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޒިންާމދާރުވެރިޔާ، އަދި މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ައދާކުރަންޖެހޭ ކަ .11.1
 ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކޮށްފައި ނުވާކަން. 

 ވާކަން.ނުކައުންސިލްގައި އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައި .11.2
 

 ތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  02ވަނަ ބާުބގެ  08ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .1
މެދުވެރިކޮށް ސްޓޮކުން މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު 

 " ޕްރޮކިއުމަންޓްއެދޭ ތަކެތި ސްޓޮކްގައި ނެތްނަމަ "މުދާ ގަންނަން އެދޭ ޯފމަކުން ނެގުމަށް
އިދާރާއަށް ހޯދޭ ކޮންމެ ފަރާތަށް އެތަކެތި ހޯދުމަށް އެދެމުން ގެންދިއުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.  މަސައްކަތް ކުރާ  

މުދާ  ފާހަަގ ކުރަމެވެ.މިފުރުޞަތުގައި މުދަލެއްވެސް ހޯދަންވާނީ "މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް" މެދުވެރިކޮށްގެންކަން 
 ގައި ވާނެއެވެ.  27ގަންނަން އެދޭ ފޯމްގެ ނަމޫނާ ާމލިއްޔަތު ޤަވަޢިދުގެ އެނެކްސް 
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 10ކައުންސިލަށް ތަކެތި ހޯދުމުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .2
ންޓް ނިޒާމް" އާއި ޚިލާފަށް ކަމަށްވުމުން ކައުންސިލުން ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗަކީ ވަނަ ބާބު "ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަ

ކައުންސިލަށް ބޭނުންވެގެން އަދި ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތިކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން 
ވަރު ނުބައްލަވައި ތިޖޫރީގައި ހުންނަ ފައިާސ ނެތުމާއި އަދި ކައުންސިލަށް ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރި މިން

ނަގައިގެން ތަކެިތ ހޯދުމާއި އަިދ މުޥައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ފައިސާިއންވެސް ތަކެތި ހޯދަުމން ގެންދާަކން މުޥައްޒަފުންގެ 
ތަނުގައި ބަހުން އެނގެން އޮތުމާއި މިކަމަކީ އެގޮތަށް ކުރުން ހުއްދަ ކުރެވޭ ކަމެއްކަމުގައި ނުވާތީ ކުރިޔަށް އޮތް 

ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރެއްވުމުގައި ޚަރަދުކުރެވެން ހުރި މިންވަރު ބައްލަވައިގެން ޚަރަދުތަްއ ކުރެއްވުމަށާއި 
މުޥައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީ ބޭނުންތަަކށް ޚަރަދުތައް ނުކުރެއްވުމަށާއި ދައުލަތުގެ 

ގޮތުގެ މަތިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ފޯމްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން ޚަރަދުތައް ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމްގައިވާ 
 ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ގެ  4.06ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .3
ްއޓަވަމުން ނުެގންިދއުމާއި ބަޖެޓު ބާކީގެ ހިސާބުތަްއވެސް ޤަޥާއިދުން )ރ( އަދި )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލަހަ

ގައިވާ ގޮތުގެ  4.08އަދި  4.07، 4.06ބަލަހައްޓަވަމުން ެގންގޮސްފައި ުނވާތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާިޢދުގެ 
ރިޕޯޓް ތަްއޔާރު ކުރެއްވުމަށް މަތިން ބަޖެޓު ހިސާުބތައް ދުވަުހން ދުވަހަށް ފުރިހަމަ ކުރައްވައި މަހުން މަހަށް ބަޖެޓު 

 ދަންނަވަމެވެ. 
ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާއާއި އެކައުންޓުން ނަގާ ފައިސާގެ ހިާސބުތައް ޤަވާޢިދުްނ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  .4

ދާފައި ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ބާކީެގ މަންތުލީ ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮންެމ މަހަކު ހޯފުރިހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަވާފައި ނުުވމާއި 
ބޭންކްގައި  ުނވުމުންއޮތް ނަމަވެސް އެކައުންޓުގެ ިހސާބުތައް ރިކޮންސިލްކޮށް ރިކޮްނސިލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި 

ފައިސާއަކީ ކޮންކޮން ފައިސާއެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު ބޭންކްގައި މިހާރު ބާކީ ހުރީ ކޮންކޮން ހުރި މިހާރު 
ބޭްނކް އެކައުންޓުގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  5.16މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ގެ ކޮށް، ދައުލަތުފައިސާއެއްކަން ކަށަވަރު 

ޮކންމެ މަހަކުވެސް ބޭންކް ރިކޮންސިލް ސްޓޭޓްމަންްޓ ބަލަހައްޓަވައި ދުވަހުން ދުވަަހށް އަދި މަހުން މަހަށް ހިސާބުތައް 
އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ވައި، ރިކޮންސިލް ސްޓޭޓްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް ތައްޔާރު ކުރައް

 މުއްދަތުގައި ފޮނުއްވަމުން ގެންެދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓުން ނަގާ ފައިސާގެ ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަލަހައްޓާފައި ނުާވތީ ޗެކުން ނަގާ  .5

ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ  03ގެ  6.04ްއޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ވަކިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މާލި
ގޮތުގެ މަތިން ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރައްވައި ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޗެކު 

އި ކުރައްވާފައި ތައްޔާރުކުރައްވާއިރު ޗެކުގެ ކައުންޓަރފޮއިލުގައި ޗެކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ހުއްދަ އޮންނަ ބޭފުޅުން ސޮ
ނުހުންނާީތ، ޗެކުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލްތަކުގައިވެސް ޗެކުގައި ސޮއިކުރައްވާ ބޭފުޅުން ސޮއި ކުރައްވައި ޗެކުގެ ފުރަތަމަ 
ބައެކޭ އެއްގޮތަށް ތާރީޚާއި ޗެކު ދޫކުރެއްވި ފަރާތުގެ ނަމާއި ފައިސާގެ ޢަދަދު ޖައްސަވައި ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން 

 މެވެ. ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަ
ތައްޔާރު  ދަފްތަރެއްކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  5.04ޤަވާޢިދުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  .6

 ދަންނަވަމެވެ.  ކުރައްވައި ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންެދވުމަށް
 ތުގައި ޖަމާކުރުމަށް ލިބިފައި ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮ .7

 5.02ހުންނަ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްަދނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރަމުން ނުގެންދާތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަޤވާޢިދުގެ 
ގައިވާ  5.10ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ދައުލަުތގެ އާމްދަނީ ފައިސާ އެ ޤަވާޢިދުގެ 

 ކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަްއވައި ޖަމާކުރެއްވި ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ ތިން މަހުން މަަހށް ޕަބްިލކް ބޭންގޮތުގެ މަ
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  42ގެ  81ޞަފްޙާ: 

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ފައިސާ ޖަމާކުރި އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި 
އަދި ރުފިޔާ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  32,811/50މިހާރު ބަލައިގަނެ ޖަމާނުކޮށްހުިރ 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގަިއ ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ ރިޕޯޓުވެސް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުގެންދާތީ ރިޕޯޓުވެސް 
މަންތުލީ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންޖެޭހ  މަހުންމަހަށް ތައްޔާރުކުރައްވައި އަހަރު ނިމުމުން އަހަރު ރިޕޯޓުވެސް ތައްޔާރު ކުރައްވައި

އިދާރާތަކަށް މަހުން މަހަށް ފޮނުއްވައި އަހަރީ ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުއްވަމުން 
 ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ރުފިޔާ  274,874/30ގައި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރި ލިޔުމުގައި އެތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރީ  2017ޖުލައި  31 .8
ކަމާއި އެ ޢަދަދަށް ތިޖޫރީއާއި ަޙވާލުވެ ހުރި މުޥައްޒަފާއި ފައިސާ ޙަވާލު ކުރިކަމަށް ލިޔެފައިވަނީ ޮއޅުމަކުން ކަމާއި 

ރުފިޔާ ކަމާއި  -/88,100ރަނގަޅު ގޮތަކީ ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭ ޢަދަދަކީ އެ ޢަދަދު ނަަމވެސް ތިޖޫރީގައި ހުރީ 
ގައި ތިޖޫރީ ޙަވާލުވި މުޥައްޒަފާއި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރި މުޥައްޒަފާއި ޗެކުކުރި މުޥައްޒަފުން ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރި ލިޔުމު

ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު ބެލުމަށްފަުހ އެވަގުތު ހުރި ފައިސާ ތަފްީޞލް ލިޔުމާއެކުގައި 
ރަށް ައތޮޅުކައުންސިލުން ބެލިފައި ނުވާަކމަށް ދަރަނބޫޫދ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެލިޔުްނތައް ޗެކުކުރުމުގައި ބަލަންވީވަ

ކައުންސިލުން ކުރެއްވި ކޮމެންޓުަގއި ފާހަގަ ކުރައްވާފައި އޮތް ނަމަެވސް އެއީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު މަޢުޫލމާތެކެވެ. މިހެން 
ފިޔާ ލިބުނު ރު 274,874/30ގައި ތިޖޫރީ ޙަވާލުވި މުޥައްޒަފާއި ސުވާލުކުރުމުން  2017ޖުލައި  31މިދެންނެވީ 

ރުފިޔާ ކަމާއި  -/88,100ކަމަށް ސޮއިކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް އެޢަދަދަށް ފައިސާ ޙަވާލު ނުކުރާ ކަމާއި ޙަވާލުކުރީ 
އެޢަދަދަށް ފައިސާ ޙަވާލުވި އަދި ފައިސާ ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި އެާހތަނަށް ތިޖޫރީން ވަގުތީގޮުތްނ 

ނުޖައްސަިއހުރި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ޙަވާލު ނުކުރާކަމަށާއި އެފަދަ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ޚަރަދުކޮށް ހިސާބު ހަމަ
އޮތްކަންވެސް ނޭނގޭ ކަމުގައި ފައިސާ އާއި ޙަވާލުވި މުޥައްޒަފު ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި އެހިސާބުތައް ބެލިބެުލންތަުކްނ 

ކުގައެވެ. މިއިންވެސް އަންގައިދެނީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އެލިޔުންތައް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފެންނަން ނެތުމާއެ
އިދާރާގެ ތިޖޫރީން އޭރުވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ މަދުވާ ކަމާއި މަދުވާ ފައިސާ އަނބުރާ ތިޖޫރީއަށް ހޯދުމަށް 

ޢާމަލާތްތަްއ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ފައިސާގެ މު
 ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާިއ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ނުގެްނދާ ކަމެވެ. 

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަްނނަ ފައިސާ އާންމު ގޮތެއްގައި ިތޖޫރިއަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްަފއެއް ނުވެއެވެ.   .9
ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް  2018 ފެބުރުވަރީ 28ން  2017އޮގަސްޓް  01ހިސާބުތައް ބެލިއިރު 

ލިބުނު ފަިއސާ ތިޖޫރިއަށް އެމުއްދަތުގައި  ބަލައިގެންނެވި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ތިޖޫރީއަށް ޖަމާނުކުރައްވައި ނަމަވެސް
އި އޮތް ނަމަވެސް ތިޖޫރީއަށް ފައިސާ ލާފައިވާ ކަމަށް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުޥައްޒަފު ލައްވައި ސޮއި ކުރުވާފަ

ނުލާކަމަށާއި އެކަމަކީ ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަ ކޮށްލުމުގެ ޮގތުން ޮކށްފައިވާ ކަމެއްކަން މުޥައްޒަފުްނގެ ބުނުްނތަކުްނ 
ގެ ފަހުން އެކަކު އަނެކަކާއި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރުމުގައި  2017ޖުލައި  31ތިޖޫރީގެ ހިސާބުތައް ބެލިއިރު އެނގެއެވެ. 

ރީގައި ހުރި ފައިސާއާއި ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ޙަވާލުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ލިޔެކިޔުމަކުން ނޫންކަމާއި އަދި ތިޖޫ
ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރަނީ މުޥައްޒަފުންެގ ޙާޟިރުގައި ނޫންކަމާއި ތިޖޫރީ ތަޅުދަނޑިއަކީ ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވާ މުޥައްޒަފެއްގެ 

ސް ތިޖޫރީ ތަޅުދަނޑި އާންމުގޮތެއްގައި ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުޥައްޒަފުގެ އަތުގައި އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނަމަވެ
ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ  އަތުގއި ނޯންނަކަމާއި ތިޖޫރީއަްށ ފައިސާ ލުމާއި ތިޖޫރީން ފަިއސަ ނަގާކަންވެސް

އިސާ ލައި ފައިސާ ނެގުން ފަދަ މުޥައްޒަފަށް ނޭނގޭ ކަމާއި އެކިއެކި މުޥައްޒަފުން ތިޖޫރީ ހުޅުވައި ތިޖޫރީއަށް ފަ
ކަންތައް ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ަހމަޖެހިފައި އޮތުމުން ތިޖޫރީން ަމދުވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ވަކި މުވައްޒަފެއް ޒިންމާ 

މަދުވާ ފައިސާއަކީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ކުރުވަން ނޭނގޭ ގޮތަށް 
 338,700/89ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެޭހ ފައިސާގެ ތެރެއިްނ   ދަންނަވަމެވެ. ިހސާބުތައް ބެލިއިރު ކަމެއްކަމުގައި

 ރުފިޔާއަކީ ކަމާއިބެހޭ މުވައްޒަފުން ,0/3068157އޭގެ ތެރެއިން  ދައްކައެވެ.ރުފިޔާ މަދުވާކަން ހިސާބުތަކުން 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  43ގެ  81ޞަފްޙާ: 

އަކީ ލިޔެކިޔުން މެދުވެރި ނުކޮށް ގިނަ  ރުފިޔ181,632/59ާބާކީ ހުރި  ފައިސާއެވެ.ޒިންމާވާންޖެހޭ ގޮތަށް ހުރި 
މުޥައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިންގާފަިއވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް ުވމުން އެފައިސާއަށް ޒިންމާ ވާންެޖހޭ މުވައްޒަފުން 

އިސާގެ ފަމިކަން މިގޮތަށް ދިމާވެފައިަވނި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ނުބަލަަހއްޓައި  ނެތް ފައިސާއެވެ.ކުރެވެން ކަށަވަރު 
ދިއުމާއި ފައިސާގެ ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ޚިލާފަށް ޤަވާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއިމުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި 

ައދި މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވަމުންދާ ސަބަބެއްކަމުގައި  މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި އަމިއްލަ ގޮތްތަކެއް ގެންގުޅުމުންނެވެ.
ބޭ ފައިާސ ޤަވާޢިދުން ތިޖޫރީއަށް ޖަމާނުޮކށް އެކިއެކި ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި ބަހައްޓަވައިގެްނ ލިފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ 

ތިޖޫރީގައި ގިނަ ޢަދަދެއްެގ އޮތުމުްނނާއި ޭބންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުޮކށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާގޮތަށް 
ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އުޞޫލު ދޫކޮށްލައްވައި މަ ކޮށްގެން ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަރަސްމީ ގޮތުން ފައިސާ ބަހައްޓަވައިގެން 

ވަގުތީގޮތުން ކުރަމުން ގެންދާ ޚަރަދަކަށް ނަންގަވައިގެން ފައިސާ ވަގުތީގޮތުން ތިޖޫރީން ކުރައްވާ ކޮންމެ ޚަރަދަކީ 
ފައިސާ ނަންގަވައިގެން  ގިނަ ޢަދަދެއްގެހައްދަވައި، އެގޮތުން އެކިއެކި ބޭުނންތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމުގެ ނަމުގައި ތިޖޫރީން 

ޚަރަދުތައް ކުރައްވައި، ކުރެއްވި ޚަރަދުތަކަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަުނކޮށް ދޫކޮށްލުމުެގ 
މަށާއި ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި އެކިއެކި މުޥައްޒަފުންގެ އަތުގައި އޮތުމާއި އެކިއެކި ސަބަބުން ކުރިމަތި ވަމުންދާ ކަމެއްކަ

 ންނަށް ތިޖޫރީ ހުޅުވައި ފައިސާ ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާގޮތަށް އޮތުމުންކަމުގަިއ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މުޥައްޒަފު
ތިޖޫރީން ފައިސާ ނަންަގވައިގެން ވަގުތީގޮތުން ޚަރަދުކުރެއްވުމުގެ އުޞޫުލ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި  އެހެންކަމާއެކު

ދަކަށް ނޫނީ ވަުގތީ ގޮތުން ތިޖޫރީން ފައިސާ ނަގަިއގެން ޚަރަދުތައް ދޫކޮށްލައްވައި ކޮންމެހެން ކުރަންެޖހޭ މުހިންމު ޚަރަ
އެކަކު އަނެކަކާއި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރާއިރު ފައިސާ އާއި ތަޅުދަނޑި ލިޔެކިޔުމުން ޙަވާލުކުރުމާއި ތިޖޫރީ ނުކުރެއްވުމަށާއި 

ޅުދަނޑި ނުބޭއްވުާމއި އަދި އެހެން ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުޥައްޒަފު ފިޔަވައި އެހެން މުޥައްޒަފުންގެ އަތުގައި ތިޖޫރީގެ ތަ
ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯްނނަ ގޮަތށް ހަމަޖަްއސަވައި  ގެމުޥައްޒަފުން ތިޖޫރީ ހުޅުވައިގެން ފައިސާ

ޢަމަލު ކުރަމުްނ އެމުޥައްޒަފުްނ މަސައްކަތް ކުރާ މުޥައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ހުންަނ ފައިސާގެ ކަންތަކާއި މެދު 
ގެންދަވާ ގޮތް ދުވަުހން ދުވަހަްށ ބައްލަވައި ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކައުންސިުލްނ އަޅުއްވަންޖެހޭ 

ރުފިޔާ އެފައިސާގެ  338,700/89ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ތިޫޖރީން މަދުވާ 
މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފައިސާ ހޯއްދަވަންޖެހޭ ފަރާތްފަރާތުން  06އް ބައްލަވައި ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތަ

 ދަންނަވަމެވެ.   ފަހު އެކަްނ މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށްހޯއްދަވައި ނިންމެވުމަށް
ކުރައްވައި  ތައްޔާރުޓް " މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރިޕޯތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން" 6.22މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .10

ފޮނުއްވަމުން ގެންދެވުަމށް ދަްނަނވަމެވެ. މިގޮތަށް އަދި މަސްދުވަހުގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު ޤަވާޢިދުން ހަްފތާ ތިޖޫރި ރިޕޯޓް 
ކުރިޔަށް ގެންދަވާނަމަ ތިޖޫރީން ފައިސާ މަދުވުމާއި އަދި ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު ތަފާތުވުމުގެ މައްސަލަތައް 

 ފާހަަގ ކުރަމެވެ. ން ނުދާނެކަންވެސް ދިމާވަމު
 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.   .11

 ނޯޓް: 
  ީވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި އިޞްލާޙްކުރުމަށް  2014 މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކ 

   ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް އިސްލާޙްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  ކަންތައްތަކެވެ.ދެންނެވިފައިވާ 
  ަވާޢިދަށާއި މާލިއްޔަތު ފައިސާއާއިބެހޭ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި އަބަދުވެސް މާލިއްޔަތުގެ ޤ

 ނަވަމެވެ. ޤާނޫނަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަން
  ްމަތީގައި އިޞްލާޙްކުރުމަށް ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޞްލާޙ

 17ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންތައް ތަކުރާރު ވަމުން ދާނަމަ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު 
  ންދެވިދާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ. ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެ 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  44ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 މުވައްަޒފުްނގެ ރެޯކޑްތައް ބެލެެހއްުޓން   2.7
    ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  .1
 ޓާފައިވަނީ ފިންގަރޕްރިންޓް މެޝިނުންކަން، ފޮތުގައި ސޮއިކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާކަން.މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ބަލަހައް

 ޙާޟިރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާކަން.  
 ވަޒީފާގެ ބަޔާން އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް ފައިލްކޮށްފައިާވކަން. .1.1
 ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ހަދާފައިވީނަަމވެސް ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ރިވިއުކޮށްފައިނުވާކަން. .1.2
ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް އަދި  2017ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވީނަމަވެސް  2016 .1.3

 ހަދާފައިނުވާކަން.
 ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން  .2

 މުވައްޒަފުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްތައް ބަލަހައްޓަމުން ެގންދާކަން. .2.1
 .ކަންފައިލްތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދާ .2.2
 ކޮންމެ ފައިލަކަށް ރެކޯޑް ކާޑު ނަމްބަރެއް ދީފައިވާކަން. .2.3
 ފައިލްތައް ބެލެހެއްުޓން ވަކި މުޥައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން. .2.4
މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް ވަކި ހިސާބަކަށް އަންނަންދެން ތަރުތީބު ނަްނބަރުދީ ފައިލްކޮށްފައިވާކަން.  .2.5

ހިސާބަކުން ފެށީގެން ލިޔުންތައް މާރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓި ފައިްލތެރެއަށް އަޅާފައި ބަހައްޓާފައި  އެހެންނަމަވެސް ވަކި
 ހުރިކަން.

ވަނަ އަހަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ  2017ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންގެ މަންތްލީ ލޮގް ފުރިހަމަކޮށްފައިޭވ. ނަމަވެސް  2016 .2.6
 މަންތްލީ ލޮގް ފުރިހަމަކޮށްފަިއނުާވކަން.

ވަނަ އަހަރު ފެށުމުން މުވައްޒަފުންނަށް ޓާގެޓް ހަދާފަިއނުވާކަން. އަދި އަހަރު ދެބައިވުމުން ވަޒީފާ ބަޔާން  2017 .2.7
 ރިވިއުކޮށްފައިނުވާކަން.

 
މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް ފަށާިއރު މަސައްކަތް އަދި ތަކެތި ަވގުތީގޮތުން އެެހން މުވައްޒަފަާކ ޙަވާލުކުރަމުން  .2.8

 ނުގެންދާކަން.
2.9.  

 އްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓަރީ މީ މުޥަ ދާއި  .3
ފައިވާކަން. އްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ނަމުގައި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށްމުޥަ .3.1

ވަކިން ބަލަހައްޓަުމން  ދާއިމި މުޥައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް އްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދައިނަމަވެސް ދާއިމީ މުޥަ
 ފައި ނުވާކަން.ގެންގޮސް

 ވަގުތީ މުޥައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ވަކިން ބަލަހައްޓަމުން ގެްނގޮސްފައި ނުވާކަން.  .3.2
 

 މުސާރަ ޝީޓް  .4
 ޖޫންމަހުން ެފށިގެން ުމސާރަ ޙަވާލުކުރާ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނެތްކަން. މުސާރަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ 2015

 ލުކުރާ މުޥައްޒަފުންނާއި، މުސާރަ ޙަވާލުކުރެވޭ ގޮތެއް އެނގެން ނެތްކަން. މުޥައްޒަފުންނާއި ނަގުދު ފައިސާއިން ޙަވާ
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  45ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިގެން ތައް ބައްލަވަޟިރީ ރިޕޯޓްތައް ޙާޟިރީގެ ރެކޯޑްނުާވ މުވައްޒަފުންގެ ހާތައްޔާރުކޮށްފައިޤަޥާޢިދުން  .1
ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޤަވާޢިދުން ޙާޟިރީ އަދި ކު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށާއި،

 ދަންނަވަމެވެ.
ވަޒީފާ ަބޔާންތައް ހަދާފައިވީނަމަވެސް ަވޒީފާ ބަޔާންތައް ރިވިއުކޮށްފަިއނުވާތީ، އެކަްނ ވަނައަހަރުގެ  2016 .2

  ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން.
 އެޕްރައިޒަލްވެސް ހަދާފައިނުވާތީ، އެކަންވެސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ވަނައަހަރުގެ ސްޓާފް 2017 .3
މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ވަކިހިސާބަކުން ފެށިގެން މާރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައިނުާވތީ، ކޮްނމެ މުވައްޒަފެއްގެ  .4

 ްނ ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން.ފައިލްގެ ލިޔުންތަކަށް ތަރުީތބު ަނމްބަރދީ ފައިލްކޮށް ބަލަހަްއޓަމު

މަންތްލީ ލޮގަކީ ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވާތީ ޤަވާޢިދުން ހުރިހާ ުމޥައްޒަފުންގެ މަންތްލީ ލޮްގ  
 ސް ދަންނަވަމެވެ.މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން އަހަރު ދެބައިވުމާއެކު ރިވިއު ކުރުމަށްވެރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމާއެކު، ފު

މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީއަށް ފެށުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރައްވައި ޗުއްޓީ ފައްޓަވާ   .5
 ދަންނަވަމެވެ.  ލުކުރެއްވުމަށްކުރާ މުޥައްޒަފާއި ލިޔުމުން ހަވާކެތި މަސައްކަތް ޙަވާލުމުޥައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާއި އަދި ތަ

ޭހ އްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮންނަންޖެފަރާތުން މުސާރަ ދޭ ދާއިމީ މުޥަ އޮފީހެއްގައިވެސް އެތަނުގެ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ .6
ކަތް ކުރައްވާ ތިޔަ އިދާރާގައި މަސައްއެޅިގެން ބަޔަންކޮށްފައިވާތީ ގެ )ހ( ކަނޑަ 4.21ކަމަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 

 އަދި ދެވުމަށް ަދންނަވަމެވެ. ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެން އްވައިތައްޔާރު ކުރައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް މުޥަ ދާއިމީ
 ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ގަވައިދުން ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ްކ އްޒަފުންނާއި މުސާރަ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ޝީޓް ހެއްދެވުމަށް ަދންނަވަެމވެ. އަދި ބޭންކޮންމެ މަހަކުވެސް މުޥަ .7
އެކައުންޓަށް މުސާރަ ޖަމާވާ ފަާރތްތަކުގެ މުސާރަ ޖަމާކުރި އެކައުންޓް ނަްމބަރު އަދި ޖަމާކުރި ާތރީޚް އެނގޭގޮތަްށ 

މުސާރަ ހަވާލުކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި، މުސާރަ  އިން ފައިސާ އަދި ނަގުދު މަށާއި،ޝީޓްގައި ލިޔުއްވަމުން ގެންދެވު 
   ގެ ނަން ޖައްސަވައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ކުޙަވާލުކުރި ތާރީޚް އެނގޭގޮތަށް އެފަރާތްތަ

 ކުގެ ރެޯކޑް ބެެލހެއްުޓން ކައުންސިލުން އެކުލަވާާލ ކޮމިޓީތަ  2.8
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ބިޑް ކޮމިޓީ 

އްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ދާއިމީ ބިޑް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ވިދާޅުވާކަން. ނަމަވެސް އެކަމާބެހޭ އެ .1
 ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފެންނަން ނެތްކަން.  

 ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ 

މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެިކދާއިރާތައް ހިމެނޭގޮތަށް ހިއުމަްނ ރިސޯސް ކޮމެޓީ  7ގައި  2015އޮކްޓޯބަރު  01 .1
 ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން 

ބާއްވަވައި ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމެއް  04ކޮމެޓީގެ  ގެ ނިޔަލަށް ހިއުމަން ރިސޯސް 2015ފެބްރުވަރީ  25 .2
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  46ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އެހެނިހެން ކޮމިޓީ 

 މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފައިވާކަން. .1
 .ދަނޑުވެރިންގެ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާަފއިވާކަން .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކޮމެޓީތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ، ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިންގޭނެގޮތަކަށް އިްނިތޒާމްކޮށްކޮމެޓީ
ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ޤަޥާޢިދު ތަާކ  ލިޔެކިއުންތައް ކައުންސިލުން ަބލަހައްޓަވަމުންގެންދެވުަމށާއި،

އަދި ބިޑުކޮމެޓީއާއި ގުޅޭ މަށް ދަންނަވަމެވެ. ކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކުރެއްވުމާބެހޭ އުޞޫލްތައް އަވަހަށްނިންމުމަށް ެއކަ
 އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައްވެސް އިދާރާގެ ތެރެއިން ފެންނާނޭގޮަތށް ަފއިލްކޮށްފައި ބެހެއްޓެވުަމށްވެސް ދަންނަވަން.

 އްުޓން އިދާީރގޮތުން ާބްއވާ ަބްއދަލުވުންތަކުެގ ޔައުިމއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެ 2.9
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަުލވުންތައް ޤަޥާޢިދުން ބޭއްވެމުން ނުދާކަން އަދި  .1
 ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައިވާކަން.

 
 

 ތިންވަނަ ބައި 

 ތްތައްކައުންސިލުން ދޭ ޚިުދމަ 3
ރަށު  މަތިން ވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްާދގައި 24 ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ

 ރަށުކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮްށފައިވާ މަސައްކަތް  ރަށުދޭންޖެހޭ ޚިދުމަްތަތކާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ަދުށން  ފެންވަރުގައި
 ހެއެވެ.ކައުންސިލުން ކުރަންޖެ

 މަގުތައް ހެދުާމއި ަމގުަތއް މަރާމާތުކޮށް ބެލެެހްއޓުން  3.1
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 މަގުތައް ދިއްލުމުގެ ކަންތައްަތއް ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަވަމުްނ ގެންދާކަން.  -
 މަގުތަކާ ބެހޭގޮުތން ޢާންމުންެގ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާކަން  -
 ކުރެވެން އޮތް މިންވަރަކުން މަގުތައް ބަލަހައްޓަުމން ގެންދާކަން.ކައުންސިލަށް  -

 މަގުތައް ބެލެހެއްޓުަމށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް ބަޖެޓުން ނުކުރެވޭކަން.  -

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ންވަރަކަށް ކައުންސިލުން ބެލެހެއްުޓނު ރަށުގެ މަގުތައް ދިއްލުމާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުންގެ ޝަކުވާއެއް ހުަށނޭޅޭނެ މި
. އެންމެ ރަގަނޅަކަށް މަގުތައް ދިްއލުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ަކންތައްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ، އެކަން އުފަލާއެކު ބަލައިގަންނަމެވެ

ތުގެ ތަފްޞީްލ ލިޔުންތައް ނަމަވެސް މަގުތައް ދިއްލުމުގެ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ބަޖެޓުްނ ުނކުރެއްވިޔަސް، ޚަރަދުކުރައްވާ ގޮ 
 ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފެންނާެނގޮތަށް ބެހެއްޓެވުަމށްވެސް ދަންަނވަން.
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  47ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 އެކަށީގެްނވާ ރައްކާތެިރޮގތެއްަގއި ކުނި ަނއްތާލުން  3.2
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އް ކުރިއަށްގެންދާ ކަން. ކުނިގޮޑަށް މުވައްޒަފުން ލައިގެން ކުނިގޮނޑު ބެލެހެއްޓުުމގެ ކަންތައްތަ 2ކޮންޓްރެކްޓަށް  .1
 ކުނިއެޅުމުގެބޭރުން އެހެން ބައެއްަތންތަނަށް ކުނިއަޅަމުންެގންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން

 ކުނި އަޅާ ސަރަޙައްދަށް ޖަމާކުރެވޭ ކުނި އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ަނއްތާލެވެމުންދާކަން. .2
ށުގެ އެކިތަންތަނަށް އުކެމުންދާުކނި މަދުކުރުމަށް ރަށުގެ އެކި އެކި ތަންތަނުގަިއ ޑަސްޓްބިން ބަހައްޓައި ރަ .3

ނަމަވެސް ޑަސްބިންތަކަށް ކުނިއެޅުމުގެކަންތަކާއި ޑަސްބިންތަކަށް އެޅެމުންދާކުނި،   މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާކަން
 ޤަވާޢިދުން ކުނިއަޅާ ސަރަޙައްދަށް ގެންދިއުމުގެއިންތިޒާމް ރަގަޅަށް ހަމަޖެއްސިފައިނުވާކަން 

 ގައި ނައްތާލެވެންެނތް ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ހަރުަދނާ ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިފައިވާކަން ރަށު ފެންވަރު .4
 ޤާއިމްކުރަންޖެހޭކަން. ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޚާއްސަ ސައިޓެއް .5

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ށުގެ ބޮޑުމަގުގައި ޑަސްބިން ބަހައްޓައި،މަގުތަކާއި، ރަށުގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކަށް އުކާލެވޭ ކުނިމަދުކުރުމަށް ރަ

އުންސިލުން ކަމީގެުކރިން އެއިގެބޭނުން ކުރުމުގެ އާދަ ރައްޔިތުންގެމެދުގައި އަށަގެންނެވޭތޯ 
މަސައްކަތްފައްޓަވާފައިވީނަމަވެސް ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިމެނޭޖްކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން 

ކުނި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލެވޭނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް  ގޮތެއްގައި ކުރައްވަމުންނުގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއެކަށީގެންވާ
އަދި އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަވަހަށް ޤާއިމްކުރެވޭނެގޮތެއް ހަަމޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން އެޅުއްވެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް 

ލައިގެން ކުނިގޮނޑު ބަލަހަްއޓަމުން ގެންދާއިރު، ކުނިގޮނޑަްށ ކުނިއެޅުމުގެ ބޭރުން  މުވައްޒަފުން 02ކޮންޓްރެކްޓަރަށް 
ވަޅުތަކެއް ފިޔަ ވުމަށް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ހައްދަވައިރަށުގެ އެހެން ބައެއް ތަންތަނަށް ކުނިއަޅަމުން ގެންދާތީ، އެކަން ހުއްޓު

 އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ފާލަާމއި ެފރީ ޓާރިމނަލް ިހންުގން  ބަނދަރު ަމރާމާތުކޮށް ެބލެހެއްޓުާމއި 3.3
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ބަނދަރު ބެލެހެްއޓުމާބެހޭ ޤަވާއިުދ ހެދިފައިވީނަމަވެސް ޢަމަލުކުރަން ފައްޓާފައިނުވާކަން. .1
ގިރުން  ބަދަރުން ހުޅަގަށް އޮްތބައިން ގިރަމުންދާ ސަރަޙައްދަށް ރަށުންއުކާލަންޖެހޭ ގާކުޑިފަދަތަކެތި ައޅައިގެން .2

 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާކަން 
 ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި މަސްކަނޑާ އައްޓެއް  އެންމެނަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭގޮަތށް ހަދާފައިވާކަން. .3
 ބަނދަރާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ަދށުން ުއޞޫލެއް ހަމަޖައްސައި ޤަވާއިދު ހިންގުން އަވަސްކުރަންޖެހިފައިވާކަްނ   .4

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަން 
ސައްކަތް ުކރުމަށާއި، ބަނދަރުތެރެއާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ގެ މަންފީޒު ކުރުމުބަނދަރުގެ ޤަޥާިޢދު ރަގަޅަށް ތަ  .1

ނީ ބަނދަރު ަމރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުމަކީ، ކައުްނސިލްގެ ޤާނޫބެލެހެއްޓޭެނ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
މަސައްކަތަކަށްވާތީ، ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެތެރެއިން ޚަރަދު ހަމަޖެްއސެވޭނެގޮތެއް ރާއްވަވައިގެން ބަނދަރާބެހޭ ޤަވާޢިދު 
  ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅުއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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  48ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 އި އެްއގަމު ކަނޑުތޮށި މަާރމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ރަށްގިުރން ުހއްުޓވުމާ 3.4
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވަރަށްބޮޑު ބައެއް ގިރާފައިވާކަން. އުތުރުން ރަށުގެ އޮޅުކޮޅާއި ހުޅަނގު ފަރާތު ތުނޑިއާއި ދިމާލު  .1
ބޮޑު ބައެއް މާކަނޑަށް  އޮޅުކޮޅުގެ ފަސްގަނޑުން ގިރަމުންދާބައި ކަނޑުތެރެއަށްގޮސް ެއސަރަހައްދުގެ ވެލީގެ .2

 ބޭރުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭަކން. 
ބަޖެޓަށް ފައިސާ ނުިލބުމާއި، ަރއްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ތަނަވަސްކަން ނެތުމުން މިކަން ޙައްލުކުރުަމށް މަސައްކަތެއް  .3

 ނުކުރެވޭކަން.
 ށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަމަ ރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްމައްސަލަ ސަ .4

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ   އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ަމށާ، ރަށުގެ ގޮޑުދޮްށ .އައި.އޭގެ މައްޗަށް ނޫނީ ނުކުރެއްވުރަށުގެ ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް އީ
މަށް ޚާއްސަ އްވަމުން ގެންދެވުކަށް ކުރަހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ރަށުގެ ގޮޑުދޮށުގެ ގުދުރަތީ ރީތިަކން ނުގެއްލޭގޮތަ

ކުޑަކުރެއްވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަްށ  ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުްނތައް ދެއްވުމާއެކު، ރަށްގިރުމުގެސަމާލުކަމެއް 
   ހުށަހަޅުއްވައިގެން މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 

 ާފާޚނާާއއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ބެލެެހއްުޓން ެފނާިއ، ، ކަރަންާޓއި 3.5
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ގެ ޚިދުމަތް ފެނަކައިން ެދމުން ގެންދާކަން.ކަރަންޓް .1
 އެކަށީގެންވާ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތެއް ލިބެމުން ނުދާކަން. .2
 ށް ގެއްލުންވަމުންދާކަން.ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑެމުންދާތީ، ބައެއް އިކުވިޕްމަންޓްސްއަ  .3
 ރަށުގެ މައިކޭބަލް ބަދަލުކުރުމަށް މިހާރު ކޭބަލްގެނެސް އެމަސައްކަތްފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަން  .4
 ބިމުގެ ފެން ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ތަޣައްޔަރު ވަމުންދާކަން. .5
 ދާކަން ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާކަން އަދި މިކަމަށް މަސައްކަތެއްކުރެވެމުން ނު .6

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓެވޭތޯ އެޅުއްވެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުންގެންދެވުމަށް ދަންަނވަމެވެ. ނަރުދަމާ  ފެނާ، .1
ތުްނނަށް ފޯރު ކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ވާހަކަ ދަްއކައިގެން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ަރނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ރައްޔި .2

 ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ަދންނަވަެމވެ. 
 ރަށުގެ މައިކޭބަލް ބަދަލުކުރުމަށް މިހާރު ގެނެސްފައިހުރި ކޭބަލްއިން އެ މަސައްކަތް ފެށުން އަވަސްކުރުމަށް ދަންނަވަން. .3

 ކޮށް ދިނުން ކެއަރއާއި ިސއްޙީ ަރއްކާތެރިަކން ޯފރު ޕްރައިމެރީ ހެލްތު 3.6
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ޞިއްޙީ އާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޞިއްހީ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން  އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި  .1
 މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނުދާކަން

 ދާކަން މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުރެވެމުންނު .2
 ޞިއްހީހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުުރމުގެ ޕްރޮގްރާމް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުރެވެމުންނުދާކަން .3



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  49ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ރާއާއި، ިޞއްޙީ ދާއިމަދިރިންޖެހޭ ބަލިތަކުގެސަުބން ރާއްޖޭގައި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުން ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވަމުންދާީތ،  .1
ޅު އިްނތިޒާމަކަށް މަސައްކަތް ދާއިރާތަކާގުޅިެގން ރަށުގައި މަދިރިކޮންޓްރޯލްކުރުަމށް މިހާރަށްވުރެ ރަގަ ރަށުގެ އެހެނިހެން 

 މަށް ދަންނަވަމެވެ. ކުރެއްވު
ށް އިތުރަމިހާރުހިންގަވާ ޕްރޮގްާރމްތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުމަށް،  ޞިއްޙީ .2

 ދަންނަވަމެވެ.  ރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމަށްހޭލުންތެ
ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިމާވާދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށާއި  ،ދާއިރާގެ ކަންކަން ރަގަޅުކުރެއްވޭތޯ ރަށުގެ ޞިއްޙީ .3

 އެއްބާރުލުން އުފަލާެއކު ފާހަގަކުރަމެވެ.  އެފަރާތަށް ކައުންސިލުން ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާ
 

 ންަނއިދިުނންތި މީހުްނނަށް ތަޢުލީމް ުއނގަ ޮބޑެ ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިްނގުާމއި 3.7
 

ާނިއ ޤާނޫ، ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާގޮތުން 24ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނގެ        
ުޢލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމުެގ ބޮޑެތިމީހުންނަށް ތަ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި،

 ތަަކށް މަތިކޮށްފައިވެއެވެ. ގުމަށް އެޤާނޫނުން ރަށުކައުންސިލްރާވައިހިންޕްރޮގްރާމްތައް 
 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 އިން ފެށިގެން ޕްރީސުކޫލް ހިންގުން ސުކޫލުގެ ބެލުމުގެ ަދށަށް ބަދަލުވެފައިވާަކން. 2016 .1
 ހުންނަށް އަމާޒުކޮށްެގން އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގާފައި ނުވާކަންބޮޑެތި މީ .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ންސިލުން ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުމަކީ، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުަތއް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެަދށުން ރަށުކައު .1
ޢުލީމް ދިނުން ރަށު ސްކޫލްގެދަށަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވާީތ، ޕްރީ ސްކޫލްގެ ކުރަންޖެހޭކަމެއްނަމަވެސް، ޕްރީސްކޫލް ތަ

ކުރަންފަށާފައިވާ ޢިމާރާތް ނިންމަވައި، އެތަނުގައި ބޮޑެތި މީހުްނނަށް ަތއުލީމާއި ހުނަުރ  ތަޢުލީމް ދިނުމަށް ޢިމާރާތް
  މަށް ދަންނަވަމެވެ. ދަސްކޮށްދޭ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި އެތަން ބޭނުންކުރުން މުހިއްމުަކން ބޮޑުކަ

ބޮޑެތިމީހުންަނށް އެކިއެކި ތަމްރީާނއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދީ ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ަމސައްކަތްކުރުމަކީ  .2
ހޯއްަދވައިގެން ރަށުެގ  މަގުތަކެއްއިތުރު ދޭންޖެހިފައިވާކަމަކަށްވާތީ އެކަމަށް  ރަށު ކައުންސިލުން ވަރަށް އިްސކަމެއް

މަށް ދަންނަވަމެވެ. ޖެއްސެވުތިބިީމހުންނަށް ތަްމރީންދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަ ތެރެއިން އެފަދަކަންކަމަށް ނެރެވެން ތުންގެރައްޔި
ބެލެހެއްޓުްނ ރަށުކައުންސިލުން އަދި މިގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންެދވޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް 

 ދަންނަވަމެވެ. މުހިންމުކަމަށް
 

ންގުާމއި ޒަމާނީ އެކިއެިކ ވަީސލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެްނ މަޢުލޫމާުތ ލައިބްަރރީ ހި  3.8
 ފޯރުކޮށްދިުނން 

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

 އިނުާވކަންހިންގުމަށް ފުރުޞަތު ިލބިފަ
 
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

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

  50ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 

ރު ކުޅޭ ާއއްުމ ދަނޑުތަކާއި ބިންަތއް ބެލެހެއްޓުާމއި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާިއ، ކުޅިވަ  3.9
 ކުޅިވަުރގެ ވަސީލަތްތަކާިއ އާއްމު ާޕރކްތައް ާޤއިްމކުރުން 

 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް ބެލެހެއްޓުން އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދެވިފައިނުވާކަން  .1
 ޅުމަށް ރަގަޅުފެންވަރުގެ ޢިމާރާތެއް ނިންމާފަިއވާކަން  އިންޑޯ ކުޅިވަރުތައްކު .2
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވޭ. ނަމަވެސް އެތަން ބެލެހެއްޭޓނެ ރަގަޅު އިންތިޒާމެއް  .3

 ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަން
 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަުޒތަކަކީ، ރައްޔިތުންއެއްކުރުމުގައާއި، އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރަށްރަށުގަ .1
 ތަނަކަށްވާީތ، ިއޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއްގެ ޚިދުމަތްދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެުވމަށް  ވަރަށްބޭނުްނތެރި

 
ދަވާ ޕާކްހެދުމާއި، މައިޒާންތައް ހެދުމާއިބެލެހެްއޓުން ރަގަޅަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ރަށުކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެން
  ކުރިއަށްގެންދަވާގޮތަށް ހަމަޖެއްެސވުމަށްދަންނަވަމެވެ. 

ޕާކްތައް ހެދުމާ، މައިޒާންތައް ހަަދއި އެތަންތަން ބެލެހެްއޓުމާ،ކުޅިަވރުކުޅޭ ޢާއްމު ދަނޑުތަކާއި ބިްނަތއް ބެލެހެއްޓުމަީކ،  .2
ނީ މަސަްއކަތަކަށްވުމާއެކު، އެފަދަ ަތންތަްނ ރަގަޅަށްބެލެހެއްޓޭެނ ގޮތެއް ހަަމޖެއްސުމަށްޓަކައި ރަށުކައުންސިލްގެ ޤާނޫ

ބަޖެޓުން ޚަރަދު ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބައްލަވައިގެން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހަކު ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް 
 ދަންނަވަމެވެ. 

 ލެއް އާންމުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ތް ބޭނުންކުރާނެ ަހރުދަނާ އުޞޫއިންޑޯ ކުޅިވަރުތައް ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާ .3
 

ުޓވުމަށާިއ ގުާމއި ގޭތެޭރގެ އަނިޔާތަްއ ހުއްއިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭެނ މަރުކަޒްތައް ހިން  3.10
އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމަާށއި، ުއމުރުން ުދވަސްީވ 

ެތރިކަން ހުންަނ މީުހްނނަށް ެއހީތެރިވުާމއި، އެފަަދ މީހުން މީހުންާނއި ނުކުޅެދުން
 ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާެމއް ާޤއިމްކުރުން 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އަނިޔާ ލިބޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ދެއްވާ އެއްމައްސަލައިގެ  .1

 ށް މަސައްކަތް ކުރާކަން.ޙައްލު ހޯދުމަ
ނުކުޅެދޭ މީހުންގެގޮތުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށާއި ދުވަސްވީ މީހުންނަްށ ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ކައުްނސިލް އިދާރާއިން  .2

 ފޯރުކުރަމުން ގެންދާކަން. 
 އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ނުހުންނަކަން  .3
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 ލަފާ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އިޖްތިމާޢީފޭރާން ރަގަޅުކޮށް ކުޑަކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި  ،ނިލަންދޫގައިހުރި ޗިލްޑްރަން ސަރިވިސް ސެންޓަރާއިގުޅިގެން .1
 ަދންނަވަމެވެ. ހިންގެންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭތޯ ބެއްލެވުމަށްރަށުގައި އް ޤާއިމްކުރުމަށްބޮޑުކުރެވޭނެ މާހައުލެ

އިރިއަށް ކައުންސިލަރުން ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުންދާކަމީ މިކައުންސިލުން އުފަލާއިއެކު ޙާލުދެރަ މީހުންގެ ކަމުސްކުޅި  .2
އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްަތކަށްވެސް އެހީވުމަށް ފަންޑް ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓިފަިއ  ކުރާކަމެކެވެ.ފާހަގަ 

 ވާކަންވެސް މިކައުންސިލުން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރާމެވެ. 
ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، މަރުކަޒު ލާމަރުކަޒީ  .3

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

 

ބިން ދޫކުރުުމގެ މަަސްއކަތްތަކާއި ބިމާ އިާމރާްތތައް ރަޖިސްްޓރީ ކުރުާމއި އިާމރާތް  3.11
ކުރުމުގެ ކަންަކން ބެލެެހއްޓުާމއި ބިންބިމާ ގުޅޭ ގޮތުން ިހންގާ ުމޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯްޑ 

 ބެލެހެއްުޓން 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުުމގެ ޤަވާޢިދު " އާއި އެއްގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް ބައެއް ބިން ދޫކޮށްފައިަވނީ  " ބިނާ .1
އެންޑް ސާވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ހުަށަހޅައި ހުއްދަ ލިބިގެްނނޫންކަން. ިމގޮތުން އިންޑޯހޯލް އަިދ ކުޅިވަރު ބައެއްކޯޓްތަްއ 

 ހަދާފައިވަނީ ހުއްދަ ހޯދައިގެންޫނންކަން 
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ، ކުރުމަށް ފުރަންޖެހޭ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކޮށްބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ  .2

 ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަމުންދާކަން.
 
 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ރަްއޔިތުންގެ ނިންމުމާއެކު ންފޯކަސްކުރެވިގެބިނާވެށި ޕްލޭނަީކ، ވަރަށްފުޅާދާިއރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ދިގުމުއްދަތަކަށް 

ޕްލޭނަށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެކުރިން އެކަމަކާމެދު ވަރަށްފުންކޮށްވިސްނައި، ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާތީ، 
ސަމާލުކަން ނޭުޅއްވުމަށް ްޕލޭނަށް ބަަދލުގެނައުމަށް ުހށަ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައިނޫނީ މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ

ށް ދަންނަވަމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ރަށުގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމަށާއި، ފައިބަރ މަސައްކަތަށާއި، ކުނިނައްތާލުމުެގ ދެއްވުމަ
ފަދަ ކަްނކަމަށް ޕްލޭންގައި ބިން  އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން މާސްޓްޖެހުން، މަސައްކަތާއި، ނަރުދަމާގެ ޕަންޕް ސްޓޭޝަން
އިންސާނުންނަށް އެބާވަތުގެ ކަންކަމުން އެންމެ ގެއްލުން ކުޑަވާނެގޮތުގެ ން ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ ދުރު މުސްތަޤްބަލަކަށްަބލައިގެ

މައްޗަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބަލައިެގން ކަމަށްވާތީ އެފަދަ ކަންަކމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ިބންތަްއ އެހެންތަންަތނަްށ 
 ރަށް ބޮޑަްށބެއްލެވުމަށް ފަހުގައިކަމަށް ަދންަނވަމެވެ. ވަބަދަލުކުރައްވަންވާނީ 

 

ންބިުމގެ ދަފްތަރު ެއކުލަވާލާ، ދަފްަތރު ބެެލހެއްޓުާމއި ބިމާބެހޭ ޤަުއމީ ދަފްތަރު ބި 3.12
 އެކުލަވާލާ ބަަލހަްއޓާ ޤަުއމީ އިދާާރއަށް މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށް ދިުނން 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި ބަަލހައްޓަމުން ދާކަން. .1
 އިދާރާއަްށ ފޮނުވާފައިވާކަން. ބިމުގެ ދަފްތަރު ޤައުމީ .2



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  52ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ބިމުގެ ދަފްތަރު މިހާރުބަލަހަްއޓަުމންގެންދާގޮތަށް ޤަޥާއިުދން ބަަލހައްޓަމުންގެންދެވުމަށް ަދންނަވަމެވެ. 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްުޓން  3.13
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އުންސިލުން މިސްކިތްތަްއ ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަުފންނާިއގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން ރަށު ކަ .1
ކުރަމުންގެންދާކަން ނަމަވެސް މުަވއްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒުކޮށް ބަލަހައްޓައި އިސްލާޙީ ިފޔަވަޅު އެޅުމުގެ 

 ކުރެވެމުންނުދާކަން މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 
ކަންުކރަމުންގެންދާކަން  ކޮންޓްރެކްޓަށް މީުހންނެގުމުގަިއ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލްތަކުެގ ބޭރުން ބައެއްަފހަރު .2

 ފާހަގަކުރެވޭކަން
ބަގީޗާ ހެއްދުންވެސް ރަގަޅަށް  މިސްކިތާއި މިސްކިތުގޯތި ރަގަޅަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓެމުންދާަކން އަދި ގޯތީގައި .3

 ފައިވާކަން ބަލަހައްޓާ

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ޒިންމާ ކައުންސިލުން ނަންގަވަމުން ގެންދަވާއިރު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ރަގަނޅަށް މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ  .1

 .ޅު އަޅުވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެސްޕަވައިޒުކޮށް ބަލަހައްޓައި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަ
ޞޫލާއެއްގޮަތށް މީހުން ނެގުަމށާ ވަކިފަރާތަަކށް ބުރަވާގޮތަްށ ކޮންޓްރެކްޓަށް މީޙުން ނެގުމުގަިއ ހަމަޖެހިފައިވާ ޢު .2

 ކަންކަން ނުހިންގޭނެޮގތަކަށް އިާދރީ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
ރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ބަގީާޗ ހައްދާފައިވާކަން މިސްކިތާއި މިސްކިތު ގޯތި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ބަލައި ގޯިތތެ .3

ގަސް ިއންދައި ހެއްދުން އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި މިސްކިތުގެ ގޯތިެތރޭގައި ހިޔާލިބޭގޮތަށް  އަދިމެވެ.  ފާހަގަކުރަ
 މުހިއްމުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 
 

 ން ބެެލހެްއުޓމާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ ަމސައްކަތްކުރުން ޤަބުރުސްތާ 3.14
 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: ޓީމަށް ފާހަގަ 

 .ގަބުރުސްތާން ބެލެހެްއޓުން ކޮންްޓރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން .1
 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކައުްނސިލުން ބަލަހައްޓަމުންެގންދާކަން. .2
އެކަކު  މީހުންކަމަށްވެފައި އެއިގެތެރެއިން 2ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްތިބޭނީ ދެޖިންސުގެ  .3

)ފިރިހެނުންގެކަށުކަމާކެމީގެ ކަްނަތއްކުރާ( މިހާރު މާލޭގައި ކޯހެއްގައިހުރުމުން ފިރިހެނަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ރަށުން އެކަން 
 ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތެއްނެތްކަން 

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ބަލަހަްއޓަމުްނ ގެންދާގޮތަްށ ޤަޥާއިދުްނ ބަލަަހއްޓަމުން ގެންދެވުަމްށ  ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމުެގ ކަންތައްތައް މިހާރު

އަދި ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައްވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާިއ  ދަންނަވަމެވެ.
 މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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  53ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 ާޤފީ ކަންކަން ިދުރވުން ބެލެްއޓުާމއި ޘަތަންތަްނ ރީޘާއާ 3.15
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އާޘާރީ ތަރާގަނޑެއް ބަލަހައްޓަން ފަށާފައިވާކަން.  .1
 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
މިހާރު  ބަލަހައްޓަުމންދާަކން ފާހަގަކޮށް، ރަގަޅު ނިާޒމެއްގެތެރެއިން ބެލެހެްއޓުމުގެ ކަންތައްތައް އާޘާރީ ތަންތަނާިއ،ތަކެތި

   ބަލަހައްޓަމުން ެގންދާގޮތަށް ޤަޥާިއދުން ބަލަހައްޓަުމން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 

 ދީނީގޮތުްނނާއި ޤައުމީ ޮގތުން ފާަހގަ ކުަރންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާަހގަ ކުރުން  3.16
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ެޖހޭ ދުވަސްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވެމުން ނުދާކަން ދީނީގޮތުން ފާހަގަކުރަން .1

 ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ުދވަސްތައް ސަރުކާރުން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފާހަގަ ކުރަމުން ގެންދާކަން.  .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ކަންކަން އަދި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުުރމަށް ކައުންސިލުން  ާފހަގަކުރަންޖެހޭދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮުތން 

ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ުޒވާނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ރޫްޙ އަދި ޤައުމީ ލޯބި ނުކުރައްވަމުން މަސައްކަތްތަކެއް

އިތުރުމަސައްކަތްތަކެއް ހިންގެވޭތޯ ބެއްލެވުމަްށ  ވަރުގަދަކުރެވޭތޯ  އެފަދަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރެއްވުމުގައި، މިހާރަށްވުރެ
 ދަންނަވަމެވެ. 

 

 އި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުން ރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާ މަގުމަތި ކުނިކަހާ ސާފުކު 3.17
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

މަވެސް އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު އެންމެ މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުްނ ރަގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަން ނަ .1
 އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ޤަޥާޢިދުން ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮަސފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން 

2.  
 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރަށުގެ އެކިތަންތަނަށް ދަޅާއިފުިޅ ކުރަމެވެ. ބެލެހެއްޓެމުންދާގޮތް ރަގަޅުކަން ފާހަގަ ރަށުތެރެއާއި، މަގުތައް ސާފުކޮށް 
އުކުމާ،ކުނިފަދަތަކެތި އެޅުމުގެ ުފރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މީުހންގިނައިން އެއްވެއުޅޭ ތަންަތނުަގއި ޑަސްބިންބަހައްޓައި 

ހުރި މަސައްކަތްތައް ންޑަސްބިނަށް އެޅުމުގެ އާދަތައް މީހުންގެ ކިބާގައި އަށަގެންނެވުމަށް ކުރެވެ ކުންޏަށް ހިމެނޭ ތަކެތި
ަރށުގެ ރީތިކަންގެއްލި ރަށަށް ޒިޔާރަތްުކރަމުންދާ މީހުންަނށް އުކުމުން އެފަދަތަކެތި ރަށުގެ އެކިތަްނތަނަްށ  ކުރުމަށާ،

ފުރުޞަތުކުޑަކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށް ރަށަކީ  ުދށުުމގެގަޅުގޮތަކަށް ނަރށާމެދު ނުރަ ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރުވެރިންނަށް

ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ަހދައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ިޒޔާރަތްކުރާމީހުންނަށް ހިތްގައިމު މާހައުލަކަށް ހެދުމަްށ  ރީތި ސާފު

  ށް ަދންނަވަމެވެ.ވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަކުރެއިތުރަށް 
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  54ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 ޑު ަމގުމަތި ދިއްާލ ބެލެއްެހއްުޓން ނރޭގަ  3.18
 ތައް:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައް 

މަގުމަތި ދިއްލުން ރަށުކައުްނސިލުން ރަނގަޅަށް ބަލަހަްއޓަމުން ގެންދަވާފައިވާކަން. ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި 
 އެންމެއެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި އަލި ނުހުންނަކަން 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މިހާރު ބަލަހައްޓަުމްނ ގެންދާގޮތަށް ޤަޥާއިދުން ބަލަަހއްޓަމުން ގެންދެވުމަްށ މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް 
ނަމަވެސް ބައެއް ޞަރަޙައްދުތަކުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަލި ނުހުންަނކަން ފާހަގަކޮށް އެކަން ދަންނަވަމެވެ. 

  ޙައްލުކުރުމަށް ދަންނަވަން.
 

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ުކުރން 3.19
 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: ޓީމަށް ފާހަގަ 

 ހުވަނީގެ އުނދަގޫވުމުން ބޭސްޖަަހމުން ގެންދާކަން 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 

ކަން ކުއްލި ނުަރއްކަލުގެ ޙާަލތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުަގއި ާޢއްމު ަފރުދުްނނަށް އެހީތެރި 3.20
 ފޯރުކޮށް ދިުނން 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްދިމާވެފައިނުވާކަން.

 ލެއް ހެދިފައި ނުވާކަން. ޞޫކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ އު ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ،

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 މުހިއްުމކަމަށް ދަންނަވަމެވެ. ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެތިބުމާ، އެކަމަްށ ޕްލޭނެއް ހެދިފައިއޮތުން 
 

ދި ގެސްްޓ ހައުސް ަފދަ އަ ކެފޭ ދާއިާރގެ ފިހާަރ ތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި ރެސްޯޓރަްނޓް 3.21
 ން ބެލު ތަންތަން ހުްނނަނީ ިދވެިހރާއްޭޖގެ ޤާޫނނުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތންތޯ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އެފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކުރިން ޗެކްކޮށް ބަލަމުންދާކަން

 ޙީ މަރުކަޒުން ކަންފަހުން އެފަދަ ތަްނތަން ބަަލހައްަޓމުންގެންދަނީ ސިއް
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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އެފަދަ ތަންތަން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްހުންނަނަމަ ކައުންސިލުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް 
 ދަންނަވަމެވެ. 

 

ނުލީ ެއއްޗެއްާސއި ިއންޖީުނ އިންޖީ ނގާ އުޅުާމއި މަގުމަީތގައި މަގުމަތީަގއި މީހުން ހި 3.22
ނުލާ ެއއްޗެހި ުދްއވުުމގެ ކަންަކން ާޤނޫނާިއ އެްއގޮްތވާގޮުތގެ މަީތން ިއންތިޒާމްކޮށް 
ބެލެހެއްޓުމަާށއި، ާއންުމންގެ އަތުްނ ީފނަަގިއގެން ެއއްގަާމއި ކަނޑުަގއި ުދްއވާ 

ކަނަޑއަޅާ  ާރިއންއުޅަނުދފަހަުރން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާުރެގ ކަމާ ބެހޭ ވުޒަ
 ެއްއގޮތްާވ ގޮތުގެ މަިތން ިއންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްުޓން  މިންގަނޑުތަކާ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ޕޮލިހުންނަށް ދައުަވތު ދީގެްނ މަގުތަކުގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަްށ ދުއްވަމުންދާ ފަރާްތތައް ހަަމއަކަށް އެޅުވޭތޯ  .1

 މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާކަން
 ގުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭކަން. ފީ ނެ .2

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ށްވުރެ މަށް މިހާރަދާ އެއްގޮތަށް ަކންކަން ެބހެްއޓެވުރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަަހށް ދުއްވާތަކެތި އިތުރުވަުމންދާތީ، ޤަޥާޢި
 .ދަންނަވަމެވެ ކުރެއްވުމަށްއިތުރަށް މަސައްކަތް 

 

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުާރ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުަގއާއި ޝަުރޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާުރެގ  3.23
 އިދާރާތަކަށް އެހީެތރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިުނން 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 ކޯޓުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭކަން .1
ންސިލާއި ޞިއްޙީދާއިރާއާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކަމަށް ދަރަނބޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ކައު ސިއްޙީ ދާއިރާ: .2

ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ. އެގޮތުން ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން އެދޭ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން 
 ލިބޭކަން. 

ގައި މީގެ ކުރީ ދައުރުގައި ސުކޫލާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު ސުކޫލުގެ އިސްވެރިން ފާހަގަކުރައްވާގޮތު ތަޢުލީމީ ދާއިރާ: .3
އޮތް ގުޅުން ރަނގަޅުކަމަށް. އެެހންނަމަވެސް މިދައުރުގައި ކައުންސިލާއި ސުކޫލާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އެއްކޮށް 

. އަދި އޭެގ ކެނޑިފައިވާކަން. ސްކޫލުން އެޭދ ކަންތައްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭަކން
އިތުރުން ސްކޫލުން ކުރާ ކަންތައްތަކުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުކިއުންތައް ސްކޫލަށް އަމާޒުކުރަމުންދާކަންވެސް 
ފާހަގަކޮށްފައިވޭ. އަދި ސްކޫލުްނ ހިންގޭ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި ސްކޫލުން އިސްވެ ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން 

 އުންސިލުން އެއްބާރުލުން ނުެދއްވާކަން.   ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ކަ
މިހާރުގެ ކައުންސިލާއެކު އެއްމޭޒަކަށް އައިސް މަޝްވަރާކޮށް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭުނންވާކަމަށްވެސް ސްކޫލުގެ  .4

 އިސްވެރިން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން
ފެނަކައިން އެދޭ  ންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން.ރަގަޅު ނޫކައުންސިލާއި ފެނަކައާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން މުޅިން ފެނަކަ:  .5

ކަންތައްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލިބެމުންދާކަން. ނަމަވެސް ފެަނކަ ވަރަށްބޮޑަްށ 
 ން ވާހަކަ ދައްކަުމން ގެންދާކަމަށް ފެނަކައިގެ ަބއެއްމުވައްޒަފުން ބަދުނާމުވާގޮަތށް ކައުންސިލްގެ ބައެއް ބޭފުޅު
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  56ގެ  81ޞަފްޙާ: 

މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ކައުންސިލާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުންވާަކމަށް ފެނަކައިެގ  ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން ނަމަވެސް 
 ގަކުރައްވާފައިވާކަންއިސްވެރިން ފާހަ

 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ  އަތޮޅު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

އްގައި ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭކަން އުފަލާއެކު ކޯޓާއި ޞިއްޙީދާއިރާއިން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ކަމެ .1
 ފާހަގަކުރަން. 

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން އެޭދ އެއްވެސް ކަމަކަށް ކައުންސިލުން އެްއވެސް ވަރަކަށް އެއްބާރުލުން ނުީދ ސްކޫލުން ކުރާ  .2
ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރަން. އަދި ކުރިއަށް  ކަންކަމުގައި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުކޮށްފައިވާތީ، އެކަން މިކައުންސިލުން ވަރަށް

އޮތްތާގަނއި އެގޮތަށް ޢަމަލުނުޮކށް ސްކޫލުން އެދޭ ކަންތައްތަކުގައި އެއްބާރުލުންދީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ 
މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ދަންނަވައި ސްކޫލާއި ކައުންސިލް އެއްމޭޒަކަށް އައިސް މަޝްވަރާކޮށް ކަންކަން 

 މަށް ދަންނަވަން.ރަގަނޅުކުރު
ކައުންސިލާއި ފެނަކައާއި އޮތް ގުޅޫންވެސް އެންމެ ރަގަނޅުނޫންކަން ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ފެނަކަ  .3

ބަދުނާމްކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަުމން ގެންދާތީ އެކަންވެސް މިއިދާރާއިްނ ކުށްވެރިކުރަން. އަދި ދިމާވާ ދަިތތައް ހައްލުކޮށް 
 ޑަށް ފެނަކައާއި ކައުންސިލާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަން.މިހާރަށްވުރެ ބޮ

 
 

ރަށުގެ ބާުރގެ ދަށުަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭޮގތުންނާއި އެިކއެކި ާގނޫުނތަކުގެ ދަށުން  3.25
ރަށު ކައުންސިލާއި ަހާވލުކޮށްފައިވާ ކަންކަާމއި ގުޅޭ ގޮތުްނނާއި ސަރުާކރުގެ އެިކއެކި 

ސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުަރން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަަތއް ޫދކުރުމާއި ެއފަަދ ވުޒާރާތަކުން ކަުއން
 ހުއްދަތައް ބާތިލް ކުރުަމށް ކައުންސިލުން ކޮށްަފިއވާ މަސައްކަތްތައް 

 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން .1
 ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން. .2
 ފިކެޓް.އުފަންދުވަހުގެ ސެޓް .3
 ވިޔަފާރި / ސައިހޮޓާ ހުއްދަ  .4
 ހަދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާކަން.އައިޑީކާޑު  .5

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭަހވާނެގޮތަކަށް ހުއްދަދޫކުރެއްވުމާ، ހުއްދަދެއްވުމުގައި ހަމަޖެހިަފއިވާ ޤަޥާޢިދުތަކާއި، 
 މަށް ދަންނަވަމެވެ. ދެއްވު ސަމާލުކަން އަބަދުވެސްވުމަށް ތަކާއެއްގޮތައް ކަންކަން ެގންދެއުޞޫލް
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އަލަށް އުަފންވާ ކުދިްނާނއި މަރުވާ މީުހންގެ ރެޯކޑު ބެލެހެްއޓުމާއި ސަރުާކރުގެ ކަމާއި  3.27
ބެހޭ އިދާާރއިްނ ައންާގ ގޮތެްއެގ މަތިން ަތާފސްހިސާބު ަނގާ ބެލެހެްއޓުމާއި އެރަެށއްެގ 

ޖިސްޓަީރގައި ރަްށވެިހވެަފއިވާ މީސްމީހުްނނާިއ ރަށްވެހި ުނވެ ދިިރއުޅެުމންދާ މީހުްނނާއި ރަ
 އަދި ެއރަށުަގއި ދިިރއުޭޅ ބިދޭސީންެގ ދަފްތަުރ ިލޔެ ބެލެހެއްުޓން 

 
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައި ވާކަން ނަމަވެސް ރަށުގައި އެކިބޭނުންތަކުގައި އުޅެުމންގެންދާ ބޭރު ރަށްރަުށގެ މީހުންގެ ރަ .1
 އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންގެންގޮސްފައިނުވާކަން ފަހަގަކުރެވޭކަން

 ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާާލފައި ވާކަން. ނަމަވެސް ޤަޥާޢިދުްނ ބަލަހައްޓަމުްނނުގެންދާކަން ފާަހގަކުރެވޭކަން .2
 ލަފާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް އެ ގައި އެކި ބޭނުންތަކުގައި އުޅެމުންގެންދާ ބޭރު ރަށްރަށުގެ މީރަށު
ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  ދި އަރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިނުވާތީ، ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން. 

 ޥާޢިދުން ބެލެހެއްޓެވުމަށް ަދންނަވަމެވެ. ޤަބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު 
 

ކައުންސިލުން ދޭންެޖހޭެނކަމަށް އެކިއެކި ގާނޫނުަތކުގެ ދަށުން ކަނަޑއަޅާ މިނޫންވެްސ  3.27
 އެހެިނހެން ހިދުމަތް ިދުނން

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް: 
 އް ފާހަގަކުރެވިފައެއްނުވާކަން.އެފަދަ ކަމެ

 ވަނަ ބައި ހަތަރު
 ސަރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުުޅން ކައުންސިލާއި 4

 ކައުންސިލްތަކާއި ފުލުުހންނާއި އޮްނނަ ގުޅުން  4.1

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި  70 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެނަމަ ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުން

 ހުްނނަށް އެހީތެރިވެދޭންޖެހެއެވެ. ކައުންސިލްތަކަށް ވެވުނު މިންވަަރކުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ފުލު

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުްނ ، ލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައިފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާުކރުމަށް ކައުންސި .1
 ތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމުްނގެންދާކަން.އެހީ

އާންމު ގޮތެއްގައި ކައުންސިލްެގ އެހީތެރިކަމަށް ފުުލހުން އެދެީނ ރަށުގައި ޓްރެފިކް/ މަސްތުވާަތކެތި ފަދަ ކަމެްއ  .2
 ހިނގައިގެން ރިޕޯޓް ކުރުމުން ކަން.
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ންސިލުން ފުލުހުންގެ އެހީެތރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޓްރެފިކް ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެންމައްސަލަތަކުގައި ކައު .3
 ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން އެކަށީެގްނވާގޮތެއްގައިލިބޭކަން 

 

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

 އާވިސްނުންތަކަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން ފެންނަކަމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް  4.2
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ  71 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

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

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

  އެފަދަ ޚިދުމަތެއް އަދި ފެށިފައި ނުވާކަން. .1

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަން 

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

 ަގއި އަިމއްލަ ަފރާތްތަކުގެ ދައުރު ަޙރަކާތްތަކުތަރައްީޤގެ  4.3
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ  74 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1

ކުގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމްިޢއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް އެފަރާތްތަ
 ބައިވެރިވުން ހޯދަން ކައުންސިލުްނ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.

ގެ ދަރަނބޫދޫވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  76ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2
ލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާޢަތްތަކަްށ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އަމިއް

ފައިސާ އާއި ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން އެހީ ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުްނ އެހީ ދޭން ވާނީ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީ ދިނުމަްށ 
ފައިާވ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި މިންގަނޑުތަކާ ތައާރުޟުނުވާގޮތަށް ކައުންސިުލން ާފސްކޮށް ޢާންމުކޮށް

 ޤަވާޢިދުގެ ދަށުންނެވެ.

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އެކި ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބުރުތަކެއް )މީހުން އިށީެދވޭގޮތަށް( ހަދަިއ  .1
 ނިންމާފައިވާކަން 

 ޓަުމން ގެންގޮސްފައިވާކަންމީހުންނަށް ިތބެވޭގޮތަށް ޖޯިލފަތިަތއް އަތިރިމަތީ ހަދައި ބަލަހައް .2
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  59ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 އެޑް ޖަމިއްޔާގެ އެހީގައި ރަށުތެރޭ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޑަސްބިން ބަހައްޓާފައިވާކަން  .3
 ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުމަށް ކައުްނސިލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް .4
 އި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާކަން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޗޭންޖިންގ ރޫމްގެ މަސައްކަތް ފަށަ .5

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އާންމުންނަށް ލުިއފަސޭހަވާނޭގޮަތށް ބަނދަރު ޞަރަޙައްދުގައި މީހުންނަށް އިީށދެވޭގޮތަށް ބުުރތަކެއް ހެދުން،  .1
ޖަމްޢިއްޔާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރަށުތެރޭގައި  އަތިރިމަތީގައި ޖޯލިފަތިތައް ހަދަިއ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިުއން އަިދ އެޑް

 ޑަސްބިން ބެހެއްޓުން ފަދަ  އިުޖތިމާޢީ ރޫޙް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަންކަން ފެންނަންހުރިކަން އުފަލާއެކު ފާަހގަކުރަން.
ްށ ެއފަދަ ފަރާތްތަކަ އެހީތެރިކަންހޯދައި، ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ .2

އެއްބާރުލުން ދިނުމާއެކު، ރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްގެ ަބއިވެރިވުން ހޯދައި  ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެިރކަމާ
 ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.   އިތުރަށް ރޫޙް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އިޖްތިމާޢީ

ދިނުމަށް ފެއްޓުން އަވަސްކުރުން މުހިއްމުކަމަށް  ޚިދުމަތް ފުޓުބޯޅަދަނޑު ޗޭންޖިންރޫމް މަސައްކަތް ނިންމައި .3
 ފެންނަކަމަށް ދަްނނަވަމެވެ.

 އެހީ  ޢާންމުދޭ ަކއުންސިލަްށ ސަރުކާރުން  4.4
ކައުންސިލްތަކުެގ  ރަށުވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  82ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހިންގުމަށާއި، ކަުއްނސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުަމށާއި، ކައުންސިލްތަކުން ތަރައްޤީައށް ހިންގާ މަޝްރޫުޢތަކަށް އޮފީސްތައް 

، ޚަރަދުކުރުމަށް، ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައިގެން، ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކުމެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަނައި

 ެޖާޓއި އެއްގޮތަށް އެފައިސާ ހިލޭ އެީހގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކައުންިސލްތަކަށް ދޫކުރަންާވނެއެވެ.ބަޖެޓު ފާސްވުމުން ފާސްވި ބަ

 އާބާދީ  )ހ(

 ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު  )ށ(

 އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދު )ނ( 

 ހަްއޓާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ބަލަ )ރ( 
އިދާރީ ދާއިރާގެ މަރުކަޒީ ރަށްރަށާއި މުޅި ދާއިރާއަށް ނިސްަބތްވާގޮތަށް ޚިދުމަްތތައް ޤާއިމްޮކށްފައިވާ  )ބ( 

 ރަށްރަށަށް، ދާއިރާގެ އެހެން ރަްށރަށުން ހުރި ދުރުމިން
 އާމްދަނީ  ކައުންސިލަށް ލިބޭ  )ޅ(

ވަނަ މާއްދާގައި  23ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއްކަމަށް ާޤނޫނުއަސާސީގެ  )ކ( 
ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ދަުއލަތުން 

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

 ފުރުޞަތު ލިބިދިުނން 

 

 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

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

  60ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ލަފާކުރި ބަޖެޓް: 
 

 

 

 

 ލިބުނު ބަޖެޓް 

 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
2016 3,657,877.00 20,000.00  

2017 2,102,830.00 40,600.00  

2018 2,213,645.00   

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަން 

ގެ ޤާނޫނުގެދަށުްނ ކައުންސިލުން ކުރަންލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަންކަން ލާމަރުކަޒީއުޞޫލުން އަތޮޅުތައްހިންގުމު
ށާއި، މަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމައްދެވުހޯހިންގައިބެލެހެްއޓުމަށްޭބނުންވާ ަފއިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން 

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

  ވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މަސައްކަތްކުރެއް

 ކުއްލި ޙާލަތުަގއި ކަުއްނސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ާވގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް  72ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް ސަރުކާރުން ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހީގެ އިތުރުން ކާރިސާއެއް ނު

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ނަ އަހަރު ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިނުވާކަން.ވަ 2017، 2016

 ކުއްލި ހާލަތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަަމލުކުރާނެގޮތެއްގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި އަދި ފާސްކޮށްފައިނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ހޯއްދެވުމަށް މިހާރަށްވުރެ މިންވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލަށް  ކޮންމެވެސް ތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރައްވާނެކުއްލި ޙާލަ
ވާލައި އަދި ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތިގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ދަންނަަވން.ފާސްކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް 

 .އެސް.އައި.ޕީ ޕީ ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް އަހަރު
2016 5,974,098.00 17,648.00  

2017 2,568,800.00 131,200.00  

2018 2,081,500.00 18,500.00  



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  61ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 ން ކައުްނސިލަށްދޭ މިންވަރު ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ިލޭބ ވަސީލަތްތަކު 4.6
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 
 ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފެން ވިއްކުން ) ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން (

 އަކަފޫޓް ހިލޭ (  5000ރުފިޔާ،  300/-އަކަފޫޓަށް  10000ދަނޑު ބިމުން ކުލިނެގުން. ) 

 ގޮއިމާލިއްޔާ އަދި ކޮންކްރީޓް މެޝިން ކުލި

 ވަނަ ބައި ސްފަ           

 ންރައްޔިތުންގެ ބައިވެިރވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބުާދރީވު 5

 ޝަކުވާ ބަލަިއގަތުމާއި ަޖވާބުާދރީުވން  5.1
 ރަށު ވާގޮތުން ގައި( ބ) މާއްދާގެ  ވަނަ 03 ޤާނޫނުގެ ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 .ބުދާރީވާންޖެހެއެވެޖަވާ  އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެއް ތަްއޔާރުކޮށް ކައުންޓަރުން ލިބޭގޮތަށް ހުރިކަން .1
 ނުވާކަން.އަދި ޖަވާބުދާރީ ާވނެގޮތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައި  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ، .2
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދެމުން ގެންދާކަމަްށ  3ގެ މައްސަލަތަކަށް ކައުންސިލްއިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ .3

ވިދާޅުވެފައިވާކަން ނަމަވެސް ރޭނިގޭ މަހުމޫދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅާފަިއވާ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާ ރުއްގަހާބެހޭ ޝަކުވާއަްށ 
 ފިޔަވަޅެއްނޭޅި ގިނަދުވަސްތަކެއްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން 

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދެ އަތޮ 

 ށް ދަންނަވަމެވެ.ޥާިޢދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަޤަ ބުދާރީ ުވމާބެހޭ އުޞޫލެއް ހައްދަވައިޖަވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ،

މާއި ަރއްޔިުތންގެ ޚިޔާާލއި މަޝްަވރާ ކަމާބެހޭ ރައްޔިތުްނގެ ބަިއވެިރުވން ހޯދު 5.2
 ފަރާތްތަކަށް ދިނުން 

އިދާރީ ދާއިރާގެ ާވގޮތުން ވަނަ މާއްދާގައި  92ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ އްޖޭގެދިވެހިރާ .1
ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރަްއޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަްލ ޕްލޭން އެތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮްށ، 
  ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެންނެވެ.

ަވނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ަދށުްނ  23 ޤާނޫނުގެ ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދައިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަަކށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ 

 ޒިންމާއެކެވެ. ގެކައުންސިލްރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަ
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  62ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ތަފާތު އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގަޔާއި ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ހޯދުމަްށ ރައްޔިތުންނާއި  .1
ބައްދަލުުވންތައް ބާއްވާ އެކިއެކި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަާރ  ބައްދަލުކުރުމާ އަދި ކުދި ކޮމެޓީަތއް ބާއްވައިގެން

ހޯދާފައިނުވާކަން އަދި ލޯަކލްގަަވރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ައންގަވައިެގން އުފައްދަވަފައިވާ މަޝްވަރާ ކޮމެޓީ އިފްތިތާހީ 
 ބައްދަލުވުން ފިޔަވައި އިތުރު ބަްއދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިނުވާކަން 

 

 ވެރިވުމާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް: ރައްޔިތުންގެ ބައި .2
 ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތުވުން. 

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

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ހޯއްދަވަމުން ނިންމުްނތައް ަކއުންސިލުން ނިންމެވުމުގެކުރިން ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ  ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު .1
ްށ މަސައްކަތް ގެންދަވާކަން ފާހަގަކޮށް މިހާަރށްވުރެ އިތުރަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯއްދެވުމަށް އިތުރަނު

 ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުަމކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  .2

ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށް،  ށްދިމިޤްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން،
ަޘޤާފީގޮތުން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ  އިޤްތިާޞދީގޮތުންނާއި، އިޖްތިމާޢީގޮތުންނާިއ،

ދިރިއުޅުމުގެފެންވަރު މަތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނާ އެންމެގާތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި 
ހިޮކށްދީ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން ކަމަށް ވާތީ، އެގޮތުގެމަތީްނ ޚިދުމަތްލިބޭނެމަގު ފަ

އެންމެހައިކަންކަން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް  އިތުރަށް ކުރެއްވެންހުރި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަަކއި ކައުންސިލުން 
  ދަންނަވަމެވެ. 
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 ވަނަ ބައި ހަ
 ޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަންހެުނންގެ ތަރައް 6

 އަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީަތއް އެކުަލވާލުން. 6.1
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮންމެ ރަށު  35ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

   މަތިންނެވެ. 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 5ނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ވަ 2015ޑިސެންބަރ02ު .1
  .މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިާވކަން

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަން. .2
 ްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަން.އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ .3
ގައި  2016އޭޕްރީލް  01މެންބަރަކު އިސްތިއުފާދެއްވުމުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ  .4

 އާމެންބަރަކު އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާަކން.

 ލިއްޔަތު ރާ ކޮމިީޓެގ މަސްއޫްށ މަސައްކަތްކުއަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަ 6.2
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްެވހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮުތން ރަށު ކަުއންސިލަށް ލަފާ  .1
 .ނުވާކަން ދިނުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެްއ ކޮށްފައި

 އި ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތް ހިންގުމަށް ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތް:ކޮމިޓީގެ މުދާ މިލްކު ކުރުމަށާ .2
 ހެޑްމަސްޓަރގެއެއް އަޅައި އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުން. -
ރުފިޔާގެ  10000/-ލިބޭގޮތަށް  7ލުއިލޯން އުޞޫލުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ދޫކޮށްގެން ތަކެތި ގެނެސް % -

 މަގުން ލޯނު ދޫކުރަމުން ގެންދާަކން. 
 ން ދައުވާޮކށްަފއިނުވާ ކަމަށާއި އަދި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިނުވާކަން.މިހާތަނަށް ކޮމިޓީއި .3
 އާމްދަނީ ހޯދުމަށާއި އަންހެުނންެގ ތަރައްޤީއަށް ކޮމިޓީއިން ކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތް: .4

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

 އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވާކަން. .5
 ށްފައި ނުވާކަން.ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮ އިސްނަގައިގެން އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  .6
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އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި  .7
 ބައިވެރިވަމުންދާކަން.

 މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ އަންހެނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން އެންމެ މަތީ ނަތީޖާ .8
 ހޯދާ ކުދިންނަށް ފައިސާގެ އިނާުމދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން.

 ފައި ނުވާކަން. ކުރެވި މަސައްކަތެއްއަންހެނުންގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް  .9
 އެއްކުރެވިފައިނުވާކަން.އަދި އަންހެނުންނާ ބެހޭ މުހިއްމު މަޢުޫލމާތު  .10

 .ލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައިކަންކޮމެޓީގެ ފައިސާ ރައްކަކުރަމުންދަނީ ރަށުކައުންސި -
 ކޮމެޓީގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ޤަވާޢިދުން ބަރާބަަރށް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން.  -

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން ގުޅިގެން މަ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާކޮމެޓީން ރަށުކައުްނސިލާ. 1
ކޮމެޓީގެ މައްސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެމިކައުންސިލުން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

އުލެއް ޙަރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ހިންގޭނެ މާމިހާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލް އިދާރާގައި 
 ޤާއިމްކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

. ޤާނޫނީ ޮގތުން ލާޒިމުކޮްށފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަމުން ެގންދެވުމަށް އަންެހނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ 2
 ކޮމެޓީއަށް އަންގަވައި އެ ކޮމެޓީއަށް އެހީތެރިވެދެއްވުމަށް ދަންނަވަެމވެ. 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި، އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން، އަދި  . އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައ3ް
އަންހެނުންގެ ޞިއްޙީޙާލަތު ަރގަނޅުކުރުމަށް އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އިސްނަގައިގެން 

 ރަށުފެންވަރުގައި ކަންތައްތަކެއް ުކރުމަށް ދަންނަވަން.
އިސާ ރައްކާކުރަމުންދަނީ ރަށުކައުންސިލްގެ ތިޖޫީރގައިކަމަށް ވުމާއެކު، ފައިސާގެ ހިސާބުތައް މާލިއްޔަތު . ކޮމެޓީގެ ފ4ަ

 ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޤަވާޢިދުން ައޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން.
 ންދާކަން އުަފލާއެކު ފާހަގަކުރަން.. ކޮމެޓީއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންގ5ެ

 ހަތްވަނަ ބައި 

 ކައުންސިލުން ިވޔަފާރިކުރުން 7

ދިވެިހރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާޫނނު ފާސްވުުމެގ   7.1
 ކުރިން ުހރި ަރއްޔިތުންެގ ވިޔަާފރިާއއި މުދަލާިއ ފައިސާ 

ވަނަ މާއްދާއިން މިޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ  139ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކުރިން ހިންގަމުންއައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި، މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުަރން ފަށާ ތާރީޚާއި ހަމައަށް 

އުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާއި ަތކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ އެކަ
ހިންގަމުން އައި މަދަރުސާތަކާއި މަކުތަބުތަކާއި ކްލާސްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި  ތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުންރައްޔި

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލް އުފެއްދުމާއެކު، އިންޖީނުގެތަކާއި އެހެިނހެން ވަީސލަތްތައް ، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ުއފައްދާ 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  65ގެ  81ޞަފްޙާ: 

ރަށު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުވީއެވެ. މިގޮތުން އަޮތޅު ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްވާ ތަކެތި ބަދަލުވާނީ އަތޮުޅ 
 ދަަށށެވެ. ކައުންސިލްގެ ދަށަށެވެ. ރަށު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ތަކެތި ަބދަލުވާނީ ރަށު ކައުންސިލްގެ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން: 2011 .1
 ރަށްވެހިގެ .1.1
 އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު .1.2
 އިންޖީނުގެ .1.3
 ބޭސްފިހާރަ .1.4

 
 ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ:  .2

 

 ބަދަލުވި އިރުހުރި ފައިސާ  ބަދަލުވި އަހަރު  ޞީލް އެކައުންޓްގެ ތަފް 
 ރުފިޔާ  739.68 25.02.2011 ރައްޔިތުންގެ އައިޓަމްތަކުގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް 

 ރުފިޔާ  263،334.25 25.02.2011 ދަރަނބޫދޫ އެކައުންޓްގައި ހުރި ަފއިސާގެ ތަފްޞީލް
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ންގެ ތަކެތި:ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތު 

 

 އަގު  ބަދަލުވި އަހަރު  އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް 
   

 

ކައުންސިލުން ކުރަުމންާދ ވިޔަފާރިތަކާ ކަުއންިސލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަސީލަތްތައް  7.2
 ގާއިމުުކރުމާއި އިްނވެްސޓްކުރުން 

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

ންސިލްތަކުން ތަކެތި މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ކައުންސިލްތަކުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމާިއ، ކައު
 ގަތުމާއި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ާބރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައިެވއެވެ. 

    :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 އެފަދަ ކަމެއް ކުރެވިފައެއްނުވާކަން
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  66ގެ  81ޞަފްޙާ: 

ކައުންސިލުން ުކރަމުންދާ ވިަޔފާރިތަކުގެ އިދާރީ ކަންަތއްތަކާިއ ހިސާބުކިތާުބ   7.2.1
 ތް ބަލަހައްާޓގޮ

 

    ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 އެފަދަ ކަމެއް ކުރެވިފައެއްނުވާކަން
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

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

 ކައުންސިލުން ފީާއއި ކުިލ ނެުގން  7.3
ވަނަ މާއްދާިއން ކައުންސިލްތަކުން ޭދ  78ޤާނޫނުގެ  ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯުދމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަނޑައަޅާ ފީނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަްށ ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން 
އެަތެނއްގެ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނާނ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަިތން ނަގާ ފީ ކަނޑައަޅަންވާނީ 

 ކަމުގައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 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

 ކުނި ޖަމާކޮށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް ނަގާ މަހު ފީ  )ރ( 

 ރަށުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީ )ބ( 

 އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ )ޅ( 

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

 ޑައިވްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީ )އ( 

މީ، އިޖްތިމާޢީ ބޭނުްނތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކުލި. )ޤައު )ވ( 
 ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ބިންތަކުްނ ކައުންސިލަށް ކުއްޔެއް ނެގުމުގެ ބާރު ލިބިގެންނުވެއެވެ.(
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  67ގެ  81ޞަފްޙާ: 

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

 ގޮއިފާލައްބަ އާއި ހިންނަ ފަދަ ަތންތަނުގެ ކުލި. )ފ( 

 ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި. ( )ދ

 ކަނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓުފަހަރަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށާއި ސަރަޙައްދަށް ނެގޭ ކުލި. )ތ( 

 ބަނދަރު ބޭުނންކުރުމަށް ނަގާ ުކލި. )ފައްތިއާ، މުދާ އަރުވައި ބޭުލން( )ލ( 

 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ފީއާއި، ކުލި ނެުގމަށް އަދި ނިންމިފައިނުވާކަން. ކައުންސިލުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލަށް ނެގިާދނެފީތައްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނެގުމުގައ ކައުންސިލުްނ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 
 ރިކަންކަން ނިންމެވުަމށް ދަންނަވަމެވެ. ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ފީނެގުމުގަިއ ކުރެވެންހު

 ރައްޔިތުްނގެ މުދާ ވިއްުކމާއި ބަދަލުކުުރން  7.4
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްގެ  79ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 20އަށް ޓީޒު ލިމިޓެޑްދަރަނބޫދޫ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ިމލްކް ވެރިކަން ސެންޓްރަލް ޔުޓިލި 

 ވާލުކޮށްފައިވާކަން.ގައި  ޙަ 2011އޮކްޓޯބަރު 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ރައްޔިތުންގެ އަގުހުރި ތަކެއްޗެއްވިއްކައި ބަދަލުކުރާނަމަ ޤާޫނނީޮގތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަކންކަްނ ފުރިހަމަކުރައްވައި 
 އެފަދަކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް ަދންނަވަމެވެ.  ފަހުގައިޫނނީ ގެ ފުރިަހމައަގެއް ބެއްލެވުމަށްއިންވެސްޓްމަންޓްސްތަކު

 ކައުންސިލުން ހުުޅާވފަިއވާ ަފންޑުަތއް  7.5
    :ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

އުންސިލުން މައުލޫމާތު އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުަނށް އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި ފަންޑު ފޮއްޓެއް ހުޅުވިފައިވާކަމަށް ކަ ޚާއްޞަ .1.1
 ދީފައިވާކަން
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  68ގެ  81ޞަފްޙާ: 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

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

 ކައުންސިލުން ޯލނު ެނުގން 7.6
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި  83ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކުންނާއި އެހެނިހެން މާލީ އިދާރާތަކުްނ ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުމަ
ލޯނު ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ކައުންސިލުން ނަގާ ލޯނުތަކަށް ދައްކަންެޖހޭ ފައިސާ ކުރިއަށް އޮންނަ 

 އެވެ.އަހަރަށް ލަފަކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންެޖހެ

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް ޯލނެއްަނގާފައިނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލުން ލޯނެއް ނަންގަާވނަމަ އެލޯނެއް ނަންގަވާ ކަމެއްގެ ދިރާސާތައް ރަގަޅަށްހައްދަވައި ފައިދާއެއް ނުވަތަ 
 މަށް ަދންނަވަމެވެ. ންގެވުށަވަރުކޮށްފައިނޫނީ ޯލން ނުނެއެރުމެއް ލިބެންއޮތްކަމެއްކަން ރަގަޅަށް ކަކުރި

 ކައުންސިލުން އެހެްނ ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ިދުނން 7.7
ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް  85ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

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

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

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .ފައިުނވާކަންއެއްވެސްފަރާތަކަށް ލޯނެއްދީ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  

ނުލިބޭގޮތަކަށް ގިނަޢަދަދެއްގެފައިސާ  ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފައިސާހުރެފައި އެއްވެސް މަންފާއެއް
ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރަްށ  ގެންވައިއުންސިލްތަކަށް ލޯންޫދކުރައްއެހެންކަޭބނުންާވ ލޯނުބަހައްޓަންޖެޭހނަމަ، 

ންގެ ފަިއސާއިން އިތުރު ނަފާ މަންފާލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯއްދަަވންެޖހޭނެތީ، އެކަމަށް ހަރުދަނާ އުޞޫެލއް ނިންމަވައި، ރައްޔިތު
  ދާނެކަންކަން ހިންގެވުަމށް  މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ނެރެވި

ން ައނބުރާ ދައްާކގޮތަށް އުޞޫލު ިއސާ ބޭނުންކޮްށގެން ވިަޔފާރިފަ  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ  7.8
 ތަންތަން ހެދުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުްނ  86ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
  ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުންކަ، އެފަރާތްތަކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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އެވަސީލަތެއް ހިންގުމަށްަފހު އަނބުރާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިެމނިފައވާ ހޮޓާ، ގެސްޓް ހައުސް، 
އި އެގްރީމެންޓްކޮށް ފާލަން، މަގު ނުވަތަ ބަނދަރު ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އަމިއްލަ ަފރާތްތަކާ

ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން ހަދާ ަތންތަނަކީ ކައުްނސިލްގެ ތަންތަނެވެ. މިގޮުތން ކައުންސިލްތަކާއި އަމިއްލަ 
ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަާލތުގެ މަޢުލޫމާުތ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީައށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް 

 ޖެހެއެވެ.ފޮނުވަން

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

  .އެފަދަ ތަނެއް ހެދިފައިނުވާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

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

 ދަންނަވަމެވެ. 

 ރިޒަރްވގެ ގޮތުަގއި ަރްއކާކުރެވުނު ޖުމުލަ ަފއިސާ 7.9
ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް  ވަނަ މާއްދާަގއި 94ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ހިނގާ އަހަރު ލިބޭ، އާމްދަނީގެ )ފަހެއް( އިންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒަ
 އޮތް އަހަރުތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށެވެ.މިފައިސާ ބެނުންކުރެވޭނީ ކުރިއަށް 

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވް ގެގޮތުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓިފައިނުވާކަން ރިޒާ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

މަށްވާތީ، އަހަރެއްގެ އާމްދަނީްނ ފަހަށްފައިސާ ރައްކާކޮށް މުހިއްމުކަންކަމަށް އިންވެސްޓްކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން މުހިއްމުކަ
   ދަންނަވަމެވެ.ޤަވާޢިދުން ޖަމާކުރަމުންގެްނދެވުމަށް  %5

 ވަނަ ބައި އަށް
 ކުރުން ޙާޞިލުރިމަގަށް ރޭވުމާއި ަނތީޖާ ކު 8

 ޕްލޭން އެކުލަވާުލން  8.1
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލި ފަހުން އަދި ރިވައިސްކުރެވިފައިނުވާކަން.  2017 .1
 ލަވާލިފަހުން އަިދ ރިވައިސް ކުރެވިފައިނުވާކަން.ވަނަ އަހަރު ފައިނޭންިޝއަލް ޕްލޭން އެކު 2017 .2

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

 ވުންތެރިކަްނބެހެއްޓުން ވަރަށްމުހިއްމެވެ. ރާްއޖެއަށް އަންނަމުންދާ ނަތީޖާ ނެެރވެންހުރިކަންކަމަށް ރޭ ދުރާލާވިސްނުމާއެކު،



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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ބަދަލުތަކުގެތެރޭގައި ކުރިން ވިސްނިފައިނެތް އެތައްކަމެއްއިުތރުވެ ރަގަޅުނަތީޖާތައް ފެންނަމުންދާއިރު، ނުބަިއ 
ތައް އެހެންގޮތްގޮތަްށ އެތައްކަމެއްވެސް އަންނަނީ ެފންނަމުންނެވެ. ކުރިން ތަރައްޤީއަށްކުރަމުންއައި މަސައްކަތް

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

ތްކޮށް، އެކަމަކާގުޅޭ ދިރާސާތަކާއި،މައުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް ބަލައި،ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމާއެކު ރިޔާއަ
ނީ ޕްލޭންތައް އެކަށަނޭޅުއްވުމަާށއި، ކަންކަން އެގޮތުެގ އެކަމަކާގުޅޭގޮތުން ފަންނީ މަޢުލޫާމތާއެކު ދުރަށް ވިސްނުމަށްފަހުގަިއނޫ

 ަދންަނވަމެވެ.  ށްމަތީންނޫނީ ނުކުރެއްވުމަ

 ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން  8.2
 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

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

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގައި ރަގަޅު ނަތީޖާއަކާހަމަައށް ގެންދިއުމަްށޓަކައި ތަރައްޤީ ޕްލޭންގައި ހިމަާނފައިާވ ޕްރޮގްރާމް
އަދި ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް  ވަމެވެ. ރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރައްވުމަށް ދަންނަބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް މިހާރަށްވު

 ޢަމަލީސިފަ އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްސާކުރުމަށް ދަންނަވަން.

 ޕްލޭނުގަިއ ހިމެިނފަިއވާ ހަރަކާތްތައް ކުިރއަށްދާ މިންަވރު ދެެނގަތުން  8.3

 ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ތައްޔާރުކޮށް މަސައްކަތުތާވަލެއް އަހަރީ ވަނައަހަރުގެ 2017އަދި  2016

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން ހިގަމުން އަދި ނިމެމުންދާކަންކަން ރެކޯޑްކޮށް ޤަޥާޢިދުން 
 ދަްނނަވަމެވެ. ބަލަހައްޓަވަމުންެގންދެވުމަށް 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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 ނިންުމން   
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރ ރިޕޯޓްގައި  2015ބެލި ެބލުމުން ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ޓީމުން 

ން އަތޮުޅ ނުވާކަ ފައިކަންތައްތައް ެދންނެިވފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އިސްލާޙްކުރައްވާ ބައެއް ސްލާޙް ކުރުމަށް ދެންނެވިފައިވާއި
އިާދރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ިގަނ ބެލި  މަސައްކަތުގައި ގެމޮނިަޓރިންގ 2017 ކައުންސިލުން ހިތާމައާއެކު ފާހަަގ ކުރަމެވެ. އަދި

ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  ހިތާމަާޔއެކު ކަންންއެންމެ އެދެވޭގޮތަށްނޫ މިހާރު ކުރައްވަމުންދަނީލުން ކައުންސި އްމަސައްކަތްތަ
ންސިލުން ޚަރަދުކޮށް ބަލަހައްޓަވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނާއި، ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރެއްވުމާ ޚާއްސަގޮތެއްގައި ކައު

ކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓެވުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ހިސާބުތައްބެލެހެްއޓުމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ކަން
ކައުްނސިލަށް ކުރިމަތިވަމުންާދ  ރަްށ ހިތާމައާއެކު އެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިންވަރަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްާވފައިނުވާތީ ވަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އްކަތްތައް ރަގަޅަށް ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ މަސަ
ލިޔެކިޔުންތައް  މާއި ަކއުންސިލްގެއްވުމާއި މަޢުލޫމާތު ދެއްވުޅުހިންގުމުގެ ޤާޫނނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެ 

 ާފހަގަކުރަމެވެ. މީގެއިތުރުން  ރަގަނޅުނޫންކަން ވަނައަހަރު 2017ވެސް ެއހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް މުގެ ކަންކަންބެލެހެއްޓެވު
ކައުންސިލާއި އަދި  ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އި ޚިދުމަތްތަކާއި، ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާ އުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާކަ

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮްނނަ ގުޅުމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި، ޖަާވބުދާރީވުން  އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއޮންނަގުޅުާމއި
  ރަގަޅުކުރަންޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ވެސް އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ގޮތްތައް 

މަސް  ރީފެބްރުވަ 2019 ކުރައްވައިމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުރުފާހަގަކޮށް މިރިޕޯޓްގައި ރަގަޅުކު ކިކަންކަންއެ
ކުރިން ނިންމެވުމަްށ ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަޅުގަޑުމެންގެ ބޭނުމަކަށްވާްނވާނީ، ރަށުކައުންސިލާއި ހުސްވުމުގެ

 ކަތުގައި ހެޔޮ ނަތީޖާއެއްފެނި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރުތައްކުރުމެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގުޅިގެން މިކުރެވޭ މަސައް

އެހީތެރިކަމަށްޓަކަިއ  މިފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ ކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް ބެލިބެލުމުގައި މޮނިޓަރިންގ ޓީމަށް ދެއްވި އެްއބާރުލުމާ
ންނަށާިއ، އިދާރީ އެންމެހައި މުވައްޒަފުްނނަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ކައުންސިލްގެ ރައީާސއި، ކައުންސިލް މެްނބަރު ދަރަނބޫދޫ

 ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

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

 ރަގަޅަށް ހިގާނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .1
ރެވިފައިވާ ާޢްނމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ަދްނނަވަމެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްަފހަރު ކަުއންސިލްގެ ތާވަލްކު

ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ސަަބބު ރަގަޅަށް ލިޔުއްވައި އެހަފްތާަގއި ބައްދަލުވުން 
މެވެ.  ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން އެގޭގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމަށްވެސް ދަންނަވަ

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

ކައުންސިލް އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ،ޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީކައުންސިލްގެ ވާ
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގަިއ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަދު ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެކެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު 

އަސާސީ އެއްސިފައެވެ. އަދި ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކަންކަން  ބައްދަލުވުން ތަކަކީ، ކައުންސިލެއްގެ އެންމެ
 ރައްޔިތުންގެ އެދޭގޮތަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު، ނިންމުމަށް އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާްތތައް ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ިނންމައިދޭ

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

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

  72ގެ  81ޞަފްޙާ: 

މެވެ. ވީިހނދު، ިމއަސާސީ ޒިންމާ ކަންކަންކުރެވޭ އިންތިޒާމުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެުކލަވާލާ ފޯރަ
 އަދާކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ފަރުވާ ކުޑަކުރަމުންދާނަމަ، އެކަމަކީ މިކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. 

ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާއާއި ޖަލްސާތަކުގެ ޙާޟިރީގައި ޤަވާއިދުން ސޮއިކޮށްފައި ހުރިނަމަވެސް، ގަޑިއާއި ތާރީޚް ޖެހުމަށް  .2
އަދި އެޖެންޑާއާއި ޔައުމިއްޔާއާއި ދޭއްޗަކީ ދިމާވާންޖެހޭ ދޭތިކަމަށްވީއިރު، އެޖެންޑާއާއި ޔައުމިއްޔާވެސް  ދަންނަވަމެވެ.

ދިމާކޮށްގެން ތާރީޚް ތަރުީތބުްނ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމަށް ދަންނަަވމެވެ. އަދި ނިންމުްނތަކާއި ޔައުމިއްޔާ ޤަވާޢިދުން 
 ފައިލްކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ންގި ޙަރާކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހިްއސާކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް ޤަވާޢިދުން ފައިލްކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހި .3
 ދަންނަވަމެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްވެސް ފެށުމުން އެއަހަރެއްގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރ އެކުލަވާލުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނާިއ ހިއްސާކުރުމަށް  .4
 ދަންނަވަނ

ތައް ޤަާވއިދުން ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޢާންުމ ކުރައްވަމުންގެންދާކަން ފާހަގަުކރަން. ނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ ނިންމުން .5
ގިނަ ނިންމުންތައް ފަިއލްނުކުުރމާއި އަދި އެ ނިންމުންތައް ަތންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާކަން ފާހަގަ 

 ކުރަމެވެ.
 ޢިދުން ާޢންމުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންަނވަމެވެ. ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ހަރުމުދަލުގެ މަޢްލޫމާތު ޤަވާ  .6
ލޯކަލް ކައުންސިލް ނިޒާމެއް ހިްނގުމުގެ އެންމެބޮޑު އެއްބޭނުމަކީ، ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭމީހުންގެ ކަންކަން، ދިމިޤްރާީތ  .7

ބާުރވެރިކުރުންކަމަށް އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޫޞލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުަމށް މަގުފަހިކޮްށ، ރައްޔިތުން 
ހިމެނިފައިވުމުން، ކައުންސިލްެގ ކަންކަން ރޭވުމުގައާއި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުންފަދަ 
ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް އަދި މިފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ 

އެކުލަވާލުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ނިންމާ މުިހންމު ނިންުމންަތއް ނިންމުމުގަިއ  ރަގަޅު އުޞޫލެއް
ތަޖްރިބާކާރުން ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި، އަދި ކައުންސިލުން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި 

ރިްނނާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާެއކު ބައްދަލުވުން މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި ވިޔަފާރި ވެ
 ބޭއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.  

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުްނ ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލު ކުރާނޭގޮތުގެ އުޞޫލެއް  .8
ފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަވާ އެކުލަވާލުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަ

މަސައްކަތްކުރުމުގެތެރޭގައި ދިމާވަމުންދާ ހިޔާލު ތަފާތުުވންތައް ަނއްތާލެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި، ކަންކަްނ 
ފުންގެ މެދުގައި ނިންމެވުމުގައާއި، މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ހިންގެވުމުގައި ކައުްނސިލަރުންނާއި އޮފީހުގެ އިސްމުވައްޒަ

މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ކަންކަން ކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް މިފަދަ ކޮންމެކަމެއްގައި ކައުންސިލަރުން 
ރީތި ނަމޫނާއެއްދައްކަވައި، ކަުއންސިލުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގައާއި، ކުރައްވަން ޤަސްދު ކުރައްވާ 

އި ގުޅިގެން މަސައްކަތްހިންގަވާ އެއްޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބައެއްގެގޮތުގައި ކަންކަން ކުރެއްވުމުގަ
 ފެންނާނެެހން ކަންކަން ހިންގެޭވޯތ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް ލިޔުމުން ފެންނާނޭެހން ޙަވާލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. .9
ނާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަގަނޅު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުން .10

މަސައްކަތަކާއި ރައްޔިތުންނަްށ އެކަމުގެ އަސަރު ފޯރަމުންގެންދާތީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ރައީސާއި 
 އޮންނަގުޅުން ރަގަނޅު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަނުކުރެވި ނުވަތަ ކަންކުރަން އޮންނަގޮތްނޫން ގޮތްޮގތަށް ކުރެވިފައިހުންނަ ކަންކަްނ އިދާރީ ކަންކަމުގެތެރޭގައި ފުރިހަ .11
 ދެނެގަނެ އެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަނަލް އޮޑިޓް ުކރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އިންޓާނަލް 
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  73ގެ  81ޞަފްޙާ: 

އުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ބަލަަހއްޓާ ފަރާތްތަކާިއ އޮޑިޓްކުރުމުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާެވ ކަ .12
އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޒިންމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި 

ރުވޭނެއެވެ. އަދި އެކަންކަން ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިުދތަކަށް ޢަަމލު ކުރުމަށް އިތުރަށް ބާރުވެރިކު 
އެފަދަ ކަންކަން ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން އިސްލާޙްކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ 
ކަމަކަށްވާތީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި ކައުންސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ 

 ވާ ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ކަމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަ
 ވަނައަހަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަން. 2017 .13
ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަަހށް ލިޔެ ފައިލްކުރަމުން ެގންދިުއމަށް ދަންނަަވން. އަދި މިާހތަނަްށ ނުލިޔެވި ހުރި  .14

ޔައުމިއްޔާތައްވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގއެ ތެރޭގައި ިލޔެ ނިންމުމަށް ދަްނނަވަން. ދުަވހު ޔައުމިއްޔާއަކީ  ދުވަހު
 އޮފީހެއްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް އެްނމެ ބޭނުންތެރި ލިޔުމަށްވީިހނދު ޤަވާޢިދުން އެކަންކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަން.

ގެ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ހުއްދަ ނެގުމަށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީސް ހުޅުވައިގެން ނުރަސްމީ ގަޑީ .15
 ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޮތް ފުރިހަމަކޮށް ހުއްދަ ހޯއްދަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަންނަވަން.

އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުގައި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން ހުއްދަނަގަންޖެޭހ ކަމަށް ނަމޫނާ 
ޓާއެކު ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ަވކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ފޯމުންވެސް ހުއްދަ ނަގާފައިވާކަމަށް ފޯމެ

ކައުންސިލުން ފެންަނންހުރި ލިުޔންތަކުން ދައްކާފައިނުާވތީ، އެަކން ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަްނނަވަން. އަދި ނުރަސްމީ 
 ލިޔެފައި ހުއްދަދޭ ވެރިއެއް އަދި ޗެކުކުރި ވެރިއެއް ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަން. ގަޑީގެ ޙާޟިރީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް 

އޮފީހުގެ ތަޅުދަނޑި އޮންަނންވާނީ ހަމައެކަނި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ބެއްެލވުމުގެ ދަށުގަިއ  .16
 ކަމުގައި ދަންނަވަން. 

ސްމީ ގަޑީގެ ޙާޞިރީއާއި ބޭރަށްދާގަޑި ޖެއްސުމަށް ފޮތް ފިންގަރ ޕްރިންޓް މެޝިން ޭބނުންކުރިނަމަވެސް ނުރަ .17
ތައްޔާރުކޮށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް އަދި ބޭރަށް ދިޔަ ޭބނުން އެޭގނޭގޮތަށް ލިޔެ މުވައްޒަފާއި 

 ސްޕަވައިޒަރ ސޮއިކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން.
 ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން. އެންޓްރީ ސިސްޓަމް "ޖެމްސް" މެދުވެރިކޮށް ރަގަނޅަށް .18
ފައިވާކަްނ ޤާނޫނުން ކައުންސިލުން ދިނުަމށް ލާޒިމްކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާިއދު ހަދާ .19

 އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން. 
ކަްނ ދެނެގަތުން ލުއި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފަސޭހައަކަށް އަދި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ކަން .20

ންމުކޮށްފައިއޮތުމަށް ފަސޭހަވާނޭގޮތަށް ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޗަރޓެއް އަދި އެސް.އޯ،ޕީއެއް ފުރިހަމަކޮށް އާ
 ދަންނަވަން.

އަވަސް އަވަހަށް ކަރަންޓުކެނޑުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރަން ދަތިވާ މައްސަލާގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ  .21
 ވައިގެން އެކަން ޙައްލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ވާހަކަދައްކަ

 މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ވަޞީލަތްތައް ފުރިހަމަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  .22
 ލުކަން ދެއްވުަމށް ދަންނަވަމެވެ. ދުވަހުން ދުވަހަށް ނުނިމި ހުްނނަ މައްސަލަތައް ނިންމެވުމަށް މިހާަރށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާ .23
 ޖާގައިގެގޮތުން ދަތިވެގެން މަސަްއކަތުގައި ދިމާވަމުންދާ ކަންކަމަށް ޙައްލެއް ލިބޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.  .24
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ިއޞްލާޙުކުރުމަށް  .25

ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ  ،ދެއްވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި އަމިއްލަ ގޮތްތައް ގެންގުޅުމުގެ ބަދަލުގައިލަފާ
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދާ ފައިސާއާއިބެހޭ ޤަވާޢިދުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވައިގެން 

 ދަންނަވަމެވެ.  މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  74ގެ  81ޞަފްޙާ: 

ވަަނ  96ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .26
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް ޚަރަދު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށާިއ 

ވާ ބަޖެޓުގައި ނުހިެމނޭ ކަމަކަށް ކުއްލިގޮތަަކށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނަމަ އެޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ސަބަުބ ފާސްކޮށްފައި
ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަެޖޓު ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުްނ ފާސްކުރުމަށްފަހު ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް 

 ދަންނަވަމެވެ.
ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގެންފައިާވ  2018ރީ ފެބުރުވަ 28ން ފެށިެގން  2017އޮގަސްޓް  01 .27

އެއްވެސް ފައިސާއެއް ތިޖޫރިއަށް ޖަމާނުކޮށް ފައިސާ ބަލައިގަްތ ުމޥައްޒަފުގެ އަތުގައި ބަހައްޓައިެގްނ ޚަރަދުކުރަމުން 
 ،ސީދު ހަްއދާފައި ނުވުމާއިގެންގޮސްފައިވުމާއި އަދި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ިލބިފައިވާ ގިނަ ަޢދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ރަ

ގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ  5.09ގެ )ހ( އަދި  5.05މިކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 
ކަމަށްވާތީއާއި މިކަންކަން މިގޮތަްށ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލި އަދި 

ވާލުވެފައިވާ މުޥައްޒަފުގެ އަމިއްލަ ބޭނުްނތަކަށް ކައުްނސިލް އިދާރާގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފައިސާއާއި ޙަ
އަދި އެގޮތަށް ޢަމަލުުކރުމުގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވުމުގެ ސަބަބުން  ،ފަހިވާގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަަމށް ވުމުން

ފައިސާ ޙަވާލުވެ ހުރި މުވައްޒަފު ޒިންމާވާންޖެހި އަދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގިނަ ޢަދަެދއްގެ ފައިސާ
ފައިސާ ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލިފައި ވުމުން މިކަމަކީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދޭންވާ ވަރަށް ސަމާލުކަން ނުދެވި 

ލައްވައި ކައުްނސިލް އިދާރާއަށް ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވާތީ ކުިރޔަށް އޮތް ތާނގައި މިަކންކަން އެގޮތަށް ދޫކޮށްނު 
 5.08ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލަިއގަތުމާއި،  5.05ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ

ވަަނ ނަމްބަރުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދުަވހު ފޮތް ނުވަތަ ދުވަހު ީޝޓުގައި ލިޔެ ުދވަހުން ދުވަހަްށ  02ގެ )ހ(ގެ 
ނިންމެވުމަށާއި އަދި އެދުވަހަކު ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރުމަށާއި ތިޖޫރިއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ހިސާބުތައް 

މުޥައްޒަފު ނޫން އެހެން މުޥައްަޒފުންނާއި ފައިސާ ޙަވާލު ނުކުެރއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިުތރުން ތިޖޫރީގައި 
ކަނޑައަޅުއްވައި އެ އަދަދު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުއްވައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ކައުންސިލުން 

ހުއްދަ ހޯއްދަވައިގެން ބެހެްއޓެުވމަށާއި ހުއްދަ ކުރާ މިންވަރެއް މެނުވީ ތިޖޫރީގައި ނުބެހެްއޓެވުަމށާއި ކޮންމެހެން 
އި ފައިާސ ބެހެއްޓެވުމަްށ ކުރަންޖެހިދާނެ ޚަރަދުތަކަށް ޫނީނ ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ނުބަހައްޓަަވއި ބޭންކް އެކައުންޓުގަ

 ދަންނަވަމެވެ. 
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  4.06ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  .28

 ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިސާުބތަކަށް ައރުވައި ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
ގެ ހިސާބުތައް ބެލި ބެލުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިސާބުތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުރުމާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާ .29

ލިބޭ ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ނުވައްދައި ކަމާއިބެހޭ މުޥައްޒަފުންގެ އަތުަގއި ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދުކުރުމާއި އެއް މުޥައްޒަފަކު 
ން ޙަވާލުނުކުރުމާއި ތިޖޫރީ މުޥައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައި އޮްތ އަނެއް މުޥައްޒަފަކާއި ފައިސާ ޙަވާލުކުރާއިރު ލިޔެކިޔުމު

ނަމަވެސް ލިބޭ ފައިސާ އެމުޥަްއޒަފާއި ޙަވާލުކުރަމުން ނުގެންދިުއމާއި އަދި މިނޫންވެސް ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ގެ ޒިންމާތައް ޙަވާލުކޮށްފައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކޮށްފައިހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ފައިސާ

ތިބޭ މުޥައްޒަފުން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދާގޮތް ސްޕަވައިޒްކޮށް ބަލަހައްޓައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލު ކުރަމުން 
ގެންދާނަމަ ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުޥައްޒަފުންނާދޭތެރޭ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައި 

  ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަމުން ގެންދެވުަމށް ދަންނަވަމެވެ. 17.01އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާިޢދުގެ 
ން ފެށިެގން ކޮްށފައިވާ ޚަރަދުތައް  2017އޮަގސްޓް  01ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލިއިރު  .30

ރުމެއްނެތި އަދި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި އެކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ކޮށްފައިވަނީ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކު
 ވަނަ މާއްދާއާއި 06ވަނަ މާއްދާއާއި  01ގެ )ނ( ގެ  6.01ފުރިހަމަނުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްަޔތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  75ގެ  81ޞަފްޙާ: 

ބުން ކޮށްފަިއވާ ޚަރަދުތަކަކީ ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް ކަމުގައިވާތީއާއި މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމުގެ ސަބަ 07އަދި   .31
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން އަދި ަރއްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން އަދި އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއްކަން 
ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތުމާއެކު ކައުންސިލުން ކުރައްވާ ޚަރަދުތަކަކީ ކޮންކޮން ބައެއްގެ ތެރެއިން ކުރާ 

އެނގޭގޮތަށް ބެހެއްޓެވުމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ޚަރަދުތަކެއްކަންސާފުކޮށް 
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރައްވަމުން  6.06އަދި  6.04އަދި  6.02ކުރެއްވުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

 ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
 5ދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަުއްނސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގަިއ ލިޭބ ފައިސާގެ %ަވނަ މާއް 94ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  .32

 އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
 104,490/01ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ގެނެސް ޚަރަދު ނުކުރައްވައި  2017ކައުންސިލް އިދާރާގެ  .33

ރުފިޔާ ހުރިކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާތީ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރާއިރު ޚަރަދުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިސާ 
ނެންގެވުމަށާއި ކުރަން ބޭނުންާވ ކަންކަމަށް ނޫނީ ބަޖެުޓން ގަނުޑކޮށް ފައިސާ ނުނެންގެވުަމށާއި ިމހާރު ގަނޑުކޮށް 

އެތައް ދުވަހެއް ފާއިތުވެ ދިޔައިރު ޚަރަދުނުކޮށް ހުރުމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  ނަންގަވައި ގެނެސްފައި ހުރި ފައިސާ
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލީ އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުންނަ ފައިސާ ޚަރަދު  34ޤާނޫނުގެ 

ށް ދިޔައިރު އެފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރަންޖެހޭނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަންގަވާ ގޮތެއްގެމަތިންކަމަށްވުމާއި މިހާތަނަ
ހުއްދަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްީރްނ ހޯއްދަވާފައި ނުވާީތ، އެފައިާސ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީައށް ޖަމާުކރެއްވުމަށާއި އަދި 
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވި ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގަިއ 

ވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ނޫނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އެމިނިސްޓްރީން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ ޖަމާކުރެއް
 މަތިން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންިދއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

މާލިއްޔަތު  ފައިސާއާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އަމިއްލަ ގޮތްތައް އިސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުގެ .34
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  6އަދި ބާބު  5 ޤަވާޢިދުގެ ބާބު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  02ވަނަ ބާުބގެ  08ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  .35
އްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ސްޓޮކުން މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ބޭނުން ކުރެ

ނެގުމަށް އެދޭ ތަކެތި ސްޓޮކްގައި ނެތްނަމަ "މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމަކުން" ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަށް 
ހޯދޭ ކޮންމެ މުަދލެއްވެސް ހޯދަންވާނީ "މުާދ  އެތަކެތި ހޯދުމަށް އެދެުމން ގެންިދއުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. އިދާާރއަށް

ގަންނަން އެދޭ ފޯމް" މެދުވެރިޮކށްގެންކަން މިފުރުޞަުތގައި ފާަހގަ ކުރަމެވެ. މުދާ ގަންނަން ެއދޭ ފޯމްގެ ނަމޫާނ 
 ގައި ވާނެއެވެ.  27މާލިއްޔަތު ޤަވަޢިދުގެ އެނެކްސް 

 10ރަމުން ގެންދަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ކައުންސިލަށް ތަކެތި ހޯދުމުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ޢަމަލު ކު .36
ވަނަ ބާބު "ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމް" އާއި ޚިލާފަށް ކަމަށްވުމުން ކައުންސިލުން ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗަކީ 

ވަރު ކުރެވެން ކައުންސިލަށް ބޭނުންވެގެން އަދި ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތިކަން ކަށަ
ނެތުމާއި އަދި ކައުންސިލަށް ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރި މިންވަރު ނުބައްލަވައި ތިޖޫރީގައި ހުންނަ ފައިާސ 
ނަގައިގެން ތަކެިތ ހޯދުމާއި އަިދ މުޥައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ފައިސާިއންވެސް ތަކެތި ހޯދަުމން ގެންދާަކން މުޥައްޒަފުންގެ 

އޮތުމާއި މިކަމަކީ އެގޮތަށް ކުރުން ހުއްދަ ކުރެވޭ ކަމެއްކަމުގައި ނުވާތީ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ބަހުން އެނގެން 
ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރެއްވުމުގައި ޚަރަދުކުރެވެން ހުރި މިންވަރު ބައްލަވައިގެން ޚަރަދުތަްއ ކުރެއްވުމަށާއި 

މީ ބޭނުންތަަކށް ޚަރަދުތައް ނުކުރެއްވުމަށާއި ދައުލަތުގެ މުޥައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސް
ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ފޯމްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން ޚަރަދުތައް 

 ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   

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

  76ގެ  81ޞަފްޙާ: 

ގެ  4.06ތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބު  .37
)ރ( އަދި )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލަހަްއޓަވަމުން ނުެގންިދއުމާއި ބަޖެޓު ބާކީގެ ހިސާބުތަްއވެސް ޤަޥާއިދުން 

 ގައިވާ ގޮތުގެ 4.08އަދި  4.07، 4.06ބަލަހައްޓަވަމުން ެގންގޮސްފައި ުނވާތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާިޢދުގެ 
މަތިން ބަޖެޓު ހިސާުބތައް ދުވަުހން ދުވަހަށް ފުރިހަމަ ކުރައްވައި މަހުން މަހަށް ބަޖެޓު ރިޕޯޓް ތަްއޔާރު ކުރެއްވުމަށް 

 ދަންނަވަމެވެ. 
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާއާއި އެކައުންޓުން ނަގާ ފައިސާގެ ހިާސބުތައް ޤަވާޢިދުްނ  .38

އްޓަވާފައި ނުުވމާއި ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ބާކީެގ މަންތުލީ ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮންެމ މަހަކު ހޯދާފައި ފުރިހަމަކޮށް ބަލަހަ
އޮތް ނަމަވެސް އެކައުންޓުގެ ިހސާބުތައް ރިކޮންސިލްކޮށް ރިކޮްނސިލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ުނވުމުން ބޭންކްގައި 

ނެތުމާއެކު ބޭންކްގައި މިހާރު ބާކީ ހުރީ ކޮންކޮން މިހާރު ހުރި ފައިސާއަކީ ކޮންކޮން ފައިސާއެއްކަން އެނގެން 
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭްނކް އެކައުންޓުގެ  5.16ފައިސާއެއްކަން ކަށަވަރު ކޮށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

ސްޓޭޓްމަންްޓ  ހިސާބުތައް ދުވަހުން ދުވަަހށް އަދި މަހުން މަހަށް ބަލަހައްޓަވައި ޮކންމެ މަހަކުވެސް ބޭންކް ރިކޮންސިލް
ތައްޔާރު ކުރައްވައި، ރިކޮންސިލް ސްޓޭޓްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ 

 މުއްދަތުގައި ފޮނުއްވަމުން ގެންެދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އި ނުާވތީ ޗެކުން ނަގާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓުން ނަގާ ފައިސާގެ ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަލަހައްޓާފަ .39

ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ  03ގެ  6.04ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ވަކިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 
ގޮތުގެ މަތިން ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރައްވައި ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޗެކު 

ރައްވާއިރު ޗެކުގެ ކައުންޓަރފޮއިލުގައި ޗެކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ހުއްދަ އޮންނަ ބޭފުޅުން ސޮއި ކުރައްވާފައި ތައްޔާރުކު
ނުހުންނާީތ، ޗެކުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލްތަކުގައިވެސް ޗެކުގައި ސޮއިކުރައްވާ ބޭފުޅުން ސޮއި ކުރައްވައި ޗެކުގެ ފުރަތަމަ 

ފަރާތުގެ ނަމާއި ފައިސާގެ ޢަދަދު ޖައްސަވައި ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ބައެކޭ އެއްގޮތަށް ތާރީޚާއި ޗެކު ދޫކުރެއްވި 
 ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ދަފްތަރެއް ތައްޔާރު  5.04ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  .40
 ކުރައްވައި ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންެދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދެމުން ެގންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅިގެން ދަުއލަތުގެ އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ޖަމާުކރުމަށް ލިބިފަިއ  .41
 5.02ހުންނަ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްަދނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރަމުން ނުގެންދާތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަޤވާޢިދުގެ 

ގައިވާ  5.10ދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ދައުލަުތގެ އާމްދަނީ ފައިސާ އެ ޤަވާޢިދުގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލް އި
ގޮތުގެ މަތިން މަހުން މަަހށް ޕަބްިލކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަްއވައި ޖަމާކުރެއްވި ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ 

ފޮނުވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ފައިސާ ޖަމާކުރި އިދާރާއަކަށް
ރުފިޔާ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި  32,811/50މިހާރު ބަލައިގަނެ ޖަމާނުކޮށްހުިރ 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގަިއ ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ ރިޕޯޓުވެސް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުގެންދާތީ ރިޕޯޓުވެސް 
ހުންމަހަށް ތައްޔާރުކުރައްވައި އަހަރު ނިމުމުން އަހަރު ރިޕޯޓުވެސް ތައްޔާރު ކުރައްވައި މަންތުލީ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންޖެޭހ މަ

އިދާރާތަކަށް މަހުން މަހަށް ފޮނުއްވައި އަހަރީ ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުއްވަމުން 
 ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ރުފިޔާ  274,874/30ގައި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރި ލިޔުމުގައި އެތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރީ  2017އި ޖުލަ 31 .42
 ކަމާއި އެ ޢަދަދަށް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުރި މުޥައްޒަފާއި ފައިސާ ޙަވާލު ކުރިކަމަށް ލިޔެފައިވަނީ އޮޅުމަކުން ކަމާއި 

ރުފިޔާ ކަމާއި  -/88,100ކީ އެ ޢަދަދު ނަަމވެސް ތިޖޫރީގައި ހުރީ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭ ޢަދަދަ
 ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރި ލިޔުމުގައި ތިޖޫރީ ޙަވާލުވި މުޥައްޒަފާއި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރި މުޥައްޒަފާއި ޗެކުކުރި މުޥައްޒަފުން

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  77ގެ  81ޞަފްޙާ: 

ތަފްީޞލް ލިޔުމާއެކުގައި  ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު ބެލުމަށްފަުހ އެވަގުތު ހުރި ފައިސާ
ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެލިޔުްނތައް ޗެކުކުރުމުގައި ބަލަންވީވަރަށް ައތޮޅުކައުންސިލުން ބެލިފައި ނުވާަކމަށް ދަރަނބޫޫދ 
ކައުންސިލުން ކުރެއްވި ކޮމެންޓުަގއި ފާހަގަ ކުރައްވާފައި އޮތް ނަމަެވސް އެއީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު މަޢުޫލމާތެކެވެ. މިހެން 

ރުފިޔާ ލިބުނު  274,874/30ގައި ތިޖޫރީ ޙަވާލުވި މުޥައްޒަފާއި ސުވާލުކުރުމުން  2017ޖުލައި  31ދެންނެވީ މި
ރުފިޔާ ކަމާއި  -/88,100ކަމަށް ސޮއިކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް އެޢަދަދަށް ފައިސާ ޙަވާލު ނުކުރާ ކަމާއި ޙަވާލުކުރީ 

މުގެ ލިޔުމެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި އެާހތަނަށް ތިޖޫރީން ވަގުތީގޮުތްނ އެޢަދަދަށް ފައިސާ ޙަވާލުވި އަދި ފައިސާ ޙަވާލުކުރިކަ
ޚަރަދުކޮށް ހިސާބު ހަމަނުޖައްސަިއހުރި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ޙަވާލު ނުކުރާކަމަށާއި އެފަދަ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި 

ދި އެހިސާބުތައް ބެލިބެުލންތަުކްނ އޮތްކަންވެސް ނޭނގޭ ކަމުގައި ފައިސާ އާއި ޙަވާލުވި މުޥައްޒަފު ބުނެފައިވާތީއާއި އަ
އެލިޔުންތައް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފެންނަން ނެތުމާއެކުގައެވެ. މިއިންވެސް އަންގައިދެނީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ 
އިދާރާގެ ތިޖޫރީން އޭރުވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ މަދުވާ ކަމާއި މަދުވާ ފައިސާ އަނބުރާ ތިޖޫރީއަށް ހޯދުމަށް 

ދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަްއ ދަރަނބޫ
 ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާިއ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ނުގެްނދާ ކަމެވެ. 

މު ގޮތެއްގައި ިތޖޫރިއަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްަފއެއް ނުވެއެވެ.  ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަްނނަ ފައިސާ އާން .43
ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް  2018ފެބުރުވަރީ  28ން  2017އޮގަސްޓް  01ހިސާބުތައް ބެލިއިރު 

ތިޖޫރިއަށް  ބަލައިގެންނެވި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ތިޖޫރީއަށް ޖަމާނުކުރައްވައި ނަމަވެސް އެމުއްދަތުގައި ލިބުނު ފަިއސާ
ލާފައިވާ ކަމަށް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުޥައްޒަފު ލައްވައި ސޮއި ކުރުވާފައި އޮތް ނަމަވެސް ތިޖޫރީއަށް ފައިސާ 
ނުލާކަމަށާއި އެކަމަކީ ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަ ކޮށްލުމުގެ ޮގތުން ޮކށްފައިވާ ކަމެއްކަން މުޥައްޒަފުްނގެ ބުނުްނތަކުްނ 

ގެ ފަހުން އެކަކު އަނެކަކާއި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރުމުގައި  2017ޖުލައި  31ތައް ބެލިއިރު އެނގެއެވެ. ތިޖޫރީގެ ހިސާބު
ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާއާއި ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ޙަވާލުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ލިޔެކިޔުމަކުން ނޫންކަމާއި އަދި 

ޅުދަނޑިއަކީ ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވާ މުޥައްޒަފެއްގެ ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރަނީ މުޥައްޒަފުންެގ ޙާޟިރުގައި ނޫންކަމާއި ތިޖޫރީ ތަ
އަތުގައި އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނަމަވެސް ތިޖޫރީ ތަޅުދަނޑި އާންމުގޮތެއްގައި ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުޥައްޒަފުގެ 

ހުންނަ  އަތުގއި ނޯންނަކަމާއި ތިޖޫރީއަްށ ފައިސާ ލުމާއި ތިޖޫރީން ފަިއސަ ނަގާކަންވެސް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ
މުޥައްޒަފަށް ނޭނގޭ ކަމާއި އެކިއެކި މުޥައްޒަފުން ތިޖޫރީ ހުޅުވައި ތިޖޫރީއަށް ފައިސާ ލައި ފައިސާ ނެގުން ފަދަ 
ކަންތައް ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ަހމަޖެހިފައި އޮތުމުން ތިޖޫރީން ަމދުވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ވަކި މުވައްޒަފެއް ޒިންމާ 

އިސާއަކީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ކުރުވަން ނޭނގޭ ގޮތަށް މަދުވާ ފަ
 338,700/89ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ިހސާބުތައް ބެލިއިރު  ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެޭހ ފައިސާގެ ތެރެއިްނ 

އިބެހޭ މުވައްޒަފުން ރުފިޔާއަކީ ކަމާ 157,068/30ރުފިޔާ މަދުވާކަން ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 
ރުފިޔާ އަކީ ލިޔެކިޔުން މެދުވެރި ނުކޮށް ގިނަ 181,632/59ޒިންމާވާންޖެހޭ ގޮތަށް ހުރި ފައިސާއެވެ. ބާކީ ހުރި 

މުޥައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިންގާފަިއވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް ުވމުން އެފައިސާއަށް ޒިންމާ ވާންެޖހޭ މުވައްޒަފުން 
ނެތް ފައިސާއެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވެފައިަވނި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ނުބަލަަހއްޓައި ފައިސާގެ ކަށަވަރު ކުރެވެން 

މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމާއި ފައިސާގެ 
ޅުމުންނެވެ. ައދި މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވަމުންދާ ސަބަބެއްކަމުގައި މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި އަމިއްލަ ގޮތްތަކެއް ގެންގު

ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި ބަހައްޓަވައިގެްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ލިބޭ ފައިާސ ޤަވާޢިދުން ތިޖޫރީއަށް ޖަމާނުޮކށް އެކިއެކި 
ތިޖޫރީގައި ގިނަ ޢަދަދެއްެގ ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާގޮތަށް އޮތުމުްނނާއި ޭބންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުޮކށް 

ފައިސާ ބަހައްޓަވައިގެން ރަސްމީ ގޮތުން ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އުޞޫލު ދޫކޮށްލައްވައި 
 ކުރައްވާ ކޮންމެ ޚަރަދަކީ ވަގުތީގޮތުން ތިޖޫރީން ފައިސާ ނަންގަވަިއގެން ވަގުތީގޮތުން ކުރަމުން ގެްނދާ ޚަރަދަކަށް 

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  78ގެ  81ޞަފްޙާ: 

ވައި، އެގޮތުން އެކިއެކި ބޭުނންތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމުގެ ނަމުގައި ތިޖޫރީން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަންގަވައިގެން ހައްދަ
ޚަރަދުތައް ކުރައްވައި، ކުރެއްވި ޚަރަދުތަކަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަުނކޮށް ދޫކޮށްލުމުެގ 

މަށާއި ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި އެކިއެކި މުޥައްޒަފުންގެ އަތުގައި އޮތުމާއި އެކިއެކި ސަބަބުން ކުރިމަތި ވަމުންދާ ކަމެއްކަ
މުޥައްޒަފުންނަށް ތިޖޫރީ ހުޅުވައި ފައިސާ ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާގޮތަށް އޮތުމުންކަމުގަިއ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ގުތީގޮތުން ޚަރަދުކުރެއްވުމުގެ އުޞޫުލ އެހެންކަމާއެކު ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ތިޖޫރީން ފައިސާ ނަންަގވައިގެން ވަ
ދޫކޮށްލައްވައި ކޮންމެހެން ކުރަންެޖހޭ މުހިންމު ޚަރަދަކަށް ނޫނީ ވަުގތީ ގޮތުން ތިޖޫރީން ފައިސާ ނަގަިއގެން ޚަރަދުތައް 

ތިޖޫރީ  ނުކުރެއްވުމަށާއި އެކަކު އަނެކަކާއި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރާއިރު ފައިސާ އާއި ތަޅުދަނޑި ލިޔެކިޔުމުން ޙަވާލުކުރުމާއި
ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުޥައްޒަފު ފިޔަވައި އެހެން މުޥައްޒަފުންގެ އަތުގައި ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ނުބޭއްވުާމއި އަދި އެހެން 
މުޥައްޒަފުން ތިޖޫރީ ހުޅުވައިގެން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯްނނަ ގޮަތށް ހަމަޖަްއސަވައި ފައިސާގެ 

ފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ހުންަނ ފައިސާގެ ކަންތަކާއި މެދު އެމުޥައްޒަފުްނ ޢަމަލު ކުރަމުްނ މަސައްކަތް ކުރާ މުޥައްޒަ
ގެންދަވާ ގޮތް ދުވަުހން ދުވަހަްށ ބައްލަވައި ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކައުންސިުލްނ އަޅުއްވަންޖެހޭ 

ރުފިޔާ އެފައިސާގެ  338,700/89ތިޫޖރީން މަދުވާ  ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި
މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފައިސާ ހޯއްދަވަންޖެހޭ ފަރާތްފަރާތުން  06ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ބައްލަވައި 

 ހޯއްދަވައި ނިންމެވުމަށްފަހު އެކަްނ މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  
"ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން" މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރައްވައި  6.22ގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު .44

ޤަވާޢިދުން ހަްފތާ ތިޖޫރި ރިޕޯޓް އަދި މަސްދުވަހުގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު ފޮނުއްވަމުން ގެންދެވުަމށް ދަްނަނވަމެވެ. މިގޮތަށް 
އަދި ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު ތަފާތުވުމުގެ މައްސަލަތައް  ކުރިޔަށް ގެންދަވާނަމަ ތިޖޫރީން ފައިސާ މަދުވުމާއި

 ދިމާވަމުން ނުދާނެކަންވެސް ފާހަަގ ކުރަމެވެ. 
 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.   .45
ާވ މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ރިޕޯޓްތައް ޙާޟިރީގެ ރެކޯޑްތައް ބައްލަވައިގެން ޤަޥާޢިދުން ތައްޔާރުކޮށްފައިނު .46

ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށާއި، އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޤަވާޢިދުން ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް 
 ދަންނަވަމެވެ.

ޒީފާ ބަޔާންތައް ރިވިއުކޮށްފަިއނުވާތީ، އެކަްނ ވަނައަހަރުގެ ވަޒީފާ ަބޔާންތައް ހަދާފައިވީނަމަވެސް ވަ  2016 .47
 ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން. 

 ވަނައަހަރުގެ ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލްވެސް ހަދާފައިނުވާތީ، އެކަންވެސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން. 2017 .48
އްޓިފައިނުާވތީ، ކޮްނމެ މުވައްޒަފެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ވަކިހިސާބަކުން ފެށިގެން މާރަނގަޅަށް ބެލެހެ .49

 ފައިލްގެ ލިޔުންތަކަށް ތަރުީތބު ަނމްބަރދީ ފައިލްކޮށް ބަލަހަްއޓަމުްނ ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން.
މަންތްލީ ލޮގަކީ ކޮންމެ މަހެއް ިނމުމުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވާތީ ޤަވާޢިދުން ހުރިހާ މުޥަްއޒަފުންގެ މަންތްލީ  .50

މަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމާއެކު، މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން އަހަރު ދެބައިވުމާއެކު ރިވިއު ކުރުމަށްވެސް ލޮގް ފުރިހަ
 ދަންނަވަމެވެ.

މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީއަށް ފެށުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރައްވައި ޗުއްޓީ ފައްޓަވާ   .51
 ތަކެތި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ މުޥައްޒަފާއި ލިޔުމުން ހަވާލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މުޥައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާއި އަދި 

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައިވެސް އެތަނުގެ ފަރާތުން މުސާރަ ދޭ ދާއިމީ މުޥައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮންނަންޖެޭހ  .52
ންކޮށްފައިވާތީ ތިޔަ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ގެ )ހ( ކަނޑައެޅިގެން ބަޔަ 4.21ކަމަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 

ދާއިމީ މުޥައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރު ކުރައްވައި ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ަދންނަވަމެވެ. އަދި  
 ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ގަވައިދުން ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 



ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 2017ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ދަރަނބޫދޫނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
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  79ގެ  81ޞަފްޙާ: 

ކޮންމެ މަހަކުވެސް މުޥައްޒަފުންނާއި މުސާރަ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ޝީޓް ހެއްދެވުމަށް ަދންނަވަެމވެ. އަދި ބޭންްކ  .53
އެކައުންޓަށް މުސާރަ ޖަމާވާ ފަާރތްތަކުގެ މުސާރަ ޖަމާކުރި އެކައުންޓް ނަްމބަރު އަދި ޖަމާކުރި ާތރީޚް އެނގޭގޮތަްށ 

ނަގުދު ފައިސާއިްނ މުސާރަ ހަވާލުކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި، މުސާރަ  ޝީޓްގައި ލިޔުއްވަމުން ގެންދެުވމަށާއި، އަދި
 ޙަވާލުކުރި ތާރީޚް އެނގޭގޮތަށް އެފަރާތްތަކުގެ ނަން ޖައްސަވައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  

އްޓަިއ، މަގުތަކާއި، ރަށުގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކަށް އުކާލެވޭ ކުނިމަދުކުރުަމށް ރަށުގެ ބޮޑުމަގުގައި ޑަސްިބން ބަހަ .54
އެއިގެބޭނުން ކުރުމުގެ ާއދަ ރައްޔިތުންގެމެދުގައި އަށަގެންނެވޭތޯ މީގެކުރިްނ ކައުންސިލުން 
މަސައްކަތްފައްޓަވާފައިވީނަމަވެސް ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިމެނޭޖްކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ވާކަން ާފހަގަކުރެވޭތީ ކުނި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލެވޭނެ ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާގޮތެއްަގއި ކުރައްވަމުންނުގެންދަ
ރަގަޅު ނިޒާމެއް އަވަހަށް ޤާއިމްކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން އެޅުއްވެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމަށް 

ން ގެންދާިއރު، ކުނިގޮނޑަްށ މުވައްޒަފުން ލައިގެން ކުނިގޮނޑު ބަލަހައްޓަމު 02ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް 
ކުނިއެޅުމުގެ ބޭރުން ރަށުގެ އެހެން ބައެއް ތަންތަަނށް ކުނިއަޅަމުން ގެންދާތީ، އެކަން ހުއްޓުވުަމށް ަހރުދަނާ އުޞޫލެއް 

 ހައްދަވައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
އި، ބަނދަރުތެރެއާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ބަނދަރުގެ ޤަޥާިޢދު ރަގަޅަށް ަތންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ުކރުމަށާ .55

ބެލެހެއްޓޭެނ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ. ބަނދަރު ަމރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުމަކީ، ކައުްނސިލްގެ ޤާނޫނީ 
ޢިދު މަސައްކަތަކަށްވާތީ، ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެތެރެއިން ޚަރަދު ހަމަޖެްއސެވޭނެގޮތެއް ރާއްވަވައިގެން ބަނދަރާބެހޭ ޤަވާ

 ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅުއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  
ރަށުގެ ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް އީ.އައި.އޭގެ މައްޗަށް ނޫނީ ނުކުރެއްވުމަާށ، ރަށުގެ ގޮޑުދޮްށ  .56

ރެވޭ މަސައްކަތް ރަށުގެ ގޮޑުދޮށުގެ ގުދުރަތީ ީރތިކަން ނުގެއްލޭގޮތަަކށް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަްށ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކު
ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމާއެކު، ރަށްގިރުމުގެ ސަަބބުން ިލބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރެއްވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ 

 ށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ިމހާރަށްވުރެ އިތުރަ
 ފެނާ، ނަރުދަމާ ގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓެވޭތޯ އެޅުއްވެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުންގެންދެވުމަށް ދަންަނވަމެވެ.  .57
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ވާހަކަ ދަްއކައިގެން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ަރނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ރައްޔިތުްނނަށް ފޯރު ކޮށް  .58

 ނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ަދންނަވަެމވެ. ދި
 ރަށުގެ މައިކޭބަލް ބަދަލުކުރުމަށް މިހާރު ގެނެސްފައިހުރި ކޭބަލްއިން އެ މަސައްކަތް ފެށުން އަވަސްކުރުމަށް ދަންނަވަން. .59
ށް އިތުރުވަމުންދާީތ، ިޞއްޙީ ދާއިރާއާއި، މަދިރިންޖެހޭ ބަލިތަކުގެސަުބން ރާއްޖޭގައި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުން ވަރަށްބޮޑަ .60

ރަށުގެ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކާގުޅިެގން ރަށުގައި މަދިރިކޮންޓްރޯލްކުރުަމށް މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅު އިްނތިޒާމަކަށް މަސައްކަތް 
 ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ހިންގަވާ ޕްރޮގްާރމްތަކުގެ އިތުރަށް ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުމަށް، މިހާރު .61
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިމާވާދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށާއި  ،ރަށުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ރަގަޅުކުރެއްވޭތޯ .62
 ން އުފަލާެއކު ފާހަގަކުރަމެވެ. އެފަރާތަށް ކައުންސިލުން ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލު

ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުމަކީ، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުަތއް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެަދށުން ރަށުކައުންސިލުން  .63
ކުރަންޖެހޭކަމެއްނަމަވެސް، ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުން ރަށު ސްކޫލްގެދަށަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވާީތ، ޕްރީ ސްކޫލްގެ 

ދިނުމަށް ޢިމާރާތް ކުރަންފަށާފައިވާ ޢިމާރާތް ނިންމަވައި، އެތަނުގައި ބޮޑެތި މީހުްނނަށް ަތއުލީމާއި ހުނަުރ  ތަޢުލީމް
  ދަސްކޮށްދޭ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި އެތަން ބޭނުންކުރުން މުހިއްމުަކން ބޮޑުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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ދީ ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ަމސައްކަތްކުރުމަކީ ބޮޑެތިމީހުންަނށް އެކިއެކި ތަމްރީާނއި މަސައްކަތް އުގަންނައި .64
ރަށު ކައުންސިލުން ވަރަށް އިްސކަމެއް ދޭންޖެހިފައިވާކަމަކަށްވާތީ އެކަމަށް އިތުރު މަގުތަކެއް ހޯއްަދވައިގެން ރަށުެގ 

ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެފަދަކަންކަމަށް ނެރެވެން ތިބިީމހުންނަށް ތަްމރީންދެވޭނެ ގޮތެއް
އަދި މިގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންެދވޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރަށުކައުންސިލުން ބެލެހެއްޓުްނ 

 މުހިންމުކަމަށްދަންނަވަމެވެ. 
ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރަށްރަށުގައި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަުޒތަކަކީ، ރައްޔިތުންއެއްކުރުމުގައާއި، އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް  .65

ވަރަށްބޭނުްނތެރި ތަނަކަށްާވތީ، ިއޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއްގެ ޚިދުމަތްދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުަމށް ދަންނަވަމެވެ. 
އަދި ރަށުކައުންސިލުން ުކރިއަށްގެންދަވާ ޕާކްހެދުމާއި، މައިޒާންތައް ހެދުމާއިެބެލހެއްޓުން ރަގަޅަށް 

 ހަމަޖެއްެސވުމަށްދަންނަވަމެވެ.   ކުރިއަށްގެންދަވާގޮތަށް
ޕާކްތައް ހެދުމާ، މައިޒާންތައް ހަަދއި އެތަންތަން ބެލެހެްއޓުމާ،ކުޅިަވރުކުޅޭ ޢާއްމު ދަނޑުތަކާއި ބިްނަތއް ބެލެހެއްޓުމަީކ،  .66

ށްޓަކައި ރަށުކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ މަސަްއކަތަކަށްވުމާއެކު، އެފަދަ ަތންތަްނ ރަގަޅަށްބެލެހެއްޓޭެނ ގޮތެއް ހަަމޖެއްސުމަ
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބައްލަވައިގެން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހަކު ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް 

 ދަންނަވަމެވެ. 
 އިންޑޯ ކުޅިވަރުތައް ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާނެ ަހރުދަނާ އުޞޫލެއް އާންމުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. .67
އިޖްތިމާޢީފޭރާން ރަގަޅުކޮށް ކުޑަކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި  ،ޑްރަން ސަރިވިސް ސެންޓަރާއިގުޅިގެންނިލަންދޫގައިހުރި ޗިލް .68

 ބޮޑުކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ރަށުގައިހިންގެންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ަދންނަވަމެވެ.
ރަތް ކުރައްވަމުންދާކަމީ މިކައުންސިލުން އުފަލާއިއެކު މުސްކުޅި ޙާލުދެރަ މީހުންގެ ކައިރިއަށް ކައުންސިލަރުން ޒިޔާ .69

ފާހަގަ ކުރާކަމެކެވެ. އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްަތކަށްވެސް އެހީވުމަށް ފަންޑް ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓިފަިއ 
 ވާކަންވެސް މިކައުންސިލުން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރާމެވެ. 

ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، މަރުކަޒު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޖްތިމާޢީ  .70
ޤާއިމްކުރެވެންދެންވެސް އިޖްމާީޢ ޚިދުމަތާއި ގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން މިާހރަށްވުރެ ބޮޑަށް 

 ސަމާލުކަންދީ ބަލަހައްޓަމުން ެގްނދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  
ރަށްފުޅާާދއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ދިގުމުއްދަތަކަށް ފޯކަސްކުރެވިގެން ރައްޔިތުންގެ ބިނާވެށި ޕްލޭނަކީ، ވަ .71

ނިންމުމާއެކު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާތީ، ޕްލޭނަްށ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެކުރިްނ އެކަމަކާމެދު 
ނޫނީ ޕްލޭނަްށ ބަދަލުގެނައުމަްށ ވަރަށްފުންކޮށްވިސްނައި، މަޝްަވރާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްަވރާކުރުމަށްފަހުގައި

ހުށަނޭޅުއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ރަށުގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމަށާއި، ފައިބަރ 
އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން މާސްޓްޖެހުން ، މަސައްކަތަށާއި، ކުނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތާއި، ނަރުދަމާގެ ޕަންޕް ސްޓޭޝަން

ށް ޕްލޭންގައި ިބްނ ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ ދުރު މުްސތަޤްބަލަކަްށބަލައިގެން ިއންސާުނންނަށް އެބާަވތުގެ ފަދަ ކަންކަމަ
ކަންކަމުން އެންމެ ގެއްލުްނ ކުޑަވާނެގޮތުގެ މައްޗަށް ވަރަށްޮބޑަށް ބަލައިގެން ކަމަށްާވތީ ެއފަދަ ކަންކަމަްށ 

 ވަންވާނީ ަވރަށް ބޮޑަށްބެއްލެވުަމށް ފަހުގައިަކމަށް ދަންނަވަމެވެ. ފާހަގަކޮށްފައިވާ ިބންތައް އެހެްނަތންތަނަށް ބަދަލުކުރައް
މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ކައުންސިލުން ނަންގަވަމުން ގެންދަވާއިރު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ރަގަނޅަށް  .72

 .ސްޕަވައިޒުކޮށް ބަލަހައްޓައި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅުވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ކޮންޓްރެކްޓަށް މީޙުން ނެގުމުގަިއ ހަމަޖެހިފައިވާ ޢުޞޫލާއެއްގޮަތށް މީހުން ނެގުަމށާ ވަކިފަރާތަަކށް ބުރަވާގޮތަްށ  .73

 ކަންކަން ނުހިންގޭނެޮގތަކަށް އިާދރީ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
ތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ބަގީާޗ ހައްދާފައިވާކަން މިސްކިތާއި މިސްކިތު ގޯތި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ބަލައި ގޯތި  .74

ފާހަގަކުރަމެވެ.  އަދި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި މިސްކިތުގެ ގޯތިެތރޭގައި ހިޔާލިބޭގޮތަށް ގަސް ިއންދައި ހެއްދުން 
 މުހިއްމުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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  81ގެ  81ޞަފްޙާ: 

ޤަޥާއިދުން ބަަލހައްޓަުމން ގެންދެވުމަށް  ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަްނތައްތައް މިހާރު ބަލަހައްޓަމުން ެގންދާގޮތަށް .75

ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކަންތަްއވެސް ކަމާބެހޭ 
 ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ުކރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ދާގޮތް ރަގަޅުކަްނ ފާހަގަކުރަމެވެ. ރަށުގެ އެކިތަންތަނަށް ދަޅާއިފުޅި ރަށުތެރެއާއި، މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓެމުން .76
އުކުމާ،ކުނިފަދަތަކެތި އެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މީހުންގިނައިން އެއްވެުއޅޭ ތަންތަނުގަިއ 

ށަގެންނެވުމަްށ ޑަސްބިންބަހައްޓައި ކުންޏަށް ިހމެނޭ ތަކެތި ޑަސްބިނަށް އެޅުުމގެ އާދަތައް މީހުންގެ ކިބާގައި އަ
ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާ، ރަށުގެ އެކިތަންަތނަށް އެަފދަތަކެތި އުކުމުން ރަށުގެ ރީތިަކންގެއްލި ރަށަށް 
ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރުވެރިންނަށް ރަށާމެދު ނުރަނގަޅުގޮތަކަށް ދުށުމުެގ 

ރިކޮށް ރަށަކީ ރީިތ ސާފު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައި ަރށުގެ ަރއްޔިތުންނަށާއި ފުރުޞަތުކުޑަކުރުމަށް މީހުން ޭހުލންތެ
ޒިޔާރަތްކުރާމީހުންނަށް ހިތްގައިުމ މާހައުލަކަށް ހެދުމަްށ އިތުަރށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަްއ ކުރައްވަމުން 

 ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ބަަލހައްޓަމުން ގެންދާގޮތަށް ޤަޥާއިުދން ބަލަހަްއަޓމުން ގެންދެވުމަްށ  މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެްއޓުމުގެ ކަންތައްތައް މިހާރު .77

ދަންނަވަމެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ޞަރަޙައްދުތަކުގައި އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތެއްގައި އަިލ ނުހުްނަނކަން ފާހަގަކޮށް 
 އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ދަންނަވަން. 

މެ ރަގަނޅުނޫންކަން ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ފެނަކަ ކައުންސިލާއި ފެނަކައާއި އޮތް ގުޅޫންވެސް އެން .78
ބަދުނާމްކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަުމން ގެންދާތީ އެކަންވެސް މިއިދާރާއިްނ ކުށްވެރިކުރަން. އަދި ދިމާވާ ދަިތތައް ހައްލުކޮށް 

 ވަން.މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފެނަކައާއި ކައުންސިލާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށްވެސް ދަންނަ
ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ަކއުންސިލުން ނިންމެވުމުގެކުރިން ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދަވަމުން  .79

ނުގެންދަވާކަން ފާހަގަކޮށް މިހާަރށްވުރެ އިތުރަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯއްދެވުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް 
 ށް ދަންނަވަމެވެ.  ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަ
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