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ކުރިމަގަށް ރޭވުމާއި ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުން

ނ
ނިންމު ް

ޞަފްޙާ 66 :ގެ 1

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )1/1020ގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން،
ތ
ގތަށް ޯ
ޤނޫނުތަކާ އެއް ޮ
އހެނިހެން ާ
ޤނޫނު އަސާސީއާއި މިޤާނޫނާއި ެ
ނ ާ
ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަ ީ
ބަލައި ،އެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
ށފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ނިލަންދެ
ނޓަރިންގ އަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮ ް
މިގޮތުން ،މިމޮ ި

ލން ތައްޔާރުކޮށް އެކި މުއައްސަސާތަކަށް
އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެއްދޫ ކައުންސިލުން އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކައުންސި ު
މށް ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތްތައް
ނތައް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމަށާއި ،ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދިނު ަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތަކާއި ލިޔު ް
އވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންނަށް
ރވެމުންދާގޮތާއި ،ރައްޔިތުންގެ ބަ ި
ނންކު ެ
ދެމުންގެންދާގޮތާއި ،ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ބޭ ު
ދ
ޖތިމާޢީ ،އިޤްތިޞާދީ ،ޘަޤާފީ އަ ި
ކށް ،އި ް
މށް މަގުފަހި ޮ
އށް ނިންމު ަ
ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރާއި ،ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން އަމިއްލަ ަ
ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމަށް އެކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ،އެކަންކަން އެމަގުންކުރުމުގައި
ދނެގަތުމަށާއި އަދި  1021ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި އިސްލާޙް ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ތތައް ެ
ކައުންސިލަށް ދިމާވާ ދަ ި
ޓކައި ކުރެވޭ މޮނިޓަރިންގ އެކެވެ .މި މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓްގައި
ކަންކަމާއި ޕާރފޯމެންސް އިންޑެކްސްގައިވާ ކަންކަން ބެލުމަށް ަ
އރީ  16ން  1026ފެބްރުއަރީ  15ގެނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް
ބަލާލާފައިވާނީ  1025ފެބްރު ަ
ބލެއްދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނީ 1026
ގެންގޮސްފައިވާގޮތުގެ މައްޗަށެވެ .ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ި
ޓލް
ރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެ ޯ
ދ އަތޮޅު އުތު ު
ތ ކުރެވުނީ ނިލަން ެ
މޭ  11އިން  01ޖޫން  1026ގެ ނިޔަލަށެވެ .މިމަސައްކަ ް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނުން ކަނޑައެޅި  01މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކުންނެވެ.

އސަސާ
އ ް
ވނު މު ަ
ކރެ ު
މޮނިޓަރ ު
ނނު
ޤ ޫ
ބލެއްދޫ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާ
ރބުރީ ި
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތު ު
މއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި،
ނބަރު  )7/2010ގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަ ި
(ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ބފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫ ީ
ދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލި ި
ޝަޚްޞެކެވެ.
ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް
އދޫ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނެވެ.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެ ް
ރނީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު
މވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކު ަ
އ ކަނޑައަޅާ އެމަޤާމުތަކަށް ު
ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޤާމުތަ ް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ .އަދި މިމުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ
ދތަކެވެ.
ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަދާ ޤަވާޢި ު
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

އިދާރީ އޮނިގަނޑު
ބލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  1022މެއި  22ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ި
އވާ
ތރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއްނުވެއެވެ .ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލަށް ފާސްކޮށްދީފަ ި
ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރިފަހުން އި ު
ތއްބެވި މިސްކިތު މުވައްޒަފުންވަނީ
އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ޖުމްލަ  ( 11ތޭވީސް ) މަޤާމުއޮވެއެވެ .އަދި އޮނިގަނޑުގެ ދަށުގައި ި
 1025ވަނަ އަހަރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރައްވާފައެވެ .އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ
ނނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު
ބބު ް
ހމަވާ މީހުން ނުލިބުމުގެ ސަ ަ
ތެރެއިން  6މަޤާމަކަށް ޝަރުތު ަ
ވތީ
އންގަވާފައި ާ
ހން ނުލެއްވުމަށް ަ
 22( 13-B/CIR/2015/10އޮކްޓޯބަރު  )1025ސަރކިއުލަރ އިން މަޤާމުތަކަށް މީ ު
ވނީ މަޑުޖައްސާފައެވެ.
އެމަޤާމުތަކަށް މީހުން ލެއްވުމަށް ަ
މުވައްޒަފުން
ރ ( 01އަށެއް) މުވައްޒަފުންނެވެ.
ލއްދޫ ކައުންސިލްގައި  11މޭ  1026ގެ ނިޔަލަށްތިބީ އިދާ ީ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބި ެ
ކގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.
ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައިވާ ފަންތިތަ ު
މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް
ޢަދަދު
ސީނިއަރ ސްޓާފް

00

ޓ
މިޑްލް މެނޭޖްމަން ް

02

ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ

05

ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

01

ޖުމުލަ

01

ތ
ތިރީގައި އެވަނީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުގެ ނިސްބަ ް
ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެކެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި
ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ
13%

މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް
0%

ސީނިއަރ ސްޓާފް

25%

62%
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ލގައި
ދ ކައުންސި ް
ޅ އުތުރުބުރީ ބިލެއް ޫ
ނދެ އަތޮ ު
ތިރީގައި އެވަނީ ނިލަ ް
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ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު
#

ލެވެލް

ޢަދަދު

2

އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް

00

1

މެދުމަދުރަސީ

1

1

ވ
ޘާނަ ީ

2

1

ވ
މަތީ ޘާނަ ީ

1

1

ސެޓްފިކެޓް

1

ވރު
ލއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެން ަ
ނޖެހޭ މަސައްކަތާއި ހުނަރަށް ބަ ަ
ނ ކުރަ ް
ކފަންތިތަކުގެ މުވައްޒަފު ް
ށ ބަލާއިރު އެ ި
މަތީގައިވާ ތާވަލަ ް
އެނގޭނެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
ސެޓްފިކެޓް

ސާނަވީ

މަތީ ސާނަވީ

25%

މެދު މަދުރަސީ

38%

12%
25%

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެ ް
ފ .ބިލެއްދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ،
އަމީނީމަގު
ފޯން ނަންބަރު 611 0021 :ފެކްސް611 0515 :

އީމެއިލްbilehdhdhoo@hotmail.com :
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ރ
އދާ ާ
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ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު
ރއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ނިލަންދެ އަތޮޅު
އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް ،ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހި ާ
އުތުރުބުރީ ބިލެއްދޫ ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ.
ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް
ލއްދޫ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 12
ރބުރީ ބި ެ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތު ު
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ .މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.
ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށް ހިންގައި ،ރަށް ތަރައްޤީކޮށް ،މިޤާނޫނުގައި

(ހ)

ރށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަ
ރށުގެ ތަރައްޤީގެ
ވލާއި ،މިގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ަ
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަ ާ

(ށ)

ޕްލޭން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.
(ނ)

ރަށު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ސަރުކާރުން
ލ ސަރުކާރުން
ނފީޒްކުރުމަށް ރަށު ކައުންސި ާ
ރއިން ރަށު ކައުންސިލުން ތަ ް
އެކަށައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެ ެ
ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތަންފީޒް ކުރުން.

(ރ)

މގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި އަތޮޅު
ބލު ު
ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ެ
ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެދީ ،ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒްކުރުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވެ،
ސލުން ކަނޑައަޅާ
ސޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުން ި
އންސިލަށް ޖަވާބްދާރީވެ ،މިނި ް
މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅުކަ ު
ށހެޅުން.
ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯރޓް ހު ަ
މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު ފެންވަރުގައި

(ބ)

އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދާ ހިންގުން.
މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި ،މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު ރައްޔިތުންގެ

(ޅ)

ނަމުގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުން.
(ކ)

އޓުން.
ރަށުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެ ް

(އ)

ތޞާދީ ނުވަތަ
އއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޤް ި
ނއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫ ާ
ކށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި އަދި މިފަދަ
އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަ ަ
ކރުމާއި މިފަދަ
ތނުގައި އިންވެސްޓް ު
ތތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަން ަ
އހެން ފަރާ ް
ތަންތަން ެ
ލގެ ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން.
އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސި ް
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ

(ވ)

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ށގެ ލޭންޑްޔޫސް
ޤނޫނާއި ރަ ު
ހރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާ
ދ ދިވެ ި
މަތިން އަ ި

ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ ބިމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ފަޅާއި
ކރުމާއި ދިނުން.
ބިން އެކި ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫ ު
(މ)

ޢ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި
އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާ ީ
މިލްކުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި ،މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާއިދުގައިވާ
ފރާތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ދޫކުރުން.
ރތް ަ
ގޮތުގެ މަތިން ،އެހެން ފަ ާ
ލ
ނނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާ ީ
ށ ޤާ ޫ
ވ ފައިސާ ހޯދުމަ ް
ށ ބޭނުން ާ
ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަ ް

(ފ)

އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ
އކި ކަންކަމަށް
ޙައްޤުތަކާއި މަސްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު ެ
ފަންޑު ދިނުން.
(ދ)

ތކުގައި ކުރީގެ
ވ ޙާލަތް ަ
ސލްގެ ނަން ބަދަލު ާ
ދލުވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުން ި
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބަ ަ
ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާވުން.
ނ ހެދޭ ޤަވާއިދާ
ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެންދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މިޤާނޫނުގެ ދަށު ް

(ތ)

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ފީ ކަނޑައެޅުމާއި ފީ ނެގުން.
ގ
އގޮތްވާ ގޮތު ެ
ށޓަކާ ކޮންމެހެން ނަގަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ޤާނޫނާއެ ް
ދ އާއްމު ބޭނުމަ ް
ބންތަކާއި މު ާ
މީހުންގެ އަމިއްލަ ި

(ލ)

ތން ނެގުން.
ށފަހު އެފަދަ ތަން ަ
ދނުމަ ް
މަތިން ޢަދުލުވެރި ބަދަލު ި
ސލްގެ އުޅަދުފަހަރާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި ،ޕާކުފަދަ
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަންތަނާއި ކައުން ި

(ގ)

ނންދިނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން.
އާއްމު ތަންތަނަށް ަ
(ޏ)

ތން ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތުން ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުން.
ރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައިދާން ފަދަ ތަން ަ

(ސ)

އ އެއްބާރުލުން
ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާ ި
ދިނުން.

(ޑ)

ފނުވުން.
ތތަކަށް ޮ
ނފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާ ް
މިޤާނޫނުގައި ބު ެ

(ޒ)

ނ ކުރުން.
ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ބޭނު ް

(ޓ)

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

(ޔ)

ރަށުގައި އަމާން އަދި ސުލްހަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި އެއްމެހައި
ކަންކަން ކުރުން

ޞަފްޙާ 66 :ގެ 1

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

(ޕ)

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ގ ދާއިރާގައި އެއްވެސް
ނ ނުވަތަ ކައުންސިލް ެ
ތރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެ ް
ކައުންސިލްގެ އިހުތިޞާޞްގެ ެ
މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙްޤީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ
އެހީތެރިކަމަށް އެދުން.

(ޖ)

ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން

(ޗ)

ވސް ކަންކަން ކުރުން.
ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫން ެ

ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް
ނ
ދ ކައުންސިލު ް
ލންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެއް ޫ
ކއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،ނި ަ
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަ ާ
ނގެ
މށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ު
ތިރީގައިވާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނު ަ
 11ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ.
(ހ)

ނ
އޓު ް
ރަށުގެ މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެ ް

(ށ)

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

(ނ)

މއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގުން.
ލހެއްޓު ާ
ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެ ެ

(ރ)

ށޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު
ނ ހު ް
ވ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތް ާ
އޓުން.
މތުކޮށް ބެލެހެ ް
ތޮށްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަ ނޑު މަރާ ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަރަންޓާ ،ފެނާ ،ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްފަދަ އާއްމު

(ބ)

ޓން.
ޚިދުމަތް ހިންގާ ބެލެހެއް ު
ތވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރައިމެރީ ހެލްތް ކެއަރއާއި ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮ ް

(ޅ)

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ،ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ

(ކ)

މގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތި ކުރު ު
އރްޝީފްކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ
ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ ލިއުންތައް ަ

(އ)

ތކުގެ އެހީގައި
އ ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތް ަ
ބލެހެއްޓުމާ ި
ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ،ލައިބްރަރީގައި ެ
ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން.
(ވ)

ނތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި
އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި ،ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބި ް
ޢާއްމު ޕާރކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

(މ)

ކޒު ހިންގުމާއި
އކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރު ަ
ނ އިޖުތިމާޢީ ރަ ް
ތވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮ ް
ށ
ކ ް
ގޭތެރޭގަ ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުށްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަ ަ

ޞަފްޙާ 66 :ގެ 20

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ނށް އެހީތެރިވެދީ
ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ަ
މއް ޤާއިމު ކުރުން.
ޓނެ ނިޒާ ެ
އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއް ޭ
ގ
ރޟްނުވާ ގޮތު ެ
ށގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާ ު
ތން އަދި ރަ ު
ނ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ި
ހ ޤާނޫ ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެ ޭ

(ފ)

މަތިން ،ރަށުން ބިން ދޫކުރުމާއި ބިމާ ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ
ހޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގައި
ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެ ާ
މބެހޭ
ހންގާ ބި ާ
ގތުން ި
ނ ރަށުގެ ބިމާ ގުޅޭ ޮ
ހއްޓައި އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތު ް
ލ ަ
އިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަ ަ
ތކުގައިވާ ގޮތުގެ
ޤނޫނު ަ
ހ ޤާނޫނާއި މިނޫންވެސް ާ
ކ ރޑްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެ ޭ
އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެ ޯ
އޓުން.
މަތިން ބެލެހެ ް
(ދ)

ތރު އެކުލަވައި
މއި ބިމާއި ބެހޭ ޤައުމީ ދަފް ަ
ފތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓު ާ
ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަ ް
މޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބނުންވާ ަ
ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ޭ

(ތ)

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން.

(ލ)

ށކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއި ،ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން
ޤަބުރުސްތާން ބެލެހެއްޓުމާއި ކަ ު
ހަމަޖެއްސުން.

(ގ)

އޓުން.
އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެ ް

(ޏ)

މ
ނ އަދި ޤައު ީ
ފހަގަކޮށް ،ދީ ީ
ގތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ާ
ނނާއި ޤައުމީ ޮ
ދީނީ ގޮތު ް
އިޙްތިފާލްތައް ބޭއްވުން.

(ސ)

މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް
ލހެއްޓުން.
ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެ ެ

(ޑ)

ރޭގަ ނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން.

(ޒ)

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

(ޓ)

ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

(ޔ)

ޓތަކާއި ކެފޭތަކާއި
ކއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަން ް
ފހާރަތަ ާ
ތންި ،
ގތްވާ ގޮތުގެ މަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއް ޮ
ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ،ހުރޭތޯ ބަލައި ،އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން.
މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި ،އިންޖީނުނުލާ އެއްޗިހި ދުއްވުމުގެ

(ޕ)

މންގެ އަތުން
ލހެއްޓުމާއި ،ޢާން ު
ނތިޒާމްކޮށް ބެ ެ
އ ް
މތިން ި
އ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
ޤނޫނާ ި
ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ބހޭ ވުޒާރާއިން
ދ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ެ
ޑގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ޭ
ފީނަގައިގެން ،އެއްގަމާއި ކަނ ު
ލހެއްޓުން.
ކަނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެ ެ
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މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

(ޖ)

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛްކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
އެހީތެރިވެދިނުން.
ށ
ނނުތަކުގެ ދަށުން ރަ ު
ތންނާއި އެކިއެކި ޤާ ޫ
ރގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮ ު
ރަށުކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއި ާ

(ޗ)

ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް
ލ
ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި ،އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި ،ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠި ް
ކުރުން.
(ހހ)

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި،
އެރަށެއްގެ ރެޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި ،ރަށްވެހި ނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި،
ޓން.
އަދި އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއް ު

(ހށ)

މށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.
ރަށުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަ ަ

ކައުންސިލަރުން
ގ
ދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު ެ
ނ ި
ބލެއްދޫ ކައުންސިލް ހިންގަ ީ
ރބުރީ ި
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތު ު
ކށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.
ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބު ޮ
އދޫ ކައުންސިލަކީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެއްދޫ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެ ް
ނމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
އދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ަ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެ ް
 .2ޢަލީ ސަލީމް

ރައީސް

 .1އަޙްމަދު ފަވާޒު

ނާއިބު ރައީސް

 .1ރަމްޒީނާ އަފީފު

މެމްބަރު

 .1ޙަސަން މައުމޫނު

މެމްބަރު

 .5ޢުމަރު ޒާހިރު

މެމްބަރު
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ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
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 2ކައުންސިލް ހި ް
ލ
މަސައްކަތު މާޙައު ު
ދ
ވޢި ު
ޤ ާ
ނގާ ަ
 2.2ކައުންސިލްގެ ހި ް
ދށުން
ނނުގެ  222ވަނަ މާއްދާގެ ަ
ޤ ޫ
ހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާ
ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ދިވެ ި
ނގާ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުންނެވެ.
ރބުރީ ބިލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ހި ް
ލވާލާފައިވާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތު ު
ބާރުލިބިގެން ކައުންސިލުން އެކު ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ތމަ ދައުރުގެ  01ވަނަ
އ ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ފުރަ ަ
 .2ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު 16 ،ފެބްރުވަރީ  1022ގަ ި
ކން.
ބައްދަލްވުމުން ފާސްކޮށްފައި ވާ ަ
 .1ލޯކަލް

ގަވަރމަންޓް

އން
އޮތޯރިޓީ ި

ހިންގާ

ޤަވާއިދަށް

ހޅާފައިވާ
ހށަ ަ
ު

އިސްލާޙްތަކުގެ

ތެރެއިން

1

އިސްލާޙެއް

ގެނެވިފައިވާކަން .ފުރަތަމަ އިސްލާޙް ގެނެސްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  12ވަނަ ޖަލްސާއިން  21އޮކްޓޫބަރު 1021
ގައި އަދި ދެވަނަ އިސްލާޙް ގެނެސްފައިވަނީ ދެވަނަ ދައުރުގެ  1ވަނަ ޖަލްސާއިން  11މާރިޗް  1021ގައިކަން.

އ
އދަލުވުންތަ ް
މ ބަ ް
 2.1ކައުންސިލްގެ ޢާން ު
އކު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  225ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ހަފްތާ ަ
އ ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމް ކުރެއެވެ.
އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެ ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ގ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  225ވަނަ މާއްދާއާއި ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް ެ
ވފައިނުވާކަން .ނަމަވެސް
ނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަލްސާތައް ބާއް ާ
ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  21ވަ ަ
ކން.
އ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައިވާ ަ
ކައުންސިލް ބައްދަލުމުގެ ނަމުގަ ި

 .1ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ކޮންމެ
ނ
ވ ް
ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ .ޢާންމުކޮށް ބައްދަލު ު
މ
އވެ .އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެނަ ަ
ބާއްވާނީ ކޮންމެ ބުދަދުވަހެއްގަ ެ
ލ
އ ި
ނ ކަމަށް އޮތްނަމަވެސް އާންމު ބައްދަލުވުން އަދި ކު ް
ދވަހު އެބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާ ެ
ޖެހިގެން އަންނަ މަސައްކަތު ު
ގއިކަން.
ބައްދަލުވުންވެސް ބާއްވާފައިވަނީ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގެ ގޮތު ަ

ވމުގެ  1ދުވަސް ކުރިން
 .1ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގެ ގޮތުގައި ބާއްވާ ބައްދަލްވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ،ބައްދަލްވުންތައް ބޭއް ު
ނށް ލިޔުމުން ޖަލްސާތަކަށް ދަންނަވާފައިވާކަން.
މެންބަރުން ަ

 25 .1ފެބުރުވަރީ  1025ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ  11އާންމު ބައްދަލްވުމެއް ބާއްވަން ޖެހޭކަން .ނަމަވެސް ކައުންސިލް
ބައްދަލުވުމުގެ ގޮތުގައި  13ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ފައިލް ކުރެވިފައިވާކަން.

 .5ދެ ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
ޞަފްޙާ 66 :ގެ 21

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ށ
ތ ް
 .6ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  220ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ ަ
ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިނުވާކަން .ނަމަވެސް ބައެއް ކަންތައްތާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރާކަން އަދި
ދުވަހު ޔައުމިއްޔާގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.

އ
އދަލުވުންތަ ް
ބ ް
ކއްލި ަ
 2.1ކައުންސިލްގެ ު
ދގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި
މގެ ޤާނޫނުގެ  226ވަނަ މާއް ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 15ފެބުރުވަރީ  1025ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  226ވަނަ
ކން ލިޔެކިއުމުން ރަގަޅަށް އެގެންނެތްކަން
މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާ ަ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ދގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ
ގމުގެ ޤާނޫނުގެ  225ވަނަ މާއް ާ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން ު
އދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ ޢާންމު
ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބަ ް
ވއްޖެނަމަ ސަބަބު ރަގަޅަށް ލިޔުއްވައި އެހަފްތާގައި ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވުނު ސަބަބު ލިއުމުން
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވެވޭގޮތް ނު ެ
ގއާއި ،ކައުންސިލުން ކަންކަން
ޢންމު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމު ަ
އެގޭގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެާ .
ނިންމުމުގައި ކައުންސިލަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ހުރަސްއެޅި ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ
ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅި ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީ ކައުންސިލް
ލން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަދު ޙާލަތްތަކުން
ރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫ ު
އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ ީ
ނ ކަންކަން
ކ ކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްސިފައެވެ .ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ފަރާތު ް
ޙާލަތެކެވެ .އަދި ހަމަ އެއާއެ ު
މ ކަމާއެކު
އދޭގޮތަށް ހަމަހަ ަ
ގ ެ
ނ ނިންމައިދޭ ،ރައްޔިތުން ެ
ށ ކަންކަ ް
ރތްތައް ރައްޔިތުންނަ ް
ނތިޚާބުކުރާ ފަ ާ
ނިންމުމަށް އި ް
ކަންކަންކުރެވޭ އިންތިޒާމުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާ ފޯރަމެވެ .ވީހިނދު ،މިއަސާސީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި
ކައުންސިލުން ފަރުވާ ކުޑަކުރަމުންދާނަމަ ،އެކަމަކީ މިކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ.
ދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
ގމުގެ ޤާނޫނުގެ  220ވަނަ މާއް ާ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން ު
މން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަ ު
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ތިރީގައި އެވަނީ  16ފެބުރުވަރީ  1025އިން  15ފެބްރުވަރީ  1026ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލަރުންގެ ހާޟިރީ އެނގޭނެފަދަ
ޗާޓެކެވެ.
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ކައުންސިލަރ ޢުމަރު ޒާހިރު
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ކައުންސިލަރ ރަމްޒީނާ އަފީފް
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:
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1
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12

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :
0

0

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ކައުންސިލަރ ޙަސަން މަޢުމޫން
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ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .2ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ ރެކޯޑަށްބަލާއިރު ގިނަ ކައުންސިލަރުން ގަޑިޖެހިގެން އިދާރާއަށް ޙާޟިރު ވެލައްވާފައިވާކަން.
 .1ކައުންސިލަރުން ރަސްމީގަޑީގައި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރައްވާ ވަގުތު މަދުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ށ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާތަކާއި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާގޮތުން ،ރަ ު
ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ،ރައްޔިތުން އެކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރައްވާފައިވާ  5ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް
ނނުން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހައި
އެކުލެވިގެންވާ ރަށު ކައުންސިލްކަމަށްވީ ހިނދު ،ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަކީ ،ޤާ ޫ
އއި ،ކައުންސިލުން ނިންމަވާ
މގައި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގަ ާ
ޙއްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދިނު ު
ޚިދުމަތްތަކާއި ،ރައްޔިތުންގެ ަ
ނ ތަންފީޒުކުރަން ތިއްބަވާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިމަތީގައި ރީތި ނަމޫނާއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެ
އެންމެހައި ކަންކަން ޢަމަލީގޮތު ް
ނތީ ،ކައުންސިލަރުން އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވުމުގައާއި ،މަސައްކަތުގައި ނަމޫނާ ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި
ބޭފުޅުންކަމަށް ވާންޖެހޭ ެ
ގ
ނނާނެގޮތެއް ެ
އޔިތުންނަށް ފެ ް
ނން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ރަ ް
ވެވަޑައިގެން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލެއްގެ ބޭ ު
އ ދަންނަވަމެވެ.
ގންދެވުން ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭކަމުގަ ި
މަތީން ކަންކަން ކުރައްވަމުން ެ
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ފޯންTel: 6740017:
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މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ށއަރާ ޙާލަތްތައް
ގއި މަސްލަޙަތު ފު ު
ދ ަ
ނގެ މެ ު
 2.1ކައުންސިލަރު ް
ވސް
ދގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއް ެ
ވނަ މާއް ާ
މގެ ޤާނޫނުގެ ަ 216
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ބރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ
ވތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެމެން ަ
މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާ ނު ަ
ށ
މއްގައި ބައިވެރިވެގެންނުވާނެކަމަ ް
ދައުރެއްއޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ މިފަދަ މެންބަރަކު އެބައްދަލުވު ެ
ބުނެފައިވެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .2ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތު މެދުވެރިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެކައުންސިލަރަކު ތަނާޒުލް ވަމުން
ގޮސްފައިވާކަން.

ނ
ނގާ ޤަވާއިދުގެ  12ވަ ަ
އޖެނަމަ ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް ހި ް
 .1ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ހާލަތެއް ދިމާވެ ް
ބޔާންކޮށްފައިވާކަން.
މާއްދާގައި ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް ަ

 .1މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތެއް އަދި ދިމާވެފައިނުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނ
ކންކަން ހިންގެވުމަށް ސަމާލުކަ ް
ށއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ޤަޥާޢިދު ހަމަޖެފައިވާގޮތަށް ަ
ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަހަތުފު ު
ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އ
މންތަ ް
 2.5ކައުންސިލްގެ ނިން ު
ކރާ
ދގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ފާސް ު
މގެ ޤާނޫނުގެ  221ވަނަ މާއް ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ .މިގޮތަށް ހާމަނުކުރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ޞައްޙަ އަމުރެއް ކަމުގައި
ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ލ ކޮށްފައިވާކަން.
 .2ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ފައި ް

ނމު ކުރުމަށް ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 11
ނތައް ޢާ ް
ނތަކުން ނިންމާ ނިންމު ް
 .1ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލްވު ް
ކށްފައިވާކަން.
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ޮ

އ
މންތަ ް
ދގެ ދަށުން ނިން ު
މގެ ޤާނޫނުގެ  221ވަނަ މާއް ާ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
އ
އޓާފައިވާ ނޯޓިސްބޯޑުގަ ި
މންނަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން ބަހަ ް
މ ކުރަމުން ގެންދާކަން .ނަމަވެސް ޢާއް ު
ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޢާން ު
ގންދަވާކަން.
އޓަމުންނު ެ
ނނެހެން ބަހަ ް
ނ ާ
ނނަށް ފެ ް
ނިންމުންތައް ޢާއްމު ް

މލު ކުރަމުންނުދާކަން.
ތކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޢަ ަ
ނ ަ
 .1ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމު ް
ތކުގައި ކައުންސިލަރުން ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން.
ނ ަ
 .5ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމު ް

ކން.
މކޮށްފައި ނުހުންނަ ަ
 .6ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާ ފޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން ނުވަތަ ފުރިހަ ަ
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .2ކައުންސިލުން

ނތަކަށް
މ ް
ނިންމާނިން ު

ފިޔަވަޅުއެޅުން

މިހާރަށްވުރެ

ހަރުދަނާކުރުމަށާއި

ކައުންސިލުން

ނިންމާ

ށ
ގތެރެއިން ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވިސަބަބުތައް އެގޭގޮތަ ް
ނިންމުންތަކު ެ
ވމެވެ.
މށް ދަންނަ ަ
ފާހަގަކޮށް ބެހެއްޓެވު ަ

މ އެއަމުރަކީ ޞައްޙަ
ތއް ޢާއްމުކޮށް ހާމަނުކުރެވޭނަ ަ
 .1ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައް ަ
އަމުރެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  221ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާތީ
އެގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޢަމުރުތަކާއި ،ޤަރާރުތައް
އސުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
ޢާއްމުކުރާނެ އުޞޫލެއް ފާސްކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެ ް

ނންމެވުމާއިއެކު ވީހާވެސް
ދލުވުން ި
މ ނިންމުންތައް ބައް ަ
މއި ކުއްލި ބައްދަލުވުމުން ނިން ާ
 .1ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވު ާ
އަވަހަކަށް ތައްޔާރު ކުރައްވައި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު ޢާންމުނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ނޯޓިސް
ބޯޑުގައިވެސް އާންމު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ރހަމަ
ނނަވާ ފޮތް" ފު ި
ހ ކަމަކަށްވުމާއިއެކު "ޖަލްސާއަށް ދަ ް
ރކޯޑްސް ބަލަހައްޓަންޖެ ޭ
ެ
 .1ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ
ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އ
މޢާމަލާތާ ި
ފންގެ ު
މވައްޒަ ު
ދރީ ު
އ އި ާ
ރންނާ ި
ލ ު
އ ކައުންސި ަ
ކންކަން ނި ންމުމާ ި
 2.6ކައުންސިލުން ަ
ނ
ކޯޑިނޭޝަ ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .2ސަރުކާރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން ފޮނުވާ މައްސަލަ އަދި ރައްޔިތުންނާގުޅޭ މައްސަލަތައް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 1
ދުވަސްކުރިން އެޖެންޑާ ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން.
އ
ނންމާފައިވާކަން .އެގޮތުން  01ޖުލަ ި
 .1މެމްބަރުންނާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ  06ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ި
 1021ގައި ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު ފަވާޒު ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތްތަކާއި /ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ
ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން ،ކައުންސިލަރ ޙަސަން މައުމޫން އަސާސީ ކަންކަމާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ،ކައުންސިލަރ
ރ އަސާސީ ކަންކަމާއި
އދި ކައުންސިލަރ ޢުމަރު ޒާހި ު
ރަމްޒީނާ އަފީފް ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތައް ަ
އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލަރުންނާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާކަން.
ނ ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާއި ރައީސްއާއި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އެންމެ ރަގަޅުނޫންކަން
 .1ދިމާވާ ބައެއްކަންކަމުގެ ސަބަބު ް
ފާހަގަކުރެވޭކަން.
އތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރެވި މަސައްކަތް ހިންގަމުންދަނީ ބިއުރޯ މެދުވެރިކޮށް
 .1ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންތަ ް
ޒިންމާދާރުވެރިޔާކަން.
ތއްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރުމަށް ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ޢަމަލު
 .5ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަން ަ
ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލްގެ  1.5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން .އެއްގޮތަކީ ކައުންސިލްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބެހެއްޓުން
މ ނިންމުންތައް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ސެކްޝަންތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އެދޭ
ނުވަތަ ކައުންސިލުން ނިން ާ
ފޯމުންކަން.
 .6ރައީސްއާއި މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން އެދެވޭގޮތެއްގައި ރަނގަޅު ނޫންކަން.
 1025 .1ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންގެ  20ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލްކޮށްފައިވާކަން.
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި ،ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ
ރއީސާއި ނައިބު ރައީސާއި އެހެން ކައުންސިލަރުންނާއި
ނނަ ގުޅުމާއި ،ކައުންސިލްގެ ަ
އާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އޮ ް
ލސިސްއެއް ހެދުމަށް މޮނިޓަރިންގ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް  1ކައުންސިލަރުން
އޮންނަގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން އެނަ ި
މ
ވތީި ،
ތިއްބެވިއިރު އެންމެ ކައުންސިލަރެއް ފިޔަވައި އަނެއް ދެ ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ލިބިފައިނު ާ
ރވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ޖުމްލަގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ
އެނަލިސިސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތް ވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކު ެ
މތާއި އަދި ކައުންސިލަރުންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އަދި
ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫ ާ
ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި ދެމެދު މަސައްކަތަށް ފަހިވާގޮތަށް ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ގ މަސައްކަތްތަކީ ،ވަރަށްފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރަށްރަށުގެ
 .2ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކުރެވެމުންދާ މޮނިޓަރިން ެ
ގ ކަންތައްތައް ރަގަޅުކޮށް
ކަންތައްތައްބަލައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމާއެކު އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ރަށްރަށު ެ
ރަގަޅު މުޖްތަމަޢަކަށް ހެދޭތޯ ބެލުމަށްކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށްވާތީ ،ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް
އ
މޢުލޫމާތުތަ ް
ނ ބޭނުންވާ ަ
ތ ް
މޖެއްސުމަށްޓަކައި މޮނިޓަރިންގ ޓީމަށް ކައުންސިލަރުންގެފަރާ ު
ގނެގޮތެއް ހަ ަ
ހަރުދަނާކޮށް ހިން ޭ
ނ ކައުންސިލަރުން ދެއްވާ
ށ ހޯދޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސިއްރެއްގެގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަމެއްކަމު ް
ތ ް
ޤަޥާޢިދުން ދެއްވުމަށާއި ،މިގޮ ަ
ކށް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ނސިލަރުންނަށް ހަނދާން ޮ
ތކަށް ނުވާނެތީ އެކަންވެސް ކައު ް
މައުލޫމާތަކީ ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމަ ަ
 .1ކައުންސިލަރުންނާއި ރައީސްއާއި އަދި މުވައްޒަފުންނާއި ރައީސާއި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރެއްވުމަކީ ކައުންސިލްގެ
މގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށްވާތީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަސައްކަތްކުރައްވައިގެން
ކަންކަން ރަނގަޅަށް ހިންގެވު ު
ގުޅުން ރަނގަޅުކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ހށަހެޅޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެއްވުމަށާއި،
ށހެޅުމުގައި ،ލިޔުމުން ކަންކަން ު
 .1ކައުންސިލަށް ކަންކަން ހު ަ
ށހެޅުއްވުމަށާ ،ކައުންސިލަރުން
ކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަތައް ޤަޥާއިދުން އެޖެންޑާކޮށް ޢާންމުބައްދަލުވުމަށް ހު ަ
ލވުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން
ދ ު
ޢންމު ބައް ަ
ބން ާ
ހށަހެޅޭ ތަރުތީ ު
ނ ު
ހފައިވާގޮތު ް
ކ ޤަވާޢިދު ހަމަޖެ ި
ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ މައްސަލައަ ީ
މށް ދަންނަވަމެވެ.
ނިންމަވަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއްކަ ަ
ހއްޞާ ކުރުމަށް ފޯމެއް
ނތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ޝެކްޝަންތަކަށް މަޢުލޫމާތު ި
 .1ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމު ް
ދ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރާ ކަމެކެވެ.
ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތުމަކީ ނިލަން ެ
މށާއި ،އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަކީ
ލވުންތައް ޤަވާއިދުން ބޭއްވެ ު
 .5ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަ ު
ނިންމަވާ

ނކަން
ކަ ް

ކައުންސިލުން
މުވައްޒަފުންނަކީ

ތަފާތު

އއްގެ
ދބަ ެ
ެ

ކުޑަކުރައްވައި

އެއްޓީމެއްގެ

ރަށުކައުންސިލެއްގެ

ޢަމަލީގޮތުން
ގޮތުގައި

ގޮތުގައި

ފުރިހަމަބޭނުން

ނޖެހޭ
ހިންގަވަ ް

މަސައްކަތްތައް

އެކުވެރިކަމާއެކު

ރައްޔިތުންނާ

ށ
ރަށަ ް

މުވައްޒަފުންކަމުން

ކުރައްވަންޖެހޭ
މަސައްކަތްކުރެވޭނެ
ފެންނާނެގޮތަކަށް

އންސިލަރުންނާއި
ކަ ު

މުވައްޒަފުންގެ

ގޮތުގައި

މާހައުލެއް
ކތްތައް
މަސައް ަ

އިދާރީ
ދެކޭދެކުން

ޤާއިމްކުރެއްވުމާއެކު،
އ
ގެންދެވޭނެގޮތެ ް

ހަމަޖެއްސެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
 .6ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި ،ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ
ރއީސާއި ނައިބު ރައީސާއި އެހެން ކައުންސިލަރުންނާއި
ނނަ ގުޅުމާއި ،ކައުންސިލްގެ ަ
އާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އޮ ް
ލސިސްއެއް ހެދުމަށް މޮނިޓަރިންގ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް  1ކައުންސިލަރުން
އޮންނަގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން އެނަ ި
މ
ވތީި ،
ތިއްބެވިއިރު އެންމެ ކައުންސިލަރެއް ފިޔަވައި އަނެއް ދެ ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ލިބިފައިނު ާ
ރވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ޖުމްލަގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ
އެނަލިސިސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތް ވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކު ެ
ޞަފްޙާ 66 :ގެ 21

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

މތާއި އަދި ކައުންސިލަރުންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އަދި
ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫ ާ
ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި ދެމެދު މަސައްކަތަށް ފަހިވާގޮތަށް ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
ތިރީގައި އެވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި،
މުވައްޒަފުންނާ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލަރުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތް
ވ
ރގައި އެވާ ސުވާލުތައް ކުރުމުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންދީފައިވާ ޖަވާބުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައި ާ
ތން ތި ީ
ރާވާފައިވާގޮތާއި ބެހޭގޮ ު
އެނަލިސިސްއެކެވެ.
ނ
އގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދޭތެރެ ދެކެ ީ
 .2މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ،ޓީމެ ް
ކިހިނެތް؟
ވަރަށް ރަނގަޅު

ކަމުދޭ

ރަނގަޅު

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

0%
0% 0%
50%

50%

ފސްކުރާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފަށް އެނގޭ މިންވަރާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟
 .1ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ާ
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ކަމު ޭ
ދ
0%
0% 0%

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

25%
75%

 .1ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ކަމުދޭ
0%

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

0% 0%
25%

75%
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ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު
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އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ތއް މުވައްޒަފަށް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟
ނ ަ
 .1ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމު ް
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ކަމަކު ނުދޭ

ކަމުދޭ

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

0%
0% 0%
25%
75%

ވރަކަށް؟
ވ އެހީތެރިކަން ލިބެނީ ކިހާ މިން ަ
 .5މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސުޕަވައިޒަރުގެ ކިބައިން މުވައްޒަފަށް ބޭނުން ާ
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ކަމުދޭ
0%

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

0%
25%

50%
25%

ނޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟
 .6އެހެން ސެކްޝަންތަކުންނާއި ޔު ި
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ކަމުދޭ
0%

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

0%

25%
0%
75%

ލތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް މުވައްޒަފަށް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟
 .1ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ އުޞޫ ު
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ކަމަކު ނުދޭ

ކަމުދޭ

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

0%
25%
50%
25%

0%
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ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރން
ކ ު
ނޓަރ ު
ޓ ކުރުމާއި މޮ ި
އ ރިޕޯ ް
ގގޮތް ބެލުމާ ި
 2.1މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނ ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .2ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައަޅާ ލިޔެފައިވާކަން.
ސ
ވފައި ވާކަން .ނަމަވެ ް
ގ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލެ ި
ގތް ބެލުމު ެ
ނހިނގާ ޮ
ހށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ު
 .1ދުވަހުން ދުވަ ަ
އޓެމުންނުދާކަން.
މަސައްކަތް ނިންމެމުންދާވަރު އެންމެރަނގަޅަށް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެ ް
ގ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން.
ނގުން ޙަވާލުވެފައި ތިބޭފަރާތްތަކު ެ
 .1ސެކްޝަންތަކާއި ،ޔުނިޓްގެ ހި ް
ތއްގައި ލިބޭކަން.
ހތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އެކަށީގެންވާ ގޮ ެ
 .1މުވައްޒަފުންނަށް ސުޕަވައިޒަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެ ީ
 .5ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެހެން ސެކްޝަން /ޔުނިޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް
އެނގޭކަން.
 .6ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވާކަން .އަދި އެފޯމްތައް ރެކޯޑްފައިލްގައި ހިމަނާފައިވާކަން.
 .1ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ސުޕްވައިޒަރެއް ހަމަޖައްސާ އެ ސުޕްވައިޒަރުންގެ މައުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން.
ނ.
 .1މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދައިގައި ލިޔުނު ނަމަވެސް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި ނުހުންނަކަ ް
 .1މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭންވާނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާކަމުގައިވިޔަސް ބައެއްފަހަރު އެކިއެކި
ކައުންސިލަރުން ހުއްދަދީފައި ހުރިކަން
 .20ނުރަސްމީ ގަޑިގެ ޙާޟިރީގައި ވެރިން ސޮއިކޮށްފައި ނުހުންނަކަން.
 .22ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒްކުރެވިފައި ނުހުންނަކަން.
 .21މަސައްކަތު

އަޙްމަދުޝާކިރު

މޫސާ

ނުރަސްމީގަޑީގައި

ކޮށްފައިވާ

ބައެއްމަސައްކަތްތަކަށްދޭންޖެހޭ

ފައިސާ

ނުދީ

ވއެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން
ހިފަހައްޓަވާފައިވާ ކަމުގެ ޝަކު ާ
ލކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ފައިލްކުރެވިފައިވަނީ ވަކި ތަރުތީބެއް
 .21ފައިލިން ސިސްޓަމް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައިނުވާކަން .ފައި ް
ފއިލްގެ ނަމާއި ނުގުޅޭ
ކން .ބައެއް ފައިލްތަކުގައި އެ ަ
ހން ނޫން ަ
ފސޭހައިން ފެންނާނޭ ެ
ނންކަން .އަދި ަ
ޫ
ބަލައިގެން
ތގައި މައްސަލަތައް ފައިލްނުކުރެވި ނެތްކަން.
މައްސަލަތައް ފައިލްކުރެވިފައިވާކަން .ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަ ީ
 .21މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑިޖައްސާ ފޮތް ޤަޥާއިދުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވީނަމަވެސް ބައެއް މުވައްޒަފުން ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު
ސްޕަވައިޒަރ ސޮއިނުކޮށް ހުންނަކަން.
މވެސް ބައެއް ޔައުމިއްޔާތަކުގައި ޙާޟިރީގެ ބައި ފުރިހަމަ
އހެންނަ ަ
ޔ ފައިލްކޮށްފައިވާކަންެ .
 .25ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ޤަވާއިދުން ލި ެ
ކުރެވިފައިނުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .2ޕާފޯމެންސް އެޕްރެއިޒަލް ހަދާފައިނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމެންސް އެޕްރެއިޒަލް ހަދާ ފައިލްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .1މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމަވަމުންދާ މިންވަރު ބެއްލެވު ަ
ބލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް
ޖހޭ މައްސަލަތަކާއި ފައިލްކޮށް ެ
ގންގުޅެން ެ
 .1ނުނިމި އަތްމަތީގައި ެ
ދަންނަވަމެވެ .އަދި މައްސަލަތައް ނިންމުމާއިއެކު ފައިލް ކުރެއްވުމުގައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ފައިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އސާ ފޮތް ޤަވާއިދުން މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަ ކުރޭތޯ ސްޕަވައިޒަރު ބެލުމަށް ޚާއްޞަ
 .1މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑި ޖަ ް
ސަމާލުކަމެއް

ދެއްވުމަށާއި،

ރަސްމީގަޑީގައި

ކުރެވޭމަސައްކަތްތައް

ހަރުދަނާކަމާއެކު

ތއް
ހިގާނެގޮ ެ

ހަމަޖެއްސެވުމަށް

ދަންނަވަމެވެ.
ޞަފްޙާ 66 :ގެ 11

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ނކަން އޮންނަ އުޞޫލާއި
 .5އިތުރުގަޑީގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށާއި ،އެކަ ް
އެއްގޮތަށް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ،އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒަރުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ
ތެރެއިން ކުރުމަށާއި ،އިތުރުގަޑީގެ ރެކޯޑްސްތައް ޤަޥާޢިދުން ބަލަހައްޓައި ،ލިޔެކިޔުންތައް ދިމާވާނެހެން ފުރިހަމަކުރައްވައި،
ދއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ލިޔެ ބަލަހައްޓަވަމުން ގެން ި
 .6ނުރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފަކުލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވައިފިނަމަ ،ނުވަތަ ކޮށްފައިވާނަމަ އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާއެއް
ޤަޥާޢިދުން

ދެއްވުމަށާއި،

މުސާރައިގެގޮތުން

ޚާއްސަކޮށް

ލިބޭމުވައްޒަފަކަށް

ކުޑައެއްޗެއް

ލިބެންވާ

ޙައްޤެއް

ނ ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި ،އިދާރީ މަސައްކަތުގެތެރެއިން އެހެންމުވައްޒަފަކު ނުކޮށްދޫކޮށްލާފައިވާ
ތން ކަންކަ ް
އުނިނުވާނެގޮތެއްގެމަ ީ
ށ
ނވާ އެއްޗެއް އުނިނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި މަސައްކަތު އަޙްމަދު ޝާކިރަ ް
ކަމަކުން މުވައްޒަފަކަށް ލިބެ ް
ނުދެވިފައިސާއެއްވާނަމަ އޭނާގެ ޝަކުވާއަށް ޙައްލެއްގެނެސްދެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
ކމާއި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު
 .1ދުވަހު ޔައުމިއްޔާއަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އޮފީހުގައި ހިންގާ ކަން ަ
ކުރަމުންގެންދަންޖެހޭ ލިޔުމަކަށްވާއިރު ދުވަހު ޔައުމިއްޔާގައި ފުރިހަމަ ނުކޮށްވާ ބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން
ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އ
ސތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އުޞޫލުތަ ް
 2.1މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެ ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .2ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައި ނުވާ ކަން.
 .1ކައުންސިލުން ދެ އުސޫލަކާއި ދެ ޤަވާއިދެއް ހަދާފައިވާކަން:
ބހޭ އުސޫލް
ކުނި އުކާލުމާއި ކުނިނައްތާލުމާއި ެ
އީ -ސެންޓަރ
ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދު
 .1ކައުންސިލުން ސާވިސް ޗާޓަރއެއް ހަދާފައިނުވާ ކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ށ ލާޒިމްކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ  ،ޤަވާއިދު ހެދުމާއި ،ކައުންސިލުން
ޤާނޫނުން ކައުންސިލުން ދިނުމަ ް
ށ ދެކެމެވެ.
އ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު އެސް.އޯ.ޕީތައް އެކުލަވާލުން މުހިންމުކަމަ ް
ނންމުންތަ ް
ހން ި
ނިންމާ އެހެނި ެ
ލކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލުތަކާއި
މ ު
ށ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޢަ ަ
އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކައުންސިލަ ް
ސަރވިސް

ޗާރޓަރ

އެކުލަވާލާ

ރައްޔިތުންނާ

ޙިއްސާ

ކުރުމަށާއި،

ކައުންސިލުން

ހިންގުމަށް

ފާސްކޮށްފައިވާ

ޖހޭ އުޞޫލްތައް ހެދުންވެސް އަވަސްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ޤާވާޢިދުތަކާގުޅޭގޮތުން ހަދަން ެ

ލ
ޙއު ު
 2.1މަސައްކަތުގެ މާ ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ކން:
 .2މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކަމުގައި ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން ަ


ތތައް ނެތުން.
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވަސީލަ ް

ޞަފްޙާ 66 :ގެ 11

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ



ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ޖހޭ
ނ ކޮށް ބަލަހައްޓަން ެ
ޑށް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އިދާރާއި ް
މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަންވަރަށްބޮ ަ
ނ ދުވަސްތަކަކަށް ލަސްވެފައިވާކަން
ށނުނިމި ގި ަ
ޚާއްސަކޮށް ފައިސާއާއިބެހޭ ކަންކަން ދުވަހުން ދުވަހަ ް



ނ
ބަޖެޓްގެ ދަތިކަ ް



ށ
ދތިތަކާއި ކުރިމަތިވާކަމަ ް
ފންނަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ަ
ބައެއް ކައުންސިލަރުން ކަންކުރައްވަމުންދާގޮތުން ގިނަ މުވައްޒަ ު
މުވައްޒަފުން ފާހަގަކުރާކަން



ބން ލަސްވާކަން މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
ވެރިންގެ އަރިހަށް ސޮއިކުރުމަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަ އަނބުރާ ލި ު



ކރުމަށް ދަތިވާކަން.
ނލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ު
ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތްތަކާއި ޙަވާލުވާއިރު ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ު

 .1ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންގެންދަނީ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްގެންކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .2އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ވަރަށްބޮޑަށް މަދުވެ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓޭހިސާބަށް ގޮސްފައިވާތީ،
އެކަން

ޙައްލުކުރެއްވޭތޯ

ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ

އެންމެހައިފަރާތްތަކަށް

ހުށަހަޅުއްވައިގެން

މވައްޒަފުންގެ
ު

ދަތިކަމަށް

ޙައްލެއްލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ލވުންތައް ޤަވާއިދުން ބާއްވަވައި މަސައްކަތު މާހައުލުގައި
 .1ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަ ު
ވމެވެ.
ދިމާވާ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަ ަ
ށ
މންފާ ކުރުވަނިވިގޮތަކަ ް
ނވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި ަ
ހންގަވަ ް
ޓންކޮށް ި
 .1ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ބައް ަ
ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހި

ވަކިވަކި

ފަރުދުންގެ

މަސްލަޙަތަށްވުރެ

މުޅި

ރަށުގެ

މަސްލަހަތަށް

ބަލައިގެންކަމަށް

ވީއިރު،

ނމެހައި މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އެގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްގެ އެ ް
 .1ވެރިންގެ އަރިހަށް ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ނިންމަވައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ
ތން
ނދެވުމަށާ ،ވަގުތީގޮ ު
ތޒާމަކަށް ކަންކަން ކުރިއަށްގެ ް
ނ ި
ޙަވާލުކުރައްވައިގެން މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމޭނެ އި ް
ނ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ
އެހެންމުވައްޒަފަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެއްވުމުގައި ނުނިމިހުންނަ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީގޮތު ް
މުވައްޒަފަކަށް ރަގަޅަށް ސާފުކޮށްދެއްވައި މަސައްކަތްތައް ލަސްނުވެ ހިގާނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއްގެތެރެއިން ކަންކަން ހިންގެވޭތޯ
ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އ
ރ ވަސީލަތްތަ ް
 2.20މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހު ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އިންސާނީ ވަސީލަތާއި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު
 .2ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ( 01އަށެއް) މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާކަން.
ގ
ށ ނިންމުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކު ެ
 .1އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބަރާބަރަ ް
ބންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
ތެރެއިން  6މަޤާމަކަށް ޝަރުތުހަމަވާ މީހުން ނުލިބުމުގެ ސަބަ ު
މށް
ނަންބަރު  22( 13-B/CIR/2015/10އޮކްޓޯބަރު  )1025ސަރކިއުލަރ އިން މަޤާމުތަކަށް މީހުން ނުލެއްވު ަ
މހުން ލެއްވުން މަޑުޖައްސާފައިވާކަން.
އަންގަވާފައިވާތީ އެމަޤާމުތަކަށް ީ
ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:
ފހެއް) ކައުންސިލަރުންކަން.
 .2ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ ަ ( 5
 .1ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ފިޔަވާ އެހެން ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެއްކޮޓަރިއެއްގައި ކަން.
 05 .1ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވާއިރު ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށް ގޮޑި އަދި މޭޒު ހުރިކަން.
ޞަފްޙާ 66 :ގެ 11

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

މށްޓަކައި  05ފޯނާއި  2ކޮމްޕިއުޓަރު ހުންނަކަން.
 .1ކައުންސިލަރުން ބޭނުން ކުރެއްވު ަ
ށ އެކަށީގެންވާ ކޮންފަރެންސް ހޯލެއްނެތްކަން ނަމަވެސް
 .5ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަކާއި އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަ ް
ނ
ގތަށް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާކަ ް
އިދާރާގެ  02ކޮޓަރީގައި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭ ޮ
އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:
ނ
 .2ކޮންމެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކަށް މޭޒު ،ގޮނޑި އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ލިބިފައިވާކަ ް
ރ އަދި ( 2އެކެއް) ފެކްސް
ފނާއި ( 02އެކެއް) ޕްރިންޓަ ު
ނނަށް ޚާއްޞަ ( 05ފަހެއް) ޯ
 .1ކައުންސިލް އިދާރާ މުވައްޒަފު ް
މެޝިން ހުންނަކަން.
ހންނަކަން.
ތބެވޭ ގޮތަށް ވޯކްސްޓޭޝަނެއް ު
( 1 .1ހަތަރެއް) މުވައްޒަފުންނަށް ި
 .1ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރިކަން.
ނށް
ގބޭނުން މުވައްޒަފުން ަ
 .5ޕީ.އޭ.ބީ އެކްސް ބަހައްޓާފައިހުރިނަމަވެސް އޭގެބޭނުން ރަގަޅަށް ކުރެވެންނެތްކަން އަދި ފޯން ެ
ކުރެވޭނެ ފަސޭހަގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސާފައިނެތްކަން.
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް:
ފއިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ
 .1ސަރުކާރަށް  5112ވަނަ އަހަރަ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާ ަ

( 12,397,132.00ބާރަ

ތހާސް އެއްސަތޭކަ ބައްތިރީސް ރުފިޔާ) ގެ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.
ހ ް
މިލިއަން ތިންލައްކަ ނުވަދިހަ ަ

 .5ކައުންސިލަށް  5112ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ ( 3,688,731.00ތިން މިލިޔަން ހަލައްކަ
އައްޑިހަ އަށްހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް އެއްރުފިޔާ) ގެ ބަޖެޓެއްކަން.
ލަފާކުރި ބަޖެޓް:
އަހަ ު
ރ
5112
2016

ރިކަރަން ް
ޓ
5,563,979.00
7,023,533.00

ކެޕިޓަ ް
ލ
6,833,153.00
7,893,213.00

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
-

ލިބުނު ބަޖެޓް
އަހަ ު
ރ
2015
5112

ރިކަރަން ް
ޓ
3,575,871.00
4,108,149.00

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ކެޕިޓަ ް
ލ
112,860.00
100,260.00

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ށ
މ ް
ނންވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީން އަދި ހުނަރު ދެނެގަނެ އެކަ ަ
 .2ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭ ު
އލީމުދީ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށް
މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނާއި ތަ ު
ދަންނަވަމެވެ.
ޓ
 .1ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ކުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގެވުމަށް ބޭނުން ފުޅުވާ ބަޖެ ް
ރ
ކއުންސިލްއިން ލަފާކު ާ
ޖޓް ަ
ނންފުޅުވާ ބަ ެ
ނގެވުމަށް ބޭ ު
ނ ހި ް
ތންތަ ް
ތންތަން ޤާއިމްކޮށް އެފަދަ ަ
އަދި ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ ަ
ބަޖެޓްގައި

ކށް
ތަފްޞީލް ޮ

ހިމެނުއްވުމާއެކު،

ށ
އެކަންކަމަ ް

ބަޖެޓުން

ށ
ހޯއްދެވުމަ ް

މިހާރަށްވުރެ

ބޮޑަށް

އ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް
ރއްވުމުގައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގަ ި
މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި ،ކައުންސިލަށް ލިބޭ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކު ެ
މޖައްސަވަމުންގެންދެވުމަށް
އގެމަތީން ބަޖެޓް ޚަރަދުތައް ހަ ަ
ގތެ ް
ކން ފުރިހަމައަށް ގެންދެވޭނެ ޮ
ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އެންމެހައިކަން ަ
ދަންނަވަމެވެ.
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އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

އ
ބ ި
ވނަ ަ
ދެ ަ
ކއުންސިލަށް
މގެ ޤާނޫނުން ަ
ނގު ު
މރުކަޒީ އުޞޫލުން ހި ް
ދރީ ދާއިރާތައް ލާ ަ
ޖގެ އި ާ
ރއް ޭ
 1ދިވެހި ާ
އ
ނސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތަ ް
ލމާތު ދިނުމާއި ކައު ް
ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި މަޢު ޫ
ޓން
ބެލެހެއް ު
ލ ޕްލޭން
ނންޝަ ް
ގ ޕްލޭނާއި ފައި ޭ
އޤީ ެ
ގ ތަރަ ް
 1.2ކައުންސިލް ެ
ގ
ދށުން ރައްޔިތުން ެ
ގ (ށ) ގެ ަ
މގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާ ެ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާ ،ރަށު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި
މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ށ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރަ ު
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ،މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރުގެ ،ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށު
މކުރަން ޖެހެއެވެ.
ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި ޢާން ު
ށ
 .1ރަށު ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަ ް
ބަލައިގެން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ރަށު
ތއްޔާރުކުރެވޭނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށެވެ.
ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ަ
ނ
ގ ދަށު ް
ނ މާއްދާގެ (ބ) ެ
ވ ަ
ނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 201
 .5ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހި ް
ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ( 1ތިނެއް) މަސްދުވަސް ކުރިން ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް
އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް ރަށު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
މރާޖަޢާކޮށްފައިވާކަން.
 .2ކައުންސިލުން  1022ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލައިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ު
އގެން ނޫންކަން.
ބލަ ި
 .1ކައުންސިލުން ކަންކަން ކުރައްވަމުންދަނީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ަ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
އޔާރުކުރެއްވުމުގައި ތަރައްޤީގެ
 .2ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް ބަޖެޓް ތަ ް
ނގެ މައްޗަށް ބައްލަވައިގެން ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓް
ޕްލޭނާއި ،ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭ ް
ނވަމެވެ.
ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަން ަ
ގން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލައި މަސައްކަތު ތާވަލާ
 .1ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބަލައި ެ
އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުން އެދެމެވެ.
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ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު
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އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ޓ
ޖ ް
ކތު ތާވަލާއި ބަ ެ
ގ މަސައް ަ
 1.1ކައުންސިލް ެ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާއިން ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި
އޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ.
ނ ރަށު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތަ ް
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަށް ބަލައިގެ ް
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވާގޮތުން ކޮންމެ
ރށު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި
އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށްަ ،
ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ.
ލބޭ
ލށް ި
ގ ދަށުން ކައުންސި ަ
މގެ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާ ެ
ހންގު ު
އ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ ް
އާމްދަނީއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާއި ނަގާ ލޯނަށް ބަލައިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ
ށ
މަހުގެ  25ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްކުރަންޖެހެއެވެ .އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  25ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަ ް
ވނެ
ޚރަދުތަކަށްވުރެ އިތުރު ނު ާ
ރށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް ަ
ބަޖެޓް ފާސް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ކައުންސިލުން ފާއިތުވި އަހަ ަ
ރކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .އަދި ހިނގާ
ގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ި
އ ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ނ ކައުންސިލްގައި އެނޫން މައްސަލައަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާއެ ް
އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވެންދެ ް
ނ
ގތު ް
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
މގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާ ަ
ހންގު ު
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
ތލަފަތް ހަމަވާގޮތަށް ޚަރަދުތައް
ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބަލައިގެން ި
ޖޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
ވތަ އަރަނި ބަ ެ
ހިފެހެއްޓުމަށް ނު ަ
ރށް
ދގެ ދަށުން ހިނގާ އަހަ ަ
މގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއް ާ
އ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
 .5ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ ް
ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ ކަމަކަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭނަމަ އެފަދަ ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބު
ޓއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެ ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 1025 .2ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.
ވފައިވާކަން.
 .1ކައުންސިލްގެ  1025ވަނަ އަހަރުގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނު ާ
ވކަން.
 .1ކައުންސިލްގެ  1025ވަނަ އަހަރުގެ ލަފާކުރިބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައި ާ
މނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން.
 .1ކައުންސިލްގެ  1025ވަނަ އަހަރުގެ ލަފާކުރި ބަޖެޓް ފިނޭންސް ި
 .5ކައުންސިލްގެ  1025ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.
ޓ
ހރަށް ލަފާކުރި ބަޖެ ް
 .6ކައުންސިލްގެ  1026ވަނަ އަ ަ

ފރަތަމަ ޖަލްސާއިން 21
ނސިލްގެ  1026ވަނައަހަރުގެ ު
ކައު ް

ޖަނަވަރީ  1026ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
ނށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންކަން.
އޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭ ަ
 .1ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ތަރަ ް
 1025 .1ވަނަ އަހަރު ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ބަޖެޓް ކަޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވާކަން
ތކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކޮށް
ނ ް
ވސް މިއިން އެއްވެސް މައްސަލައެއް އިދާރާގައި ފައިލްކޮށްފައި ެ
އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .ނަމަ ެ
ށ ހަނދާންކޮށްދެމެވެ.
މިފަދަ މައްސަލަތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފައިލްކޮށްގެން ގެންގުޅުމަ ް
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ހގެ ރިޕޯޓާއި އަ ަ
ގ ހަމަ ު
 1.1ކައުންސިލް ެ
މ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮން ެ
ގ
އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ  20ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ( 06ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިން ި
ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެކެވެ.
މ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކޮން ެ
ޓ
ވ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯ ް
އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  20ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތު ި
ރ ކަމެކެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކު ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ށ
އހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ކައުންސިލުން ފެނިފައިނުވި ނަމަވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލަ ް
 .2ކައުންސިލްގެ  1025ވަނަ ަ
ފޮނުއްވާފައިވާކަން.
ޓ އާއި އެއްގޮތަށްކަމަށާއި
 .1ކައުންސިލްގެ 1025ވަނަ އަހަރުގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެލް.ޖީ.އޭގެ ޓެންޕްލޭ ް
އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވައި ފައިލްކޮށްފައިވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދަރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) އިން ތިޔަ
ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައި އަތޮޅު
ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ ލިޔުންތަކަކީ މުހިއްމު ލިޔެކިޔުމަކަށްވާއިރު މިފަދަ
ލިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ފައިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ރޕޯޓް
އޑިޓް ި
ގ ޮ
 1.1ކައުންސިލް ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ
ށ
ފއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ އަތޮޅު ކައުންސިލަ ް
ދވަހުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ާ
ވނަ ު
ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ަ 11
ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ށ ކަމާބެހޭ
ޔރުކޮށްފައިނުވާކަން .މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާކަމަ ް
ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާން ތައް ާ
ތ ލިބިފައިވެއެވެ.
މުޥައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާ ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .2އިންޓަނަލް އޮޑިޓިންގ އަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާއި
އ
ލހެއްޓުމުގަ ި
ނމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު ބެ ެ
ހއްޓާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޒި ް
އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަ ަ
ދ
މލު ކުރުމަށް އިތުރަށް ބާރުވެރިކުރުވި ކަމަކަށްވާތީއާއި އެފަ ަ
ދތަކަށް ޢަ ަ
ވ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއި ު
އެކަންކަން ކުރުމަށް ހެދިފައި ާ
ކަންކަން ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން އިސްލާޙްކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަކަށްވާތީ ކޮންމެ
ކމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ
ނސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ަ
އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި ކައު ް
ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދިއުމާއެކު ،ކުރީއަހަރުގެ އިންޓާނަލް އޯޑިޓް ރިޕޯޓްވެސް ކޮންމެއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ 11
ގެކުރިން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ޓ
ގ މާލީ ބަޔާނާއި ފައިސާގެ ސްޓޭޓްމަން ް
މތީން ފާއިތުވިއަހަރު ެ
ނޑް ޓްރެޜަރީން އަންގަވާގޮތެއްގެ ަ
ނންސް އެ ް
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ޭ
ތައް ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ  11ގެކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކރުން
 1.5ކައުންސިލުން ޚަރަދު ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް
ފައިސާއެއް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ކން.
 .2ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން ަ
 .1ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދަކުރަނީ ވައުޗަރ ނިޒާމްގެ ދަށުންކަން.
ހއްޓިފައިވާކަން.
ބލެ ެ
 .1ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަކިން ެ
ތން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
 .1ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ޖނަވަރީ މަހުގެ  25ގެ
 .5ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ަ
ކުރިންކަން.
 .6ލާމަރުކަޒީ

ޤާނޫނުގެ

11

ވނަ
ަ

މާއްދާގައިވާ

ގޮތަށް

5%

އަށްވުރެ

މަދުނޫން

އ
އަދަދެ ް

ރިޒާވްގެ

ގޮތުގައި

ރައްކާކޮށްފައިނުވާކަން.

ތއް
ކރުމުގެ ލިޔެކިޔުން ަ
މދާ ގަތުމާއި ލިބިގަތުމާއި އޯރޑަރ ު
 1.6ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދުމާއި ު
ޓން
ބެލެހެއް ު
ބ
ލ ޭ
ދގައިވަނީ ކައުންސިލަށް ި
ވނަ މާއް ާ
މގެ ޤާނޫނުގެ ަ 11
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ފައިސާއާއި

މުދާ

ނވާނީ
ބަލަހައްޓަ ް

ދައުލަތުގެ

މުދަލާއި

ފއިސާ
ަ

ބެލެހެއްޓުމުގެ

އ
ޤާނޫނާ ި

ޤަވާއިދުތަކާއި

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .2ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން
ދނީ
 .2.2ކައުންސިލްގައި ލިޔެކިޔުމުގެ ސްޓޮކާއި އެހެނިހެން ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން .ދެ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަމުން ގެން ަ
ވަކި ދެމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރެވިގެންކަން.
ތ ހުންނަނީ ދެ މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިކަން.
ކ ި
 .2.1ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަތަ ެ
ފހަރު
ބނުން ކޮށްފައިވާކަން .ގިނަ ަ
ދ ފޯމް ޭ
ދލިބިގަތުމަށްއެ ޭ
މ ާ
ތ ނެގުމުގައި ވަރަށް މަދުން ު
 .2.1ސްޓޮކްގައި ހުންނަ ތަކެ ި
މުވައްޒަފަކު ވަކި އެއްޗެއް ބޭނުންވެގެން ބުނުމުން އެއެއްޗެއް ސްޓޮކުން ނަގާ ޙަވާލުކުރާކަން.
އޔާރުކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްކަން.
 .2.1މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު ތަ ް
ގސްފައި ވާކަން.
އޓަމުން ޮ
ދ ފޯމު ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްކޮށް ބަލަހަ ް
 .2.5ހެދިފައިވާ މުދާލިބިގަތުމަށް އެ ޭ
 .2.6ކައުންސިލްގެ ސްޓޮކް ފޮތް އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި ނުވާކަން.
 .2.1ކައުންސިލްގެ ސްޓޮކް ބަރާބަރަށް ދިމާނުވާކަން.
ނގެންދާކަން.
މން ު
ނދާ މުވައްޒަފު ވަކިން މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާފޯމް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަ ު
 .2.1ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަމުންގެ ް
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އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

.1

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ތަކެއްޗަށް އޯޑަރ ކުރުން

 .1.2މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ކަން.
ކން.
 .1.1މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރާ ފޯމް އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއް ގޮތަށްނޫން ަ
 .1.1މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރަނީ ބައެއް ފަހަރު މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް އޮވެގެންކަން.
 .1.1މުދާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށްނޫންކަން.
 .1.5ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދޭފޯމު އެއްވެސްވަރަކަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން.
 .1.6ފައިސާހުރިކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ވަކިފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން .ފައިސާ ހުރިކަން ޔަޤީންކުރަނީ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ
މންދާކަން.
މޢްލޫމާތު ލިބެ ު
ފޯމުގައި ވަކި ގޮޅިއެއް ހަދައިގެންކަމަށް މުޥައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ަ
 .1.1މުދަލަށް

އޯޑަރުކުރާ

ފޯމުގެ

ސްޓޮކް

ކޮޕީ

ބަލަހައްޓާ

ފަރާތުންނާއި

އެކައުންޓްސް

ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން

ވަކިން

އނުވާކަން.
ބަލަހައްޓާފަ ި
އ
ނ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން .ބައެއް ފޯމުތަ ް
 .1.1ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ގިނަ ފަހަރަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދަ ީ
ފުރިހަމަކޮށްފައި

ހުންނަ

ވސް
ނަމަ ެ

ފޯމުތައް

ތައްރާރުކޮށްފައި

ހުންނަނީ

މާލިއްޔަތު

ޢދާ
ވ ި
ޤަ ާ

އެއްގޮތަށް

ނޫންކަން

ފާހަގަކުރެވޭކަން.
 .1ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް
ދފައިވާކަން.
 2000 .1.2ރުފިޔާއާއި  15000ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަގުގެ މުދާ  1ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކާ ނުލާ ހޯ ާ
 1025 .1.1ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން  21ގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ  80,637/38ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އައިޑީކާޑް
ސިސްޓަމް

އިންސްޓޯލްކޮށް

އިދާރާގައި

ނ
ބޭނުންކުރެވެމުންދަ ީ

ރައްޔިތުންގެ

މާލިއްޔަތުން

އަގު

އަދާކޮށްގެން

ކަމާއި

ނށްވެސް އެތަކެއްޗާބެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް (އެސެޓް ކްރިއޭޓް
ތ ަ
އެސިސްޓަމަށް އެސެޓް ކްރިއޭޓް ކޮށްފައި ނުވާކަން .އަދި މިހާ ަ
ރއޭޓް ކުރާ ފޯމް ތައްޔާރު
ކުރާ ފޯމް ،ކެޕިޓަލް ތަކެތީގެ ހުއްދަ ފޯމް) ފިޔަވައި ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނެތްކަން .އެސެޓް ކް ި
ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެސެޓް ނަމްބަރު ހޯދާފައި ނުވާކަން .ތަކެތި ހޯދާފައިވާ ބިލްގައި  21ޖޫން
އޮތް އިރު އެސެޓް ކްރިއޭޓް ކުރާ ފޯމް ޖުލައި މަހުގެ  02ވަނަ ދުވަހު ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާކަން.
 1025 އޮކްޓޫބަރު  ،01އަދި  21ގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ  01ޕްރިންޓަރ އަދި  01އޭސީ
ހޯދާފައިވަނީވެސް އެއްވެސް ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން ނޫންކަމާއި އެތަކެއްޗަށްވެސް އެސެޓްކްރިއޭޓް ކޮށްފައި ނުވާކަން .އަދި
ށ އަދާކޮށްފައި ނުވާކަން.
ރތްތަކަ ް
ސބަށްވެސް އެތަކެތީގެ އަގު އެފަ ާ
ރޑިޓަށްކަން .އަދި މިހި ާ
އ ވަނީވެސް ކް ެ
އެތަކެތި ހޯދާފަ ި
ނންސް އޮފިސަރުގެ ޙަވާލުގައި އޮތްކަން.
އެތަކެތީގެ ބިލް ފައި ޭ
 2.5 .1.1މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެމަތީ އަގުގެ މުދާ ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ހޯދާފައިނުވާކަން.
 .1.1ބިޑުކޮށްގެން ހޯދަންޖެހޭ މުދާތައް ހޯދުމުގައި އިޢުލާން ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ،ބިޑުކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އަދި
ޙޟިރީ ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން.
ބިޑު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ާ
 .1ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް:
 .1.2އެކަށީގެންވާ ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން.
 .1.1ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެއް ހަދައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން.
 .1.1ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން.
 .1.1ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަމުން ނުދާކަން .ބަޖެޓް ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ޕްރިންޓްކޮށްފައި
ނުވާކަމަށް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ބުނާކަން.

ޞަފްޙާ 66 :ގެ 10

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ތއް ފަސްޖެހުމުގައި އެތައް
 .1.5ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ބަލަހައްޓައި ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ނުދާކަން .މިކަންތައް ަ
ރވޭކަން.
ސަބަބުތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކު ެ
ސތަކާއި ކުލިތައް ދީފައިވަނި
ޖހޭ އެލަވަން ް
 .1.6ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމުގައި ރަސްމީ ގޮތުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭން ެ
ތ
ކން .އަދި މިދަތުރުތަކުގައި މުޥައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް މާލިއްޔަ ު
މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން ނޫން ަ
އއް އިނާޔަތްތައް ދެމުން ނުދާކަން.
ޤަވާޢިދުގައި ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ބަ ެ
އބިލަކަށް އެއްވައުޗަރަށްވުރެ
ބބުން އެ ް
ނ ނުގެން ގުޅުމުގެ ސަ ަ
 .1.1ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭ ބިލްތަކާއި ޚަރަދުނުކުރެވޭ ބިލްތައް ވަކި ް
ގިނަ ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރެވެމުންދާކަން
ދ ކިހާ ވަރަކަށް ކަން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގައި
ލބޭނީ ކޮން މުޥައްޒަފުންނަށްކަން އަ ި
 .1.1ތަފާތު އެލަވަންސްތައް ި
ނށްވެސް އެފައިސާ ދެމުން ގޮސްފައިވާކަން.
ކަނޑައެޅިގެން ބުނެފައިވާއިރު އެފައިސާ ދޭންނުޖެހޭ މުޥައްޒަފުން ަ
 .5ވައުޗަރ ރެޖިސްޓްރީ
 .5.2ވައުޗަރ ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްނޫންކަން.
 .5.1ކައުންސިލްގައި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓަރީއެއް ގެންގުޅޭކަން .ނަމަވެސް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު
ޤަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން މިކަމަކީ  1021ވަނަ އަހަރުވެސް ފާޙަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައްކަން.
 .5.1ޚަރަދު ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީން ވައުޗަރުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބާއި ވައުޗަރުގެ ކޯޑުތަކާއި ސަބް ކޯޑްތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ
ތރީޚާއި ،އަދި ޗެކް ނަންބަރު އެނގޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި
ރތްތަކާއި ،ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ާ
ބންވީ ފަ ާ
ބައިތަކާ ،ފައިސާ ލި ެ
ނުވާކަން.
 .5.1ވައުޗަރ އިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރާ ފޯމާއި އަދި އިންވޮއިސް /ބިލްހިމަނައިގެންކަން ނަމަވެސް ފައިސާ
ވކަން .ބައެއްފަހަރު މުދާ
ބލުންތައް ބަލާ ފޯމް އެއްވެސް ވަރަކަށް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނު ާ
ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ެ
ފއި ވާކަން.
ގަންނަން އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ަ
 .5.5ވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން.
 .6ޗެކު ރެޖިސްޓްރީ
 .6.2ކައުންސިލްގައި ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދާފައިވާކަން.
މބަރާއި
މއި އެކައުންޓުން ކުރާ ޚަރަދުގެ މަޢްލޫމާތު ،ޗެކު ނަ ް
 .6.1ޗެކު ރަޖިސްޓްރީން ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ އެކައުންޓަށް ބާކީ ކުރު ާ
ވައުޗަރު ނަމްބަރު ތަރުތީބުން އެނގެން ހުރިކަން.
ށކަން.
 .6.1ޗެކު ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަ ް
 .1އަތްމަތީ ފައިސާ (ޕެޓީ ކޭޝް) ގެ ހިސާބު:
 .1.2އަތްމަތީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ގެންގުޅެމުން ނުދާކަން.
 .1ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު:
ތޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައި ވާކަން.
 .1.2ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ި
ގންކަން.
 .1.1ތީޖޫރީގައި ފައިސާބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބި ެ
ނވާކަން.
 .1.1ތިޖޫރީ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ު
ނ ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުދާކަން(.މަސްދުވަހުގެ ތިޖޫރީ
 .1.1ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލު ް
ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ނަމަވެސް  1025ޖޫން މަހުގެ ރިޕޯޓަށްފަހު އެއްވެސް ރިޕޯޓެއްގައި ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށްފައި
ގ
ހ މުވައްޒަފުންނާއި ސުވާލުކުރުމުން ވެރިން ސޮއިކޮށްފައި ނުވަނީ ތިޖޫރީ ބާކީ ެ
ގން ކަމާބެ ޭ
ނުވާކަން .އަދި މިކަމާއި ގުޅި ެ
މށް).
ރތްތަކުން ބުނާކަ ަ
ޞައްޙަކަން ނޭނގޭތީކަމަށް އެފަ ާ
ޞަފްޙާ 66 :ގެ 12

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

 .1.5ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުގައި ޢަދަދުތައް ވަރަށް ގިނައިން ކަނޑާފައި ހުންނަކަން އަދި ވަރަށް ގިނައިން ލިޔުންތައް ކަނޑާފައިހުރުމާއި
ބޑަށް ކުޑަކަން .އަދި ފަންސުރުން ފޮތް ބާކީ ކޮށްފައިވާކަން.
ފޮތުގެ ސާފުތާހިރުކަން ވަރަށް ޮ
ވލުކޮށްގެން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  41,886/18ރުފިޔާގެ ހިސާބު
 1021 ،1022 ،1020 .1.6ގައި ވަގުތީގޮތުން އެކިފަރާތްތަކާއި ޙަ ާ
އަދި މިހާތަނަށް ދިޔައިރުވެސް ނިންމާފައި ނުވާކަން .އަދި މިހާތަނަށްވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީން  1,568/11ރުފިޔާ
މަދުވާކަމަށް

ލިޔެކިޔުންތަކުގައި

ފެންނަންހުރިކަން.

ސއަކީ
އެފައި ާ

ކޮން

ކިހިނެއްވެގެން،

ތާރީޚެއްގައި

މަދުވެފައިވާ

ފައިސާކަންވެސް އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން.
 .1އާމްދަނީ ފައިސާ
ނ.
މން ނުގެންދާކަ ް
އސާގެ ފޮތްތަކަށް އަރުވައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަކުރަ ު
 .1.2ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ،ފަ ި
އއި އެއްގޮތަށްކަން.
ދނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާ ާ
ތއްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެން ަ
 .1.1ޢާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ަ
 .1.1ޢާމްދަނީ ފައިސާގެ މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓާއި ،އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް
ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން.
 .1.1ފައިސާ

ބަލައިގަންނަ

މުވައްޒަފާއި،

ފައިސާ

ޖަމާކުރެވެންދެން

ބަލަހައްޓާ

މުވައްޒަފާއި،

ޖަމާ

ކުރާ

މުވައްޒަފަކީ

އެއްމުވައްޒަފެއްކަން.
މކޮށްފައިނުވާކަން.
ށ ލިބޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަ ާ
 .1.5އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަ ް
 .20ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް
 20.2ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި ބޭންކްގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައި އޮތް ނަމަވެސް ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް
ނޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި އޮންނަންޖެހޭ އެކައުންޓް ބާކީ ފޮތް
ތައްޔާރު ކުރަމުން ނުދާކަން( .ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަ ް
އ ނުވާތީ ރިކޮންސިލް ކޮށްފައި ނުވާކަން) .ކޮންމެ މަހަކު ބޭންކް
ތައްޔާރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ޤަވާޢިދުން ބާކީ ކޮށް ބަލަހައްޓާފ ި
ސްޓޭޓްމަންޓް ގެނެސްފައިވާކަން.
 .22ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްޓްރީ
 .22.2ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓާފައި ވާކަން.
 .22.1ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޯރމެޓް ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން.
 .22.1ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަން (.ތަކެތީގައި ޖަހާފައި ހުރި ނަމްބަރުތައް ދިމާވި ނަމަވެސް
ގ
ލ ކުޑަކަން .އަދި ތަކެތީ ެ
ޔއިރު ލިޔެވިފައި ހުންނަ ތަފްޞީ ް
ތން ލި ާ
ވކަން ،އަދި ތަކެތި ހުރި ަ
ތ ހުރިތަން ދިމާ ނު ާ
ބައެއް ތަކެ ި
އ ނެތްކަން .ބައެއް ތަކެތި
ކތީގެ ސީރިއަލް ނަމްބަރު ޖަހާފަ ި
ތަފްޞީލް ލިޔާއިރު އެއްވައްތަރުގެ މޮޑެލް ނަމްބަރު ހުންން ތަ ެ
ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައި ނުވާކަން).
 .21ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާ
ނ އިންތިޒާމެއް
 .21.2ކައުންސިލް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭ ެ
ހަމަޖެއްސުމަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޒިއްމާއަކަށްވާއިރު މުޅިން ހިތްހަމަޖެހޭވަރަށް ނުދިޔަ ކަމުގައިވީނަމަވެސް ފަހަކަށް
އައިސް ރަނގަޅުވަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން.
 .21.1ކައުންސިލްގައި

އާމުދަނީ

ރަޖިސްޓްރީބެލެހެއްޓުމަށް

ދފައިއޮތްނަމަވެސް
ހ ާ
ފޮތެއް ަ

އެފޮތުގައި

އެއްވެސް

މަޢުލޫމާތެއް

ނ
ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަ ް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޞަފްޙާ 66 :ގެ 11

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .2ކައުންސިލްގައި ލިޔެކިއުމުގެ ސްޓޮކާއި މުދަލުގެ ސްޓޮކް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބަލަހައްޓަ ު
ނން އަދަދެއް،
 .1ކައުންސިލަށް އެ އަހަރަކު ލިބޭ އާމްދަނީގެ  5%އަށްވުރެ މަދު ޫ

ނނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ލާމަރުކަޒީ ޤާ ޫ

ގޮތަށް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .1ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމުގައި ،އެއީ ކިތަންމެ ކުޑަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނަމަވެސް މާލިއްޔަތު
އ
ހމަ ކުރައްވަންޖެހޭ ފޯމްތަ ް
އ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން" ފުރި ަ
ބބު  1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން "މުދަލާ ި
ޤަވާޢިދުގެ ާ
ދމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް
ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން ތަކެތި ހޯ ު
ވ ޕްރޮކިޔުމަންޓް އެސް.އޯ.ޕީ ތަކަށް ބައްލަވައިގެން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވާފައި ާ
މވެ.
ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަ ެ
ތގެ މަތިން އެސެޓް ކްރިއޭޓް
 .1ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކެޕިޓަލް ތަކެތީގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ހޯދަން ޖެހިއްޖެނަމަ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮ ު
ކުރައްވައިގެން ނޫނީ ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ .ހަމަ އެއާއެކު ހޯދޭ ތަކެއްޗަށް އަގު
ނވަމެވެ.
ނ ަ
ހ އަވަހަކަށް ނިންމެވުމަށް ދަ ް
އަދާކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ލަސްކުރައްވަން ނުބަހައްޓަވައި ވީ ާ
 .5ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ތަކެތި ހޯދުމުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުމަށް ވިސްނެވުމުގެ ބަދަލުގައި ފިނޭންސުން
ނނަވަމެވެ .އަދި މިހާރު ހޯދާފައި އަގު
ތ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދަ ް
ފައިސާ ހޯއްދަވައިގެން ތަކެ ި
ވން
ނ ފުރިހަމަކޮށް ނިންމެ ު
ކ ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން ކަންކަ ް
ގ މައްސަލަވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަ ާ
އަދާނުކޮށްހުރި ތަކެތީ ެ
އަވަސްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .6އެކިއެކި އަހަރުތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީން ވަގުތީ ގޮތުން ޚަރަދުކޮށް ޚަރަދު ހަމަނުޖައްސައި ހުރި  41,886/18ރުފިޔާގެ
ށ ދަންނަވަމެވެ .އަދި ތިޖޫރީން
އ އެކަން މިއިދާރާއަށް އެންގެވުމަ ް
ވހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަވަ ި
ހިސާބުތައް ( 02މަސް )ދު ަ
މ
ހމަނާފައިވާ  1,568/11ރުފިޔާގެ މައްސލަވެސް ވެފައިވާ ގޮތެއް ބައްލަވައި ،އެކަމުގެ ޒިން ާ
މަދުވާކަމަށް ތިޖޫރި ރިޕޯޓްގައި ި
އސާ ހޯއްދަވައި ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު އެކަން އެއްމަސް (އެކެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކުން އެފަ ި
ނވަމެވެ.
މިއިދާރާއަށް އެންގެވުމަށް ދަން ަ
 .1ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި އެއްބިލަކަށް ތަކުރާރުކޮށް ވައުޗަރު ނުހެދުމަށާއި ވައުޗަރު ތައްޔާރުކޮށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭ
ދއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މން ގެން ި
ނތައް ވަކިން ބަލަހައްޓަ ު
ބިލްތަކާއި ،ވައުޗަރު ތައްޔާރުނުކުރެވި ހުންނަ ބިލްތަކާއި ލިޔެކިޔު ް
ޓރި ކުލި ،ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުގެ ކުލި) ދިނުމުގައި މާލިއްޔަތު
 .1އެކިއެކި ގޮތް ގޮތުން މުޥައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ (ކޮ ަ
ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުއްވުމުން ނޫނީ އެފަދަ ފައިސާ ނުނެންގެވުމަށް ހަނދާންކޮށްދެމެވެ.
ބރަށް ދަތުރެއް ކޮށް ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަމާއި
 .1ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ ބޭނުމެއްގައި ރަށުން ޭ
ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން (ދަތުރު އެލަވަންސް ،ކޮއްތު
ކށް ދެމެވެ.
ފައިސާ) ދިނުމަށް ހަނދާން ޮ
ރސްކް އެލަވަންސް) ލިބެންޖެހޭ
ސތަކެއް (ފޯން އެލަވަންސްި ،
 .20ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުޥައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކި އެލަވަން ް
ލ
ތއް ބައްލަވައި އެފަދަ ޢަމަ ު
ގ ެ
ވންސް ދީފައިވާތީ އެކަން ވެފައިވާ ޮ
މޥައްޒަފުންނަށް އެ އެލަ ަ
މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން ު
ވމެވެ.
ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އެކަން ކުރި މުޥައްޒަފަށް އެންގެވުމަށް ދަންނަ ަ
ގ
ގތު ެ
ރ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  6.26ގެ (ހ) ގައިވާ ޮ
ނ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ހަފްތާ ތިޖޫ ީ
 .22ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލު ް
ފހު ޤަވާޢިދުން ފައިލްކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މަތިން ތައްޔާރުކުރައްވައި ފޮނުވަންޖެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުއްވުމަށް ަ
 .21ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދައުލަތުން ދެއްވާ ބަޖެޓް ،މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  1.01ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ނވެސް މައިނަސްކޮށް ޚަރަދު
އޓަމަކު ް
ޖޓު އަދި އެހެން އަ ި
ނނަވަމެވެ .ބަ ެ
ގންދެވުމަށް ދަ ް
އަޕްޑޭޓްކޮށް ބާކީ ކުރަމުން ެ
ނުކުރެއްވުމަށާއި ބަޖެޓް ގެ އައިޓަމް ގައި ބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިސާ ނެތްނަމަ ކޮންޓްރޯލް ހައްދަވައި ފައިސާ ބަދަލުކުރައްވައިގެން
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ކށް
އ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަ ަ
ޓ ރިޕޯޓް ހައްދަވަ ި
އފަހަރު ބަޖެ ް
ވމެވެ .އަދި ކޮންމެ މަހަކު އެ ް
ޚަރަދުތައް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަ ަ
ފޮނުއްވަމުން

ގެންދެވުމަށް

ދންނަވަމެވެ.
ަ

އަދި

ނ
މިރިޕޯޓު ް

ޤަވާޢިދުން

ނ
ފައިލްކުރައްވަމު ް

ގެންދެވުމަށް

ދަންނަވަމެވެ.

ގންދެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
ފައިލްކުރެއްވުމުގައިވެސް ތާރީޚް ތަރުތީބުން ފައިލްކުރައްވަމުން ެ
ނ
އތަކެއް ދުވަސްފަހުން ބަލާ ެ
ބޖެޓްބާކީ ،ތިޖޫރީ ބާކީ ،ދުވަހުފޮތް ،އައިޓަމް ބާކީ މިފޮތްތަކަކީ ެ
 .21ކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮންނަ ަ
އ ލިޔާއިރުވެސް ސާފްތާހިރުކޮށް
ފތްތަކުގަ ި
ށ ދަންނަވަމެވެ .އަދި ޮ
ތ މިފޮތްތައް ސާފްތާހިރުކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަ ް
ފޮތްތައް ކަމަށްވާ ި
ލިޔުމަށް ހަނދާންކޮށްދެމެވެ.
 .21ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވަކި ވައުޗަރު ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށާއި ވައުޗަރުގައިވާ
ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ދިމާވޭތޯ ބެއްލެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
ގ
 .25ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އެއަހަރެއްގެ ބަޖެޓުން ގެނެސް ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކޮށް ޚަރަދުނުކުރެވިވާ ފައިސާ އެތަނެއްގެ ބަޖެޓު ެ
ނފައިވާއިރު
މށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބު ެ
ލކް ބޭންކަށް ފޮނުވު ަ
އެފައިސާއެއް ގެނެސްފައިވާ ކޯޑަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރުމަށް ޕަބް ި
ނ
ނ ގެނެސްފައިވާ ފައިސާ ތިޔަ އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި ހުރިކަން ވަ ީ
އހަރުތެރޭގައި ތިޔަ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ް
ފާއިތުވެ ދިޔަ ދެތިން ަ
އ
ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ .ވީމާ ،މިކަންވެސް ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި މިފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތެއް ކަމާބެހޭ ފަރަތްތަކާ ި
އދެމެވެ.
މަޝްވަރާކޮށްގެން ނިންމެވުން ެ
ނންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިފޮތްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ކގެ ބާކީފޮތްވެސް އަޕްޑޭޓްކޮށް ި
 .26ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އައިޓަމްތަ ު
ދންނަވަމެވެ.
ގންދެވުމަށް ަ
ބަލަހައްޓަވަމުން ެ
 .21ބަޖެޓް ބާކީ ކުރުމުގައި ކޮންމެ މަހެއްގެ ބާކީ ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން ޤަވާޢިދުން
ކށްދެމެވެ.
އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރެއްވުމުން ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަން ހަނދާން ޮ
ނ ޚަރަދަކީ
ގތެއްގައި ކޮށްފައި ހުން ަ
 .21ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ކައުންސިލް އިދަރާއަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ބަޖެޓުން މައިގަނޑު ޮ
ލ ،ޢިމާރާތުގެ ކުލި ،ކުނިކަހާ ފައިސާ ) ،މިއީ ކަމަށްވާއިރު ދެން ހުންނަ
(މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުން ،ކަރަންޓްބި ް
ފައިސާގެ ބޭނުން އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ހިފަމުން ނުދާތީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށާއި އެފައިސާގެ ބޭނުންކޮށްގެން
ކށްދެމެވެ.
އިދާރާގައި ކުރަންހުރި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަނދާން ޮ
ނވަމެވެ.
 .21ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ދަން ަ
ށ އޯޑަރކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް
ށ ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށާއި ،މުދަލަ ް
 .10މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަ ް
ޓވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ސ ސެކްޝަނުން ވަކިން ބަލަހައް ަ
ބަލަހައްޓާ ފަރާތާއި އެކައުންޓް ް
ތގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުމަށް
ލ ު
އ ލިބޭ ފައިސާއާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ދައު ަ
 .12ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ ި
ފޮނުއްވަންޖެހޭ ފައިސާއާއި،

ކއުންސިލުން
ަ

ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ

ރެކޯޑްތައް

މންދާގޮތް ކަށަވަރުކުރެއްވުމަކީ،
ބަލަހައްޓަ ު

ނ ޗެކްކުރައްވައި
ކން ޤަޥާޢިދު ް
ވރިޔާ (ރައީސް) ގެ ވަރަށްބޮޑު ޒިންމާއެއްކަމަށްވާތީ އެކަން ަ
ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ެ
އދި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ދުވަހުން
އގޮތަށްތޯ ކައުންސިލްގެރައީސް ަ
ޤޥާޢިދާ އެ ް
ނނާއިަ ،
ގމުންދަނީ ޤާ ޫ
ފައިސާގެ އެންމެހައިކަންކަން ހި ަ
ގންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ދުވަހަށް ބައްލަވަމުން ެ
ލކަށް ތަކުރާރުކޮށް ފައިސާ
ކ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއްބި ަ
ގ ބާކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބާ ީ
 .11ބަޖެޓް ބާކީ އަދި އައިޓަމްތަކު ެ
ނޖެހޭ އެތައް މައްސަލަތަކެއް
ދެވިފައިހުރުމާއި ބިލްތަކުގައިވާ ޢަދަދާއި ވައުޗަރުގައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ތަފާތުވެ ،ދިމާވަން ު
އވެސް ތަކުރާރު ނުކުރެއްވުމަށް ހަނދާންކޮށްދެމެވެ.
ދިމާވެފައިވާތީ މިފަދަ ކަންތައްތަ ް
މން
އކު ކޮންމެ މަހެއް ނިމު ު
ނ ކުރަމުން ގެންދިއުމާ ެ
އ ބޭނު ް
ނޓެއް ހުޅުވަ ި
އ ބޭންކް އެކައު ް
 .11ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގަ ި
ކންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް
ނހުރި ބާކީއާއި ދިމާވޭތޯ ބެލުމަށް ބޭންކް ރި ޮ
އެކައުންޓުން ދައްކާބާކީއާއި ފޮތުން ފެންނަ ް

ޞަފްޙާ 66 :ގެ 11

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

އ
ބންކް ސްޓޭޓްމަންޓް އެޓޭޗް ކުރައްވަ ި
ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓާއެކު ޭ
ނނަވަމެވެ.
މިކަމަށް ވަކި ފައިލެއް ތައްޔާރު ކުރައްވައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ފައިލްކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަ ް
 .11ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި ފައިސާ ލިބޭ ކަންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮތުމަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  2.20ގެ (ހ) ގައި
ބދަލުތައް އަޕްޑޭޓް ކުރައްވަމުން
ކންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރައްވައި ނިންމެވުމަށާއި އަންނަ ަ
ލބޭ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ފައިސާ ި
ގެންދެވުން އެދެމެވެ.
ސ ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް ބޭނުން ނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .15ސަރުކާރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފައި ާ
ފއިވާ ފައިސާގެ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ނަމޫނާއާއި
އަދި ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ،އެމަސްދުވަހުގައި ބަލައިގެން ަ
ސ
ނ ދުވަހުގެ ކުރިން އެފައި ާ
ނ މަހުގެ  20ވަ ަ
މށްފަހު ޖެހިގެން އަން ަ
ށ ފޮނުވު ަ
އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރައްވައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަ ް
ށ ޖަމާކުރި ފޯމްގެ ކޮޕީ ފޮނުއްވައި ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މކޮށްދެއްވައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަ ް
ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަ ާ
ވނަމަ،
 .16މަތީގައި ދެންނެވިފައިވަ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ދިމާވުމުގައި ފައިސާގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުޥައްޒަފުގެ އިހުމާލު އޮތްކަމަށް ާ
ލ
މލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާ 'ހުއްދަ ނޫން ޢަމަ ު
އެކަމުގައި އިހްމާލުވެފައިވާ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ާ
ކުރުމުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނ
ޓ ް
ހއް ު
ކޑްތައް ބެލެ ެ
ނގެ ރެ ޯ
ޒފު ް
 1.1މުވައް ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .2މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ
 .2މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ބަލަހައްޓަނީ ފޮތުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރާ ގޮތަށްކަން .މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީގެ ކަންކަމަށް
ޓފައިހުރިނަމަވެސް އޭގެބޭނުން ކުރަމުންނުގެންދާކަން.
އެޓެންޑެންސް މެޝިނެއް ބަހައް ާ
 .1ޤަވާއިދުން ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.
 .1ޙާޟިރީ ފޮތުގެ ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަކަން.
ލޙް ކުރަންޖެހި ފޮތުގެ
ޞ ާ
ތންތަން އި ް
ގނަ ަ
ސބަބުން ި
ަ
 .1ޤަވާއިދުން ޙާޟިރި ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވުމުގެ
ސާފުތާހިރުކަން ގެއްލިފައިވާކަން.
 .5ބައެއް މުވައްޒަފުން އޮފީސް ހުޅުވި ގަޑިއަށްވުރެ އަވަހަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން.
 .6ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަރަށް ގިނައިން ގަޑި ޖެހިފައިވާކަން.
 .1ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ގަވާއިދުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން.
 .1ވަޒީފާގެ ބަޔާން އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން
އވާކަން.
 .1.2ވަޒީފާ އެއްބަސްވުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފައިލްގައި ހިމެނިފަ ި
 .1.1ވަޒީފާ ބަޔާނާއި ޓާގެޓް ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ފައިލްގައި ނެތްކަން.
 .1.1ބައެއް

މުވައްޒަފުންގެ

ސްޓާފް

އެޕްރެއިޒަލް

ފައިލްގައި

ހިމެނިފައިނުވާކަން.

އަދި

އ
ބައެ ް

މުވައްޒަފުންގެ

ޓާގެޓް

ރިވިއުކޮށްފައިނުވާކަން.
ލގްވެސް ފައިލްގައި ހިމެނިފައިނުވާކަން.
 .1.1ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މަންތްލީ ޮ
 .1ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން
ކން.
 .1.2މުވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް ފައިލްތައް ބަލަހައްޓަމުން ދާ ަ
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ނނަކަން.
 .1.1އެންމެ ފަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރެކޯޑް ފައިލްތަކުގައި ރެކޯޑް ކާޑު ނަންބަރު ނުހު ް
ނބަރު ޖަހާފައިވާކަން.
 .1.1ރިކޯޑް ފައިލްގައިވާ ހުރިހާ ލިޔުމެއްގައި ތަރުތީބް ނަ ް
މވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން .އަދި ފައިލްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް
އޓުން ވަކި ު
 .1.1ފައިލްތައް ބެލެހެ ް
ޤާއިމުކޮށްފައިވާކަން.
 .1ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓަރީ
ށ
މވައްޒަފުންނާއި އޮފީހުގައި ކުރިން އުޅެފައިވާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަ ް
 .1.2އޮފީހުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ު
ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓަމުންގެންދާކަން.
 .1.1މިރަޖިސްޓްރި ހެދިފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަކަށްކަން.
 .5މުސާރަ ޝީޓް
 .5.2މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު ގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .2އެޓެންޑެންސް މެޝިނެއް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީގެ ކަންތައްތައް އެޓެންޑެންސް މެޝިން
އމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ގން ކުރިއަށް ގެންދި ު
ބޭނުންކޮށް ެ
ށ
ވހާވެސް ބޮޑަކަށް ސާފުތާހިރުކޮށް ގެންގުޅުއްވުމަ ް
ނ ފޮތްތައް ީ
އން ަ
ހއްޓުމަށްޓަކައި ގެންގުޅެމުން ަ
 .1މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެ ެ
ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުން އެދެމެވެ.
ހމެނުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ވޒީފާ ބަޔާނާއި ޓާގެޓްތަކާ އެޕްރައިޒަލް ފޯމް އަދި މަންތްލީ ލޮގް ި
 .1ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފައިލަށް ަ
 .1މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓްތައް މުރާޖާ ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި އެކަން ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ކގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުމަށް
ލތަ ު
ހ ހުރި ފައި ް
ނންބަރު ނުޖަ ާ
ކގެ ތެރެއިން ރެކޯޑް ކާޑު ަ
 .5މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ފައިލްތަ ު
ދަންނަވަމެވެ.

ނ
ޓ ް
ލހެއް ު
ކޑް ބެ ެ
ލ ކޮމިޓީތަކުގެ ރެ ޯ
 1.1ކައުންސިލުން އެކުލަވާ ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ބިޑް ކޮމިޓީ
އ
ވލަންޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަތެ ް
ކައުންސިލްގައި ދާއިމީ ބިޑު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން .ނަމަވެސް ބިޑްކޮމެޓީ އެކުލަ ާ
ލއިފައި ވާކަން.
ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ކޮމެޓީ އެކުލަވާ ަ
ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ
ނ
ސބަބު ް
ަ
ހިޔުމަން ރިސޯރސް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން .ނަމަވެސް ބައެއް މުވައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ
 1021ވަނަ އަހަރު ހިޔުމަން ރިސޯރސް ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިނުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ތޒާމް ކުރުމަށާއި ،ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި
 .2ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިންގޭނެގޮތަކަށް އިން ި
ވ
ނނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތް ާ
ނންމައި ޤާ ޫ
ލއި އެފަދަކަންކަން ި
މޓީއެއް އެކުލަވާ ަ
ށ ނިންމުމަށް ކޮ ެ
ލތައް އަވަހަ ް
ޤަޥާޢިދުތަކާ އުޞޫ ް
ގޮތުގެމަތީންއެއަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .1އެހެން މުވައްސަސާތަކާއި ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ޤަވާއިދުން ބޭއްވުމަށް
މވެ.
މަސައްކަތްކޮށް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެ ެ
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އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

އ
ނ ބަ ި
ތިންވަ ަ
ތތައް
 1ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަ ް
ވގޮތުގެ މަތިން ރަށު ފެންވަރުގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ާ
ނ
ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލު ް
ކުރަންޖެހެއެވެ.

ނ
އޓު ް
ހ ް
ތއް މަރާމާތުކޮށް ބެލެ ެ
މގު ަ
މއި ަ
 1.2މަގުތައް ހެދު ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ރ ރުއްގަސް ކޮށުމުގައި ބަޖެޓްގެ ދަތިތައް ހުރިކަން.
 .2މަގުތަކުގައި އުނގަދޫވާގޮތަށް ހު ި
އއް ފަހަރު ވެލިއަޅައިގެން މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް
 .1ހުކުރު މިސްކިތް މެދު ޕާރކާއި ދިމާލު ފެންހެދުމުންދާތީ ބަ ެ
އުދަގޫތަކެއްދިމާވަމުން ދިއުމާއެކު ،އެސަރަޙައްދުން ފެން ހިންދުމަށްޓަކައި ޕަންޕް ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމްކޮށް ނިންމާފައިވާކަން.
މިކަމަށް ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާގެ  25%ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުން

ބާކީ  15%ގާތްގަޑަކަށް 60000.00

ށ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން.
ރުފިޔާއަށްވުރެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުވެފައިވާކަމަ ް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ގތަށް މަގުތަކުގައި
ވ ޮ
މވެސް އާންމުންނަށް އުނދަގޫ ާ
ކށްގެންނަ ަ
މތަކުން ފައިސާ ބަދަލު ޮ
ނ އެހެން އައިޓަ ް
ބަޖެޓް ތެރެއި ް

ހުރި

ނނަވަމެވެ.
ހށް ޙައްލުކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަ ް
ގަސްތައް ކޮށައި ޢާއްމުންނަށް އުނދަގޫނުވާގޮތަށް އެކަން އަވަ ަ

ނ
ނއްތާލު ް
ގއި ކުނި ަ
ގތެއް ަ
ރ ޮ
ނވާ ރައްކާތެ ި
 1.1އެކަށީގެ ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ބހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން.
 .2ކުނި އުކާލުމާއި ކުނިނައްތާލުމާއި ެ
ކން.
 .1ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފަކު މެދުވެރިކޮށް ކުނިކޮށި ބަލަހައްޓާ ަ
 .1ކައުންސިލް އައުމުގެ ކުރިން ބައެއް ދިމަދިމާލަށް ކުނިއަޅަމުންދާތީ އެކަން ވަރަށްބޮޑަށް ޙައްލު ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް
މިހާރުވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެމައްސަލަ ދިމާވަމުންދާކަން.
ތ
 .1ކުނިކޮށީ ސަރަޙައްދު ދަޅާއިފުޅިން މުޅިން ފުރި ވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެއެފަދަތަކެތި ޖަމާވެފައިހުރެ ،ނައްތާލެވިފައިނުވާ ީ
މގެ މަސައްކަތް މިހާރު
ޔކު ހޯދައި އެތަކެތި ނައްތާލު ު
މށް އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން ބަ ަ
ޓށް ގެންދިއު ަ
އެތަކެތި ތިލަފުއް ަ
ދވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން .މިކަމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން
ކައުންސިލުން ކުރައްވަމުންގެން ަ
ތ
ކތި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަ ް
ތ ބައްލަވައިގެންވެސް މިތަ ެ
ޓން ޚަރަދު ހަމަޖެހޭ ޯ
ޚަރަދުކުރެވެންނެތްނަމަ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެ ު
ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ޤަސްދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަން.
ތލަމުން ގެންދަވާކަން.
އ ާ
ހންނަ ތަކެތި ނަ ް
ހށް ނައްތާލެވެން ު
 .5ކުނިކޮށިގެ ސަރަޙައްދަށް ގެންދެވޭކުނީގެތެރެއިން ދުވަހުންދުވަ ަ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނ
ށ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ބަލަހައްޓަވަމުންދާތީ ،އެކަ ް
 .2ކުނި އުކާލުމާއި ކުނިނައްތާލުމާއިބެހޭ އުޞޫލުގެ ދަށުން ކުނިކޮ ި
ޅ ކައުންސިލުން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮ ު
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:
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ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ގ މައްސަލަ ޙައްލުވާނެގޮތެއް އޮތްތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
އޓިފައިވާ ކުނީ ެ
ނއްތާނުލެވި ބެހެ ް
ށން ަ
 .1ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކޮށް ރަ ު
ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި ،ކުނިކޮށީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ދަޅު ފިއްތާ މެޝިންގެ
ހމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ،
ގތެއް ަ
ބޭނުން އަވަހަށް ކުރެވޭނެ ޮ

ނ
ގ ް
ހން ު
މނަލް ި
ފރީ ޓާރ ި
މއި ެ
މއި ފާލަ ާ
ބލެހެއްޓު ާ
މރާމާތުކޮށް ެ
 1.1ބަނދަރު ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ތ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން
 .2ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެސަރަޙައްދުގައި ބައްތިޖެހުމުގެ މަސައްކަ ް
ޚަރަދުކޮށްގެން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން.
ރ ޤަވާއިދު ފާސްކޮށް ގެޒެޓްކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް އެކަމަށް ރައްޔިތުން އެއްބަސްވެވޭ
 15 .1ޤަވާއިދު ތެރޭގައި ބަނދަ ު
ޤވާއިދަށް އަދި ޢަމަލު ނުކުރާކަން.
އުޞޫލެއް ހެދިފައިނެތުމުން އެ ަ
ރ
ދނިފަހަ ު
ގ ސަބަބުން ޯ
ދރުގެ ތެރެއިން އުފައްދާ ބާނީ ެ
ތން ހުޅަނގު މޫސުމުގައި ބަނ ަ
ދފައިވާގޮ ު
 .1ބަނދަރުގެ ނެރު ހެ ި
ބަނދަރުގައި

އަޅާފައި

ގނެސް
ނެރަށްބަދަލު ެ

ޓމަށް
ބެހެއް ު

ދަތިވާ

މައްސަލައަށް

އެސަރަހައްދުން

ބައެއް

ހިއްކުމުގެ

ޙައްލެއްހޯދުމަށް
މަސައްކަތް

ކުރެވެމުންދާ

ސަރުކާރުން

މަސައްކަތުން

ލަހެއްނުވެ

މިހާރު

ށ
ފައްޓަވާނެކަމަ ް

ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ދރު ސަރަޙައްދު ރަގަޅަށް
 .2ބަނދަރުގެ ޤަޥާޢިދު ރަގަޅަށް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ،ބަނދަރުތެރެއާއި ބަނ ަ
ގތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ބެލެހެއްޓޭނެ ޮ
ށ
ނންކުރުމުގައި މިހާރު ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ހޯއްދެވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އިތުރަ ް
 .1ބަނދަރު ބޭ ު
ވާހަކަދައްކަވައި ،އެކަން އަވަސްކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނ
ރމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓު ް
މ ާ
އގަމު ކަނޑުތޮށި ަ
ޓވުމާއި އެ ް
ހއް ު
ރން ު
 1.1ރަށްގި ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއެކު ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދިފައިނުވާކަން.

މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދޭތޯ ސަރުކާރުގެ

ވއިގެން މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވާކަން.
ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދަންނަ ަ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ކ ދެއްކެވުމަށާއި ،ރަށުގެ
ށ ވާހަ ަ
ރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރެވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އިތުރަ ް
ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް އީ.އައި.އޭގެ މައްޗަށް ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުމާއެކު ،ރަށުގެ ގޮޑުދޮށް
އވަމުން ގެންދެވުމަށް ޚާއްސަ
ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ރަށުގެ ގޮޑުދޮށުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ނުގެއްލޭގޮތަކަށް ކުރަ ް
ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނ
ޓ ް
ހއް ު
އއި ،ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ބެލެ ެ
ޚނާ ާ
ނއި ،ފާ ާ
ޓއި ،ފެ ާ
 1.5ކަރަން ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ޞަފްޙާ 66 :ގެ 11

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ޓގެ ޚިދުމަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން .ނަމަވެސް ފެނަކައިން ވެފައިވާ
 .2ރައްޔިތުންދެމުންގެންދިޔަ ކަރަން ް
ފއިނުވާކަން.
އެއްބަސްވުމާއެއްގޮތަށް އެ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ އަގުކޮށް ނިންމަވާ ަ
 .1ފެނާއި ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއެކު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިވާކަން.
މށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް މައުލާމަތު ދެއްވާފައިވާކަން.
 .1ފެން ގޯސްވަމުން އަދި ބައެއް ސަރަޙައްދުން ފެން ލޮނުވަމުންދާކަ ަ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ށ ހުށަހަޅުއްވައިގެން
 .2ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އަވަހަށް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިތުރަ ް
ސަމާލުކަންގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ތޣައްޔަރުވެ
ށގެ ފެން ަ
ފށަލައަށް ސީދާގުޅޭގޮތަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ރަ ު
ގ ފެން ަ
ޅ ފެން ރަށު ެ
 .1ފާޚާނާ ނަޖިސް ޖަންކްޝަނާގު ޭ
ވސް ރަށުގެ ގޭގޭގައި
ދން ެ
ދނެތީ ،ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފެށެން ެ
އ ފެތުރިދާނެ ކަމަކަށްވެ ާ
ބލިތަ ް
ފތު ަ
ބން ތަ ާ
ފެނުގެ ސަބަ ު
ތރިކުރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ޓވައި ރައްޔިތުން އެކަމަށް ހޭލުން ެ
ކުރަމުންދާ އެފަދަކަންކަން ހުއް ު
ގ
 .1ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ތަކެތި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކުރެއްވިއިރު ،އެ އިންވެސްޓްމެންޓް ެ
ގރަގަޅަށް ބައްލަވައި
ވތީ ،އެ ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކުރެވުނު ތަކެތީގެ ތަފްޞީލާއި އަ ު
ފުރިހަމައަގެއް ބައްލަވާފައިނު ާ
މވެ.
ފނުއްވައިދެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަ ެ
މން ތަފްޞީލް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޮ
ނިންމެވުމަށާއި ،އެކަން ނިމު ު

ނ
ފރުކޮށް ދިނު ް
ކން ޯ
ރއްކާތެރި ަ
ސއްޙީ ަ
 1.6ޕްރައިމެރީ ހެލްތު ކެއަރއާއި ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނ
ނ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ބަދަލުރެއްވި ފަހުން ކައުންސިލު ް
ދށުގައި ތިބި ބައެއް މުވައްޒަފު ް
 .2ރަށު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަ
އެމަސައްކަތް މާރަނގަޅަށް ނުގެންދެވޭ ކަން.
ކން.
ބލަމުންގެންދެވޭ ަ
 .1ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެމުންގެންދޭތޯ ަ
އ ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަން.
 .1މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް(ފޮގް) ކުރުމުގެ ކަންތައްތަ ް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .2މަދިރި

ކުރުމުގެ

ކޮންޓްރޯލް

މަސައްކަތް

ޞިއްޙީދާއިރާއާއި،

އެހެންދާއިރާތަކުގެ

އެއްބާރުލުން

ހޯއްދަވައިގެން

މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނ
ގޮތުގެމަތި ް

ޢާއްމު

ފެންތާނގީތައް

ޤަޥާޢިދުން

ގތެއް
ބެލެހެއްޓޭނެ ޮ

ހަމަޖައްސަވައި،

ނ ކަންކަން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ބނެ ގޮތެއްގެމަތީ ް
ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން ލި ޭ
ނދާއިރާތައް ގުޅިގެން
ރމަށް،ޞިއްޙީދާއިރާއާއި،އެހެނިހެ ް
 .1ޞިއްޙީދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކު ު
ރކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ހޭލުންތެ ި

ނން
ނއިދި ު
ގން ަ
ނނަށް ތަޢުލީމް އުނ ަ
ބޑެތި މީހު ް
މއި ޮ
ނގު ާ
 1.1ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހި ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ތން މަސައްކަތެއްކުރެވިފައިނުވާކަން.
ފންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮ ު
 .2ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ަ
ޞަފްޙާ 66 :ގެ 11
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ތރު ު
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އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

 .1ވަޙްދާ މިސްކިތް ޕްރީސްކޫލެއްގެގޮތުގައި ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދައި މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނިކޮށް ޕްރީސްކޫލްގެ ތަޢުލީމް
ނސަރީ އާއި ބޭބީ ނާސަރީ
ާ
އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށަށް ދިއުމުން އެތަނުގައި މިހާރު ހިންގަމުންގެންދަނީ
ށ  01ޓީޗަރެއް ހަމަޖައްސައިގެން ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާއިން ޚަރަދު ހަމަޖައްސަވަމުން
ކްލާސްތައްކަން .އަދި މިކަމަ ް
ގެންދަވާކަމަށް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން.

އަދި މިހާރު

އެޢިމާރާތް އޭސީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް

ބެލެނިވެރިންގެ މަސައްކަތާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
މން ،މިހާރު ޕްރީސްކޫލް ހިންގެވުމަށް ރަށުކައުންސިލުން
ލވެފައިވު ު
 .2ޕްރީސްކޫލްގެ ތަޢުލީމް ސްކޫލްގެ ބެލުމުގެދަށަށް ބަދަ ު
ތައްޔާރުކުރެއްވި ޢިމާރާތުގައި ކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން ނާޝަރީ ކްލާސްތަކެއް ހިންގަންފަށާފައިވާތީ ،ކައުންސިލްގެ
ނ އެފަދަ
ބެއްލެވުމުގެދަށު ް

ޓނިވިގޮތެއްގެމަތީން
މހެއް ެ
ދމަތެއް ދެއްވާނަމަ ،ދެ ެ
ޚި ު

ނާޝަރީ

ތތަކެއް
ކލާސްތައް ހިންގޭނެގޮ ް
ް

ހޯއްދަވައިގެން އެޚިދުމަތްދެއްވުމަށާއި ،ތުއްތުކުދިންތަކެއް ގެންގުޅުއްވުމުގައި އެފަދަ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ބައެއްގެ ބެލުމުގެދަށުން
ވ އަސަރުތަކެއްކޮށްފާނެކަން
ބބުން ނޭދެ ޭ
ށ އެހެންކުދީންގެސަ ަ
ލހައްޓާނަމަ ،ކުދިންގެ އަޚްލާޤާއި އުޅުމަ ް
ދންބަ ަ
ނޫންގޮތަކަށް ކު ި
ނތޯ ރަގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައި ނޫނީ
ވތަ ނޫ ް
ރނީފައިދާތޯ ނު ަ
ނނަށް ކު ަ
ތއް ހިންގުމުން ކުދި ް
ދ ކްލާސް ަ
ބައްލަވައިގެން ،އެފަ ަ
ޢލީމީގޮތުން ރަގަޅު
ދންނެވީ ،ތަ ު
ތށް މި ެ
އެފަދަ ޚަރަދުތައް ކައުންސިލުން ނުކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މިގޮ ަ
ވސް އެފަދަ ކްލާސްތައް ހިންގުންހުއްޓާލާފައިވާތީ ،އެގޮތަށް
ތ އާބާދީ ހިމެނޭ ރަށްރަށުން ެ
ކާމިޔާބީތައް ހޯދަމުންދާ ބޮޑެ ި
މ
އެކަންހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެކްލާސްތައް ހިންގުމަށްވުރެ ކުދިންނަށް ފައިދާ ބޮޑީ ތުއްތުކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުނަރާއި ،ތަޢުލީ ް
ގން ޅަފަތުގެ
ދށުގައި ބައިތިއްބައިގެން ެ
ރަގަޅަށް ލިބިފައިނެތް ބައެއްގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލުމަށްވުރެ މައިންބަފައިންގެ ބެލުމުގެ ަ
ދއުން ރަގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއެވެ.
ތޢުލީމްގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެން ި
އެފަދަ ކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތާއި ަ
ނ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި
ގވާނަމަ ،އެކްލާސްތައް ހިންގަވާ ެ
 .1ނާޝަރީ ކްލާސްތައް ރަށުކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން ހިން ަ
ނނަވަމެވެ.
ރއްވަމުންގެންދެވުމަށްދަ ް
އެޤަވާޢިދު ޢާއްމުކުރައްވައި އެއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކު ަ

ރރީ
 1.1ލައިބް ަ

އ
މ ި
ހންގު ާ
ި

ޒަމާނީ

ކއެކި
އެ ި

ވަސީލަތްތައް

ކށްގެން
ބނުން ޮ
ޭ

މޢުލޫމާތު
ަ

ނ
ނ ް
ފޯރުކޮށްދި ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ށ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު
ކމަށް ޢަމަލީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަދި ކުރެވިފައިނުވާކަމަ ް
ބން އެ ަ
ލބުމުގެ ސަބަ ު
ބަޖެޓްނު ި
ދެއްވާފައިވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ދނުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެގޮތެއް
މތު ފޯރުކޮށް ި
އޔިތުންނަށް މަޢުލޫ ާ
ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރަށުގެ ރަ ް
ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އ
އޓުމާ ި
ތއް ބެލެހެ ް
އމު ދަނޑުތަކާއި ބިން ަ
 1.1އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި ،ކުޅިވަރު ކުޅޭ އާ ް
ނ
މކުރު ް
ޤއި ް
އ އާއްމު ޕާރކްތައް ާ
ރގެ ވަސީލަތްތަކާ ި
ކުޅިވަ ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

 .2ޒުވާނުންގެ

މަރުކަޒުގެ

އޤީ
ތަރަ ް

ކުރުމުގެ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މަސައްކަތްތަކެއް

ގުޅިގެން

ޔޫތްމިނިސްޓްރީއާއި

ތ
ކުރިއަށްގެންދެވޭ ޯ

ޓރީގެނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ
ކން އަދި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ޔޫތުމިނިސްޓްރީގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް އެމިނިސް ް
ބަލަމުންގެންދަވާ ަ
ހައްދާދެވިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން.
 .1ބަށިކޯޓް /ފުޓް ސެލް ދަޑުގެ މަސައްކަތް އެގްރީމެންޓްކުރެވި ފުޓްސެލް ދަޑުގެ މަސައްކަތްމިހާރު ކުރެވެމުންދާކަން.
 .1ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއިއެކަމަށް ފައިސާގެ
ފއިވާކަން.
އެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން ދެވި ަ
ނކުރެވޭ ކަމަށް.
 .1ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއެކު ޕާކްފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ލހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް މިހާރުވެސް
ބންތައް ބެ ެ
އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި ،ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ި
ގ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ
ގންދާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ޕާކްފަދަ ތަންތަނު ެ
ބަލަހައްޓަވަމުން ެ
އިންތިޒާމްތަކެއް ހޯއްދަވައި އެކަންވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އނިޔާ
އ ަ
ށޓުވުމަށާ ި
އ ހު ް
ރގެ އަނިޔާތަ ް
މއި ގޭތެ ޭ
ހންގު ާ
ނ މަރުކަޒްތައް ި
 1.20އިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭ ެ
އ
ނނާ ި
ވ މީހު ް
މރުން ދުވަސް ީ
ކށްދިނުމަށާއި ،އު ު
ކން ފޯރު ޮ
ޔތްދީ އެހީތެރި ަ
ފރާތްތަކަށް ޙިމާ ަ
ލިބޭ ަ
މއް
ޓނެ ނިޒާ ެ
ހން ބެލެހެއް ޭ
އފަދަ މީ ު
ރވުމާއިެ ،
ނނަށް އެހީތެ ި
ނނަ މީހު ް
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް
ނ
ރ ް
ޤާއިމްކު ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭކަން.
 .2ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއެކު ެ
ނ
ފރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަ ް
ނންވާ ަ
 .1ގެވެށި އަނިޔާއެއްފަދަ ކަމެއް ހިގާނަމަ އެކަމަށް ސަމާލުކަންދީ އަދި އަހީތެރިކަން ބޭ ު
ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް އަދި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތައް އެގޮތަށް
ކުރިއަށްގެންދަވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ލާމަރުކަޒީ

ޤާނޫނުގެ

ނ
ދަށު ް

އިޖްތިމާޢީ

ޚިދުމަތްދޭނެ

މަރުކަޒެއް

ޤާއިމްކުރެވޭތޯ

މަސައްކަތްކުރުމަށާއި،

މަރުކަޒު

ޤާއިމްކުރެވެންދެންވެސް އިޖްމާޢީ ޚިދުމަތާއި ގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދީ
ނނަވަމެވެ.
ގންދިއުމަށް ދަ ް
ބަލަހައްޓަމުން ެ

މގެ
މއި އިމާރާތް ކުރު ު
ކރު ާ
ތތައް ރަޖިސްޓްރީ ު
އކަތްތަކާއި ބިމާ އިމާރާ ް
މގެ މަސަ ް
 1.22ބިން ދޫކުރު ު
ނ
ހއްޓު ް
ރކޯޑް ބެލެ ެ
މޢާމަލާތްތަކުގެ ެ
ހންގާ ު
ތން ި
މއި ބިންބިމާ ގުޅޭ ގޮ ު
ހއްޓު ާ
ކަންކަން ބެލެ ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ކގެ ކޮޕީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވަމުން ނުގެންދަވާކަން.
 .2ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްތީތަ ު
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ނ
މއްނެތި  1ބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކުރަމުންދާކަ ް
ތތަކުން ޤަޥާޢިދުން ހުއްދައެއްހޯދު ެ
 .1ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ބައެއްފަރާ ް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ތޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވަމުންގެ ް
ނ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ ޮ
މތުތައް ޤަވާޢިދު ް
 .2ބިމާބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ނގޮތަކަށް ރަށުގައި އެފަދަ
ނނޫ ް
ނޖެހޭ ހުއްދަތައް ނަގައިގެ ް
މރާތްކުރާނަމަ ޤަވާއިދުން ނަގަ ް
 1 .1ބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢި ާ
ވމެވެ.
ތކަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަ ަ
ގ ަ
ޢިމާރާތްތައްކުރިއަށްނުގެންދެވޭ ޮ

ލވާލާ
ބހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކު ަ
އޓުމާއި ބިމާ ެ
ހ ް
ދފްތަރު ބެލެ ެ
ކލަވާލާަ ،
މގެ ދަފްތަރު އެ ު
 1.21ބިންބި ު
ނ
ފރުކޮށް ދިނު ް
ރއަށް މަޢުލޫމާތު ޯ
ދ ާ
ޓ ޤައުމީ އި ާ
ބަލަހައް ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ކން.
 .2ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާފައިވާ ަ
ދން އަޕްޑޭޓް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން.
 .1ބިމުގެ ދަފްތަރު ( އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ ) ޤަވާޢި ު
ތތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަމިއްލަ ނަމޫނާއަކަށް ގޯތީގެ ކުރެހުން ހިމަނައިގެން ބަލަހައްޓަން ކުރިން
 .1ބިމާބެހޭ މަޢުލޫމާ ު
ހަމަޖައްސާފައި އޮތްނަމަވެސް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްގޮސްފައިނުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ވއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
 .2ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި ޤަ ާ
ނވަމެވެ.
މތުތައްވެސް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަން ަ
 .1ހެދިފައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ބިމާބެހޭ މަޢުލޫ ާ

ނ
ޓ ް
 1.21މިސްކިތްތައް ބެލެހެއް ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ގ މައްސަލަ ކައުންސިލުން
މތުގެ މަސައްކަތާއި ،ބޭނުންވާ ތަކެތީ ެ
ތން ބަލަހައްޓައި އަދި މަރާ ާ
 .2މުވައްޒަފުން މެދިވެރިކޮށްގެން ަ
ހަމަޖައްސަމުންގެންދާ ކަން .ނަމަވެސް މިހާރު މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބެއްލެވުމުގެދަށަށް
ކގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަވާކަން.
ތން އަންގަވާގޮތެއްގެމަތީން މިސްކިތްތަ ު
ބަދަލުވެފައިވުމުން އެފަރާ ު
ނލީކްވާ މައްސަލަ މިހާރު ޙައްލުކުރެވިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން.
 .1ހުކުރު މިސްކިތުގެ ޝީޓުން ފެ ް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
މށް ދަންނަވަމެވެ.
މން ގެންދެވު ަ
ޤޥާއިދުން ބަލަހައްޓަ ު
ގތަށް ަ
ހރު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ޮ
މިސްކިތްތަކުގެ ކަންތައްތައް މި ާ

ނ
މސައްކަތްކުރު ް
ޓމާއި ،ކަށުކަމާކެމީގެ ަ
އ ު
ލހެ ް
ޤަބުރުސްތާން ބެ ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ޓމަށް ކޮންމެ  6މަހަކުން  02ފަހަރު ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށް އެކަމަށް
 .2ގަބުރުސްތާން ސާފުކޮށް ބެލެހެއް ު
އ
ހިގާ ޚަރަދު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާއިން ޚަރަދު ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން ނަމަވެސް މިފަދަކަންކަން ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމުގަ ި
މށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން
ރައްޔިތުން ގެމާލިއްޔާގައި ތަނަވަސްކަންނެތުމުން ދަތިތަކެއްހުރިކަ ަ
ޞަފްޙާ 66 :ގެ 11

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ނގެންދަވާކަން.
 .1ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް އެފަދަކަމެއް ކައުންސިލަށްއައުމުން އިންތިޒާމްހަމަޖައްސައިދީ ބަލަހައްޓަވަމު ް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ލހެއްޓުމަކީ ،ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއަކަށްވާތީ،ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ތަނަވަސްކަންނެތުމާއެކު އެފަދަ
ޤަބުރުސްތާނުބެ ެ
ށ
ލގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުމަ ް
ޚަރަދުތައް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިންކުރުމުގެބަދަލުގައި ،ކައުންސި ް
ދަންނަވަމެވެ.

ނ
ރވު ް
ދ ު
ޤފީ ކަންކަން ި
މއި ޘަ ާ
އޓު ާ
ނ ބެލެ ް
 1.25އާޘާރީތަންތަ ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

 .1އާސާރީ މިސްކިތް ބެލެހެއްޓުމަށް ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭކަން.

ލހެއްޓޭކަން.
ށގެންވާ ގޮތެއްގައި މިސްކިތް މަރާމާތުކޮށް ނުބެ ެ
ބބުން އެކަ ީ
 .2ބަޖެޓް ނެތުމުގެ ސަ ަ

ށ އެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ
ކ ް
 .3ޘަޤާފީ ކުޅިވަރު އާލާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރިނަމަވެސް ޢީދާ ގުޅިގެން ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަ ޮ
ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވޭކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސްވިދާޅުވެފައިވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ތ
މންދިޔަ ރަގަޅު ހެޔޮ އާދަކާދަތައް ދިރުވައި ޘަޤާފީ ކަންތައްތައް މުޅިން އުވިނުދާނެގޮތްތަކެއް ހޯދޭ ޯ
ކާބަފައިން ހިފަހައްޓަ ު
ނދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ކުރެއްވެންހުރި މަސައްކަތްތައް އެކިފަރާތްތަކާގުޅިގެން ކުރިއަށްގެ ް

ނ
ހގަ ކުރު ް
ރންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާ ަ
ހގަ ކު ަ
ގތުން ފާ ަ
ނނާއި ޤައުމީ ޮ
 1.26ދީނީގޮތު ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އެފަދަ ދުވަސްތައް ގަވާއިދުން ފާހަގަކުރެވެމުން ނުދާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ށގެ އެކިދާއިރާތާކާއި ގުޅިގެން
ވރެ ރަގަޅަށްގެންދިއުމަށްޓާކައި ރަ ު
ހގަކުރަންޖެހޭދުވަސްތައް މިހާރަށް ު
ފ ަ
ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ާ
މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ޞަފްޙާ 66 :ގެ 11

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

 1.21މަގުމަތި

ހ
ކުނިކަ ާ

ރވޭނެ
ސފުކު ެ
ާ

މ
އިންތިޒާ ް

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މއި
ހަމަޖެއްސު ާ

ރަށުގެ

ނ
ސފުތާހިރުކަ ް
ާ

ނ
ޓ ް
ދެމެހެއް ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .2ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޯތިތަކުގެ ވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާކަން.
ކން.
 .1އިޖުޠިމާއީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ޙަވާލުކޮށް ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ަ
 .1ރަށުގެ މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކަށް ދަޅާއި ފުޅިފަދަ ތަކެތި އުކާފައި ހުންނަކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ގނައިން އެއްވެއުޅޭ
ތން މީހުން ި
ތ އެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮ ު
ފޅި އުކުމާ ،ކުނިފަދަތަކެ ި
ތނަށް ދަޅާއި ު
ރަށުގެ އެކިތަން ަ
ޓއި ކުންޏަށް ހިމެނޭ ތަކެތި ޑަސްބިނަށް އެޅުމުގެ އާދަތައް މީހުންގެ ކިބާގައި އަށަގެންނެވުމަށް
އ ަ
ތަންތަނުގައި ޑަސްބިން ބަހަ ް
ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާ ،ރަށުގެ އެކިތަންތަނަށް އެފަދަތަކެތި އުކުމުން ރަށުގެ ރީތިކަންގެއްލި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ
ށކީ
ނތެރިކޮށް ރަ ަ
ތކަށް ދެކުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށް މީހުން ހޭލު ް
ވރިންނަށް ރަށާމެދު ނުރަނގަޅުގޮ ަ
މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރު ެ
ހރި
ނ ު
މ މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވެ ް
ޒޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ހިތްގައި ު
ހދައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ި
ރީތި ސާފު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ަ
މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނ
ޓ ް
ހއް ު
ލ ބެލެއް ެ
މގުމަތި ދިއް ާ
 1.21ރޭގަ ނޑު ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ދކަން.
 .2މަގުތައް ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެން ާ
އއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިއްލުން މަދުކަން.
 .1ބައެއް މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ބަ ެ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނގައި އިތުރަށް ބައްތިޖަހައި
ރަށުގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި ބައްތިޖަހައި މިހާރު ރޭގަޑުއަލިމަޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަ ު
ދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ލހައްޓަވަމުން ގެން ެ
ޤަޥާޢިދުން ބަ ަ

ރން
ކ ު
 1.21ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .2ހުވަނީގެ އުނދަގޫ ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ޙައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ށ ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކާއި ގެއްލުންތައް އެންމެކުޑަވާނެގޮތަކަށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަމުން
ޕެސްޓްގެ ސަބަބުން މީހުންނަ ް
ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 1.10ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
.2

 1025ވަނަ އަހަރު އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެފައިނުވާ ކަން.

.1

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާދިސާއެއް ދިމާވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ހެދިފައި ނުވާކަން.

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކައުންސިލްގެ ލަފާ
މވެ.
ށ ޕްލޭނެއް ހެއްދެވުމަށް ދަންނަވަ ެ
ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެތިބުމާ ،އެކަމަ ް
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ރ
އދާ ާ
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އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ދ
ގސްޓް ހައުސް ފަ ަ
ކފޭ އަދި ެ
ޓރަންޓް ެ
ހޓާތަކާއި ރެސް ޯ
ހރަ ތަކާއިޮ ،
ދގެ ފި ާ
 1.12ބިލެއް ޫ
ނ
ތންތޯ ބެލު ް
އގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ި
އ ް
ނނުތަކާ ެ
ޖގެ ޤާ ޫ
ހރާއް ޭ
ދވެ ި
ނނަނީ ި
ތަންތަން ހު ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ފށާއިރު ޤަވާއިދުން ހުއްދައާއި ސާފުތާހިރުކަމުގެ
ކއި ،ރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭ ފަދަ ތަންތަން ަ
ޓތަ ާ
ބިލެއްދޫގެ ފިހާރަތަކާއި ހޮ ާ
ސެޓްފިކެޓް ހަދާފައިވޭތޯ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ބަލަމުންދާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ށ
ނސިލުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމަ ް
ޢދާ ޚިލާފަށް ހުންނަނަމަ ކައު ް
އެފަދަ ތަންތަން ޤާނޫނާއި ޤަވާ ި
ދަންނަވަމެވެ.
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ހން ހިނގާ އުޅުމާ ި
ގއި މީ ު
 1.11މަގުމަތީ ަ
ށއި،
އންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަ ާ
ނ ި
ވގޮތުގެ މަތީ ް
އގޮތް ާ
ނނާއި އެ ް
ނކަން ޤާ ޫ
ގ ކަ ް
އވުމު ެ
އެއްޗެހި ދު ް
ޚދުމަތްތައް
ހރުން ދޭ ި
ފ ަ
ވ އުޅަނދު ަ
އ ާ
އ ދު ް
ޑގަ ި
މއި ކަނ ު
އގަ ާ
ގން އެ ް
ގއި ެ
ނ ަ
ނ ފީ ަ
ގ އަތު ް
ނ ެ
އާންމު ް
ނ
ގ މަތި ް
އގޮތްވާ ގޮތު ެ
ޅ މިންގަނޑުތަކައި އެ ް
ރއިން ކަނޑައަ ާ
ހ ވުޒަ ާ
ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެ ޭ
ޓން
އ ު
އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެ ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ރމާއިއެކު މުޅިން ރަނގަޅު
ދތިކަން ހު ު
ޙއްލުކުރުމަށް ބަޖެޓް ަ
ތށް ހުންނަ ތަކެތީގެ މައްސަލަ ަ
ގ ަ
ނނަށް އުނދަގޫވާ ޮ
 .2ހިނގާ މީހު ް
ނުކުރެވޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން.
ގން އެފަދަ މައްސަލަތައް
 .1މަގުމަތީ ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދުއްވަމުންގެންދާކަން ،އަދި ފުލުހުންނާގުޅި ެ
ޙައްލުކުރެވޭތޯ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރށްވުރެ
ށ ކަންކަން ބެހެއްޓުމަށް މިހާ ަ
މންދާތީ ،ޤަޥާޢިދާ އެއްގޮތަ ް
ވހަށް ދުއްވާތަކެތި އިތުރުވަ ު
 .2ރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދު ަ
އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ،ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .1ޤަވާޢިދާ
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ޚިލާފަށް
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ޢާއްމުވެފައިވާކަމަށް

ބެލެވޭއިރު

މިކަމުގެތެރޭގައި

ގ އެންމެއިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންވެސް
ދއްވުންފަދަ ކަންތައްތައް ރަށު ެ
ޑަބަލްޝީޓްކޮށްގެން ސައިކަލް ު
އ
ނނާ ޤަޥާއިދުތައް ހިންގެވުމުގައި ރަށުކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ރަށުގަ ި
އގިފައިވާތީ ،ޤާ ޫ
ތން ެ
ހިމެނޭކަން ޢާއްމުންގެފަރާ ު
މަސައްކަތްކުރައްވާ

އިސްބޭފުޅުން

މަސައްކަތްކުރައްވުމަށާ،

ރަށުގެ

ރަނގަޅު

ނަމޫނާއެއް

ރައްޔިތުންނަކީ

ދައްކަވައި

ޤާނޫނާއި،

ޤާނޫނާއި

ޤަވާޢިދުތަކަށް

ޤަވާޢިދުތައް
ލބާ
ބޯ ަ

ރަގަޅަށްހިންގެވޭތޯ

ބަޔަކަށް

ހެއްދެވޭތޯ

މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި ،ރަށުގައި އަމާންވެށްޓެއް ޤާއިމް ކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ކ ު
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 1.11ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ު
ނ
ނ ް
ނ ފޯރުކޮށްދި ު
ތރިކަ ް
އިދާރާތަކަށް އެހީ ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .2ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައެއްނުވާކަން.
ދނުން ލަސްވާ މައްސަލަ
ބހޭ މައްސަލަތައް ނިންމެވުމުގައި ޖަވާބު ި
 .1މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ޚާއްސަކޮށް ބިންބިމާ ެ
ދިމާވަމުންދާކަން އެގިފައިވާކަން.
 .1އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ނޯންނާތީ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ދާއިރާތަކުގައި
އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނހެން ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ
ލކަންދެއްވައި ރަށުގައިހުރި އެހެ ި
ވ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި ސަމާ ު
ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ބޭނުން ާ
އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމާއެކު މިހާރަށްވުރެ އިދާރާތަކުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރައްވައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދެއްވުމަށް
ޤާއިމްކުރައްވާފައިވާ
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ދ
ފޯރުކޮށްދެވޭނެފަ ަ
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ގޮތެއްގެމަތީން
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ނތަކުގެ ދަށުން ރަށު
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ރގެ ދަށު ަ
 1.11ރަށުގެ ބާ ު
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ރގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކު ް
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އވާ ަ
ހވާލުކޮށްފަ ި
އ ަ
ކައުންސިލާ ި
ހއްދަތައް ބާތިލް
އފަދަ ު
އ ެ
ށ ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާ ި
ދވެރިކޮ ް
ކައުންސިލް މެ ު
އ
ވ މަސައްކަތްތަ ް
ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައި ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .2ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމާ ،މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސްގެ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ
ވކަން.
ވފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކުރިއަށް ގެންދަ ާ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގަ ާ
ށދިނުން.
 .1އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އާކޮ ް
 .1ސާފުތާހިރު ކަމަށް އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ދިނުން.
 .1ވިޔަފާރި /ހޮޓާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ދިނުން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޢާއްމު

ރައްޔިތުންނަށް

ފސޭހަވާނެގޮތަކަށް
ލުއި ަ

އވުމާ،
ހުއްދަދޫކުރެ ް

ހުއްދަދެއްވުމުގައި

މޖެހިފައިވާ
ހަ ަ

ޤަޥާޢިދުތަކާއި،

ގންދިއުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އުޞޫލްތަކާއެއްގޮތައް ކަންކަން ެ
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ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު
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އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

މއި ބެހޭ
ކރުގެ ކަ ާ
މއި ސަރު ާ
ހއްޓު ާ
ކޑު ބެލެ ެ
ހންގެ ރެ ޯ
ރވާ މީ ު
ނއި މަ ު
ނ ާ
ނވާ ކުދި ް
ފ ް
 1.15އަލަށް އު ަ
ރއިން
އިދާ ާ

ގތެއްގެ
ޮ

ނގާ
އަ ް

ނ
މަތި ް

ފސްހިސާބު
ތަ ާ

ނގާ
ަ

މއި
ލހެއްޓު ާ
ބެ ެ

އގެ
އެރަށެ ް

ނނާއި އަދި
ޅމުންދާ މީހު ް
ދރިއު ެ
އ ރަށްވެހި ނުވެ ި
ނ ި
މހުން ާ
ފއިވާ މީސް ީ
ހވެ ަ
ވ ި
ރގައި ރަށް ެ
ރަޖިސްޓަ ީ
ނ
ޓ ް
ބލެހެއް ު
ދފްތަރު ލިޔެ ެ
ދސީންގެ ަ
ދރިއުޅޭ ބި ޭ
ގއި ި
އެރަށު ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .2އުފަންވާ

ކުދިންނާއި

ވ
މަރު ާ

ރެކޯޑް

މީހުންގެ

ގންވާ
އެކަށީ ެ

ގޮތެއްގައި

އނުވާކަން
ބލެހެއްޓިފަ ި
ެ

އަދިރަޖިސްޓަރީ

ތ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާކަން.
ނދާ ފޮތްތަކުގެ ޙާލަ ު
ބަލަހައްޓަމު ް
ށ
މ ް
 .1ރަށުގައި ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި ،އަދި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓު ަ
ކން.
ގންގޮސްފައިނުވާ ަ
ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަން އަދި އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ބަލަހައްޓަމުން ެ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޅ
މހުންގެ ރެކޯޑްތައް ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރައްވައި ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮ ު
ވ ީ
 .2އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރު ާ
ނނަވަމެވެ.
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުއްވަމުންގެންދެވުމަށް ދަ ް
އ
ތތަ ް
ގ މީހުންގެ މައުލޫމާ ު
ލހެއްޓުމާ ،ރަށުގައި އުޅެމުންދާ ބޭރުރަށްރަށު ެ
 .1ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެ ެ
ތތައް
މކަށްވާތީ އެމަޢުލޫމާ ު
ޗށް ކުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަ ަ
ޤނޫނުން ރަށުކައުންސިލްގެ މައް ަ
ލިޔެބެލެހެއްޓުމަކީ ،ލާމަރުކަޒީ ާ
ދންނަވަމެވެ.
އޓެވުމަށް ަ
ޤަޥާޢިދުންލިޔެ ބެލެހެ ް

ނވެސް
ނ ް
ނނުތަކުގެ ދަށުން ކަ ނޑައަޅާ މި ޫ
ހނެކަމަށް އެކިއެކި ގާ ޫ
ދންޖެ ޭ
 1.16ކައުންސިލުން ޭ
ނން
ޚދުމަތް ދި ު
ނހެން ި
އެހެ ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫންތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާކަން
ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނނާއި
ށން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ޤާ ޫ
މށް އެކިއެކި ޤާނޫންތަކުގެ ދަ ު
ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަ ަ
މވެ.
ގަވާއިދާއިއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަ ެ

އ
ނ ބަ ި
ރވަ ަ
ހަތަ ު
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އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު
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އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ނ
އންނަ ގުޅު ް
މއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޮ
އ އަދި އަ ި
ސރުކާރާ ި
 1ކައުންސިލާއި ަ
ނ
ނނަ ގުޅު ް
ހންނާއި އޮ ް
 1.2ކައުންސިލްތަކާއި ފުލު ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި
ރަށްރަށުގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ފލުހުންގެ
ު

ވާޖިބު

ރަސްމީ

އދާކުރުމުގެ
ަ

ތެރޭގައި

ކައުންސިލްތަކުގެ

މ
އެދިއްޖެނަ ަ

އެހީއަށް

ނނަށް އެހީތެރިވެދޭންވާނެއެވެ.
ރކުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ފުލުހު ް
ކައުންސިލްތަކަށް ވެވުނު މިންވަ ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .2ފުލުހުން އެދުނު ހުރިހާ ކަމެއްގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެވިފައިވާކަން.
ނދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން
ލ ް
 .1މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލައާއި ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކުގައި އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދާކަން .ނި ަ
މައްސަލަތައްބެއްލެވުމުގައި ކުރިއަށްވުރެ ސަމާލުކަން މިހާރު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ތ
ވރެ ރަގަޅަށް ހޯދޭނެމަގެއް ތަނަވަސްކޮށް ރަށުގެ މުޖްތަމަޢު ކުށުގެވެށިން ސަލާމަތުން ބޭއްވެވޭ ޯ
ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން މިހާރަށް ު
މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ތ
ގންދާ ޚިދުމަ ް
މން ެ
އދާރާތަކުން ދެ ު
 1.1ޤައުމީ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ
ފއްދާ
އ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އު ަ
ގ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކާ ި
ބލުމު ެ
މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މިތަންތަނުގެ ސީދާ ެ
ނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި
ނ މުއައްސަސާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ލިބޭނެ އި ް
ލތުގެ މިނިވަ ް
ހިންގަމުންދާ ދަޢު ަ
ރލުމާއި އެހީތެރިކަން ރަށު ކައުންސިލުން އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން
އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެއްބާ ު
ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނތަންކަން.
ނދަނީ މިދަންނަވާ ތަ ް
ގ ް
ރަށުގައި ދައުލަތާއި ،ސަރުކާރުގެ އެކިފަރާތްތަކުން ހިންގަމުން ެ
 .2ބިލެއްދޫ ސްކޫލް
 .1ބިލެއްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ޓ
 .1ބިލެއްދޫ ކޯ ް
ގ
 .1ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން /ބިލެއްދޫ އިންޖީނު ެ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޤައުމީ

އިދާރާތަކުން

މންގެންދަވާ
ދެއްވަ ު

ޚިދުމަތްތައް

އޔިތުންނަށް
ރަ ް

މފައިދާހުރި
އެން ެ

ގޮތެއްގައި

ޤާއިމްކުރެއްވޭތޯ

އ
ލވުމަށާއި ،އެފަދަ ޚިދުމަތްތަ ް
މފުރިހަމަގޮތުގައި ދެއްވޭތޯ ބެއް ެ
ރަށުކައުންސިލުން ދެއްވަންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަން އެން ެ
ދެއްވުމަށް

ޤާއިމްކުރެވުފައިވާ

ދާއިރާތައް

ށ
ހިންގެވުމަ ް

ބވާ
ތިއް ަ

އިސްބޭފުޅުންނާ

ސ
ވީހާވެ ް

ގާތްގުޅުމެއް

ށ
ބޭއްވެވުމަ ް

މަސައްކަތްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ޞަފްޙާ 66 :ގެ 11

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ރ
ފރާތްތަކުގެ ދައު ު
މއްލަ ަ
ގއި އަ ި
ޙރަކާތްތަކު ަ
ޤގެ ަ
 1.1ތަރައް ީ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ
ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން
ހޯދަން ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.
ގއި ވާގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާގެ
މގެ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާ ަ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
އންސިލުން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާޢަތްތަކަށް ފައިސާ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކަ ު
މށް ސަރުކާރުން
ކށް އެހީ ދިނު ަ
ލ ޖަމާޢަތްތަ ަ
ހ ދޭން ވާނީ އަމިއް ަ
ގތުން އެ ީ
އހީ ދެވިދާނެއެވެ .މި ޮ
ހން ެ
ދ އެހެނި ެ
އާއި ފަންނީ އަ ި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި މިންގަނޑުތަކާ ތައާރުޟުނުވާގޮތަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ
ދަށުންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .2އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މާބޮޑު ދައުރެއްނެތްކަމާއި ނަމަވެސް ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ
ނ
މަސައްކަތްކޮށް ރަށް ތަމްސީލްކުރުމަށް ބައިވެރިވާ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިކަ ް
ދެއްވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން.
 .1ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ހިންގުމުގައި ދަނޑުދިއްލުންފަދަ ކަންތައްތައްކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށް އަދި އިދާރީ މަސައްކަތް
ށދެވޭކަން.
ހިންގުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ ް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނ
ދ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލު ް
ލމާ އެހީތެރިކަންހޯއްދަވައި ،އެފަ ަ
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރު ު
ދެއްވަންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމާއެކު ،ރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްގެ ބައިވެރިވުން ހޯއްދަވައި އިޖްތިމާޢީ ރޫޙް
ވމެވެ.
ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަންނަ ަ

ހ
ށ ދޭ ޢާންމު އެ ީ
ކއުންސިލަ ް
 1.1ސަރުކާރުން ަ
ގ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކު ެ
ކށް
ތރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަ ަ
ނސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ،ކައުންސިލްތަކުން ަ
އޮފީސްތައް ހިންގުމަށާއި ،ކައު ް
ޚަރަދުކުރުމަށް ،ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައިގެން ،ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކުމެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަނައި ،ބަޖެޓު
ތގައި ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
ފާސްވުމުން ފާސްވި ބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް އެފައިސާ ހިލޭ އެހީގެ ގޮ ު
(ހ)

އާބާދީ

(ށ)

ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު

(ނ)

އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދު

(ރ)

ހ ޚަރަދު
ރއްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރަންޖެ ޭ
އޓާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ،ތަ ަ
ލހަ ް
ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ބަ ަ

(ބ)

އވާ ރަށްރަށަށް،
އިދާރީ ދާއިރާގެ މަރުކަޒީ ރަށްރަށާއި މުޅި ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކޮށްފަ ި
ދާއިރާގެ އެހެން ރަށްރަށުން ހުރި ދުރުމިން
ނ
ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަ ީ

(ޅ)
ޞަފްޙާ 66 :ގެ 11

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ދިވެހި

(ކ)

ކޮންމެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ރައްޔިތަކަށްމެ
އިޤްތިޞާދީ

ލިބިގެންވާ
އަދި

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ށ
ޙައްޤުތަކެއްކަމަ ް
ޙައްޤުތައް

އިޖްތިމާޢީ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ
ރައްޔިތުންނަށް

ވަނަ

މާއްދާގައި

11

ހޯދައިދިނުމަށް

ދައުލަތުން

މއަށް ތަރައްޤީ
ވ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނާ ހަ ަ
މަސައްކަތްކުރުމުގައި ،ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަ ާ
އރަށަކަށް ،އެސިޓީއަކަށް އަދި އެއިދާރީ ދައިރާއަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ތަރައްޤީގެ
ގެނެސްދިނުމުގެ އުޞޫލުންެ ،
ނ
ނ ް
ފުރުޞަތު ލިބިދި ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ލ
ގއި ވާގޮތުން ރަށު ކައުންސި ް
މގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ނސިލް ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް،
ހިންގުމަށާއި ،ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ،ކައު ް
ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނައި ،ބަޖެޓް ފާސްވުމުން ފާސްވި ބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް އެފައިސާ
ދކަން .
ހިލޭގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރައްވަމުން ނު ާ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ލާމަރުކަޒީއުޞޫލުން

ތއްހިންގުމުގެ
އަތޮޅު ަ

ނ
ދށު ް
ޤާނޫނުގެ ަ

ފއިސާ
ަ

ބަޖެޓްގެ

ބނުންވާ
އޓުމަށް ޭ
ހިންގައިބެލެހެ ް

ދައުލަތުގެ

ކައުންސިލުން
ތރެއިން
ެ

ހޯއްދެވުމަށް

ކުރަންލާޒިމްކޮށްފައިވާ
ށ
އިތުރަ ް

ކަންކަން

މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި،

ކއުންސިލަށް ހޯދާދެއްވުމުގައި
ނކަމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބަޖެޓް ަ
ކައުންސިލުންދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި ،ކުރައްވަންޖެހޭ ކަ ް
ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވުމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް
މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ހ
ނސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެ ީ
އ ް
ގއި ކަ ު
 1.5ކުއްލި ޙާލަތު ަ
ށ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްތަކަ ް
ވތަ
ސަރުކާރުން ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހީގެ އިތުރުން ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް ނު ަ
ބަލިމަޑުކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މާލީ ،ފަންނީ ނުވަތަ އެހެނިހެން އެހީ ކައުންސިލްތަކަށް
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 1025ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިނުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ކުއްލި ޙާލަތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރާނެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލަށް ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ރ
ނސިލަށް ދޭ މިންވަ ު
ބ ވަސީލަތްތަކުން ކައު ް
ލ ޭ
 1.6ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ި
ރނުވެ
ވގޮތުން ކައުންސިލް ބައިވެ ި
ވނަ މާއްދާގައި ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 12
ލބޭ އާމްދަނީ ހުރިހާ
ދރީ ދާއިރާއެއްގައި ޤާއިމްކުރާ ވަސީލަތްތަކުން ި
ފދަ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް އި ާ
ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެ ަ
ދާއިރާއަކަށްވެސް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން އެދާއިރާއެއް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދޭންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އެފަދައެއްވެސް ކަމެއް އަދި ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން.
ޞަފްޙާ 66 :ގެ 50

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

އ
ބ ި
ވނަ ަ
ފަސް ަ
ނ
ވ ް
ދރީ ު
ޖވާބު ާ
ނ ހޯދުމާއި ަ
ވ ް
ވރި ު
ބއި ެ
ނގެ ަ
 5ރައްޔިތު ް
ނ
ވ ް
ދރީ ު
ޖވާބު ާ
އގަތުމާއި ަ
 5.2ޝަކުވާ ބަލަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ވާގޮތުން ރަށު
ވބުދާރީވާންޖެހެއެވެ.
ކައުންސިލުން އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަ ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .2ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ހުށަހަޅާ މައްސަލައަށް ޖަވާބު ދާރީވުން ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގުމުގައި
ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން.
އޔާރުކޮށްފައިވާކަން .މީގެ
އ ތަ ް
އޅާފައިވަނީ  1ދުވަސްކަން އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެ ް
މށް ކަނޑަ ަ
 .1ޝަކުވާ ޖަވާބު ދިނު ަ
ގންދާކަން.
މއްސަލަތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވަމުން ެ
ހށަހަޅާ ަ
އިތުރުން އަންގަބަހުން ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރއްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް އަޑު
ތށް ޢަމަލު ކުރެއްވުމަށާއިަ ،
ރ ވުމާބެހޭ އުޞޫލާއި އެއްގޮ ަ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ،ޖަވާބުދާ ީ
މވެ.
ބދާރީ ވެވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަ ެ
އައްސަވައި ،އެފަދަ ކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާ ު

ފރާތްތަކަށް
މބެހޭ ަ
ވރާ ކަ ާ
ނގެ ޚިޔާލާއި މަޝް ަ
ނ ހޯދުމާއި ރައްޔިތު ް
ވ ް
ވރި ު
ބއި ެ
ނގެ ަ
 5.1ރައްޔިތު ް
ނ
ދިނު ް
ގ
ބލެއްދޫ ތަރައްޤީ ެ
ވގޮތުން ި
ވނަ މާއްދާގައި ާ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 11
ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ،އެއިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ
ހޯދައިގެންނެވެ.
ގ
ދށުން ރައްޔިތުން ެ
ގ (ށ) ގެ ަ
މގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާ ެ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ
ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ރައްޔިތުންނާ

ބައްދަލުކޮށް

ކައުންސިލުން

ދޭންޖެހޭ

މައުލޫމާތާއި،

ރައްޔިތުންގެ

ޚިޔާލު ހޯދުމުގައި

ބޮޑެތި

ދަތިތަކެއް

ކުރިމަތިވެފައިވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނ
ގއިވިޔަސް ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ކައުންސިލު ް
ގންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވީ ކަމު ަ
 .2ކައުންސިލަށް އެކިގޮތްގޮތުން ޮ
މވެ.
ނިންމެވުމުގެ ކުރިން ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ވީހާވެސްބޮޑަކަށް ހޯދެވުމަށް ދަންނަވަ ެ
ޞަފްޙާ 66 :ގެ 52

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

 .1ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ
ކަންކަން ،ދިމިޤްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށް ،އިޖްތިމާޢީ
ނއި ،ޘަޤާފީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެފެންވަރު
ތޞާދީ ގޮތުން ާ
ގޮތުންނާއި ،އިޤް ި
މަތިކޮށް،

ރައްޔިތުން

ބާރުވެރިކޮށް،

ރައްޔިތުންނާ

ތން
އެންމެގާ ު

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

ޚިދުމަތްލިބޭނެމަގު

ފަހިކޮށްދީ،

އ
ރއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކަ ި
ނ ކަންކަން ކު ި
މންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުންކަމަށްވާތީ ،އެގޮތުގެމަތީ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަ ާ
ހއިކަންކަން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ަ

އ
ބ ި
ވނަ ަ
ހަ ަ
ޓ
ށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމި ީ
ރއްޤީއަ ް
ނގެ ތަ ަ
ހނު ް
 6އަން ެ
ލވާލުން.
ތއް އެކު ަ
ށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ަ
ރއްޤީއަ ް
ނގެ ތަ ަ
ހނު ް
 6.2އަން ެ
ށ
ށން ކޮންމެ ރަ ު
ގ (ހ) ގެ ދަ ު
މގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ނންވާނެއެވެ.
ނންގެ ކޮމިޓީއެއް އޮން ަ
އޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެ ު
އ އެރަށެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރަ ް
ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި
ވ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ގ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތް ާ
މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް 05
 1025 .2ޑިސެންބަރު  05ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ
ވކަން.
މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވިފައި ާ
އކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަން.
 .1އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް
އކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަން.
 .1އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް
ށ ބަދަލު އައިސްފައިނުވާކަން.
އކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަ ް
 .1އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް

ތ
ގ މަސްއޫލިއްޔަ ު
ޓ ެ
ށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމި ީ
ރއްޤީއަ ް
ނގެ ތަ ަ
ހނު ް
 6.1އަން ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ށ
އންސިލަށް ލަފާ ދިނުމަ ް
 .2ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރަށު ކަ ު
ކޮމެޓީއިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަން.
 1026 .1ފެބްރުވަރީ މަހު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިލޭ ދޫކޮށްފައި ހުރި ބޭސްފިހާރައިގެ އިމާރާތް އަންހެނުންގެ
ކޮމެޓީގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުން.
ފއިނުވާ ކަމަށާއި އަދި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިނުވާކަން.
ކށް ަ
 .1މިހާތަނަށް ކޮމިޓީއިން ދައުވާ ޮ
ގ ނަމުގައި
ހނުން ކޮމެޓީ ެ
ނ ެ
މންދާކަން .އަ ް
ހރަ ކުއްޔަށްދީގެން މަހަކު  1000/-ރުފިޔާ ލިބެ ު
ށޓަކައި ބޭސްފި ާ
 .1އާމްދަނީ ހޯދުމަ ް
އ
ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހަދައި އެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަމުން ގެންދާކަމަށް .އެހެންނަމަވެސް ކޮމެޓީ ބަދަލުވިފަހުން ެ
މސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް
ޓ ކުރުމުގެ ަ
ކއުންޓް އެކްޓިވޭ ް
އކްޓިވޭޓް ވެފައިނުވާކަމަށް .އެ ަ
ތނަށް ެ
އެކައުންޓް އަދި މިހާ ަ
ކައުންސިލްގައި އެތަށްފަހަރަކު އެދިފައިވާނެކަމަށް.
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ތރިކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތެއްކޮށްފައިނުވާކަން.
 .5އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާ ެ
ޓއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން.
ލންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެ ީ
 .6އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭ ު
ނވާކަން.
 .1ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ު
ހނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .1މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ އަން ެ
ލމާތު އެއްކުރެވިފައިނުވާކަން.
 .1އަންހެނުންނާ ބެހޭ މުހިއްމު މަޢު ޫ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .2އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލް
ތއް ރަގަޅަށް ހިންގޭތޯ
އިދާރާގައި ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށާއި ،އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތް ަ
މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .1އަންހެނުންގެ

ކޮމިޓީގެ

ގއި
ނަމު ަ

ހަދާފައިވާ

ބޭންކް

އެކައުންޓް

ވީހާވެސް

އަވަހަކަށް

އެކްޓިވޭޓް

ކޮށްދެއްވޭތޯ

ވމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ކުރެއްވެންހުރިކަންކަން ކޮށްދެއް ު

އ
ނ ބަ ި
ވ ަ
ހަތް ަ
ނ
ކރު ް
ފރި ު
 1ކައުންސިލުން ވިޔަ ާ
1.2

މގެ
ގ ޤާނޫނު ފާސްވު ު
މ ެ
ހންގު ު
ޒ އުސޫލުން ި
އ ލާމަރުކަ ީ
ރ ދާއިރާތަ ް
އދާ ީ
ޖގެ ި
ހރާއް ޭ
ދިވެ ި

ސ
އ ފައި ާ
އއި މުދަލާ ި
ފރި ާ
ގ ވިޔަ ާ
ރއްޔިތުން ެ
ހރި ަ
ކުރިން ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  211ވަނަ މާއްދާއިން މިޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ
ކރަން ފަށާ ތާރީޚާއި ހަމައަށް
ނށް ޢަމަލު ު
ގ ދަށުގައި ،މިޤާނޫ ަ
ކުރިން ހިންގަމުންއައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމު ެ
ތކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި
ހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާއި ަ
ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުންގެ ހިންގަމުން އައި މަދަރުސާތަކާއި މަކުތަބުތަކާއި ކްލާސްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި
އިންޖީނުގެތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް  ،މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލް އުފެއްދުމާއެކު،
އތޮޅު
ވ ތަކެތި ބަދަލުވާނީ ަ
އތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތް ާ
ތން ަ
ދށަށް ބަދަލުވީއެވެ .މިގޮ ު
ރަށު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަ
ބދަލުވާޏީ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދަށަށެވެ.
ކައުންސިލްގެ ދަށަށެވެ .ރަށު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ތަކެތި ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ތންތަން:
ރަށު އޮފީސްތަކުން ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ ަ
 .2ހިޔާވަހި ގޯތީގެ އިމާރާތް.
 .1ކުރިމަގު އިމާރާތް.
 .1ރަށްވެހިގެ.
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

 .1އިންޖީނުގެ.
 .5ތެޔޮފިހާރަ.
 .6އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު.
 .1ބޯޅަދަނޑު.
ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ:
ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްހުރި ފައިސާ

304329.65

ކަރަންޓްފީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ

-711644.31

ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮ ފިހާރައިން ލިބޭ ފައިސާ

105151.86

ކުރިމަގު އިމާރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ

433919.07

ރަށްވެހިގެއަށް ލިބޭ ފައިސާ

-

ހިޔާވަހިގޭ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ

161508.00

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒަށް ލިބޭ ފައިސާ

1670.00

ރ .މ ރުއްގަސް ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

1436.00

އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ

27779.00

ރ .މ ގެ ރުށް ގަސް ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

12900.39

ގޮއި މާލިއްޔާއަށް ލިބޭ ފައިސާ

8161.24

ޖުމްލަ :ނަގުދު ފައިސާ

10112.15

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ކައުންސިލްގެ

ބެލުމުގެ

ދަށުގައިހުރި

ރައްޔިތުންގެ

ތަންތަން

މަރާމާތުކޮށް

އޓުމާއެކު،
ބެލެހެ ް

ރައްޔިތުންނަށް

ށ
ނ ފެއްޓެވުމަ ް
ށ ބޭނުންކުރަ ް
ގތަކަ ް
ނނަށް މަންފާއެއް ލިބޭނެ ޮ
ނން ރައްޔިތު ް
ކރެވެންހުރިތަންތަ ު
ގތަކަށް ބޭނުން ު
މަންފާއެއްލިބޭނެ ޮ
ދަންނަވަމެވެ.

ދމަށް ވަސީލަތްތައް
ނސިލަށް އާމްދަނީ ހޯ ު
އ ް
ނދާ ވިޔަފާރިތަކާ ކަ ު
މ ް
 1.1ކައުންސިލުން ކުރަ ު
ނ
ސޓްކުރު ް
ނވެ ް
ކރުމާއި އި ް
ގާއިމު ު
ނ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ،ތަރައްޤީގެ
ލތަކު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސި ް
ތކާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި
ރތް ަ
ތކުގެ ދައުރު ފުޅާ ކުރުމާއި ،ކައުންސިލްތަކުން އެހެނިހެން ފަ ާ
ހަރަކާތްތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތް ަ
ތކެތި ގަތުމާއި ކޮންޓްރެކްޓް
ވ ދިނުމާއި ،ކައުންސިލްތަކުން ަ
ނ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރި ެ
ބައިވެރިވުމާއި ،ކައުންސިލްތަކު ް
ކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ތ ( ކުރިމަގު ) ގެކުލި ލިބޭކަން.
 .2ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް ބެނުންކުރާ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާ ް
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މ
ވކަން ނަމަވެސް އެން ެ
ހރު އެތަން މަރާމާތު ކޮށްފައި ާ
 .1ހެޑްމާސްޓަރ ގެ( ހިޔާވަހި) އިން އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް މި ާ
އ އާމްދަނީ ހޯއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ރަގަޅަށް ކުރެވެމުންނުދާކަން.
އޓަ ި
އެދެވޭގޮތެއްގައި އެތަންބަލަހަ ް
ނކުރެވި ހުއްޓިފައިވާކަން.
 .1ރައްވެހިގެއެއްގެގޮތުގައި ޢިމާރާތްކުރަންފަށާފައިވާ ތަން މަސައްކަތް ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރ
އންސިލުން ކުރެވެންހު ި
ދށުން ކަ ު
ނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހި ް
ވިޔަފާރީތަކާއި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްހުރި ވަސީލަތްތައް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ޤާއިމުކޮށް އިންވެސްޓް ކުރެވެން
ނ ކުރެވެން ހުރިކަންކަން
ގތެއްގެމަތީ ް
އ ޤަޥާއިދު ތަންދޭ ޮ
ދރާސާ ކުރުމަށްފަހު ،ޤާނޫނާ ި
ހުރިދާއިރާތައް ރަގަޅަށްބަލާ ި
ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ށ
ތންތަން ރައްޔިތުންނަ ް
ޓނެގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައިގެން އެ ަ
ނ މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބެލެހެއް ޭ
 .1ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައިހުރިތަންތަ ް
ނނަވަމެވެ.
ދ ް
ބނުންކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ަ
މަންފާއެއްކުރާނެގޮތެއްގެމަތީން ޭ

ނ
ގ ް
ލ ނެ ު
އއި ކު ި
 1.1ކައުންސިލުން ފީ ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތަށް
ތން ނަގާ ފީ
ލބިގެންވެއެވެ .މިގޮ ު
ށ ި
ގމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަ ް
ފ ނުވަތަ ކުލި ކަނޑައަޅާ ފީނެ ު
ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ީ
މތިން ކަމުގައި
ނ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ ަ
ފހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ ާ
ރއްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ަ
ަ
ކަނޑައަޅަންވާނީ އެތަނެއްގެ
އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ .މިގޮތުން ނެގޭ ފީތަކަކީ؛
(ހ)

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ

(ށ)

ފ
ގންޖެހޭ މަހު ީ
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް ނަ ަ

(ނ)

ފ
ރަށު ފެންވަރުގައި ދެވޭ މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތަށް ނެގޭ މަހު ީ

(ރ)

ފ
ކުނި ޖަމާކޮށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް ނަގާ މަހު ީ

(ބ)

ރަށުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީ

(ޅ)

އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ

(ކ)

ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްޗެތި އުފައްދައި ވިއްކުމާއި ވިޔަފާރިއާއި ފިހާރައާއި މާރުކޭޓް ގޮޅީގެ އަހަރީފީ

(އ)

ޑައިވްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީ

(ވ)

ށ
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކުލި( .ޤައުމީ ،އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަ ް
ނ ކައުންސިލަށް ކުއްޔެއް ނެގުމުގެ ބާރު ލިބިގެންނުވެއެވެ).
ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ބިންތަކު ް

(މ)

ވ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ ކުލި.
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ާ

(ފ)

ތންތަނުގެ ކުލި.
ގޮއިފާލައްބަ އާއި ހިންނަ ފަދަ ަ

(ދ)

ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި.

(ތ)

ކަނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓުފަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށާއި ސަރަޙައްދަށް ނެގޭ ކުލި.

(ލ)

ލން)
ކލި( .ފައްތިއާ ،މުދާ އަރުވައި ބޭ ު
ނންކުރުމަށް ނަގާ ު
ބަނދަރު ބޭ ު

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ޞަފްޙާ 66 :ގެ 55

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

އ ފީ ތައް ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބެލިގެން
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ބަލަގަންނަ ބައެ ް
ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ގދާނެފީތައްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނެގުމުގައ ކައުންސިލުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
 .2ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލަށް ނެ ި
ވމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އ ކުރެވެން ހުރިކަންކަން ނިންމެ ު
ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ފީނެގުމުގަ ި
ސ
 .1ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ،ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފީއާއި ،ކުލި އަދި އެހެނިހެން އެފަދަ ފައި ާ
ޓށް ޖަމާކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވުމަށާއި ،އެފަދަ އެއްވެސް ފައިސާއަކުން ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ
ޤަވާޢިދުން ޕަބްލިކް އެކައުން ަ
ޚަރަދުތައް ހަމަނުޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނ
ރ ް
ކމާއި ބަދަލުކު ު
ނގެ މުދާ ވިއް ު
 1.1ރައްޔިތު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ
އޔިތުންގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
މދާ ވިއްކުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ރަ ް
ދަށުގައި ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ ު
ފައިސާ ބެލެވޭނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އމްކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް  20މާރިޗް  1021ގައި
ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޤާ ި
ދީފައިވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރައްޔިތުންގެ

އަގުހުރި

ތަކެއްޗެއްވިއްކައި

ބަދަލުކުރާނަމަ

ޤާނޫނީގޮތުން

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ކަންކަން

ފުރިހަމަކުރައްވައި

ފނަކަ
ށ ދަންނަވަމެވެ .އަދި ެ
ނ އެފަދަކަންކަން ނުކުރެއްވުމަ ް
ނ ީ
ހމައަގެއް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައި ޫ
އިންވެސްޓްމަންޓްސްތަކުގެ ފުރި ަ
ކޯޕަރޭޝަނާއި

ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ

ރައްޔިތުންގެ

ކަރަންޓާގުޅޭ

އިންވެސްޓްމެންޓްގެ

ފުރިހަމައަގުބަލައި

ނިންމެވުމަށް

ނޓްގެ ފުރިހަމައަގު ކުރައްވައި
މވެގެންދިޔައިރުވެސް އެކަން ނިންމިފައިނުވާތީ ،އެ އިންވެސްޓްމެ ް
އެއްބަސްވުމުގައިބުނާ މުއްދަތުހަ ަ
ނސިލަށް ފޮނުއްވައި ދެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
އޭގެ ތަފްޞީލްތައް އަތޮޅު ކައު ް

އ
ތ ް
ފންޑު ަ
އވާ ަ
ވފަ ި
ޅ ާ
 1.5ކައުންސިލުން ހު ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ
ވ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް
ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ާ
ތތަކާއި
ލ ހައްޤުތަކާއި މަސްލަހަ ު
ގތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާ ީ
ރނިތަކުގެ ހިމާޔަތެއްގެ ޮ
ފައިސާ ނެގުމާއި ،އެފަދަ ދަ ަ
މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު އުފެއްދުމުގެ ބާރު ރަށު ކައުންސިލަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ބިލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ފަންޑެއް ޤާއިމްކޮށްފައިނުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޞަފްޙާ 66 :ގެ 56

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ހ
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިއާއި އެފަދަ އެކި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އުފައްދަންޖެ ޭ
ދއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ފަންޑްސްތައް އުފައްދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ސަމާލުކަން ެ

ގން
ނ ު
ލނު ެ
 1.6ކައުންސިލުން ޯ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި
ނ
މލީ އިދާރާތަކު ް
ނއި އެހެނިހެން ާ
ނ ާ
ބންކުތަކު ް
އ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޭ
ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގަ ި
ލޯނު ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ކައުންސިލުން ނަގާ ލޯނުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކުރިއަށް އޮންނަ
ޖހެއެވެ.
އަހަރަށް ލަފަކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަން ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނ
ވސް ލޯނެއްނަގާފައިނުވާކަ ް
ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް އެއް ެ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ފއިދާއެއް ނުވަތަ ކުރިއެރުމެއް
ނންގަވާ ކަމެއްގެ ދިރާސާތައް ރަގަޅަށްހައްދަވައި ަ
ނމަ އެލޯނެއް ަ
ކައުންސިލުން ލޯނެއް ނަންގަވާ ަ
ވމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ނނެންގެ ު
ށވަރުކޮށްފައިނޫނީ ލޯން ު
ލިބެންއޮތްކަމެއްކަން ރަގަޅަށް ކަ ަ

ނން
ދ ު
ނ ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ި
 1.1ކައުންސިލުން އެހެ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް
ށ ލޯނުގެ
ތން އެހެން ކައުންސިލަކަ ް
ނނަ ފައިސާ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަ ި
ޚރަދުތައް ކަނޑައި ބާކީ ހު ް
ނން ަ
އެއަހަރަކަށް ލިބޭ އާމްދަ ީ
ޖހެއެވެ .އަދި
އތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަން ެ
ޢލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮ
ގޮތުގައި ދޫކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަ ު
ށ ސަރުކާރުން ލިބޭ ފައިސާއިން
ކއުންސިލަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރައި ނުދައްކާނަމަ އެފަރާތަ ް
އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ަ
އުނިކޮށް އަނެއް ކައުންސިލަކަށް އެފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ކއުންސިލަކަށް އެއްވެސް ލޯނެއްދީފައިނުވާކަން.
ބިލެއްދޫ ކައުންސިލުން އެހެން ަ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ގ
ބިލެއްދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފައިސާހުރެފައި އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުލިބޭގޮތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއް ެ
ޓކައި އެހެންކައުންސިލްތަކަށް
ކމުން ރައްޔިތުންނަށް މަންފާއެއްކުރާނެގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ަ
ފައިސާ ބަހައްޓަންޖެހޭނަމަ ،އެ ަ
ލޯންދޫކުރެވިދާނެ

ނ
ހަރުދަ ާ

އޞޫލެއް
ު

ނިންމަވައި

ގތުން
ޤާނޫނީ ޮ

ހ
ފުރިހަމަކުރަންޖެ ޭ

ނކަން
ކަ ް

ނންމެވުމަށް
ފުރިހަމަކޮށް ި

ދަންނަވަމެވެ.
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ފޯންTel: 6740017:
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މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ކގޮތަށް
ވޔަފާރި އުޞޫލުން އަނބުރާ ދައް ާ
ށގެން ި
ފއިސާ ބޭނުންކޮ ް
ފރާތްތަކުގެ ަ
 1.1އަމިއްލަ ަ
ނ
ތަންތަން ހެދު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ށފަހު
އެފަރާތްތަކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި ،ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އެވަސީލަތެއް ހިންގުމަ ް
ވތަ ބަނދަރު
މނިފައވާ ހޮޓާ ،ގެސްޓް ހައުސް ،ފާލަން ،މަގު ނު ަ
އަނބުރާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހި ެ
ދ
ތން ހަ ާ
ތތަކާއި އެގްރީމެންޓްކޮށް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުގެ މަ ި
ރ ް
ބލަމުގެ އުޞޫލުން އަމިއްލަ ފަ ާ
މށް ީ
ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގު ަ
ލ
ކ ް
މތު ލޯ ަ
ލތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫ ާ
ތނެވެ .މިގޮތުން ކައުންސި ް
ތަންތަނަކީ ކައުންސިލްގެ ތަން ަ
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އެއްވެސް ތަނެއް ހަދާފައި ނުވާކަން.

ފއިސާ
އކާކުރެވުނު ޖުމުލަ ަ
ރ ް
ގއި ަ
ވގެ ގޮތު ަ
 1.1ރިޒަރ ް
ގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް ހިނގާ
މގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
އަހަރު ލިބޭ ،އާމްދަނީގެ (ފަހެއް) އިންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރަންޖެހެއެވެ .އަދި މިފައިސާ
ހރުތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށެވެ.
ބެނުންކުރެވޭނީ ކުރިއަތްއޮތް އަ ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނ
ރިޒަރވް ގެގޮތުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓިފައިނުވާކަ ް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޓ
ވމާއެކު ފަހަށްފައިސާ ރައްކާކޮށް މުހިއްމުކަންކަމަށް އިންވެސް ް
ދނީއެއް ލިބެމުންދާ ރަށެއްކަމަށް ު
ބިލެއްދޫއަކީ ،އެކަށީގެންވާ އާމް ަ
ވމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އަހަރެއްގެ އާމްދަނީއިން  5%ޤަވާޢިދުން ޖަމާކުރަމުން ގެންދެ ު
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ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
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އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

އ
ނ ބަ ި
ށވަ ަ
އަ ް
ނ
ތޖާ ޙާޞިލުކުރު ް
އ ނަ ީ
ރވުމާ ި
 1ކުރިމަގަށް ޭ
ނ
ލ ް
 1.2ޕްލޭން އެކުލަވާ ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 1026 .2ވަނަ އަހަރު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން މުރާޖާކޮށްފައިވާކަން.
އ އެކަށީގެންވާ ގޮތްތެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދާކަން.
 .1ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އެކަމާއިބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަ ް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޖ އާއިމެދު ދުރާލާވިސްނައި
ނކޮށްވިސްނައި ،އެކަމެއްގެ ނަތީ ާ
ދލުތަކާމެދު ފު ް
ކުރިމަގަށް ރޭވުމުގައި ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަ ަ
ލތަކުގެތެރޭގައި
ވރަށްމުހިއްމެވެ .ރާއްޖެއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަ ު
ށ ރޭވުންތެރިކަން ބެހެއްޓުން ަ
ނަތީޖާ ނެރެވެން ހުރިކަންކަމަ ް
ކުރިން

ވިސްނިފައިނެތް

އެތައްކަމެއްއިތުރުވެ

ރަގަޅުނަތީޖާތައް

ފެންނަމުންދާއިރު،

ނުބައި

އެތައްކަމެއްވެސް

އަންނަނީ

އރު ،ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ
ބދަލުވަމުންދާ ި
ޤއަށްކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތައް އެހެންގޮތްގޮތަށް ަ
ފެންނަމުންނެވެ .ކުރިން ތަރައް ީ
ވމާއެކު ،ކަންކަން ރޭވުމުގެ
ތއްގެންނަން މަޖުބޫރުވެފައެވެު .
އތައްވެސް މިއަދުމިވަނީ ބަދަލު ަ
ހޯދުމަށް ކުރަމުންއައި ކަންތަ ް
މށް ރިޔާއަތްކޮށް ،އެކަމަކާގުޅޭ ދިރާސާތަކާއި ،މައުލޫމާތުތައް
ޒިންމާތައް ޙަވާލުވެލައްވައިގެން ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކުން މިކަންކަ ަ
އެއްކޮށް

ބަލައި،

ގ
ރައްޔިތުން ެ

ޚިޔާލާއި

މަޝްވަރާ

ހޯއްދެވުމާއެކު

އެކަމަކާގުޅޭގޮތުން

ފަންނީ

މަޢުލޫމާތާއެކު

ދުރަށް

އ އެކަށަނޭޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ވިސްނުމަށްފަހުގައިނޫނީ ޕްލޭންތަ ް

ނ
 1.1ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރު ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އ ދިމާވާކަން.
ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއެކު ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ދަތިތަކާ ި
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޓށް
ތަރައްޤީ ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގައި ރަގަޅު ނަތީޖާއަކާހަމައަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބަޖެ ަ
ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރައްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނ
ނގަތު ް
ވރު ދެ ެ
ރއަށްދާ މިން ަ
އވާ ހަރަކާތްތައް ކު ި
ނފަ ި
އ ހިމެ ި
 1.1ޕްލޭނުގަ ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އ ދިމާވާކަން.
ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއެކު ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ދަތިތަކާ ި
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
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ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު
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އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ނ ތައްޔާރުކޮށް އެޕްލޭން
ގތުގެމަތި ް
ގމުގެ ޤާނޫނު ގައިވާ ޮ
ރކަޒީ ޤާނޫނުން އަތޮޅުތައް ހިން ު
ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކީ ،ލާމަ ު
ބނުންވާފައިސާ ،ޤައުމީ
އޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ޭ
ގން ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާެ ،
ރިވިއުކޮށް އޭގެމައްޗަށް ބަލައި ެ
ތކުންނާއި ،އެކިއެކި ފަންޑްސް ތަކުން ހޯދުމުގައި އަސްލަކަށް ބަލަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވާތީ،
ޖންސީ ަ
ބަޖެޓާއި ،ޑޯނަރ އެ ެ
ލތައްގެނެސް ޙަރަކާތްތައް
ދ ު
ނންވާ ބަ ަ
ށ ރިވިއުކޮށް ބޭ ު
ޕްލޭން ރަގަޅަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަށާއި ،ޕްލޭން އެއަހަރަކަ ް
މވެ.
ގތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަ ެ
އގެން ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަވާ ޮ
ހިންގެވުމުގައި ޕްލޭނަށް ބައްލަވަ ި

ނ
މ ް
ނިން ު
ދނީ
ގން ަ
ގއި ކައުންސިލް ހިންގަމުން ެ
ލ ގޮތެއް ަ
ހރިގޮތަށްބަލާއިރު ،ޖުމް ަ
އ ު
އ ޓީމުން ބެލި ،ކަންތައްތަ ް
ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގަ ި
އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައިނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ
ނން
ޤނޫ ު
ހންގުމުގެ ާ
ޒ އުޞޫލުން ި
ގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ ީ
ގުޅުމާއި ،ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މާޙައުލާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ދނުމާއި ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުންދަނީވެސް އެންމެ
ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ި
އެދެވޭގޮތެއްގައި ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން

ކައުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ކައުންސިލާއި

ސަރުކާރާއި ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުމާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި،
ފއިވާ ގޮތްތައް އެންމެރަގަޅުކަމަކަށް ފާހަގައެއްނުކުރެވެއެވެ.
ޖަވާބުދާރީވުން އިންތިޒާމްކުރެވި ަ
ވުމާއެކު ،އެކިކަންކަން ފާހަގަކޮށް މިރިޕޯޓްގައި ރަގަޅުކުރުމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުކުރައްވައި  1026ޑިސެންބަރު
މަސް ހުސްވުމުގެކުރިން ނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި އަޅުގަޑުމެންގެ ބޭނުމަކަށްވާންވާނީ ،ރަށުކައުންސިލާއި އަތޮޅުކައުންސިލް
ގުޅިގެން މިކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ހެޔޮ ނަތީޖާއެއްފެނި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރުތައްކުރުމެވެ.
ގއި މޮނިޓަރިންގ ޓީމަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި
ލބެލުމު ަ
މިފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ ކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް ބެ ި
ބިލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ،ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށާއި ،އިދާރީ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު
ދަންނަވަމެވެ.

ލގެ
ކައުންސި ް

އ
މަސައްކަތްތަ ް

އިތުރަށް

ށ
ރަނގަޅުކޮ ް

ފުރިހަމަ

ކުރުމަށް

އއެވާ
ތިރީގަ ި

ނކަން
ކަ ް

ސލާޙް
އި ް

ށ
ރގަޅަ ް
އކަތްތައް ަ
އންސިލްގެ މަސަ ް
ދވަހަށް ކަ ު
އދުވަހުން އަނެއް ު
އވައި އެ ް
ރ ް
ކުރަންޖެހޭކަމަށްފެންނާތީ އެކަންކަން ރަގަޅުކު ަ
ވމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އ ު
ވއިދެ ް
ހިގާނެގޮތް ހަމަޖައްސަ ަ
ނ
މއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ގމުގެ ޤާނޫނުގެ  225ވަނަ ާ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން ު
ބއްވަމުން ގެންދެވުން.
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ާ
ށ
ތ ް
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  220ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ ަ
މން ގެންދެވުން.
ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަ ު
ކއުންސިލްގެ ޒިންމާތަކާއި
ށ ަ
ތން ،ރަ ު
މގެ ޤާނޫނުގައިވާގޮ ު
ހންގު ު
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ،ރައްޔިތުން އެކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރައްވާފައިވާ  5ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް
ނނުން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހައި
އެކުލެވިގެންވާ ރަށު ކައުންސިލްކަމަށްވީ ހިނދު ،ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަކީ ،ޤާ ޫ
ޞަފްޙާ 66 :ގެ 60

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ވ
މގައި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައާއި ،ކައުންސިލުން ނިންމަ ާ
ޚިދުމަތްތަކާއި ،ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދިނު ު
ނ
ނ ތަންފީޒުކުރަން ތިއްބަވާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިމަތީގައި ރީތި ނަމޫނާއެއް ދައްކަވަންޖެހޭ ެ
އެންމެހައި ކަންކަން ޢަމަލީގޮތު ް
ބޭފުޅުންކަމަށް ވާންޖެހޭނެތީ ،ކައުންސިލަރުން އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވުމުގައާއި ،މަސައްކަތުގައި ނަމޫނާ ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި
ނނެގޮތެއްގެ
ނން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފެން ާ
ވެވަޑައިގެން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލެއްގެ ބޭ ު
ގންދެވުން.
މަތީން ކަންކަން ކުރައްވަމުން ެ
 .1ކައުންސިލުން

ނތަކަށް
ނިންމާނިންމު ް

ފިޔަވަޅުއެޅުން

މިހާރަށްވުރެ

ހަރުދަނާކުރުމަށާއި

ކައުންސިލުން

ނިންމާ

ގތެރެއިން ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަތައް ލަސްވަން ދިމާވިސަބަބުތައް އެގޭގޮތަށް ފާހަގަކޮށްފައި
ނިންމުންތަކު ެ
ބެހެއްޓެވުން.
 .5ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ޢާއްމުކޮށް ހާމަނުކުރެވޭނަމަ އެއަމުރަކީ ޞައްޙަ
ށ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  221ވަނަ މާއްދާގައި
އަމުރެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަ ް
މލުކުރަމުން ގެންދެވުމަށާއި ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޢަމުރުތަކާއި ،ޤަރާރުތައް ޢާއްމުކުރާނެ
މތީން ޢަ ަ
ބުނެފައިވާތީ އެގޮތުގެ ަ
އުޞޫލެއް ފާސްކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން.
ނންމެވުމާއިއެކު ވީހާވެސް
މ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވުން ި
މއި ކުއްލި ބައްދަލުވުމުން ނިން ާ
 .6ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވު ާ
އަވަހަކަށް ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު ޢާންމުނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ނޯޓިސް ބޯޑުގައިވެސް އާންމު
ކުރެއްވުން.
ޖހޭނެތީ "ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާ ފޮތް" ޤަވާޢިދުން ފުރިހަމަ
 .1ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަން ެ
ކުރައްވަމުންގެންދެވުން.
 .1ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އިންޓާނަލް އޮޑިޓެއް ކުރައްވައި ،އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެއްވޭކަންކަން ރަގަޅު ކުރައްވަމުންގެންދެވުން.
 .1މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމަވަމުންދާ މިންވަރު ބެއްލެވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށާ ،ނުނިމި އަތްމަތީގައި
ތއް ތާރީޚް ތަރުތީބުން ފައިލް
ނތިޒާމުކުރެއްވުމަށާއި ނިމޭ މައްސަލަ ަ
ގތަކަށް އި ް
ފސޭހައިން ބެލޭނެ ޮ
ގެންގުޅެންޖެހޭ މައްސަލަތައް ަ
ކުރައްވަމުންގެންދެވުން.
 .20މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑި ޖައްސާ ފޮތް ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރޭތޯ ސްޕަވައިޒަރު ބެއްލެވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް
ދެއްވުން.
ށ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި،
 .22އިތުރުގަޑީގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަ ް
ދވަހަށް ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން
ވހުން ު
ނތައް ދިމާވާނެހެން ދު ަ
އޓައި ،ލިޔެކިޔު ް
އިތުރުގަޑީގެ ރެކޯޑްސްތައް ޤަޥާޢިދުން ބަލަހަ ް
ގެންދެވުން.
 .21ނުރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފަކުލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވައިފިނަމަ ،ނުވަތަ ކޮށްފައިވާނަމަ އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާ
ތން
ޤަޥާޢިދުން ދެއްވުމަށާއި ،ޚާއްސަކޮށް މުސާރައިގެގޮތުން ކުޑައެއްޗެއް ލިބޭމުވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާ ޙައްޤެއް އުނިނުވާނެގޮތެއްގެމަ ީ
ފއިވާ ކަމަކުން މުވައްޒަފަކަށް
ކަންކަން ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި ،އިދާރީ މަސައްކަތުގެތެރެއިން އެހެންމުވައްޒަފަކު ނުކޮށްދޫކޮށްލާ ަ
ލިބެންވާ އެއްޗެއް އުނި ނުކުރެއްވުން.
ކމާއި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު
 .21ދުވަހު ޔައުމިއްޔާއަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އޮފީހުގައި ހިންގާ ކަން ަ
ހމަ ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން
ވއިރު ދުވަހު ޔައުމިއްޔާގައި ފުރިހަމަ ނުކޮށްވާ ބައިތައް ފުރި ަ
ކުރަމުންގެންދަންޖެހޭ ލިޔުމަކަށް ާ
ނހެން ލިޔެކިއުން
ކތައް ފެންނާ ެ
ތބީހެ ި
ތއް ޔައުމިއްޔާގައިލިޔުމުގެއިތުރުން ކަންކަން އެގޭނެފަދަ ކި ާ
ދެއްވުމަށާއި ހިގާ މުހިއްމުކަން ަ
ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންގެންދެވުން.

ޞަފްޙާ 66 :ގެ 62

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކުރައްވާފައި ވުމާއެކު އޭގެ
 .21ކައުންސިލްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީތައް ލޯކަލް ަ
ތެރެއިން ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެސް.އޯ.ޕީތައް ވަކިކުރައްވައި އެސް.އޯ.ޕީތައް އަވަހަށް ނިންމެވުން.
ލވުންތައް ޤަވާއިދުން ބާއްވަވައި މަސައްކަތު މާހައުލުގައި
 .25ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަ ު
ނގެންދެވުން.
ދިމާވާ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެއްވޭތޯ ބައްލަވަމު ް
 .26ވެރިންގެ އަރިހަށް ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ނިންމަވައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ
ޙަވާލުކުރައްވައިގެން

މައްސަލަތައް

އަވަހަށް

ނިންމޭނެ

ނތިޒާމަކަށް
އި ް

ކަންކަން

ގތުން
ވަގުތީ ޮ

ކުރިއަށްގެންދެވުމަށާ،

އެހެންމުވައްޒަފަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެއްވުމުގައި ނުނިމިހުންނަ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ މުވައްޒަފަކަށް
ކށް ކަންކަން ހިންގެވޭތޯ ބެއްލެވުން.
ރަގަޅަށް ސާފުކޮށްދެއްވައި މަސައްކަތްތައް ލަސްނުވެ ހިގާނެ ގޮތަ ަ
 .21ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބަލައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލައި މަސައްކަތު ތާވަލާ
އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުން.
ވމަށާއި،
އދުން ފައިލް ކުރައްވަމުންގެންދެ ު
ނޓް ޤަވާ ި
 .21ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ށ
އިދަރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) އިން ތިޔަ ކައުންސިލަ ް
ލާޒިމްކުރާ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓު ޤަޥާޢިދުން ފައިލްކުރައްވައި،
މޖައްސަވައި ދެއްވުން.
ނ ފަސޭހަކަމާއެކު އެފަދަ ރިޕޯރޓްތައް ފެންނާނެ އިންތިޒާމަކަށް ހަ ަ
މ ް
ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުން ބޭނުންވު ު
 .21މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އަންގަވާގޮތެއްގެމަތީން ފާއިތުވިއަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނާއި ފައިސާގެ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައް ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ  11ގެކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުން.
 .10ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް  5%އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެއްވުން.
 .12ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު  1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ތ
ކރިން" ފުރިހަމަ ކުރައްވަންޖެހޭ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަ ް
"މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ު
ކުރިޔަށް ގެންދެވުން.
ޓ
ވ ގޮތުގެ މަތިން އެސެ ް
 .11ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކެޕިޓަލް ތަކެތީގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ހޯދަން ޖެހިއްޖެނަމަ ޤަވާޢިދުގައި ާ
ނވަމެވެ .ހަމަ އެއާއެކު ހޯދޭ ތަކެއްޗަށް
ކްރިއޭޓް ކުރައްވައިގެން ނޫނީ ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުމަށް ދަން ަ
އަގު އަދާކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ލަސްކުރައްވަން ނުބަހައްޓަވައި ވީހާ އަވަހަކަށް ނިންމެވުން.
ނ
 .11ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ތަކެތި ހޯދުމުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެއްވުމަށް ވިސްނެވުމުގެ ބަދަލުގައި ފިނޭންސު ް
ފައިސާ ހޯއްދަވައިގެން ތަކެތި ބައްލަވައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށާ އަދި މިހާރު ހޯދައި ،އަގު އަދާނުކޮށްހުރި
ނނިހުރި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް
އލެވުމަށާއިު ،
ތަކެތީގެ މައްސަލަވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން ނިންމެވެތޯބެ ް
ނިންމެވުން އަވަސް ކުރެއްވުން.
 .11އެކިއެކި އަހަރުތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީން ވަގުތީ ގޮތުން ޚަރަދުކޮށް ޚަރަދު ހަމަނުޖައްސައި ހުރި 41,886/18
ރުފިޔާގެ ހިސާބުތައް ލަސްވެގެން  1މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަވައި އެކަން މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ .އަދި
ތިޖޫރީން މަދުވާކަމަށް ތިޖޫރި ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވާ  1,568/11ރުފިޔާގެ މައްސލަވެސް ވެފައިވާ ގޮތެއް ބައްލަވައި ،އެކަމުގެ
އފައިސާ ހޯއްދަވައި ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު އެކަން ވެސް މިއިދާރާއަށް އެނގެވުން.
ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ެ
ވ
ޖރީ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  6.26ގެ (ހ) ގައި ާ
ނ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ހަފްތާ ތި ޫ
 .15ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލު ް
އވަމުން ގެންދެވުން.
ފނުއްވުމަށްފަހު ޤަވާޢިދުން ފައިލްކުރަ ް
ގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކުރައްވައި ފޮނުވަންޖެހޭ އިދާރާތަކަށް ޮ
 .16ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދައުލަތުން ދެއްވާ ބަޖެޓް ،މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  1.01ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބާކީ ކުރަމުން ގެންދެވުމަށާ ،ބަޖެޓު އަދި އެހެން އައިޓަމަކުންވެސް މައިނަސްކޮށް ޚަރަދު ނުކުރެއްވުމަށާއި
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ބދަލުކުރައްވައިގެން ޚަރަދުތައް
މ ކޮންޓްރޯލް ހައްދަވައި ފައިސާ ަ
ނވާ ވަރަށް ފައިސާ ނެތްނަ ަ
ނ ް
މ ގައި ބޭ ު
ބަޖެޓް ގެ އައިޓަ ް
ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުން އެދެމެވެ .އަދި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ބަޖެޓް ރިޕޯޓް ހައްދަވައި ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކަށް
ނދެވުން.
ޤވާޢިދުން ފައިލްކުރައްވަމުން ގެ ް
ފޮނުއްވަމުން ގެންދެވުމަށާއި ،އަދި މިރިޕޯޓުތައް ތާރީޚް ތަރުތީބުން ަ
 .11ކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮންނަ ބަޖެޓްބާކީ ،ތިޖޫރީ ބާކީ ،ދުވަހުފޮތް ،އައިޓަމް ބާކީ މިފޮތްތަކަކީ އެތަކެއް ދުވަސްފަހުން
ބަލާނެ ފޮތްތައް ކަމަށްވާތީ މިފޮތްތައް ސާފްތާހިރުކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށާ އަދި ފޮތްތަކުގައި ލިޔާއިރުވެސް ސާފްތާހިރުކޮށް
ލިޔުއްވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުން.
 .11ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވަކި ވައުޗަރު ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށާއި ވައުޗަރުގައިވާ
ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ދިމާވޭތޯ ބައްލަވަމުން ގެންދެވުން.
ގ
އސާ އެތަނެއްގެ ބަޖެޓު ެ
ހރެއްގެ ބަޖެޓުން ގެނެސް ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކޮށް ޚަރަދުނުކުރެވިވާ ފަ ި
 .11ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އެއަ ަ
ނފައިވާއިރު
މށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބު ެ
ލކް ބޭންކަށް ފޮނުވު ަ
އެފައިސާއެއް ގެނެސްފައިވާ ކޯޑަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރުމަށް ޕަބް ި
ގއި ތިޔަ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ގެނެސްފައިވާ ފައިސާ ތިޔަ އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި ހުރިކަން ވަނީ
ފާއިތުވެ ދިޔަ ދެތިން އަހަރުތެރޭ ަ
ތތަކާއި
ކންވެސް ރަނގަޅަށް ބައްލަވައި މިފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތެއް ކަމާބެހޭ ފަރަ ް
ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ .ވީމާ ،މި ަ
މަޝްވަރާކޮށްގެން ނިންމެވުން.
ތތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު
 .10ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އައިޓަމްތަކުގެ ބާކީފޮތްވެސް އަޕްޑޭޓްކޮށް އަވަހަށްނިންމަވައި ،އަދި މިފޮ ް
ގންދެވުން.
ބަލަހައްޓަވަމުން ެ
ކންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން
 .12ބަޖެޓް ބާކީ ކުރުމުގައި ކޮންމެ މަހެއްގެ ބާކީ ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި ޮ
ޤަވާޢިދުން އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިކަމަކީ ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ފަސޭހަވެގެން

ދވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދެއްވުން.
ނ ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަވަމުންގެން ެ
ކ ް
ދާނެކަމަކަށްވާނެތީ މިފަދަކަން ަ
 .11ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ބަޖެޓުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކޮށްފައި ހުންނަ
ނ
މރާތުގެ ކުލި ،ކުނިކަހާ ފައިސާ ) ،މިއީ ކަމަށްވާއިރު ދެ ް
ނޓްބިލް ،ޢި ާ
ޚަރަދަކީ (މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުން ،ކަރަ ް
ހުންނަ ފައިސާގެ ބޭނުން އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ހިފަމުން ނުދާތީ އެފައިސާގެ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން
ލާޒިމްކުރާ ،ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަދި ރައްޔިތުންގެ ފަސޭހައަށް ކުރެވިދާނެކަންކަން ކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުން.
ވން.
 .11ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންގެންދެ ު
 .11މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށާއި ،މުދަލަށް އޯޑަރކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް
ޓވަމުން ގެންދެވުން.
ސ ސެކްޝަނުން ވަކިން ބަލަހައް ަ
ބަލަހައްޓާ ފަރާތާއި އެކައުންޓް ް
ށ
 .15ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަ ް
ޖަމާކުރުމަށް

ހ
ފޮނުއްވަންޖެ ޭ

ފައިސާއާއި،

ކައުންސިލުން

ޚަރަދުކުރާ

ފައިސާގެ

ރެކޯޑްތައް

ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް

ކަށަވަރުކުރެއްވުމަކީ ،ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ (ރައީސް) ގެ ވަރަށްބޮޑު ޒިންމާއެއްކަމަށްވާތީ އެކަންކަން ޤަޥާޢިދުން
ތ ކައުންސިލްގެރައީސް އަދި
ށ ޯ
ޤނޫނާއި ،ޤަ ާޥޢިދާ އެއްގޮތަ ް
ާ
ދނީ
ޗެކްކުރައްވައި ފައިސާގެ އެންމެހައިކަންކަން ހިގަމުން ަ
ވން.
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބައްލަވަމުންގެންދެ ު
ކށް ތަކުރާރުކޮށް ފައިސާ
އބިލަ ަ
ނ ދުވަހަށް ބާކީ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ް
ގ ބާކީ ދުވަހު ް
ކ އަދި އައިޓަމްތަކު ެ
 .16ބަޖެޓް ބާ ީ
ނނުވާނެ އެތައް މައްސަލަތަކެއް
ދެވިފައިހުރުމާއި ބިލްތަކުގައިވާ ޢަދަދާއި ވައުޗަރުގައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ތަފާތުވެ ،ދިމާވެގެ ް
އވެސް ތަކުރާރު ނުވާނެގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުން.
ދިމާވެފައިވާތީ މިފަދަ ކަންތައްތަ ް
 .11ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިއުމާއެކު ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން
ޓ
ބންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަން ް
ނހުރި ބާކީއާއި ދިމާވޭތޯ ބެލުމަށް ޭ
އެކައުންޓުން ދައްކާބާކީއާއި ފޮތުން ފެންނަ ް
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ޓޓްމަންޓް އެޓޭޗް ކުރައްވައި
ތައްޔާރުކުރައްވަމުންގެންދެވުމަށާއި ،ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓާއެކު ބޭންކް ސް ޭ
މިކަމަށް ވަކި ފައިލެއް ތައްޔާރު ކުރައްވައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ފައިލްކުރައްވަމުން ގެންދެވުން.
ގ  2.20ގެ (ހ) ގައި
 .11ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި ފައިސާ ލިބޭ ކަންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮތުމަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު ެ
ބދަލުތައް އަޕްޑޭޓް ކުރައްވަމުން
ނނަ ަ
ކންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރައްވައި ނިންމެވުމަށާއި އަ ް
ލބޭ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ފައިސާ ި
ގެންދެވުން.
 .11ސަރުކާރު

އާމްދަނީގެ

ގޮތުގައި

ކައުންސިލަށް

ބަލައިގަންނަ

ފައިސާ

ކައުންސިލްގެ

ބޭނުންނުކުރެއްވުމަށް

ނ
ބޭނު ް

ނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ،އެމަސްދުވަހުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު
ގން އަންނަ މަހުގެ  20ވަނަ
ށފަހު ޖެހި ެ
ގތަށް ތައްޔާރުކުރައްވައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމަ ް
ޤަވާޢިދުގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއް ޮ
ދުވަހުގެ ކުރިން އެފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދެއްވައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ޖަމާކުރި ފޯމްގެ ކޮޕީ ފޮނުއްވައި
ދެއްވުން.
ފއިވާ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީގެ ކަންތައްތައް އެޓެންޑެންސް މެޝިން
 .10އެޓެންޑެންސް މެޝިނެއް ދިމާވެ ަ
ވގޮތަށް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުން.
ގން ކުރިއަށް ގެންދަ ާ
ބޭނުންކޮށް ެ
 .12މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގެންގުޅެމުން

ބޑަކަށް ސާފުތާހިރުކޮށް
ޮ
އަންނަ ފޮތްތައް ވީހާވެސް

ނއި ޓާގެޓްތަކާ އެޕްރައިޒަލްފޯމް
ގެންގުޅުއްވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށާއި ،ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފައިލަށް ވަޒީފާ ބަޔާ ާ
ނގެންދެވުން.
އަދި މަންތްލީ ލޮގް ހިމެނުއްވަމު ް
ގ
ކން ކުރެއްވުމަސާއި މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ފައިލްތަކު ެ
އ މުރާޖާ ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި އެ ަ
 .11މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓްތަ ް
ބރު ޖައްސަވައި ނިންމެވުން.
ނ ަ
ތެރެއިން ރެކޯޑް ކާޑު ނަންބަރު ނުޖަހާ ހުރި ފައިލްތަކުގައި ނަ ް
ވން.
އޓަވަމުން ގެންދެ ު
ގމަތީން ބަލަހަ ް
ވންޖެހޭ ގޮތު ެ
 .11ހިއުމަން ރިސޯސްކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަ ަ
ށ ކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުން.
ނން އަވަހަ ް
 .11ކުނިކޮށީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ދަޅު ފިއްތާ މެޝިންގެ ބޭ ު
ދރު ސަރަޙައްދު ރަގަޅަށް
ތންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ،ބަނދަރުތެރެއާއި ބަނ ަ
 .15ބަނދަރު ގެ ޤަޥާޢިދު ރަގަޅަށް ަ
ނންކުރުމުގައި މިހާރު ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ހޯއްދެވޭތޯ
ބ ު
ވން އެދެމެވެ .އަދި ބަނދަރު ޭ
ނ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސެ ު
ބެލެހެއްޓޭ ެ
ނ އަވަސްކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުން.
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވައި ،އެކަ ް
 .16ރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރެވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށާއި ،ރަށުގެ
ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް އީ.އައި.އޭގެ މައްޗަށް ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުމާއެކު ،ރަށުގެ ގޮޑުދޮށް
ސއްކަތެއްގެގޮތުގައި ހެއްދެވުމަށް
ކން ނުގެއްލޭގޮތަކަށް ކުރެވޭ މަ ަ
ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ގޮޑުދޮށުގެ ގުދުރަތީ ރީތި ަ
ވިސްނެވުން ބެހެއްޓެވުން.
އށް ސީދާގުޅޭގޮތަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ރަށުގެ ފެން ތަޣައްޔަރުވެ
 .11ފާޚާނާ ނަޖިސް ޖަންކްޝަނާގުޅޭ ފެންހިންދާ ރަށުގެ ފެންފަށަލަ ަ
ދ
ދންވެސް ރަށުގެ ގޭގޭގައި ކުރަމުން ާ
ނރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފެށެން ެ
ށވެދާނެތީަ ،
އ ފެތުރިދާނެ ކަމަކަ ް
ތފާތު ބަލިތަ ް
ބން ަ
ފެނުގެ ސަބަ ު
އތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުން.
އެފަދަކަންކަން ހުއްޓުވައި ރައްޔިތުން އެކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ި
 .11ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ތަކެތި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކުރެއްވިއިރު ،އެ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ
ށ ބައްލަވައި ނިންމެވުމަށާއި،
ފުރިހަމައަގެއް ބައްލަވާފައިނުވާތީ ،އެ ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކުރެވުނު ތަކެތީގެ ތަފްޞީލާއި އަގުރަގަޅަ ް
ނ.
ޅކައުންސިލަށް ފޮނުއްވައި ދެއްވު ް
އެކަން ނިމުމުން ތަފްޞީލް އަތޮ ު
ރ
ހއްދަވައިގެން މިހާރަށްވު ެ
 .11މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޞިއްޙީދާއިރާއާއި ،އެހެންދާއިރާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ޯ
ރަގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން.
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ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ވނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގ ޤާނޫނުގެ ަ 11
 .50ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު ެ
ނ
ޓނެގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައި ،ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެ ް
ތއް ޤަޥާޢިދުން ބެލެހެއް ޭ
މ ފެންތާނގީ ަ
ގޮތުގެމަތިން ޢާއް ު
ހމަޖައްސެވުން.
ތން ކަންކަން ަ
ލިބޭނެ ގޮތެއްގެމަ ީ
 .52ޞިއްޙީދުޅަހެޔޮކަން

ރަށުގެ

މެދުގައި

ރައްޔިތުންގެ

ރކުރުމަށް،ޞިއްޙީދާއިރާއާއި،އެހެނިހެންދާއިރާތައް
އިތު ު

ނ
ގުޅިގެ ް

ރކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުން.
މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ހޭލުންތެ ި
ނ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި
ގވާނަމަ ،އެކްލާސްތައް ހިންގަވާ ެ
 .51ނާޝަރީ ކްލާސްތައް ރަށުކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން ހިން ަ
ރއްވަމުން ގެންދެވުން.
އެޤަވާޢިދު ޢާއްމުކުރައްވައި އެއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކު ަ
 .51ލާމަރުކަޒީ

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

އިޖްތިމާޢީ

ޚިދުމަތްދޭނެ

މަރުކަޒެއް

ޤާއިމްކުރެވޭތޯ

މަސައްކަތްކުރުމަށާއި،

މަރުކަޒު

ޤާއިމްކުރެވެންދެންވެސް އިޖްމާޢީ ޚިދުމަތާއި ގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދީ
ގންދެވުން.
ބަލަހައްޓަމުން ެ
ނ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވަމުންގެންދެވުން އެދެމެވެ .އަދި
ތތައް ޤަވާޢިދު ް
 .51ބިމާބެހޭ މަޢުލޫމާ ު
މތުތައްވެސް ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންގެންދެވުން.
ހެދިފައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ބިމާބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ނގޮތަކަށް ރަށުގައި އެފަދަ
 1 .55ބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކުރާނަމަ ޤަވާއިދުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނަގައިގެންނޫ ް
ތކަށް ހަމަޖެއްސެވުން.
ގ ަ
ޢިމާރާތްތައްކުރިއަށްނުގެންދެވޭ ޮ
ހން ގިނައިން އެއްވެއުޅޭ
ތ އެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މީ ު
ތނަށް ދަޅާއިފުޅި އުކުމާ ،ކުނިފަދަތަކެ ި
 .56ރަށުގެ އެކިތަން ަ
ނނެވުމަށް
ހންގެ ކިބާގައި އަށަގެ ް
ޑސްބިނަށް އެޅުމުގެ އާދަތައް މީ ު
ޓއި ކުންޏަށް ހިމެނޭ ތަކެތި ަ
ތަންތަނުގައި ޑަސްބިން ބަހައް ަ
ކުރެވެންހުރި

މަސައްކަތްތައް

ކުރުމަށާ،

ރަށުގެ

ނށް
އެކިތަންތަ ަ

އެފަދަތަކެތި

އުކުމުން

ރަށުގެ

ރީތިކަންގެއްލި

ރަށަށް

ށމެދު ނުރަނގަޅުގޮތަކަށް ދެކުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށް މީހުން
ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރުވެރިންނަށް ރަ ާ
މ
ހޭލުންތެރިކޮށް ރަށަކީ ރީތި ސާފު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ހިތްގައި ު
ރ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުންގެންދެވުން.
މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވެންހު ި
ށ ޕްލޭނެއް ހެއްދެވުން.
 .51ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެތިބުމާ ،އެކަމަ ް
 .51ރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ދުއްވާތަކެތި އިތުރުވަމުންދާތީ ،ޤަޥާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ބެހެއްޓުމަށް މިހާރަށްވުރެ
އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ،ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން އެފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުން.
 .51އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑްތައް ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރައްވައި ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންދެވުން.
 .60ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާ ،ރަށުގައި އުޅެމުންދާ ބޭރުރަށްރަށުގެ މީހުންގެ މައުލޫމާތުތައް
ލިޔެބެލެހެއްޓުމަކީ ،ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ރަށުކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ކުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމަކަށްވާތީ އެމަޢުލޫމާތުތައް
އޓެވުން.
ޤަޥާޢިދުންލިޔެ ބެލެހެ ް
ށ
 .62ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަންހޯއްދަވައި ،އެފަދަ ފަރާތްތަކަ ް
ކައުންސިލުން ދެއްވަންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމާއެކު ،ރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްގެ ބައިވެރިވުން ހޯއްދަވައި
އިޖްތިމާޢީ ރޫޙް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުން.
ނ
 .61ކައުންސިލަށް އެކިގޮތްގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވީ ކަމުގައިވިޔަސް ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ކައުންސިލު ް
ނިންމެވުމުގެ ކުރިން ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ވީހާވެސްބޮޑަކަށް ހޯއްދެވުން.

ޞަފްޙާ 66 :ގެ 65

ފެކްސްFax: 6740019:

ފޯންTel: 6740017:

އީމެއިލްE-mail: secretariat@faaf.gov.mv :

މނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 1025
އންސިލްގެ ޮ
ލއްދޫ ކަ ު
ބރީ ބި ެ
ތރު ު
ތޅު އު ު
ނިލަންދެ އަ ޮ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އު ު

ލ
ގތުގެމަތީން ކައުންސި ް
ލއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައިވާ ޮ
 .61އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މަސްއޫ ި
މޓީގެ ޙަރަކާތްތައް ރަގަޅަށް ހިންގޭތޯ
މއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށާއި ،އަންހެނުންގެ ކޮ ެ
އިދާރާގައި ހިންގޭނެ އިންތިޒާ ެ
މަސައްކަތް ކުރެއްވުން.
 .61އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް ވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް
މަސައްކަތް ކުރެއްވުން.
ނށް
ނ މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައިގެން އެތަންތަން ރައްޔިތުން ަ
 .65ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައިހުރިތަންތަ ް
ބނުންކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުން.
މަންފާއެއްކުރާނެގޮތެއްގެމަތީން ޭ
މށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނެގުމުގައ ކައުންސިލުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
 .66ކައުންސިލަށް ނެގިދާނެފީތައްކަ ަ
ވން.
އ ކުރެވެން ހުރިކަންކަން ނިންމެ ު
ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ފީނެގުމުގަ ި
ނކަން ފުރިހަމަކުރައްވައި
ނގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަ ް
 .61ރައްޔިތުންގެ އަގުހުރި އެއްޗެއްވިއްކައި ބަދަލުކުރާނަމަ ޤާނޫ ީ
ނނީ އެފަދަކަންކަން ނުކުރެއްވުން.
ހމައަގެއް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައި ޫ
އިންވެސްޓްމަންޓްސްތަކުގެ ފުރި ަ
ހ
 .61ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިއާއި އެފަދަ އެކި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އުފައްދަންޖެ ޭ
ދއްވުން.
ފަންޑްސްތައް އުފައްދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ސަމާލުކަން ެ
 11ޝައްވާލް 1417
 30އޮގަސްޓް 1026
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