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ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދު
މގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ކ
ނނުތަ ާ
ނ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި މިޤާނޫނާއި އެހެނިހެން ޤާ ޫ
ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަ ީ
އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ،އެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
ށފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް
މިގޮތުން ،މިމޮނިޓަރިންގ އަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮ ް
ނސިލުން ތައްޔާރުކޮށް އެކި
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލުން އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކައު ް
ނ
ޤނޫނު ް
ނ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ާ
ށހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމަށާއި ،ކައުންސިލު ް
މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތަކާއި ލިޔުންތައް ހު ަ
ގތާއި،
ގ މުދަލާއި ،ތަންތަނާއި ،ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ޮ
ގންދާގޮތާއި ،ރައްޔިތުން ެ
ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދެމުން ެ
ދ މިންވަރާއި ،ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަމުން ާ
ގ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމަށް އެކައުންސިލުން
ތޞާދީ ،ޘަޤާފީ އަދި ތިމާވެށީ ެ
މަގުފަހިކޮށް ،އިޖްތިމާޢީ ،އިޤް ި
ތމަށާއި އަދި  2015ވަނަ
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ،އެކަންކަން އެމަގުންކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަ ު
އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި އިސްލާޙް ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ޕާރފޯމެންސް އިންޑެކްސްގައި ބެލުމަށް
މދު ރަށުކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާފައިވާ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލައި ،އެކަންކަން
ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކާ ެ
އ
މނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓްގަ ި
ށޓަކައި ކުރެވޭ މޮނިޓަރިންގ އެކެވެ .މި ޮ
ރަގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަންފާހަގަކޮށް ބެލުމަ ް
ހިމަނާފައިވާނީ  2017ފެބްރުއަރީ  26ން  2017ފެބްރުއަރީ  25ގެނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް
ނޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނީ
ރބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް މޮ ި
ގެންގޮސްފައިވާގޮތުގެ މައްޗަށެވެ .ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތު ު
 2018މާރިޗް  13އިން  24ގެ ނިޔަލަށެވެ .މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެޓޯލް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނުން ކަނޑައެޅި  04މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކުންނެވެ.

މއައްސަސާ
މޮނިޓަރ ކުރެވުނު ު
ނ
ނ ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ލ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި،
ތޚާބުކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަމިއް ަ
ނ ި
ދށުން އި ް
ރ  )7/2010ގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ ަ
(ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ
ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ.
ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް
ޓގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނެވެ.
ރބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެ ް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތު ު
ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޤާމުތައް ކަނޑައަޅާ އެމަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރަނީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ .އަދި މިމުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހިންގަނީ ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް
ދށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަދާ ޤަވާޢިދުތަކެވެ.
ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ަ

]T: 6740017 | F: 6740019 | E: admin@faafu.gov.mv | www.faafu.gov.mv | fb.com/FACouncil
ޞަފްޙާ 81 :ގެ 5

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

އިދާރީ އޮނިގަނޑު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  2011މެއި  11ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް
ޓބަރ  03ގައި ވަނީ އިދާރީ
ވރެ މަތިވުމުން  2013އޮކް ޯ
ދރަނބޫދޫގެ އާބާދީ  500އަށް ު
ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރިފަހުން ަ
އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނެސްފައެވެ .މިހާރު އޮނިގަނޑުގަ ހުސްކޮށް އޮތް  05މަޤާމަށް މީހުން ނުލައްވާ އޮތީ ޝަރުތުހަމަވާ މީހަކު
އވުމަށް އަންގާފައިވާތީއެވެ.
ހން ނުލެ ް
ސއިން މަޤާމުތަކަށް މީ ު
ނނާއި  2015އޮކްޓޫބަރު ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ް
ނުލިބު ް
އމު ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި ،ބައެއް ލިޔެކިޔުން ނިންމުން
އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދުވަހުންދުވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ މުހި ް
ލަސްވެފައިވާކަން ވަރަށްބޮޑަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
މުވައްޒަފުން
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގައި  24މާރޗް  2018ގެ ނިޔަލަށް ( 8އަށެއް) މުވައްޒަފުން ތިރީގައިވާ
ސއްކަތޮކޮށްފައިވެއެވެ.
ތާވަލްގައިވާ ފަންތިތަކުގައި މަ ަ

މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް

ޢަދަދު

ސީނިއަރ ސްޓާފް

1

ޓ
މިޑްލް މެނޭޖްމަން ް

3

ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ

2

ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

2

ޖުމުލަ

8

ލގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުގެ
ތިރީގައި އެވަނީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސި ް
ނިސްބަތް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެކެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި
ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ

މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް

ސީނިއަރ ސްޓާފް

12%
13%

25%
50%
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ގ
ތިރީގައި އެވަނީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގައި  24މާރިޗް  2018ގެ ނިޔަލަށް ތިބި މުވައްޒަފުން ެ
ވލެކެވެ.
ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ތާ ަ
މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު
ލެވެލް

ޢަދަދު

#
1

އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް

0

2

މެދުމަދަރުސީ

2

3

ވ
ޘާނަ ީ

2

4

ވ
މަތީ ޘާނަ ީ

0

5

ސެޓްފިކެޓް

3

6

ޑިޕްލޮމާ

0

7

ޑިގްރީ

1

8

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ

0

9

ޕީ.އެޗް.ޑީ

0

މ
ލއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީ ީ
ނޖެހޭ މަސައްކަތާއި ހުނަރަށް ބަ ަ
ކފަންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރަ ް
މަތީގައިވާ ތާވަލަށް ބަލާއިރު އެ ި
ފެންވަރު އެނގޭނެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
ސާނަވީ

ޑިގްރީ

މެދުމަދުރަސީ
ސެޓްފިކެޓް
0% 0%

އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް

25%
62%

13%
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދަރަނބޫދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ،
އަމީނީމަގު
ފޯން ނަންބަރު674 0015 :

އީމެއިލްadmin@dharanboodhoo.gov.mv :

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު
ޞޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު
ރބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިޚްތި ާ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތު ު
އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް ،ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ނިލަންދެ އަތޮޅު
އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ.

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް
އޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާ ް
ދށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ .މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ަ
ބާރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

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

(ށ)

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލާއި ،މިގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ރަށުގެ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.

(ނ)

އ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން
ރަށު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަ ި
ނސިލާ
ރށު ކައު ް
ލން ތަންފީޒްކުރުމަށް ަ
ށ ކައުންސި ު
ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ރަ ު
ގތުގެ މަތީން ތަންފީޒް ކުރުން.
ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މިޤާނޫނުގައިވާ ޮ

(ރ)

ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި އަތޮޅު
ދރީވެ،
ތންފީޒްކުރުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޖަވާބު ާ
ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެދީ ،ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ަ
މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން.

(ބ)

ނސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު
މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައު ް
ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދާ ހިންގުން.

(ޅ)

ނސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި ،މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު
ށން ރަށުކައު ް
މިޤާނޫނުގެ ދަ ު
ޖހޭ ކަންކަން ނިންމުން.
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިންމަން ެ
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(ކ)

އޓުން.
ރަށުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެ ް

(އ)

ޤތިޞާދީ ނުވަތަ
ގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އި ް
ނނުތަކާއި އެއް ޮ
އ އެހެނިހެން ޤާ ޫ
ޤނޫނާ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާ
ކށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި އަދި މިފަދަ
އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަ ަ
އ މިފަދަ
ކށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާ ި
ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަ ަ
ލގެ ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން.
އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސި ް

(ވ)

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ

މަތިން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ރަށުގެ

ޤއުމީ އިދާރާއިން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލު
ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ ބިމާބެހޭ ަ
ނމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން.
ކޮށްފައިވާ ފަޅާއި ބިން އެކި ބޭ ު
(މ)

ބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި
އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޭ
ދގައިވާ
މިލްކުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި ،މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާއި ު
ފރާތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ދޫކުރުން.
ރތް ަ
ގޮތުގެ މަތިން ،އެހެން ފަ ާ

(ފ)

ނނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި
ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާ ޫ
ފއިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ
މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ަ
އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި މަސްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު
އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު ދިނުން.

(ދ)

ތތަކުގައި ކުރީގެ
ގ ނަން ބަދަލުވާ ޙާލަ ް
ލވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލް ެ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބަދަ ު
ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާވުން.

(ތ)

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

(ލ)

މީހުންގެ އަމިއްލަ ބިންތަކާއި މުދާ އާއްމު ބޭނުމަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ނަގަން ޖެހިއްޖެނަމަ ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ
ނގުން.
ތންތަން ެ
ދލު ދިނުމަށްފަހު އެފަދަ ަ
ގޮތުގެ މަތިން ޢަދުލުވެރި ބަ ަ

(ގ)

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަންތަނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަނދުފަހަރާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި،
ދނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން.
ޕާކުފަދަ އާއްމު ތަންތަނަށް ނަން ި

(ޏ)

ނ ހުޅުވުމާއި
ތން ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތު ް
ނ ވަގުތީގޮ ު
ތންތަ ް
މއިދާން ފަދަ ަ
ރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި ަ
ބަންދުކުރުން.

(ސ)

ނ
ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލު ް
ދިނުން.

(ޑ)

ފނުވުން.
ތތަކަށް ޮ
ނފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާ ް
މިޤާނޫނުގައި ބު ެ

(ޒ)

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

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބނުން
ފޅުފަދަ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ޭ
ވ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ ފަރާއިަ ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތް ާ
ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުން.

(ޔ)

އ
ރަށުގައި އަމާން އަދި ސުލްހަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި އެއްމެހަ ި
ކަންކަން ކުރުން

(ޕ)

ކައުންސިލްގެ އިހުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގައި އެއްވެސް
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
ނދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ
ތކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،ނިލަ ް
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރު ަ
ރތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ނމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއި ާ
ތތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދި ު
ކައުންސިލުން ތިރީގައިވާ ޚިދުމަ ް
މއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ.
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ ާ
(ހ)

ނ
އޓު ް
ރަށުގެ މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެ ް

(ށ)

އ ކުނި
ނ ގޮތުގެ މަތިން ރަށު ފެންވަރުގަ ި
އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާ ެ
ނައްތާލުން.

(ނ)

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

(ރ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުށްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ
ޑ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
އެއްގަމު ތޮށްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަނ ު

(ބ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަރަންޓާ ،ފެނާ ،ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްފަދަ އާއްމު
ޓން.
ޚިދުމަތް ހިންގާ ބެލެހެއް ު

(ޅ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރައިމެރީ ހެލްތް ކެއަރއާއި ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ
އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

(ކ)

ތވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ،ބޮޑެތި މީހުންގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮ ް
ތ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ނވަރުމަ ި
ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެ ް

(އ)

ޝފްކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ
ރށުގެ ރަސްމީ ލިއުންތައް އަރް ީ
ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ަ
ޒމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި
ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ،ލައިބްރަރީގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ަ
ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން.

]T: 6740017 | F: 6740019 | E: admin@faafu.gov.mv | www.faafu.gov.mv | fb.com/FACouncil
ޞަފްޙާ 81 :ގެ 10

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

(ވ)

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި ،ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ
އ ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބހޭ ޚިދުމަތްތަ ް
ވަސީލަތްތަކާއި ޢާއްމު ޕާރކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާ ެ

(މ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރުކަޒު
ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގަ ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުށްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ
ވ
ކށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުން ާ
ލިބޭފަރާތްތަ ަ
މ ކުރުން.
ޓނެ ނިޒާމެއް ޤާއި ު
މހުން ބެލެހެއް ޭ
މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ ީ

(ފ)

ރޟްނުވާ
ށގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާ ު
ތން އަދި ރަ ު
އއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ި
ނ ެ
ހ ޤާނޫ ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެ ޭ
ދކުރުމާއި ބިމާ ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތް
ގޮތުގެ މަތިން ،ރަށުން ބިން ޫ
ދފައިވާ އެންމެހާގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަ ާ
ނ
ގތު ް
އޓައި އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން ރަށުގެ ބިމާ ގުޅޭ ޮ
މަތިން ރަށުގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހަ ް
ނންވެސް
ޤނޫނާއި މި ޫ
ހރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާ
ޢމަލާތްތަކުގެ ރެކޯރޑްތައް ދިވެ ި
މބެހޭ އެންމެހައި މު ާ
ހިންގާ ބި ާ
ބލެހެއްޓުން.
ތން ެ
ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި

(ދ)

ކލަވައި
ފތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާއި ބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެ ު
ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަ ް
މޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބނުންވާ ަ
ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ޭ

(ތ)

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން.

(ލ)

މކެމީގެ
ށކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއި ،ކަށުކަ ާ
އޓުމާއި ކަ ު
ޤަބުރުސްތާން ބެލެހެ ް
ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.

(ގ)

އޓުން.
އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެ ް

(ޏ)

ނ އަދި
ފހަގަކޮށް ،ދީ ީ
ތން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ާ
ނނާއި ޤައުމީ ގޮ ު
ދީނީ ގޮތު ް
ޤައުމީ އިޙްތިފާލްތައް ބޭއްވުން.

(ސ)

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

(ޑ)

ހއްޓުން.
ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެ ެ

(ޒ)

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

(ޓ)

ނޒާމެއް
ި
ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
ޤާއިމްކުރުން.

(ޔ)

އ
ކފޭތަކާ ި
ތވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮ ް
ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ،ހުރޭތޯ ބަލައި ،އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން.

(ޕ)

މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި ،އިންޖީނުނުލާ އެއްޗިހި
އޓުމާއި،
ތން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެ ް
ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ި
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން ،އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ
ޓން.
ނ އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއް ު
ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛްކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް

(ޖ)

އެހީތެރިވެދިނުން.
ރަށުކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު

(ޗ)

ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް
ޖސްޓްރީ
މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި ،އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި ،ރަ ި
ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލް ކުރުން.
(ހހ)

ބ ނަގައި
އޓުމާއި ރަށުގެ ތަފާސްހިސާ ު
މރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެ ް
ދންނާއި ަ
އަލަށް އުފަންވާ ކު ި
ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެރަށެއްގެ ރެޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި ،ރަށްވެހި ނުވެ ދިރިއުޅެމުން
އގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
ގެންދާ މީހުންނާއި ،އަދި އެރަށެ ް

(ހށ)

ކމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް
ރަށުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ަ
ދިނުން.

ކައުންސިލަރުން
ހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް ހިންގަނީ ދިވެ ި
ކށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.
ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބު ޮ
ގމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ.
އތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ހިން ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލަކީ ނިލަންދެ ަ
ގ ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ެ
 .1މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

ރައީސް

 .2މަޙްމޫދު އަޙްމަދު

ނާއިބު ރައީސް

 .3ޒުރާރަތު މުޙައްމަދު

މެމްބަރު

 .4މުޙައްމަދު ނަޞީރު

މެމްބަރު

 .5މުޞްޠަފާ ވަޙީދު

މެމްބަރު
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފުރަތަމަ ބައި
ޅމާއި
އންނަ ގު ު
އ ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޮ
ގމާ ި
 1ކައުންސިލް ހިން ު
ލ
އކަތު މާޙައު ު
ކައުންސިލްގެ މަސަ ް
ދ
ވޢި ު
ޤ ާ
ނގާ ަ
 1.1ކައުންސިލްގެ ހި ް
ގ
ނނުގެ  111ވަނަ މާއްދާ ެ
ވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ދި ެ
އންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ
އތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކަ ު
ލން އެކުލަވާލާފައިވާ ނިލަންދެ ަ
ލބިގެން ކައުންސި ު
ދަށުން ބާރު ި
ދަށުންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 2011މާރިޗް  16ގައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  06ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން ހިންގާ ޤަވާއިދު
ފާސްކޮށްފައިވާކަން .އަދި  28މެއި  2012ގައި ހިންގާ ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙް ގެނެވިފައިވާކަން.

އ
އދަލުވުންތަ ް
މ ބަ ް
 1.2ކައުންސިލްގެ ޢާން ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  115ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު
އ ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމް ކުރެއެވެ.
އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެ ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ލގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ނތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ކައުންސި ް
 .1ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވު ް
ނކަން" .ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ އާންމު
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްނޫ ް
ކ ބުދަ ދުވަހެވެ .އަދި އެއްވެސް
ނ ހަފުތާގެ ދުވަހަ ީ
ވ ެ
ވން ބާއް ާ
ވންވާނެއެވެ .އާންމުކޮށް ބައްދަލު ު
ބައްދަލުވުމެއް ބާއް ަ
ނ
ހ އެބައްދަލުވު ް
ޖހިގެން އަންނަ މަސައްކަތު ދުވަ ު
ނބޭއްވިއްޖެނަމަ ެ
ސަބަބަކާހުރެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ު
ބާއްވަންވާނެއެވެ.
ޑ
ނތަކުގެ އެޖެން ާ
 .2ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވާގޮތަށް ކައުންސިލް ބައްދަލުވު ް
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ  2ދުވަސް ކުރިން މެންބަރުންނަށް ޙަވާލުނުކުރެވޭކަން.
އރު ބޭއްވިފައިވަނީ
އންމު ބައްދަލުވުން ބާއްވަންޖެހޭ ި
ލށް ކައުންސިލުން ޖުމްލަ ާ 52
 25 .3ފެބުރުވަރީ  2016ގެ ނިޔަ ަ
 49ބައްދަލުވުންކަން.
އރު ބޭއްވިފައިވަނީ
އންމު ބައްދަލުވުން ބާއްވަންޖެހޭ ި
ލށް ކައުންސިލުން ޖުމްލަ ާ 54
 25 .4ފެބުރުވަރީ  2017ގެ ނިޔަ ަ
 38ބައްދަލުވުންކަން.
 .5އެޖެންޑާ ފައިލްކޮށްފައިވާކަން .އަދި ނިންމުންތަކާއި ޔައުމިއްޔާ ފައިލްކުރުމުގައި މަދުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން.
 07ޑިސެންބަރ  2016އިން ފެށިގެން  10އޮކްޓޫބަރ  2017އާއި ދެމެދު ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާގައި ސޮއިކޮށްފައި
ޑއާއި ޔައުމިއްޔާ ދިމާނުވާކަން .ތާރީޚުގެ މައްސަލަ
ނނަކަން .އެޖެން ާ
ހުރިނަމަވެސް ތާރީޚެއް ،ގަޑިއެއް ޖަހާފައި ނުހު ް
ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން.
]T: 6740017 | F: 6740019 | E: admin@faafu.gov.mv | www.faafu.gov.mv | fb.com/FACouncil
ޞަފްޙާ 81 :ގެ 13

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނ
 25 .6ފެބުރުވަރީ  2016ގައި  2017/2016ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިކަ ް
ތކަން.
ނ ް
އެގޭނޭނޭ ލިޔުމެއް ފެންނަން ެ
 31 .7ޖުލައި  2016ގައި  2016ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރު ހިއްސާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި
ސ  2017ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރު ހިއްސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި
ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަން .ނަމަވެ ް
ކން.
ބައްދަލުކޮށްފައިނުވާ ަ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނ
ތ ް
ނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  115ވަ ަ
ނނަވަމެވެ .އަދި
ދ ް
ނމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ަ
ޢ ް
އންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ާ
ފހަރު ކަ ު
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ަ
ގއި ބައްދަލުވުން
ބބު ރަގަޅަށް ލިޔުއްވައި އެހަފްތާ ަ
މއް ބޭއްވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ސަ ަ
ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވު ެ
ނުބޭއްވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން އެގޭގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް

ނސިލަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް
ބޭއްވުމުގައާއި ،ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި ކައު ް
ހުރަސްއެޅި ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅި
ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީ ،ކައުންސިލް އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަދު ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެކެވެ .ހަމަ އެއާއެކު ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގަ ި
ބައްދަލުވުން ތަކަކީ ،ކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްސިފައެވެ .އަދި ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކަންކަން
ނންމައިދޭ ،ރައްޔިތުންގެ އެދޭގޮތަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު
ތތައް ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ި
ނިންމުމަށް އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާ ް
މއަސާސީ ޒިންމާ
ކލަވާލާ ފޯރަމެވެ .ވީހިނދުި ،
ކަންކަންކުރެވޭ އިންތިޒާމުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެ ު
އަދާކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ފަރުވާ ކުޑަކުރަމުންދާނަމަ ،އެކަމަކީ މިކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ.
 .2ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާއާއި ޖަލްސާތަކުގެ ޙާޟިރީގައި ޤަވާއިދުން ސޮއިކޮށްފައި ހުރިނަމަވެސް ،ގަޑިއާއި ތާރީޚް ޖެހުމަށް
ދަންނަވަމެވެ .އަދި އެޖެންޑާއާއި ޔައުމިއްޔާއާއި ދޭއްޗަކީ ދިމާވާންޖެހޭ ދޭތިކަމަށްވީއިރު ،އެޖެންޑާއާއި ޔައުމިއްޔާވެސް
ނތަކާއި ޔައުމިއްޔާ ޤަވާޢިދުން
ވމެވެ .އަދި ނިންމު ް
ނ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމަށް ދަންނަ ަ
ތބު ް
ދިމާކޮށްގެން ތާރީޚް ތަރު ީ
ފައިލްކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
އސާކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް ޤަވާޢިދުން ފައިލްކުރުމަށް
 .3ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރާކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހި ް
ދަންނަވަމެވެ.
އ ހިއްސާކުރުމަށް
 .4ކޮންމެ އަހަރެއްވެސް ފެށުމުން އެއަހަރެއްގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރ އެކުލަވާލުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނާ ި
ދަންނަވަން.
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ތިރީގައި އެވަނީ  26ފެބުރުވަރީ  2017އިން  25ފެބްރުވަރީ  2018ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލަރުންގެ
ހާޟިރީ އެނގޭނެފަދަ ޗާޓެކެވެ.
ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
246
184
13

0

8

0

8

15

0

0

7

0

10

12

27

0

0

ކައުންސިލަރ މަޙްމޫދު މުޙައްމަދު
206

23

0

0

1

ކައުންސިލަރ ޒުރާރަތު މަޙްމޫދު
213

17

1

0

194
8

30

7

246

0

ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު

0

246

246

0
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ކައުންސިލަރ މުޞްތަފާ ވަޙީދު
12

10

0

30

0

0

194

246

0

އ
އދަލުވުންތަ ް
ބ ް
ކއްލި ަ
 1.3ކައުންސިލްގެ ު
ދށުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  116ވަނަ މާއްދާގެ ަ
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 2016ފެބުރުވަރީ  25ގެ ނިޔަލަށް ކުއްލި  04ބައްދަލުވުން ބާއްވައި ހުރިހާ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްކޮށް
ފައިލްކޮށްފައިވާކަން.
 25ފެބްރުވަރީ  2017ގެ ނިޔަލަށް ކުއްލި  02ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްކޮށް
ވކަން.
ފައިލްކޮށްފައިވާކަން .ނަމަވެސް ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާ ހިމަނާފައިނު ާ

ށއަރާ ޙާލަތްތައް
ގއި މަސްލަޙަތު ފު ު
ދ ަ
ނގެ މެ ު
 1.4ކައުންސިލަރު ް
ސ
ށން ކައުންސިލްގެ އެއްވެ ް
ވނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 126
ބރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް
ތ އެމެން ަ
މސްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަ ަ
ވތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ ަ
މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާ ނު ަ
ނުވަތަ

ދައުރެއްއޮތް

ކަމަކާމެދު

ކައުންސިލްގައި

މަޝްވަރާކުރާނަމަ

މިފަދަ

ރކު
މެންބަ ަ

އެބައްދަލުވުމެއްގައި

ފއިވެއެވެ.
ބައިވެރިވެގެންނުވާނެކަމަށް ބުނެ ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1ކައުންސިލަރުން މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތު މެދުވެރިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެކައުންސިލަރަކު ތަނާޒުލްވަމުން
ގޮސްފައިވާކަން.
 .2ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެ ގޮތް  22ޖަނަވަރީ 2015
ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  42ވަނަ އާންމު ބައްދަލްވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ކންކަން ހިންގެވުމަށް
ށއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ޤަޥާޢިދު ހަމަޖެފައިވާގޮތަށް ަ
ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަހަތުފު ު
ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އ
މންތަ ް
 1.5ކައުންސިލްގެ ނިން ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  118ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން
ރވޭ އަމުރުތަކަކީ ޞައްޙަ
ށ ހާމަނުކު ެ
ކރަންޖެހެއެވެ .މިގޮތަ ް
ޢންމުކޮށް ހާމަ ު
ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ާ
އަމުރެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނ ނެތްކަމަށް.
މގެ ތެރެއިން  9ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ނިންމުންތައް ފެންނަ ް
 .1ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވު ު
 .2ކައުންސިލްގެ ގިނަ ނިންމުންތައް ފައިލްކޮށްފައިވާކަން.

އ
އދާގެ (ށ) ގަ ި
ލ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  44ވަނަ މާ ް
މ ކުރުމަށް ދަރަނބޫދޫ ކައުންސި ް
 .3ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް އާން ު
ނޓިސް ބޯޑުގައި އާންމު ކުރަމުންގެންދާކަން.
ސލްގެ ނިންމުންތައް ޯ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކައުން ި

ނމުންތައް ތަންފީޒު ނުކުރާކަން.
 .4ކައުންސިލުން ނިންމާ ގިނަ ނި ް

މން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން.
 .5ކައުންސިލަރުންގެ އާމްދަނީއާއި ހަރުމުދަލުގެ މަޢްލޫމާތު ޢާންމުކުރަ ު

ނންމުމުގައި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުން ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .6ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ި

 .7ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ރޭވުމުގައާއި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ކައުންސިލުންކުރާ
އެކިކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ބައިވެރި ނުކުރާކަން .އަދި މިކަމަށް އުޞޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަން.

ކން.
ހނުން ބައިވެރިކޮށްފައިނުވާ ަ
ނންމުމުގައި އަން ެ
 .8ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ި

ނންމުމުގައި ތަޖުރިބާކާރުން ބައިވެރިކޮށްފައިނުވާކަން.
 .9ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ި
.10

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

އ
ދލުވުން ބާއްވާފަ ި
ދމަށް ވިޔަފާރި ވެރިންނާއެކު ބައް ަ
 .12ކައުންސިލުން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯ ު
ނުވާކަން.

 .13ކައުންސިލުން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުން
ބާއްވާފައިނުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޤަވާއިދުން ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޢާންމު ކުރައްވަމުންގެންދާކަން ފާހަގަކުރަން .ނަމަވެސް،
ގ
ރމާއި އަދި އެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާކަން ފާހަ ަ
ގިނަ ނިންމުންތައް ފައިލްނުކު ު
ކުރަމެވެ.
ވމެވެ.
ނމުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަ ަ
ޢ ް
 .2ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ހަރުމުދަލުގެ މަޢްލޫމާތު ޤަވާޢިދުން ާ
 .3ލޯކަލް ކައުންސިލް ނިޒާމެއް ހިންގުމުގެ އެންމެބޮޑު އެއްބޭނުމަކީ ،ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭމީހުންގެ ކަންކަން ،ދިމިޤްރާތީ
ރވެރިކުރުންކަމަށް
އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށް ،ރައްޔިތުން ބާ ު
އންސިލްގެ ކަންކަން ރޭވުމުގައާއި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުންފަދަ
ހިމެނިފައިވުމުން ،ކަ ު
ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް އަދި މިފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށް
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މ
ގެންދިއުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ ރަގަޅު އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިން ު
ލން ކުރާ އެކިއެކި
ށ ގެންދިއުމަށާއި ،އަދި ކައުންސި ު
ރބާކާރުން ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރިޔަ ް
ނންމުމުގައި ތަޖް ި
ނިންމުންތައް ި
ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި ވިޔަފާރި ވެރިންނާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު
މށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
ބައްދަލުވުން ބޭއްވު ަ

 1.6ކައުންސިލުން

ނ
ކަންކަ ް

ނިންމުމާއި

ނއި
ނސިލަރުން ާ
އ ް
ކަ ު

ރ
ދ ީ
އި ާ

ގ
ފން ެ
މުވައްޒަ ު

ނ
ޑނޭޝަ ް
މުޢާމަލާތާއި ކޯ ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1އިދާރީ ކަންތައްތައް ރައީސަށް ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލް ރައީސް އެޖެންޑާ ކުރައްވާކަން.
އ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޔުނިޓްތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާކަން.
 .2ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންތައްތަ ް
އ ޙަވާލު ކުރާނޭގޮތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައި
ނތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ި
ކން ފާސްކުރާ ކަ ް
 .3ބައްދަލުވުންތަ ު
ނުވާކަން( .މިކަމަކީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައިވެސް އިޞްލާޙް ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ކަމެއްކަން)
 .4ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެއްވެސް މެމްބަރެއް ޙަވާލުވީކަމަށް އެގެން
ނެތްކަމަށް.
ނސިލްގެ ރައީސާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު ނޫންކަން .އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ
 .5ބައެއްކައުންސިލަރުންނާއި ކައު ް
ނށް ފޯރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން.
އަސަރުތައް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށާއި ،ރައްޔިތުން ަ
 .6ކައުންސިލަރުންނާ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކަން.
 .7ރައީސާއި މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކަން.
 .8ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
އ
ނ ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލު ކުރާނޭގޮތުގެ އުޞޫލެ ް
 .1ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކު ް
ދލުވުންތައް ބާއްވަވާ
ދ ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައް ަ
އެކުލަވާލުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަ ި
ނ
ވންތައް ނައްތާލެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި ،ކަންކަ ް
މަސައްކަތްކުރުމުގެތެރޭގައި ދިމާވަމުންދާ ހިޔާލު ތަފާތު ު
ނިންމެވުމުގައާއި ،މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ހިންގެވުމުގައި ކައުންސިލަރުންނާއި އޮފީހުގެ އިސްމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި
މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ކަންކަން ކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށާއި ،ޚާއްސަކޮށް މިފަދަ ކޮންމެކަމެއްގައި ކައުންސިލަރުން ރީތި
ސދު ކުރައްވާ ކަންކަން
އކަތްތަކުގައާއި ،ކުރައްވަން ޤަ ް
ލން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސަ ް
ނަމޫނާއެއްދައްކަވައި ،ކައުންސި ު
ނ
ނހެ ް
ގއި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބައެއްގެގޮތުގައި ފެންނާ ެ
ކުރެއްވުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްހިންގަވާ އެއްޓީމެއްގެ ގޮތު ަ
އލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ކަންކަން ހިންގެވޭތޯ ބެ ް
ހން ޙަވާލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .2ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް ލިޔުމުން ފެންނާނޭ ެ
 .3ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަގަނޅު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ
އސާއި އޮންނަގުޅުން
އކަމުގެ އަސަރު ފޯރަމުންގެންދާތީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ރަ ީ
މަސައްކަތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް ެ
ރަގަނޅު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .4ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ރައީސާއި މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ޒިންމާދާރު
ވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަގަނޅުކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން.
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ވ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި،
މސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ނގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ަ
ތިރީގައި އެވަނީ ކައުންސިލަރު ް
ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ

އާއި

ކައުންސިލަރުންނާއި

އޮންނަ

ގުޅުމާއި ،ކައުންސިލްގެ

ރައީސާއި

ނައިބު

ރައީސާއި

އެހެން

ކައުންސިލަރުންނާއި އޮންނަގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ތިރީގައިއެވާ ސުވާލުތައް ކުރުމުން ،ކައުންސިލަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ މައްޗަށް
އެކުލަވާލާފައިވާ އެނަލިސިސް އެކެވެ .މިސުވާލު ކަރުދާހަށް ޖަވާބު ދީފައިވަނީ މޮނިޓަރ ކުރިއިރު ކައުންސިލްގައި ތިއްބެވި ބައެއް
މެމްބަރުންނެވެ.
 .1ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ،ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އޮވޭތޯ؟
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު
0%

ކަމުދޭ

ކަމަކު ނުދޭ
0%

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

40%

40%

20%

 .2ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާ އޮންނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟
ވަރަށް ރަނގަޅު

ކަމަކު ނުދޭ

ކަމުދޭ
ރަނގަޅު
0%
0%
0%
0%

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

100%

ނނަ ގުޅުން ކިހިނެތް؟
 .3ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ އޮ ް
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ކަމުދޭ
0%

ކަމަކު ނުދޭ
0%

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ
20%

20%
60%
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 .4އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުންނާއި ޔުނިޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟
ވަރަށް ރަނގަޅު

ކަމުދޭ

ރަނގަޅު

0%

ކަމަކު ނުދޭ

0%

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

20% 20%

60%

ތިރީގައި އެވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި،
މުވައްޒަފުންނާ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލަރުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތް
ރގައި އެވާ ސުވާލުތައް ކުރުމުން އިދާރީ ބައެއް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ މައްޗަށް
ތން ތި ީ
ރާވާފައިވާގޮތާއި ބެހޭގޮ ު
އެކުލަވާލާފައިވާ އެނަލިސިސްއެކެވެ.
ގ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވަރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދޭތެރެ ދެކެނީ
 .1މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ،ޓީމެއް ެ
ކިހިނެތް؟
ވަރަށް ރަނގަޅު

ކަމު ޭ
ދ
ރަނގަޅު
0% 0% 14%

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

43%
43%

ކނީ ކިހިނެތް؟
ފސްކުރާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭ މިންވަރާ ދޭތެރޭ ދެ ެ
 .2ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ާ
ވަރަށް ރަނގަޅު

ކަމުދޭ

ރަނގަޅު

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

14% 0% 14%
29%

43%

 .3ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟
ވަރަށް ރަނގަޅު

ކަމުދޭ

ރަނގަޅު
0%

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

0% 14%

29%

57%
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 .4ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތް؟
ވަރަށް ރަނގަޅު

ކަމުދޭ

ރަނގަޅު

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

0% 0%
43%
57%

ކހާ މިންވަރަކަށް؟
ތއް މުވައްޒަފުންނަށް އިނގެނީ ި
ނ ަ
 .5ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމު ް
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

0%

ކަމުދޭ
14%

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

14%

29%

43%

ވރަކަށް؟
ވ އެހީތެރިކަން ލިބެނީ ކިހާ މިން ަ
 .6މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސުޕަވައިޒަރުގެ ކިބައިން މުވައްޒަފަށް ބޭނުން ާ
ވަރަށް ރަނގަޅު

ކަމުދޭ

ރަނގަޅު

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

0% 14%
43%

14%
29%

ނޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟
 .7އެހެން ސެކްޝަންތަކުންނާއި ޔު ި
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ކަމުދޭ

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

14% 0% 0%

57%

29%
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ލތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް މުވައްޒަފަށް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟
 .8ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ އުޞޫ ު
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ކަމަކު ނުދޭ

ކަމުދޭ

ވަރަށްކަމަކު ނުދޭ

0% 0%
43%

29%
28%

ރން
ކ ު
ނޓަރ ު
ޓ ކުރުމާއި މޮ ި
އ ރިޕޯ ް
ގގޮތް ބެލުމާ ި
 1.7މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނ ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި ލިޔެފައިވާކަން.
ގ މަޢުލޫމާތު މުޥައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން.
ގން ޙަވާލުވެފައި ތިބޭ ފަރާތްތަކު ެ
 .2ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްގެ ހިން ު
ކމާއި އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދާކަން.
ހތެރި ަ
 .3މުޥައްޒަފުންނަށް ސްޕަރވައިޒަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެ ީ
ށ
މސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެހެން ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުގެ މުޥައްޒަފުންނަ ް
 .4ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ ަ
އެނގޭކަން.
 2016 .5ވަނައަހަރު މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭ .އެހެންނަމަވެސް  2017ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް
މުވައްޒަފެއްގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން.
ށ އެނގޭކަން.
 .6ކޮންމެ މުޥައްޒަފަކަށް ސްޕަވައިޒަރެއް ހަމަޖައްސައި އެ ސްޕަވައިޒަރުންގެ މަޢުލޫމާތު މުޥައްޒަފުންނަ ް
 16 .7އޮކްޓޫބަރ  2017އާއި ހަމައަށް ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން .ނަމަވެސް އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން
ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ލިޔެފައިނުވާކަން.
 .8އޮފީސް ހުޅުވާލައްޕާ ފޮތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން .އާންމުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް
އޮފީސްހުޅުވައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން .ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީސްހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ  21އޮކްޓޫބަރ  2017ގެ
ފަހުން ނަގާފައި ނުވާކަން.
ސކަމަށާއި އިދާރާގެ
ސ ފަރާތަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީ ް
އ އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެންމެ އި ް
 .9އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުގަ ި
ތަޅުދަނޑި އޮންނަންވާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަތުގައި ނުވަތަ އޭރަކު އިދާރާ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތެއްގެ
އަތުގައި ކަމަށްވާއިރު ނުރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުންނަށް އިދާރާ ހުޅުވުމަށް އުދަނގޫވާކަމަށް ފާހަގަކޮށް އިދާރާގެ
ވ
ނގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެ ި
ތަޅުދަނޑިއެއް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއިވެސް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން .އެހެންކަމުން އިދާރާ ހި ް
ބފުޅާއަށް އެގުމަކާނުލާ އިދާރާ ހުޅުވާފައިވާކަން.
އ ޭ
ފަރާތުގެ ހުއްދަ ނެތި ނުވަތަ ެ
 .10ނުރަސްމީ

ގަޑީގައި

މަސައްކަތްކުރުމަށް

ހުއްދަދޭ

ފޮތެއް

ހަދާފައިވާކަން.

ނަމަވެސް

ނުރަސްމީ

ގަޑީގައި

ރ
މަސައްކަތްކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ފޮތުގައި ލިޔެގެން ހުއްދަ ނަގާފައިވަނީ  29ޖޫން  2017ގެ ނިޔަލަންކަން .އިދާ ީ
ހިންގުމުގެ އުޞޫލުގައި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކަމަށް ނަމޫނާ ފޯމެޓާއެކު
ށ
ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު 13 ،ޖުލައި  2017ގެ ފަހުން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ފޯމުންވެސް ހުއްދަ ނަގާފައިވާކަމަ ް
ޔންތަކުން ނުދައްކާކަން.
ކައުންސިލުން ފެންނަންހުރި ލި ު
އ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ހުއްދައެއްނެތި ކޮންމެ
ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ބައެ ް
ދުވަހަކުހެން ނުރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން .އެހެންނަމަވެސް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ވަރަށްބޮޑަށް
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ .އަދި ކުރިން ކުރަމުންއައި ބައެއް މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް
ފުރިހަމަނުވެ ހުރިކަން ވަރަށް ޮ
ހުއްޓާލާފައިވާކަން.
ނުރަސްމީ ގަޑީގެ ޙާޟިރީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ލިޔެފައިހުރި ނަމަވެސް ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ހުއްދަދޭ ވެރިއެއް
އަދި ޗެކުކުރި ވެރިއެއް ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަން.
އިދާރާގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ގަޑި ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް ފިންގަރޕްރިންޓް ސިސްޓަމަށް އެންޓަރވަމުންދާ
ވސް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ފޮތުގައި ލިޔެފައިވާ ބައެއް ގަޑިތަށް
ގޮތަށް ސިސްޓަމް ހެދިފައިވީނަމަ ެ
ފިންގަރޕްރިންޓް ސިސްޓަމްއިން ދައްކާފައިނުވާކަން.
ނގަރޕްރިންޓް ސިސްޓަމްއިންކަން .ފިންގަރޕްރިންޓް
ފ ް
 .11ރަސްމީ ގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާގަޑި ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ި
ށ
ސިސްޓަމްއިން ބެލެހެއްޓިފައި ހުރިއިރު މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދިޔަ ބޭނުމާއި ބޭރުގައި ހޭދަވި ވަގުތު މޮނިޓަރކޮ ް
ސްޕަވައިޒު ކުރެވިފައެއްނުވޭ.
ށ ފޮނުވަންޖެހޭ
 .12އެންޓްރީ ސިސްޓަމް ޖެމްސްއިން ރަގަނޅަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާކަން .ޔުނިޓްތަކަ ް
ވ ލިޔުންތައްވެސް ޕްރޮގްރެސް ކޮށްފައިނުވާކަން.
ށ ފޮނުވާފައިނުވާކަން .އަދި ފޮނު ާ
ޓތަކަ ް
ލިޔުންތައް ބަރާބަރަށް ޔުނި ު
 .13ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވީ ނަމަވެސް  16އޮކްޓޫބަރ  2017އިން ފެށިގެން ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ
ލިޔެފައިނުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނ
ކ ް
ހންނަ ކަން ަ
ގތްގޮތަށް ކުރެވިފައި ު
ނނަގޮތްނޫން ޮ
 .1އިދާރީ ކަންކަމުގެތެރޭގައި ފުރިހަމަނުކުރެވި ނުވަތަ ކަންކުރަން އޮ ް
ލ
ލ އޮޑިޓް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ .އިންޓާނަ ް
ޞލާޙުކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަނަ ް
ދެނެގަނެ އެކަންކަން އި ް
އ
އޮޑިޓްކުރުމުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާ ި
އ
އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޒިންމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު ބެލެހެއްޓުމުގަ ި
މލު ކުރުމަށް އިތުރަށް ބާރުވެރިކުރުވޭނެއެވެ .އަދި
އެކަންކަން ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަ ަ
އެފަދަ ކަންކަން ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން އިސްލާޙްކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ
އޑިޓެއްކުރުމާއި ކައުންސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ
ލ ޮ
ސ ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަ ް
ކަމަކަށްވާތީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ް
ކަމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 2017 .2ވަނައަހަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަން.
ށ ނުލިޔެވި ހުރި
ތނަ ް
އމަށް ދަންނަވަން .އަދި މިހާ ަ
ހށް ލިޔެ ފައިލްކުރަމުން ގެންދި ު
 .3ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަ ަ
ވހު ޔައުމިއްޔާއަކީ
ދުވަހު ޔައުމިއްޔާތައްވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގއެ ތެރޭގައި ލިޔެ ނިންމުމަށް ދަންނަވަން .ދު ަ
ނމެ ބޭނުންތެރި ލިޔުމަށްވީހިނދު ޤަވާޢިދުން އެކަންކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަން.
އޮފީހެއްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް އެ ް
ށ
 .4ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީސް ހުޅުވައިގެން ނުރަސްމީ ގަޑީގެ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ،ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ހުއްދަ ނެގުމަ ް
ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޮތް ފުރިހަމަކޮށް ހުއްދަ ހޯއްދަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަންނަވަން.
ހ ކަމަށް ނަމޫނާ
އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުގައި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން ހުއްދަނަގަންޖެ ޭ
ވކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ފޯމުންވެސް ހުއްދަ ނަގާފައިވާކަމަށް
ފޯމެޓާއެކު ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރުަ ،
ނނަވަން .އަދި ނުރަސްމީ
ކން ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަ ް
ވތީ ،އެ ަ
ޔންތަކުން ދައްކާފައިނު ާ
ނންހުރި ލި ު
ކައުންސިލުން ފެން ަ
ގަޑީގެ ޙާޟިރީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ލިޔެފައި ހުއްދަދޭ ވެރިއެއް އަދި ޗެކުކުރި ވެރިއެއް ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަން.
.5

އ
އޮފީހުގެ ތަޅުދަނޑި އޮންނަންވާނީ ހަމައެކަނި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގަ ި
ކަމުގައި ދަންނަވަން.
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 .6ފިންގަރ ޕްރިންޓް މެޝިން ބޭނުންކުރިނަމަވެސް ނުރަސްމީ ގަޑީގެ ޙާޞިރީއާއި ބޭރަށްދާގަޑި ޖެއްސުމަށް ފޮތް
ށ ލިޔެ މުވައްޒަފާއި
ގނޭގޮތަ ް
ބނުން އެ ޭ
ދ ބޭރަށް ދިޔަ ޭ
ތައްޔާރުކޮށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް އަ ި
ސްޕަވައިޒަރ ސޮއިކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން.
 .7އެންޓްރީ ސިސްޓަމް "ޖެމްސް" މެދުވެރިކޮށް ރަގަނޅަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން.

އ
ސތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އުޞޫލުތަ ް
 1.8މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެ ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނ
 .1ކައުންސިލުން އެކި ކަންކަމާއި ގުޅޭގިނަ އުސޫލްތަކެއް ހަދާފައިވާކަން .މިގޮތު ް


އބެހޭ އުޞޫލު
ބަނދަރުން ފެންދޫކުރުމާ ި



ބދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލު
ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި ަ



އިދާރާ ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު



ރމުގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލު
ގުދަންހެދުމަށް ކުއްޔަށް ބިންދޫކު ު

ދ
 އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމާއިބެހޭ ޤަވާޢި ު
 ދަނޑު ބިން ދޫކުރުމާއި ދަނޑު ހެއްދުމުގެ ޤަވާޢިދު
 ޕާރކް ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލް
އޞޫލް
 ކޮންފަރެންސް ބޭނުންކުރުމުގެ ު
ހ
ނ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާއިބެ ޭ
ޔ ބަހައްޓައިގެ ް
 މަގުމަތީގައި މޭޒު ނުވަތަ ގާޑި ާ
ޤަވާޢިދު
ލ
 ކައުންސިލްގެ ޕިކަޕް ބޭނުންކުރުމާބެހޭ އުޞޫ ް
ދ
 ރަށުގައި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ޢާއްމު ޤަވާޢި ު
 .2ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާޓަރއެއް އަދި އެސް.އޯ.ޕީއެއް ހަދާފައިނުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
އވާކަން އުފަލާއެކު
ނންވާ ޤަވާއިދު ހަދާފަ ި
ދނުމަށް ލާޒިމްކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭ ު
 .1ޤާނޫނުން ކައުންސިލުން ި
ފާހަގަކުރަން.
 .2އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފަސޭހައަކަށް އަދި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ދެނެގަތުން ލުއި
ފަސޭހަވާނޭގޮތަށް ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޗަރޓެއް އަދި އެސް.އޯ،ޕީއެއް ފުރިހަމަކޮށް އާންމުކޮށްފައިއޮތުމަށް
ދަންނަވަން.
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ލ
ޙއު ު
 1.9މަސައްކަތުގެ މާ ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކަމުގައި ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން:
 .1ފައިސާގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަކި ތަނެއްނެތުން.
 .2ޖާގައިގެ ދަތިކަން.
 .3ޚިޔާލު ތަފާތު ވުމުގެ ސަބަބުން އުދަނގޫ ވާކަން.
 .4ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ކެނޑެމުންދާތީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިވާކަން.
ބބުން ދަތިވާކަން.
 .5މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަ ަ
އސަލަ ދިމާވާކަން.
ނންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނުނިންމާ ހުރުމުން މަ ް
 .6ދުވަހުން ދުވަހަށް ި
 .7ފާޚާނާ ނެތި ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ދަތިވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ތފާތުވަމުންދާނަމަ
 .1ކަންކަމުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ .ނަމަވެސް ކަންކަންކުރަން ދަތިވާވަރަށް ޚިޔާލު ަ
ރށް މަޝްވަރާކޮށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް އުފެއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އެކަންކަމާބެހޭގޮތުން އިތު ަ
 .2އަވަސް އަވަހަށް ކަރަންޓުކެނޑުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރަން ދަތިވާ މައްސަލާގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ
ވާހަކަދައްކަވައިގެން އެކަން ޙައްލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ވ ވަޞީލަތްތައް ފުރިހަމަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .3މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުން ާ
މށް ދަންނަވަމެވެ.
ރށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެއްވު ަ
ނނަ މައްސަލަތައް ނިންމެވުމަށް މިހާ ަ
 .4ދުވަހުން ދުވަހަށް ނުނިމި ހު ް
ށ ދަންނަވަމެވެ.
މސައްކަތުގައި ދިމާވަމުންދާ ކަންކަމަށް ޙައްލެއް ލިބޭތޯ ބެއްލެވުމަ ް
 .5 .5ޖާގައިގެގޮތުން ދަތިވެގެން ަ

އ
ރ ވަސީލަތްތަ ް
 1.10މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހު ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އިންސާނީ ވަސީލަތާއި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު
ވއްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާކަން.
 .1ކައުންސިލްގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ( 08އަށެއް) މު ަ
ނ
ށފައިވާ ފަން ީ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮ ް
ބައެއް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީން އަދި ތަޖްރިބާހުރި މުވައްޒަފުން ކައުންސިލުގައި މަދުކަން.
ތތަކެއް ދިމާވަމުންދާކަން.
ދ ި
 .3އިދާރާގެ އޮނިގަޑުގައި އޮންނަ ޢަދަދަށް މުވައްޒަފުންނެތުމުން ަ
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ތިރީގައި އެވަނީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތިބި އިދާރީ
ސބަތް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓް ތަކެކެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުގެ ނި ް

މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
ސާނަވީ

ސެޓްފިކެޓް

ޑިގްރީ

މެދުމަދުރަސީ

އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް

0% 0%
25%
62%

13%

މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި
ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ

މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް

ސީނިއަރ ސްޓާފް

12%
13%

25%

50%

ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:
 .1މޭޒު4 :
 .2ގޮނޑި6 :
 .3ފޯން3 :
 .4ލެޕްޓޮޕް3 :
ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ރައީސް ފިޔަވައި އެހެން ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
އެއްކޮޓަރިއެއްގައިކަން .ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރިކަން.
އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:
 .1މޭޒު8 :
 .2ގޮނޑި7 :
 .3ކޮމްޕިޔުޓަރ9 :
 .4ފޯން7 :
 .5ޕްރިންޓަރ2 :
 .6ފެކްސް1 :
 .7ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން2 :
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ "ފްލޯ އޭރިއާ" (އަކަ ފޫޓް) 1725
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ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް:
ނ
 .1ސަރުކާރަށް  2015ވަނަ އަހަރަ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ ( 6,961,901.00ހަމިލިއަ ް
ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ އެއްރުފިޔާ) ރުފިޔާކަން.
 .2ކައުންސިލަށް  2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ ( 3,274,992.00ތިން މިލިއަން ދެލައްކަ
ހަތްދިހަ ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެރުފިޔާ) ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއްކަން.
 .3ސަރުކާރަށް  2016ވަނަ އަހަރަ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ

7,008,231.00

ށހާސް ދުއިސައްތަ އެއްތިރީސް ރުފިޔާ) ރުފިޔާކަން.
(ހަތްމިލިއަން އަ ް
 .4ލާމަރުކަޒީގެ

ޤާނޫނުން

ދަރަނބޫދު

ފއިވާ
މަތިކޮށް ަ

ކައުންސިލަށް

ޚިދުމަތްތައް

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

ފޯރުކޮށް

އއޮތް ނަމަވެސް
ޖޓް ކުރެވިފަ ި
ގއި ހިމެނުމަށް ބަ ެ
ނސިލުން ލަފާކުރާ އަހަރީބަޖެޓް ަ
ނންވާ ފައިސާ ކައު ް
ދިނުމަށްބޭ ު
ލބިފައިނުވާކަން.
އެފަދަކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް ބަޖެޓް ި
ލަފާކުރި ބަޖެޓް:
އަހަ ު
ރ
2016
2017
2018

ރިކަރަން ް
ޓ
5,974,098.00
2,568,800.00
2,081,500.00

ކެޕިޓަ ް
ލ
17,648.00
131,200.00
18,500.00

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ލިބުނު ބަޖެޓް
އަހަ ު
ރ
2016
2017
2018

ރިކަރަން ް
ޓ
3,657,877.00
2,102,830.00
2,213,645.00

ކެޕިޓަ ް
ލ
20,000.00
40,600.00

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
-

ދެވަނަ ބައި
ނން
ގމުގެ ޤާނޫ ު
ހން ު
 2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
އ
ޢލޫމާތު ދިނުމާ ި
އ ހުށަހެޅުމާއި މަ ު
މކުރާ ލިޔެކިޔުންތަ ް
ކައުންސިލަށް ލާޒި ް
ޓން
ޔންތައް ބެލެހެއް ު
ކ ު
ކައުންސިލްގެ ލިޔެ ި
ލ ޕްލޭން
ނންޝަ ް
ގ ޕްލޭނާއި ފައި ޭ
އޤީ ެ
ގ ތަރަ ް
 2.1ކައުންސިލް ެ
ނ
ދށު ް
ދގެ (ށ) ގެ ަ
ވނަ މާއް ާ
މގެ ޤާނޫނުގެ ަ 23
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
އ މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށާ ި
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ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ނ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  92ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ް
ނ
ހއް) އަހަރުގެ ،އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭ ް
އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ،މަދުވެގެން ( 5ފަ ެ
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަން ޖެހެއެވެ.
އޔާރުކުރަންވާނީ އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި
 .3ރަށު ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތަ ް
ގ
ގން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ެ
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަށް ބަލައި ެ
ފއިވެއެވެ.
 93ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ނ ރަށު
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށު ް
ތއްޔާރުކުރެވޭނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށެވެ.
ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ަ
ނ
ގ ދަށު ް
ދގެ (ބ) ެ
ވނަ މާއް ާ
މގެ ޤާނޫނުގެ ަ 108
 .5ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ށ
އމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަ ް
ތނެއް) މަސްދުވަސް ކުރިން ،ޤަ ު
ގ ި ( 3
ލންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމު ެ
ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕް ޭ
އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް ރަށު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ކން
ނ  2017ވަނައަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ަ
ހދަންޖެހޭ ތަރައްޤީ ޕްލޭ ް
 2017އިން  2021އަށް ަ
އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާކަން .ނަމަވެސް މި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ސޮއިކުރި ހާޑްކޮޕީ ދަރަނބޫދޫ
ނ ސޮފްޓެއްކަން.
ނނަންހުރީ ހަމައެކަ ި
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފެންނަން ނެތްކަން .ފެ ް
ނ
 2017އިން  2021އަށް ހަދަންޖެހޭ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން  2017ވަނައަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަ ް
އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާކަން .ނަމަވެސް މި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގެ ސޮއިކުރި ހާޑްކޮޕީ ދަރަނބޫދޫ
ނ ސޮފްޓެއްކަން.
ނނަންހުރީ ހަމައެކަ ި
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފެންނަން ނެތްކަން .ފެ ް

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ށ
ޢ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަ ް
ފއިނޭންޝަލް ޕްލޭން މުރާޖަ ާ
ލނާއި ަ
ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީ ޕް ޭ
ލނާއާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއެކޭ އެއްގޮތަށް ހާޑްކޮޕީވެސް ކައުންސިލް
ދަންނަވަމެވެ .އަދި ތަރައްޤީ ޕް ޭ
ކރުމަށް ދަންނަވަން.
ހން ފައިލް ު
އިދާރާއަށް ފެންނާނޭ ެ

ޓ
ޖ ް
ކތު ތާވަލާއި ބަ ެ
ގ މަސައް ަ
 2.2ކައުންސިލް ެ
އން އިދާރީ ދާއިރާގެ
މގެ ޤާނޫނުގެ  93ވަނަ މާއްދާ ި
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ޓ
ހރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެ ް
ކއުންސިލުން ކުރިއަށް އޮތް އަ ަ
ގން ރަށު ަ
ޝލް ޕްލޭނަށް ބަލައި ެ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭން ަ
ތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ.
ނ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވާގޮތު ް
ރށު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށްަ ،
މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ.
ލބޭ
ށން ކައުންސިލަށް ި
ދ ު
ވނަ މާއްދާގެ ަ
ގ ޤާނޫނުގެ ަ 96
 .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު ެ
ނ ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް
ބ އެހީއާއި ނަގާ ލޯނަށް ބަލައިގެ ް
އާމްދަނީއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލި ޭ
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  15ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްކުރަންޖެހެއެވެ .އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15
ފސް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ކައުންސިލުން ފާއިތުވި އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް
ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓް ާ
ރކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ
ތ އަހަރުގެ ި
ޚަރަދުތަކަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކުރިއަށް އޮ ް
ހ
ނން މައްސަލައަކާ ބެ ޭ
ޓ ފާސްކުރެވެންދެން ކައުންސިލްގައި އެ ޫ
ދ ހިނގާ އަހަރުގެ ބަޖެ ް
ރައީސަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .އަ ި
ނއެވެ.
ގޮތުން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރެވޭ ެ
ނ
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  98ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ް
ފތް ހަމަވާގޮތަށް ޚަރަދުތައް
ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބަލައިގެން ތިލަ ަ
ޖޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
ވތަ އަރަނި ބަ ެ
ހިފެހެއްޓުމަށް ނު ަ
އހަރަށް
ށން ހިނގާ ަ
ވނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ހންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 99
 .5ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
މނޭ ކަމަކަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭނަމަ އެފަދަ ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބު
ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނުހި ެ
ޓއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެ ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 2016 .1އަދި  2017ގައި މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.
ށ
ނޝަލް ޕްލޭނަ ް
އނޭ ް
އހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފަ ި
 .2ކައުންސިލްގެ  2017ވަނަ ަ
ރިޢާޔަތްކޮށްގެންކަން.
ނ
ވނަ ޖަލްސާއި ް
ކއުންސިލް ދެވަނަ ދައުރުގެ ަ 72
ޓ އެކުލަވާލައިަ ،
ށ ލަފާކުރި ބަޖެ ް
 .3ކައުންސިލްގެ  2017ވަނައަހަރަ ް
( 11ޖަނަވަރީ  )2017ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
މންކަން.
ނ ބަޖެޓް ނުލިބު ު
 .4މަސައްކަތު ތާވަލާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަ ީ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވާގޮތު ް
ރށު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށްަ ،
ނ
ޤގެ ޕްލޭންގެ އިތުރު ް
އކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އަދި ތަރައް ީ
ނ އުފަލާއި ެ
މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކުރައްވަމުންގެންދަވާތީ އެކަ ް
ގންދަވާތީ އެކަންވެސް
ށން މަސައްކަތްތައް ހިންގަވަމުން ެ
މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ގައިޑްލައިނެއްއޮވެ ޓައިމްފްރޭމެއްގެ ދަ ު
އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ހގެ ރިޕޯޓާއި އަ ަ
ގ ހަމަ ު
 2.3ކައުންސިލް ެ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮންމެ
އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ( 06ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން
ލޒިމުކުރާ ކަމެކެވެ.
ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ާ
ށން ކޮންމެ
ވނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަ ު
ގ ޤާނޫނުގެ ަ 108
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު ެ
ޙރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު
ވ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ަ
އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތު ި
ލޒިމުކުރާ ކަމެކެވެ.
ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ާ
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ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ވނައަހަރުގެ އަހަރީ
ރގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ކައުންސިލުން ފެންނަން ނެތްކަމަށްަ 2017 .
 .1ކައުންސިލްގެ  2016ވަނައަހަ ު
އވާކަން.
ރިޕޯޓް ފޭމްޓާއެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާފަ ި
ށ
ޕލެޓާއި އެއްގޮތަ ް
 .2ކައުންސިލްގެ  2016ވަނައަހަރުގެ  06މަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެލް.ޖީ.އޭގެ ޓެން ް
ފއިވާކަން2017 .
ނސިލަށް ފޮނުވާފައި ފައިލްކޮށް ަ
ކަމަށާއި އަދި  2016ޖުލައި  05ވަނަދުވަހު އަތޮޅުކައު ް
ފއިވާކަން.
ވަނައަހަރުގެ  06މަހުގެ ރިޕޯޓްވެސް ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ަ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދަރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  109ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ)
ނ
އިން ތިޔަ ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި މި ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަ ް
އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ށ
މނާއާއި އެއްގޮތަ ް
ވފައިވާ ނަ ޫ
 .2ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި  06މަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެލްޖީއޭއިން ފޮނު ާ
ފާހަގަކުރަން.

ރޕޯޓް
އޑިޓް ި
ގ ޮ
 2.4ކައުންސިލް ެ
ކންމެ
ދށުން ޮ
ދގެ (ރ) ގެ ަ
މގެ ޤާނޫނުގެ  108ވަނަ މާއް ާ
ހންގު ު
އ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ ް
ނސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ އަތޮޅު
އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  28ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކައު ް
ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 2016 .1ވަނައަހަރު ކައުންސިލް އިދާރާ އޮޑިޓްކޮށްފައިނުވާކަން .ނަމަވެސް  2015ވަނައަހަރުގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓްގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން  02ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން
ގތް ކިޔައިދެއްވައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހޯދައި
ރ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙްކުރާނެ ޮ
އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭ ގޮތުގައިހު ި
ކންކަން އިޞްލާޙް
ލޙްކުރުމަށް ލަފާދީފައިވާ ގޮތަށް ަ
ވ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އިޞް ާ
ދެނެގަނެވިފައިވާކަން .ދިމާވެފައި ާ
ނުކުރައްވައި ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
އޞްލާޙުކުރުމަށް
 .1ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ި
ލަފާދެއްވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި އަމިއްލަ ގޮތްތައް ގެންގުޅުމުގެ ބަދަލުގައި ،ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ
ނނާއި ،ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދާ ފައިސާއާއިބެހޭ ޤަވާޢިދުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވައިގެން
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ކރުން
 2.5ކައުންސިލުން ޚަރަދު ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  87ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް
ފައިސާއެއް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ފސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަން.
 .1ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ޤަވާޢިދުން ކައުންސިލުން ާ
ބތަކަށް އަރުވައި
 .2ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބު ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިސާ ު
ނ ދުވަސްތަކެއް
ފުރިހަމަ ނުކުރާކަން .ލިބޭ ފައިސާއާއި ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އަރުވަމުން ގެންދަ ީ
ފާއިތުވުމުންކަމުގައި ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ބުނާކަން .އަދި ހިސާބުތައް ބެލި ބެލުންތަކުންވެސް ޤަވާޢިދުން ދުވަހުން
ދުވަހަށް

ހިސާބުތައް

މކުރަމުން
ފުރިހަ ަ

ނުގެންދިއުމާއި،

ފއިސާގެ
ަ

ހިސާބުތައް

ޤަވާއިދުން

އ
މ ި
ނުނިން ަ

ކން .އަދި އެކަން
އސަލަތަކެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ަ
ފއިހުރުމުގެސަބަބުން ބޮޑެތި މަ ް
ކށްލާ ަ
އެތައްދުވަހެއްވަންދެން ދޫ ޮ
ހރިކަން .މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވަމުންދަނީ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން
ލިޔެކިޔުންތަކުންވެސް ފެންނަން ު
ފހަގަކުރެވޭކަން.
ބރާބަރަށް އަދާނުކުރާތީ ކަމުގައި ާ
އމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ޒިންމާ ަ
ޙަވާލުކޮށްފައިތިބޭ މުވައްޒަފުން ެ
އަދި ހިސާބުތައް ވަރަށްބޮޑަށް ބޮއްސުންލައި އޮޅުން ބޮޅުންވެ ވާނުވާ ނޭގޭ ހިސާބަށް ދާއިރު މިކަންކަން ހަމަޔަކަށް
ނ
އެޅުވުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި ޒިންމާދާރު އެއްވެސް ވެރިޔަކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަ ް
ބ ފައިސާއާއި ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް މުވައްޒަފުން
ސލް އިދާރާއަށް ލި ޭ
ފާހަގަކުރެވޭކަން .އަދި ކައުން ި
ގކުރެވޭކަން .އަދި
ބަލަހައްޓަވާ މިންވަރު އެއްވެސް ވަރަކަށް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާވެސް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަ ަ
ނގައި
ފންނަށް އަ ް
އރު މިކަންކަން އިޞްލާޙްކޮށް ރަގަނޅުކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ މުވައްޒަ ު
ސބަށް ދިޔަ ި
މިކަންކަން މިހާ ހި ާ
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭކަން.
ގން
ށންކަން .ނަމަވެސް  2017ޖުލައި  31އިން ފެށި ެ
 .3ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ވައުޗަރ ނިޒާމުގެ ދަ ު
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ވައުޗަރ ތައްޔާރުނުކޮށް ކޮށްފައިވާކަން .އަދި ވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ނ
ބައެއް ޚަރަދުތަކަށް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން .އަދި އާންމުގޮތެއްގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަން ަ
ރދުކުރަމުން ގެންދާކަން .މިގޮތުން  01އޮގަސްޓް
ފައިސާ ތިޖޫރިއަށް ޖަމާކުރުމަކާނުލައި އަތުގައި ބަހައްޓައިގެން ޚަ ަ
އސާއެއް ތިޖޫރިއަށް
ދރާއަށް ބަލައިގެން އެއްވެސް ފަ ި
 2017އިން  28ފެބްރުވަރީ  2018ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އި ާ
ނ ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން.
ގ ް
ޖަމާނުކޮށް އަތުގައި ބަހައްޓައި ެ
 31 .4ޖުލައި  2017ގެ ފަހުން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިންކުރާ ޚަރަދާއި ބަޖެޓާއި
ތރޭގައި ކޮށްފައިވާ
ގ ެ
ފއިނުވާކަން .އަދި މި މުއްދަތު ެ
އޓި ަ
އން ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް ހުއްދަދިނުން ވަކިން ބެލެހެ ް
ނުބެހޭބަ ި
ޚަރަދުތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގެ ޚަރަދެއްކަން ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް ޚަރަދެއްކަން އަދި އެހެންވެސް ގޮތަކުން
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަން ލިޔެކިޔުމުން އެގެން ނެތްކަން.
ސއާއި ޚަރަދުގެ ބާކީ ބެލެހެއްޓިގެން ކަމަށްވީނަމަވެސް
 .5ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ގެންދަންވާނީ ލިބޭ ފައި ާ
އެއްވެސް އުޞޫލެއް ހަމައެއް ނެތި ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން.
 .6ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
ރމަހުގެ  15ގެ
 .7ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  96ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް ޖަނަވަ ީ
ކުރިންކަން.
 .8ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  94ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް  5%އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި
ރައްކާކޮށްފައިނުވާކަން .މިކަމަކީ  2014ވަނައަހަރުގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓްގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމެއް.
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 .9ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިބުނާ ކަންކަން މުޅިން ފުރިހަމަކޮށްގެން ނޫންކަން .އެއްޗެއް
ބނުންވާ އެއްޗެއް ފައިސާދީފައި
ބޭނުންވުމުން އެ އެއްޗެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހުރިތޯ ނުވަތަ ނެތްތޯ ބެލުމެއްނެތި ޭ
ތ
ލމެއްނެތި ތަކެ ި
އޗެއްގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެހެންހުރީ ކޮންކޮން ބައެއްގެ ތެރެއިންތޯ ބެ ު
ތން ގެންނަ އެ ް
ގެންނަކަން .މިގޮ ު
ހޯދަމުން ގެންދާކަން .ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ބައެއް ތަކެތި އެކިއެކި މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން
ދފައިވާ ބައެއް ތަކެއްޗަށް އެތަކެތި ހޯދުމަށް ޚަރަދުކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ކައުންސިލް
ހޯދާފައިވާކަން އަދި މިގޮތުން ހޯ ާ
ތކަކީ ކައުންސިލް
އިދާރާއިން ފައިސާދީފައި ނުވާކަމަށް އެ މުވައްޒަފުން ބުނާކަމަށް .އަދި އެގޮތަށްކޮށްފައިހުންނަ ޚަރަދު ަ
އިދާރާގެ ފައިސާއިން ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަން.
ކގައި ކައުންސިލް
ލތަ ު
އ ނުވާކަން .އަދި ބައެއް ބި ް
ކށްފަ ި
ލތައް ޤަވާޢިދުން އެންޓްރީ ޮ
 .10ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބޭ ބި ް
އިދާރާގެ އެއްވެސް ވެރިޔަކު ސޮއިނުކޮށް ހުރުމާއި ބައެއް ބިލްތަކުގައި މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި ނެތްކަން.
ހއްޓާފައިނުވާކަން.
އަދި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ބިލްތަކުގެ ރެކޯޑެއް ބަލަ ަ
 .11ޢާންމުގޮތެއްގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ތަކެތި ހޯދާއިރު ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާކަން .އަދި ތަކެތި ހޯދުމުގެ
ކުރިން އެތަކެއްޗަކީ ހޯދެންހުރި ތަކެތިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަދި އެތަކެތި ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހުރިކަން ނުވަތަ
ނ
އނުވާކަން .ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތި އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަ ް
ނެތްކަން ބަލައި ކަށަވަރުކޮށްފަ ި
ކަށަވަރުކޮށްފައި ނުވާކަން .އެހެންކަމުން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗަކީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް
ކން ކަށަވަރު ކުރެވެންނެތްކަން.
ހދާފައިވާ ތަކެތި ަ
ބޭނުންވެގެން ޯ
 .12ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކަށް ބޭންކް އެކައުންޓުން ފައިސާ ނެގުމަށް ހަދާފައިވާ ޗެކުތަކުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލްގައި ޗެކުގައި
ފޅުން ސޮއިކޮށްފައި ނުހުންނަކަން .ޗެކުތަކުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލްގައި ޗެކުހަދާފައިވާ
ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ބޭ ު
ކން.
ފަރާތުގެ ނަން އެގެން ނެތް ަ
ކށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ބޭންކް އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަ ަ
ފައިސާއަށް ރަސީދު ހައްދާފައިނުވާކަން.
އން  2017ގެ ނިޔަލަށް  104,490/01ރުފިޔާ
ނޓުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެތެރެ ި
 .13ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް އެކައު ް
ހުރިކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަންހުރިކަން .ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރަން މިހާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ގެނެސް އަހަރު
ބޑު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއްކަން .އަދި މި ފައިސާއިން
ޓފައި ހުރުމަކީ މިކަމުގައި ވަރަށް ޮ
އ ާ
ނިމުނުއިރު ޚަރަދުނުކޮށް ބަހަ ް
ނޖެހޭ ފައިސާއެއް
މފައިސާއަކީ ދަޢުލަތަށް ޖަމާކުރަ ް
ބންދުވެފައި ވުމާއެކުި ،
ނގޮތުން ަ
ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޤާނޫ ީ
ނަމަވެސް ،އެފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަން.
 .14އެކިފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަށް ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާދެއްކުން ލަސްވެގެން ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައިވާކަން.
މިގޮތުން  02ފަހަރެއްގެމަތިން ޓެލެފޯން ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައި ވާކަން
ފާހަގަކުރެވޭކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 96
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް ޚަރަދު ކުރަމުން
ގތަކަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނަމަ އެޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ
ޖޓުގައި ނުހިމެނޭ ކަމަކަށް ކުއްލި ޮ
ގެންދިއުމަށާއި ފާސްކޮށްފައިވާ ބަ ެ
ށ
ރ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދިއުމަ ް
ށ ސަޕްލިމެންޓަ ީ
ސަބަބު ބަޔާންކޮ ް
ދަންނަވަމެވެ.
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވ
ގން  28ފެބުރުވަރީ  2018ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގެންފައި ާ
 01 .2އޮގަސްޓް  2017ން ފެށި ެ
ނ ޚަރަދުކުރަމުން
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ތިޖޫރިއަށް ޖަމާނުކޮށް ފައިސާ ބަލައިގަތް މުޥައްޒަފުގެ އަތުގައި ބަހައްޓައިގެ ް
ޢދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ރަސީދު ހައްދާފައި ނުވުމާއި،
ގނަ ަ
ގެންގޮސްފައިވުމާއި އަދި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ި
ވ
އ ާ
މިކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  5.05ގެ (ހ) އަދި  5.09ގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފަ ި
ށ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލި އަދި
ކަމަށްވާތީއާއި މިކަންކަން މިގޮތަ ް
ނސިލް އިދާރާގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ފައިސާއާއި ޙަވާލުވެފައިވާ މުޥައްޒަފުގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ކައު ް
ނ
ފަހިވާގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ވުމުން ،އަދި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވުމުގެ ސަބަބު ް
ދއްގެ ފައިސާ ،ފައިސާ ޙަވާލުވެ ހުރި މުވައްޒަފު ޒިންމާވާންޖެހި އަދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގިނަ ޢަދަ ެ
ފައިސާ ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލިފައި ވުމުން މިކަމަކީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދޭންވާ ވަރަށް ސަމާލުކަން ނުދެވި
ނސިލް އިދާރާއަށް
ރޔަށް އޮތް ތާނގައި މިކަންކަން އެގޮތަށް ދޫކޮށްނުލައްވައި ކައު ް
ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވާތީ ކު ި
ގތުމާއި5.08 ،
ބލައި ަ
އލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 5.05ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަ
ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭ ފައިސާ ދަ ު
ށ
ދވަހުން ދުވަހަ ް
ފތް ނުވަތަ ދުވަހު ޝީޓުގައި ލިޔެ ު
ނ ދުވަހު ޮ
ގއިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
މބަރު ަ
ގެ (ހ)ގެ  02ވަނަ ނަ ް
ހިސާބުތައް ނިންމެވުމަށާއި އަދި އެދުވަހަކު ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރުމަށާއި ތިޖޫރިއާއި ޙަވާލުވެ
ތރުން ތިޖޫރީގައި
ގ އި ު
ކރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މީ ެ
ހން މު ަޥއްޒަފުންނާއި ފައިސާ ޙަވާލު ނު ު
ހުންނަ މުޥައްޒަފު ނޫން އެ ެ
އށް ލިޔުއްވައި
ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅުއްވައި އެ އަދަދު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ަ
މށާއި ކޮންމެހެން
ވމަށާއި ހުއްދަ ކުރާ މިންވަރެއް މެނުވީ ތިޖޫރީގައި ނުބެހެއްޓެވު ަ
ހުއްދަ ހޯއްދަވައިގެން ބެހެއްޓެ ު
ށ
ނ ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ނުބަހައްޓަވައި ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓެވުމަ ް
ކުރަންޖެހިދާނެ ޚަރަދުތަކަށް ނޫ ީ
ދަންނަވަމެވެ.
ނ
 .3ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  4.06ގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
އރުވައި ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ބތަކަށް ަ
ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިސާ ު
މ ނުކޮށް ހުރުމާއި
ށ ހިސާބުތައް ފުރިހަ ަ
ހން ދުވަހަ ް
އ ދުވަ ު
ލ ބެލުމުގަ ި
ހސާބުތައް ބެ ި
 .4ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާގެ ި
އ ކަމާއިބެހޭ މުޥައްޒަފުންގެ އަތުގައި ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދުކުރުމާއި އެއް މުޥައްޒަފަކު
ލިބޭ ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ނުވައްދަ ި
ތ
އ ް
އަނެއް މުޥައްޒަފަކާއި ފައިސާ ޙަވާލުކުރާއިރު ލިޔެކިޔުމުން ޙަވާލުނުކުރުމާއި ތިޖޫރީ މުޥައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައި ޮ
ނަމަވެސް ލިބޭ ފައިސާ އެމުޥައްޒަފާއި ޙަވާލުކުރަމުން ނުގެންދިއުމާއި އަދި މިނޫންވެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
އހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ފައިސާގެ ޒިންމާތައް
ފއިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކޮށްފަ ި
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ަ
ޤވާޢިދާ ޚިލާފަށް
ޙަވާލުކޮށްފައި ތިބޭ މުޥައްޒަފުން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދާގޮތް ސްޕަވައިޒްކޮށް ބަލަހައްޓައި ަ
ދތެރޭ އިޞްލާޙީ
ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދާނަމަ ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުޥައްޒަފުންނާ ޭ
ޔވަޅު އަޅުއްވަމުން
ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައި އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  17.01ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފި ަ
ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ށފައިވާ ޚަރަދުތައް
ކ ް
ގސްޓް  2017ން ފެށިގެން ޮ
 .5ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލިއިރު  01އޮ ަ
ތއްޔާރުކުރުމެއްނެތި އަދި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި އެކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
ކޮށްފައިވަނީ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ަ
ޔތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  6.01ގެ (ނ) ގެ  01ވަނަ މާއްދާއާއި  06ވަނަ މާއްދާއާއި
ލތުގެ މާލިއް ަ
ފުރިހަމަނުކޮށް ދައު ަ
އވާ ޚަރަދުތަކަކީ
ބން ކޮށްފަ ި
ގތަށް ކުރުމުގެ ސަބަ ު
ފށް ކަމުގައިވާތީއާއި މިކަން މި ޮ
އަދި  07ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާ ަ
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން އަދި ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން އަދި އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއްކަން
ކަށަވަރުކުރެވެން

ނެތުމާއެކު

ކައުންސިލުން

ކުރައްވާ

ޚަރަދުތަކަކީ

ކޮންކޮން

ބައެއްގެ

ތެރެއިން

ކުރާ

ނޖެހޭ ޚަރަދުތައް
މށާއި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލުން ކުރަ ް
ޚަރަދުތަކެއްކަންސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް ބެހެއްޓެވު ަ
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

ކުރެއްވުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  6.02އަދި  6.04އަދި  6.06ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރައްވަމުން
ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ބ ފައިސާގެ 5%
ލ ޭ
ނސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ި
ނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައު ް
 .6ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  94ވަ ަ
އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .7ކައުންސިލް އިދާރާގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ގެނެސް ޚަރަދު ނުކުރައްވައި 104,490/01
ނ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާއިރު ޚަރަދުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިސާ
ރުފިޔާ ހުރިކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާތީ ބަޖެޓު ް
މހާރު ގަނޑުކޮށް
ޑކޮށް ފައިސާ ނުނެންގެވުމަށާއި ި
ޖޓުން ގަނ ު
ބނުންވާ ކަންކަމަށް ނޫނީ ބަ ެ
ނެންގެވުމަށާއި ކުރަން ޭ
ނަންގަވައި ގެނެސްފައި ހުރި ފައިސާ އެތައް ދުވަހެއް ފާއިތުވެ ދިޔައިރު ޚަރަދުނުކޮށް ހުރުމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ޤާނޫނުގެ  34ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލީ އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުންނަ ފައިސާ ޚަރަދު
ވމާއި މިހާތަނަށް ދިޔައިރު އެފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ
ކުރަންޖެހޭނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަންގަވާ ގޮތެއްގެމަތިންކަމަށް ު
ކރެއްވުމަށާއި އަދި
ސ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާ ު
ނ ހޯއްދަވާފައި ނުވާތީ ،އެފައި ާ
ހުއްދަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ް
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވި ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި
ހށަހަޅުއްވައިގެން އެމިނިސްޓްރީން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ
ނނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ު
ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެޫ .
ދއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މަތިން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެން ި
އ އިސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
އތައް ކުރުމުގައި އަމިއްލަ ގޮތްތަ ް
 .8ފައިސާއާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތަ ް
ބ  5އަދި ބާބު  6ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ޤަވާޢިދުގެ ބާ ު

ގ ލިޔެކިޔުންތައް
މ ެ
ބގަތުމާއި އޯރޑަރ ކުރު ު
އދުމާއި މުދާ ގަތުމާއި ލި ި
 2.6ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް ެ
ޓން
ބެލެހެއް ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  88ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ
ވއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ
އ ޤަ ާ
ގ ޤާނޫނާ ި
ދލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމު ެ
ވނީ ދައުލަތުގެ މު ަ
ޓން ާ
ފައިސާއާއި މުދާ ބަލަހައް ަ
ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން
ފޅާ ސާފުކުރުމާއި ދިއްލުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ ސްޓޮކެއް
 .1.1ކައުންސިލްގައި ލިޔެކިޔުމުގެ ސްޓޮކާއި ހަރުމުދަލުގެ ސްޓޮކާއިޮ ،
ނގޮސްފައިވާކަން.
ތގެ ސްޓޮކެއް ބަލަހައްޓަމުން ގެ ް
އަދި މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ތަކެ ީ
 .1.2ސްޓޮކް ހުރި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ތަޅުވެވޭގޮތަށް ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން.
މފޯމަށް ބަލައިގެން
 .1.3ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ބޭނުންކޮށްގެންކަންި .
ލކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވީނަމަވެސް ،މޮނިޓަރިންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައިރު
ސްޓޮކު ބާކީކޮށް ޤަވާޢިދުން ފައި ް
ގތުމަށް އެދޭ ފޯމްތަކެއް
އތްމަތީގައި ސްޓޮކުބާކީ ނުކުރެވި ފައިލްނުކޮށް މުދާ ލިބި ަ
ސްޓޮކު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ަ
ހުރިކަން.
ގންދަނީ ސިސްޓަމްގައި ސޮފްޓްވެއަރއެއް މެދުވެރިކޮށްކަން .ސްޓޮކުބާކީ ކުރުމަށް
 .1.4ސްޓޮކުބާކީ ބަލަހައްޓަމުން ެ
ކން.
ގެންގުޅުނު ފޮތްތައް އުވާލާފައިވާ ަ
 .1.5ސްޓޮކުން މަދުވާތަކެތި ހޯދުމަށް ސްޓޮކު ބަހަލައްޓާ މުވައްޒަފު އެއްގޮތަކަށްވެސް މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް
ކތި ގެންނަނީ ކޮންމެ  03މަހުން  03މަހުން ކައުންސިލްގައި
ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން .ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާ ތަ ެ
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ޕްރޮކިޔުމަންޓް

ކން.
ޔުނިޓުން ަ

ކ
ސްޓޮ ު

ޓ
ބަލަހައް ާ

މުވައްޒަފުގެ

އއްވެސް
ެ

ލިޔުމެއް

ގންދާކަން.
ޕްރޮކިޔުމަންޓަށް ފޮނުވަމުން ނު ެ
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މވައްޒަފު މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމް ބަލަހައްޓަމުން
 .1.6ސްޓޮކަށް ވެއްދޭ ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށްފަހު ސްޓޮކު ބަލަހައްޓާ ު
ގެންގޮސްފައިނުވާކަން .މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބުނާގޮތުން ސްޓޮކު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުވެސް މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ
ޓންޖެހޭ.
ފޯމް ފައިލްކޮށް ބަލަހައް ަ
ކ
ތ ބަހައްޓާ ބާ ީ
 .1.7ރެންޑަމްކޮށް ސްޓޮކުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތި ޗެކުކުރިއިރު މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް އަތްމަ ީ
މނުވާ ބައެއް އެއްޗިހި ހުރިކަން.
ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޢަދަދު ދި ާ
ނދަނީ ސޮފްޓްވެއަރއަކަށްވެފައި ސްޓޮކު
 .1.8ސްޓޮކުން މަދުވާ މުދާ އަދި ސްޓޮކަށް ވެއްދޭ މުދާ ބާކީކޮށް ބެލެހެއްޓެމު ް
ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުގެ ސިސްޓަމްގައި ސޮފްޓްވެއަރ އިނުމަށް އެއްވެސް ވެރިޔަކަށް ސްޓޮކުގެ ބާކީ ޗެކުކޮށް
އނުވާކަން.
ބެލެހެއްޓިފަ ި
.2

ތަކެއްޗަށް އޯޑަރު ކުރުން
 .2.1މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރަނީ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ނޫންކަން.
ތކަށްވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .2.2މުދާ ގަންނަން އެދޭފޯމް އެއްގޮ ަ
ބހޭ ފޯމް އެއްވެސް ވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .2.3ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާއި ެ
 .2.4އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ކެޕިޓަލް ތަކެތި ހޯދުމުގައި އެސެޓް ނަމްބަރާއި ކެޕިޓަލް ތަކެތީގެ ހުއްދަ ފޯމް އަދި
ހ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނެތްކަން.
އެހެނިހެންވެސް ފުރިހަމަކުރަންޖެ ޭ
 .2.5ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗާއި ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ،މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިބުނާ އެއްވެސް
ލއްޔަތު ޤަވާޢިދާ
ގ މާ ި
ނ ދަޢުލަތު ެ
ތކެތި ހޯދާފައިވަ ީ
ނކަމުން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ަ
ހ ް
ފޯމެއް ފުރިހަމަނުކުރާކަން .އެ ެ
ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން.

 .3ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް
ގއި  03ފަރާތުން
ގތެއް ަ
ގ މުދާ ހޯދުމުގައި ޢާއްމު ޮ
 2,000/- .3.1ރުފިޔާއާއި  35,000/-ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގު ެ
ށ
ތ އިޢުލާނު ނުކޮ ް
ގން ހޯދަންޖެހޭ ބައެއް ތަކެ ި
ކށް ެ
ހދާފައިވާކަން .އަދި އިޢުލާނު ޮ
ނލައި ޯ
ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކާއި ު
ހޯދާފައިވާކަން .މިގޮތުން އިންޑޯ ހޯލުގެ މަސައްކަތަށް ހޯދާފައިވާ ޓިނު ގަތުމަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވާއިރު އިޢުލާނު
ށގެން ހޯދާފައިވީނަމަވެސް ޕްރޮކިޔުމެންޓް ނިޒާމްގެ
ނުކޮށް ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން .ބައެއް ތަކެތި އިޢުލާނުކޮ ް
މތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަން.
ތެރެއިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯ ް
އ
 .3.2ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ބައެއް އަގުބޮޑުތަކެތި އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ގަތުމުގެ ބަދަލުގަ ި
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ގަނެފައިވާކަން .މިގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހޯދާފައިވާ މިފަދަ ތަކެތީގެ ވޮރަންޓީ ހޯދާފައި
ނުވާކަން.
 .3.3ދަރަނބޫދޫ އިންޑޯ ހޯލް ތަޅުންއެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށް އެމަސައްކަތް
ތ
ގނެސްފައިވަނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާ ް
ލކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،ތަކެތި ެ
ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދާ ޙަވާ ު
ތ ގެނއސްފައިވަނީ މިއަތޮޅު ބިލެތްދޫގައި ދުއްވާ ފަސޭހަ ބޯޓުން ކަމާއި ،ފަސޭހަ
މެދުވެރިކޮށްގެން ނޫންކަން .ތަކެ ި
ނ ސީދާ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންކަން .އެހެންކަމުން ބިޑު ޢުޞޫލުން
ބޯޓަށް ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަ ީ
ގ ޙަޤީޤަތް ފޮރުވި
ރއިން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ،ކަމު ެ
ކުރަން ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތެއް އެއާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލް އިދާ ާ
ނސިލްގެ އިދާރާގައި ހުރިކަން .އަދި ޑަބަލްކޮށް
އެމަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ޑަބަލް ބިލްތަކެއް ކައު ް
މތު ދިން ނަމަވެސް،
މށް މަޢުލޫ ާ
އގެ ގޮތުގައި ޓީ ަ
ބލްތަކެ ް
ސލުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ި
ލތަކަކީ ކައުން ި
ހަދާފައިހުރި ބި ް
ނ
ބލްތަކުގައިވާ ތަކެއްޗަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތި ނޫންކަ ް
ނތަކުން އެ ި
އިތުރަށް ބެލި ބެލު ް
ފާހަގަކުރެވޭކަން.
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިންޑޯހޯލް ވެލްޑިންކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ފައިސާއާއި ،ކެއިން ބުއިމުގެ ކަންތައްތައް
ވންޖެހޭ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިކަން.
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ދެފަރާތުން ާ
.3.4

ބައެއް ފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާއިރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިކަމުގެ އެއްބަސްވުން ހަދާފައި ނެތްކަން.

 .3.5ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގަންތިބި ކައުންސިލަރުންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިހުރިކަން.
މިގޮތުން ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފައިސާ ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ލިޔުމެއްނެތި ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން.
އ އެތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން.
 .3.6ކެޕިޓަލް ތަކެތި ހޯދުމުގައި އެސެޓް ނަމްބަރ ނުހޯދައި ތަކެތި ހޯދަ ި
އ
 07 .3.7އޮގަސްޓް  2017އިން ފެށިގެން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ އަގުތައް ބަލަންޖެހޭ ގޮތުގެމަތިން ނުބަލަ ި
ރ
ކށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދާހު ި
ބން ޮ
ޚރަދުކޮށްފައި ވުމުގެ ސަބަ ު
ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން .މިގޮތަށް ަ
ގޮތުގައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަން .ޚަރަދުކުރުމުގައި އެއްވެސް ހަމައެއް އުޞޫލެއް ނެތި
ޚަރަދުކޮށްފައި ހުރިކަން.
 .3.8ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ބައެއް ޚަރަދުތަކުގެ ފައިސާ އެކިފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ކަމާއިބެހޭ
ވ
މގޮތުން ޙަވާލުކޮށްފައި ާ
މުވައްޒަފުން ބުނެފައިވާއިރު ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ރަސްމީ ލިޔެކިޔުމުން އެގެން ނެތްކަންި .
ކން.
މށް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ބުނާ ަ
ފައިސާ އަތުންއަތަށް ދީފައިވާކަ ަ
ލވައި ގަތުމަށްފަހު
 .3.9ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުން މާލެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި ތަކެތި ބައް ަ
އެތަކެތީގެ ފައިސާއާއި ޙަވާލުވެ ސޮއިކުރައްވާފައި ހުންނަކަން .މިގޮތުން ކުރައްވާފައިހުންނަ ޚަރަދުތަކަކީ ކައުންސިލް
އިދާރާއިން ފައިސާ ގެންދަވައިގެން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދެއްކަން ލިޔެކިޔުމުން އެގެން ނެތްކަން.
ވސް މިފަދަ ލިޔެކިޔުމެއް ދެއްކިފައި ނުވާކަން.
އަދި ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ެ
 .3.10ކައުންސިލް އިދާރާގެ

މ
ތކުގައި ރައީސް މާލެއަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން  03ދަތުރެއްގެ ކޮން ެ
ބޭނުން ަ

ދންނެވި  03ދަތުރުގައިވެސް 07
ފއިވާކަން .މިގޮތުން މި ެ
ގ ޚަރަދާއި ކޮއްތު ފައިސާ ނަގާ ަ
ހށް ހުރުމު ެ
ދަތުރަކަށް  07ދުވަ ަ
ދުވަސް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެކަމާއި ސުވާލު އުފެދޭކަން.
ށ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ބިޑު
ގންވެސް ކޮށްފައިވާކަން .މިގޮތަ ް
 .3.11ބައެއް މަސައްކަތްތައް ބިޑުކޮށް ެ
ފދަ ޙާލަތްތަކުގައި ބިޑު ކޮމެޓީގެ ޙާޟިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާފައިވާކަން .އެ ަ
ހިމެނިފައިވާކަން.
 .3.12ދާއިމީ ބިޑްކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަން.
.4

ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް:
އޗަރ ނިޒާމްގައި
 .4.1ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް  31ޖުލައި  2017ގެ ފަހުން ވައުޗަރާއި ވަ ު
ހިމެނޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ތައްޔާރުނުކޮށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން.
 .4.2ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން.
 .4.3ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން.
 .4.4ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް  2017އޭޕްރީލްމަހުގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އޭގެފަހުން ތައްޔާރު
ކުރަމުން ނުގެންދާކަން.
ކ
ނންމާފައިވާކަން ،އޭގެފަހުން ބާ ީ
ގ ނިޔަލަށް ި
 .4.5ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގެ އައިޓަމް ބާކީ  2017ޑިސެންބަރ ެ
އނުވާކަން .ރައްޔިތުންގެ އައިޓަމްބާކީ ޑިސެންބަރ  2017ގެ ނިޔަލަށް  2,817.89ރުފިޔާ
ބަލަހައްޓާފަ ި
މއި  2017ގެ
ބހޭ ފައިސާގެ އައިޓަމްބާކީ ފޮތުގައި ޖުމްލަ ބާކީކޮށްފައިވަނީ ެ 31
ނ ެ
މައިނަސްވެފައިވާކަން .ބަޖެޓާ ު
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިޔަލަށްކަން .އަދި ވަކިވަކި އައިޓަމްގެ ބާކީ ކޮށްފައިވަނީ  31ޑިސެންބަރ  2017ގެ ނިޔަލަށްކަން .މިކަން މިގޮތަށް
ޖޓް ބާކީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް 2017
ގ ހިސާބުތައް ދިމާނުވާކަން .ބަ ެ
ހުރުމުގެ ސަބަބުން އައިޓަމްބާކީ ެ
ޖޓްބާކީ  2018ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.
ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން .ބަ ެ
އފައިވާ ސައިގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ހުންނަކަން .އަދި
 .4.6ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި ހޮޓާތަކުން ބޮ ި
މިކަމަކީ އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލެއްނެތި ކުރިޔަށްދާ ކަމެއްކަމުގައި ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ބުނާކަމަށް .މިގޮތުން ކެއުމާއި
ބނުމަކު ކޮންކޮން މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ބޮއިފައިވާ
ސައިގެ ކަންތަކަށް ކޮށްފައިވާ ބައެއް ޚަރަދުތަކަކީ ކޮންކޮން ޭ
ސައިކަން އެގެން ނެތްކަން.
.4.7

ތތަކާއި ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާއިރު،
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް ބައެއް ފަރާ ް
ސމަހު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ފައިސާ ލިޔެކިޔުމުން
ފައިސާ ޙަވާލުކުރިކަން ލިޔެކިޔުމުން އެގެން ނެތްކަން .ބައެއް މަ ް
ތ މުސާރަ ފައިސާ
ނ ް
ތން ލިޔެކިޔުމުން ޙަވާލުކުރިކަން އެގެން ެ
ނތްކަން .މިގޮ ު
ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެގެން ެ
މުވައްޒަފުންގެ އަތަށް ދީފައިވާ ކަމުގައި ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ބުނާކަން .ބައެއް މަސްމަހު މުސާރަ ފައިސާ އެކައުންޓަށް
ޖަމާކޮށްފައި ހުރިކަމުގައި މުސާރަ ޙަވާލުކުރާ ޝީޓްގައި ލިޔެފައި އޮތްނަމަވެސް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަން.
ފއިވާކަމުގައި މުސާރަ ޝީޓްގައި ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާކަން.
މިގޮތުން އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް ަ
އެކަން

އެގޮތަށް

މން
ކށްފައިވު ު
ޮ

ކަމާބެހޭ

އ
ފންނާ ި
މުވައްޒަ ު

ސުވާލުކުރުމުން

ފައިސާ

މުވައްޒަފުންނާއި

ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް މުވައްޒަފު ބުނާކަން .މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން މުސާރައާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގައި
ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ފޮރުވޭފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން.
 .5ވައުޗަރ ރެޖިސްޓްރީ
ނމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން.
 .5.1ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ަ
 .5.2ބައެއް ވައުޗަރތަކުގައި ފައިސާ ޙަވާލުވި ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން.
ޗެކު ރެޖިސްޓްރީ
ޗެކުރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަން.
 .6އަތްމަތީ ފައިސާ (ޕެޓީ ކޭޝް) ގެ ހިސާބު:
 .6.1އަތްމަތީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ގެންގުޅެމުން ނުދާކަން.
 .7ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު:
ފއިސާ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރަމުން ނުގެންދާކަން ޚާއްސަކޮށް  31ޖުލައި
 .7.1ކައުންސިލްއަށް ބަލައިގަންނަ ަ
 2017އިން  13މާރޗް  2018ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަތް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް
ޔލަށް ތިޖޫރީއަށް
ނ  28ފެބްރުވަރީ  2018ގެ ނި ަ
އންސިލް އިދާރާއަށް ލިބިގެ ް
ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަން .އަދި ކަ ު
ޖަމާކުރިކަމަށް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފު ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ތިޖޫރީއަށް
ޙަވާލުކުރުމަށް އެމުވައްޒަފަކާއި ފައިސާ ޙަވާލުނުކުރާކަމަށް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފު ބުނާކަމަށް.
 .7.2ތިޖޫރީގައިހުރި ނަގުދާއި ތިޖޫރީ ބާކީފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި ދިމާނުވާކަން .ތިޖޫރީ ބާކީ  28ފެބްރުވަރީ  2018ގެ
ހކަމަށް ދައްކަނީ
ފަހުން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން .އެތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުގައި ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެ ޭ
 236,023.75ރުފިޔާކަމަށް .ތިޖޫރީ  13މާރޗް  2018ގައި ޗެކުކުރިއިރު ތިޖޫރީގައިހުރީ 14,724.00
ނ ހިސާބުތައް
ރުފިޔާކަމަށް .ތިޖޫރީގައިހުރި ފައިސާއާއި ތިޖޫރީ ބާކީން ދައްކާ ޢަދަދު ވަރަށްބޮޑު ތަފާތެއް ހުރުމު ް
ކ 432,226.57
ހންނަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލައަ ީ
ޗެކުކުރިއިރު  13މާރޗް  2018ގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ު
ރުފިޔާކަމުގައި ހިސާބުތަކުން ދައްކާކަން .ތިޖޫރީން ގިނަޢަދަދެއްގެ ފައިސާ މަދުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ހިސާބުތައް
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އކި މުވައްޒަފުގެ
ކން ެ
ބލުންތަ ު
ބލި ެ
ޖހޭކަން .އަދި ެ
ލބެން ެ
ބަލައި ކަށަވަރުކުރިއިރު  338,700.89ރުފިޔާ ތިޖޫރިއަށް ި
ބހޭ މުވައްޒަފުން
ނޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ކަމާ ެ
ޒިންމާގައި އެފައިސާ ހުރިކަމަށް ބެލެވޭކަން .ތިޖޫރީން ލިބެ ް
ރކުރެވިފައިވާ ޢަދަދަކީ  157,068.30ރުފިޔާކަން .މިކަމާބެހޭ ތަފްޞީލްތައް
ޒިންމާވާންޖެހޭ ގޮތަށް ކަށަވަ ު
ކހުރި  181,632.59ރުފިޔާއަކީ ،ލިޔެކިޔުން
ށ ސާފުކޮށްދެއްވާފައިވާކަން .ބާ ީ
އެކަމާގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނަ ް
މން އެ ޢަދަދަށް
އސާގެ މުޢާމަލާތްތަކެއް ކަމަށްވު ު
ނގެ މެދުގައި ހިންގާފައިވާ ފަ ި
މެދުވެރިނުކޮށް ގިނަ މުވައްޒަފު ް
ނ
ނތްކަން .ތިޖޫރީ ް
ޒފެއްކަން ކަށަވަރު ކުވެރެން ެ
ކންކޮން މުވައް ަ
ނ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ޮ
ޒިންމާވާންޖެހެނީ ކޮ ް
އސާ ހުރިކަން .
މނުޖައްސާ ގިނަޢަދަދެއްގެ ފަ ި
ދން ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ހަ ަ
ވަގުތީގޮތުން ޚަރަދުކޮށް ޤަވާޢި ު
ސ
ނތައްތައްވެސް ވަގުތީގޮތުން ފައި ާ
ޢާއްމުގޮތެއްގައި ލިޔެކިއުންތައް ހަމަޖައްސައިގެން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވެންހުންނަ ކަ ް
ފއިވާކަން.
ތިޖޫރީން ނަގައިގެން ޚަރަދުކޮށް ަ

ފއިސާ ތިޖޫރީ އާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ތިޖޫރީއާއި
ބލައިގަންނަ ަ
އޮފީހަށް ަ

ލކުރުމުން ކަމުގެ
ކށް އެމުވައްޒަފުލައްވާ ސޮއިކުރުވާ އެހެންމުވައްޒަފަކަށް ފައިސާ ހަވާ ު
ޙަވާލުވެހުންނަ ފަރާތާއި ޙަވާލުނު ޮ
އކަކު އަނެކަކާއި
ނ ތިޖޫރީ ެ
ޖލައި  2017ގެފަހު ް
ނކަންހިގާފައިވާކަންު 31 .
ނ ކަ ް
ޙަޤީގަތް އޮޅޭގޮތަށް ގި ަ
ޙަވާލުކުރުމުގައި ލިޔެކިއުމުން ހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަން އަދި  31ޖުލައި  2017ގައި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރި ލިއުމުގައި
އެތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައިހުރީ  274574.30ރުފިޔާ ކަމަށާއި ،އެފައިސާ އެތާރީޚުގައި ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވި
އދި އެޢަދަށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރި ކަމަށް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުވެސް
މުވައްޒަފަށް ލިބުނު ކަމުގައި ަ
ކރީ 88100.00
އެލިއުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް އެޢަދަދަށް ފައިސާ ޙަވާލު ނުކުރާ ކަމަށާއި ހަވާލު ު
އވާކަން .ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވި މުވައްޒަފު އެގޮތަށް
ރުފިޔާކަމުގައި ތިޖޫރީއާއި އެތާރީޚްގައި ހަވާލުވި މުވައްޒަފު ބުނެފަ ި
ޙވާލު ކުރުމާއި،
ސ ޙަވާލުވިކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެން ނެތްކަން .އަދި ތިޖޫރީ ަ
ދށް ފައި ާ
ބުނި ނަމަވެސް އެޢަ ަ
ނގެ ޙާޟިރުގައި
ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލު ވުމާއި ،ތިޖޫރީގައިހުރި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ އެދެމުވައްޒަފު ް
ފއިވަނީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ފޮރުވައި ކަންކަން ވާނުވާ
ނކަން .އެހެންކަމުން މިކަން ކޮށް ަ
ނޫންކަމުގައި އެމުވައްޒަފުން ބު ާ
ނ
ހ ް
ނ މުވައްޒަފު ނޫން އެ ެ
ޖރީއާއި ހާވާލުވެ ހުން ަ
ކރެވޭކަން .ތިޖޫރީ ތަޅުދަނޑި ތި ޫ
ނޭގޭފަދަ ގޮތެއްގައިކަން ފާހަގަ ު
ރއަށް ފައިސާލުމާ
އޒަފުން ބުނާކަން .އަދި ތިޖޫ ީ
މީސްމީހުން އަތުގައިވެސް އާއްމުގޮތެއްގައި އޮންނަކަމަށް މުވަ ް
ތޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުޥައްޒަފު ނޫން އެހެންމުވައްޒަފުންވެސް ހިންގާފައިވާކަމަށް
ފައިސާނެގުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ި
ކން.
ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުން ބުނެފައިވާ ަ

ގ
އެކިއެކި މުޥައްޒަފުންނަށް ތިޖޫރީ ހުޅުވައި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމު ެ

ގ އިދާރާއިން އަމަލު
ތށް ކައުންސިލް ެ
އންނަކަން .މިގޮ ަ
ނސިލް އިދާރާގައި ހަމަޖެހިފައި ޮ
ގތަށް ކައު ް
ފުރުޞަތު އޮންނަ ޮ
ކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޖެހެމުންދާ ފައިސާގެ މައްސަލަތަކުގައި ޒިންމާ ކުރުވާނެ
ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ދަތިވެފައިވާކަން .ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީއާއި ތިޖޫރީ ތަޅުދަނޑި އަދި ތިޖޫރީގައި ހުންނަ
ލ
ދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަ ު
ފއިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ަ
ގ ަ
ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިން ާ
ނުކޮށް މިކަންކަމުގައި އަމިއްލަ ގޮތްތަކެއް ގެންގުޅެމުގެ ސަބަބުން ވާނުވާ ނޭނގި ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު
ގ
ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ވެފައިވާކަން .އަދި މިކަންކަން މިގޮތަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގިނަ ޢަދަދެއް ެ
ފައިސާ ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާކަން.
ހ
ގތުން ކުރަންޖެ ޭ
އންސިލް މެމްބަރުން އަމިއްލަ ޮ
ތން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ކަ ު
 .7.3ތިޖޫރީން ވަގުތީގޮ ު
ޚަރަދެއް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާއިން ކޮށްފައިވާކަން.
ނ
ނ ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ހަފްތާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް  14ޖަނަވަރީ  2017ގެ ފަހު ް
 .7.4ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކައުންސިލު ް
ތައްޔާރު ކޮށްފައި ނުވާކަން .ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް
ގން އެއްވެސް ރިޕޯޓެއްގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަން.
 2017އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށި ެ
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނމަވެސް ޗެކުފޮތް
ޖރީގައި އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ަ
ފތަކީ ތި ޫ
ނ ކުރަމުން ގެންދާ ޗެކު ޮ
 .7.5ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނު ް
އ
ތިޖޫރީގައި ނޯންނަކަން .އަދި ހުސްވާ ޗެކުފޮތްތަކުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލްތައް ( 01ފޮތް ފިޔަވައި) ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފަ ި
ނުވާކަން.
 .8އާމްދަނީ ފައިސާ
އޔާރުކޮށްފައިވާ ރަސީދުފޮތްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ
 .8.1ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ތަ ް
މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްކަން .ރަސީދުން ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާ ދުވަހުފޮތަށް އަރުވާފައި ހުރިކަން .ނަމަވެސް
ސ
މއި ދުވަހުފޮތްވެ ް
ބލައިގަނެފައި ނުވާކަ ާ
އސާ ރަސީދު ހެއްދުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ަ
ރަސީދުން ބަލައިގަނެފައިވާ ފަ ި
ރން ކައުންސިލް
ގ އިތު ު
މޥައްޒަފުން ބުނާކަން .މީ ެ
އބެހޭ ު
ދުވަހުން ދުވަހަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ނުގެންދާކަމަށް ކަމާ ި
ދއްގެ ފައިސާ ރަސީދު ހަދާފައި ނުވާކަން.
އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ގިނަ ޢަދަ ެ
 .8.2ޢާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން.
 .8.3ޢާމްދަނީ ފައިސާގެ މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓާއި ،އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުދާކަން މިކަމަކީ 2014
ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން.
ށ ޚަރަދުކުރަމުން
 .8.4ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަން ސަރުކާރު އަމްދަނީ ފައިސާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުންތަކަ ް
ގެންދާކަން .އަދި މިފައިސާ ކަމާއިބެހޭ އިދާރަތަކަށް ޖަމާކުރަމުން ނުގެންދާކަން .މިގޮތުން  2017ޖަނަވަރީ  01ން
 2018މާރިޗު  11ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  32,811/50ރުފިޔާ ސަރުކާރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ރަސީދުން
ބަލައިގަނެފައިވާކަން.
 .8.5ފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އެއް ނެތްކަން.
 .8.6ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައި ވީނަމަވެސް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާ
ޓށް ޖަމާކުރަމުން ނުގެންދާކަން .ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް
ޤަވާޢިދުން ބޭންކް އެކައުން ަ
ކމުގައި ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮތް
ޖަމާކުރުމަށް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ ަ
ވ
މއި އެއީ ފޮތް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައި ާ
ނ ކޮށްފައި އޮތް ސޮޔެއް ނޫންކަ ާ
ނަމަވެސް އެއީ ފައިސާ ލިބިގެ ް
ސޮއެއްކަމަށް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުޥައްޒަފު ބުނެފައިވާކަން .އަދި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ތިޖޫރީން ދޫކޮށްފައިވާ
އެއްވެސް ފައިސާއެއް (ވަގުތީ ފައިސާ ފިޔަވައި) އެފައިސާ ޙަވާލުވެފައިވާ މުޥައްޒަފު ތިޖޫރީބާކީ ފޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައި
ށ
ކށްފައި ނުވާކަމަ ް
ނުވާކަން .އަދި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ތިޖޫރީން ދޫ ޮ
ނ
ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފު ބުނާކަން .ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފު ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ީ
ފއިސާލާކަމާއި އަދި ތިޖޫރީން ފައިސާ ނަގާކަން ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަކަށް
ނަމެއްގައި ކަމަށާއި ،ތިޖޫރީއަށް ަ
ކން އެމުވައްޒަފު
ޑވެސް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފުގެ އަތުގައި ނޯންނަ ަ
ނޭގޭކަމަށާއި ،ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނ ި
ތއް ގެންގޮސްފައި
ލތުގެ އިދާރާއެއްގެ ފައިސާގެ ކަންތައް ަ
ކމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ދައު ަ
ނ މިކަން ަ
އހެން ކަމު ް
ބުނާކަންެ .
ނ
ޗށް ކަމަށްވުމު ް
ބކޮށް އަމިއްލަ ގޮތްތަކެއްގެ މައް ަ
ތހެ ޤވާޢިދުގައިވާ އުޞޫލުތައް އެއްކި ާ
ވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
އސާއަކީ ޤަވާޢިދުން ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއްކަން ކަށަވަރު
އިދާރާއަށް ބަލައިގަނެފައިވާ ފަ ި
އވާ ފައިސާ ތިޖޫރިއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުޥައްޒަފާއި
ނސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގެންފަ ި
ކުރެވެން ނެތްކަން .އަދި ކައު ް
ކން .އަދި އެގޮތުން
ޙަވާލުނުކޮށް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި ޙަވާލުކުރާ ކަމަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުން ބުނެފައިވާ ަ
ޙަވާލުކުރާ ފައިސާ ޙަވާލު ކުރަމުން ގެންދަނީ ލިޔެކިއުމަކާ ނުލައި އަތުން އަތަށް ކަމުގައިވެސް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ
ފރުވޭގޮތަށް އަދި
އ ހިންގުމުގައި ކަމުގެ އަޞްލު ޮ
ހންކަމުން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަ ް
އ ެ
މުވައްޒަފުން ބުނެފައިވާކަންެ .
ނ ގެންގޮސްފައިވުމުން އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ވަރަށްބޮޑަށް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ
ވާނުވާ ނޭގޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމު ް
ކުރެވޭކަން.
ފކީ އެއް މުޥައްޒަފެއްނޫންކަން.
 .8.7ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފާއި ،ފައިސާ ބަލަހައްޓާ މުޥައްޒަ ަ
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 .8.8ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރަކީ ފައިސާ ބަލައިގަނެ ތިޖޫރީއާއި ފައިސާ ޙަވާލުކޮށް ހިސާބުތައް
ޖހޭ މުވައްޒަފު ނަމަވެސް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފައިސާ ބަލައިގަތުމުން އެއްކިބާކޮށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ
ބަލަހައްޓަން ެ
މުޥައްޒަފަކީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް ހަމަޖައްސައި  12ޖޫން  2017ގައި ލިޔުމުން
ނގާފައިވާކަން .މިކަމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ހަމަޖެއްސޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި
އެމުޥައްޒަފުންނަށް އެކަން އަ ް
ފާހަގަކުރެވޭކަން.
ރ ޕްރޮކިއުމަންޓް
 .8.9ކޮންމެ ކައުންސިލް އިދާރާއެއްގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައިވާ ޒިންމާދާ ު
އޮފިސަރ ހަމަޖައްސާފައި ނުވާކަން.
 .9ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް
ޓ ކޮންމެ މަހަކު
ނ ް
އ ހުންނަކަން .އަދި ބޭންކުގައި ހުންނަ ފައިސާގެ ސްޓޭޓްމަ ް
 .9.1ބޭންކުގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފަ ި
އެއްފަހަރު ހޯދާފައިވާކަން.
މންޓް އެއްވެސް
ނކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓް ަ
ގންދާކަން .އަދި ބޭ ް
އޓަމުން ނު ެ
ބލަހަ ް
ޓބާކީ ަ
 .9.2ބޭންކް އެކައުން ް
މަހެއްގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން .ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް މަހުން މަހަށް ތައްޔާރު ކުރަމުން ނުދާތީ،
ރ ބާކީ ހުރީ ކޮންކޮން ފައިސާއެއްކަން (ބަޖެޓް ފައިސާ ،ބަޖެޓާއި ނުބެހޭ ފައިސާ ،ރައްޔިތުންގެ
ބޭންކްގައި މިހާ ު
ނ ަފ ިއ ާ
ދ ުއ ަލ ުތ ެގ ާއ ްމ ަ
ފައިސާަ ،
އ
ބންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ނުހަދަ ި
ސ) އެނގެން ނެތްކަން .އަދި ޭ
ދ ީ
ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވާތީ ބޭންކްގައި މިހާރު ބާކީހުރި ފައިސާއަކީ ކޮންކޮން ފައިސާއެއްކަން ސާފުކުރުމަކީ ވަރަށް
ނ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއްކަން.
ބުރަ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނޫ ީ
 .10ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްޓްރީ
 .10.1ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓާފައި ވާކަން.
 .10.2ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޯރމެޓް ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން.
 .10.3ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން.
 .10.4ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ލިޔެފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ކުޑަކަން.
އ ހުރިނަމަވެސް އެ މަޢުލޫމާތުތައް އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިނުވާކަން.
 .10.5ބައެއް މުދާ ހުރިތަން ބަދަލުވެފަ ި
 .11ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާ
އދާކުރަންޖެހޭ
މދާރުވެރިޔާ ،އަދި މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ަ
 .11.1ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޒިން ާ
ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .11.2ކައުންސިލްގައި އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނ
އވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ބގެ  02ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގަ ި
 .1ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  08ވަނަ ބާ ު
މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ސްޓޮކުން
ފމަކުން" ޕްރޮކިއުމަންޓް
ނެގުމަށް އެދޭ ތަކެތި ސްޓޮކްގައި ނެތްނަމަ "މުދާ ގަންނަން އެދޭ ޯ
މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަށް އެތަކެތި ހޯދުމަށް އެދެމުން ގެންދިއުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ .އިދާރާއަށް ހޯދޭ ކޮންމެ
ގ ކުރަމެވެ .މުދާ
މުދަލެއްވެސް ހޯދަންވާނީ "މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް" މެދުވެރިކޮށްގެންކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަ ަ
މލިއްޔަތު ޤަވަޢިދުގެ އެނެކްސް  27ގައި ވާނެއެވެ.
ގަންނަން އެދޭ ފޯމްގެ ނަމޫނާ ާ
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 .2ކައުންސިލަށް ތަކެތި ހޯދުމުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10
ވަނަ ބާބު "ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމް" އާއި ޚިލާފަށް ކަމަށްވުމުން ކައުންސިލުން ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗަކީ
ކައުންސިލަށް ބޭނުންވެގެން އަދި ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތިކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން
ސ
ތ ހޯދުމުގައި ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރި މިންވަރު ނުބައްލަވައި ތިޖޫރީގައި ހުންނަ ފައި ާ
ނެތުމާއި އަދި ކައުންސިލަށް ތަކެ ި
ކން މުޥައްޒަފުންގެ
މން ގެންދާ ަ
އންވެސް ތަކެތި ހޯދަ ު
ދ މުޥައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ފައިސާ ި
ތ ހޯދުމާއި އަ ި
ނަގައިގެން ތަކެ ި
ބަހުން އެނގެން އޮތުމާއި މިކަމަކީ އެގޮތަށް ކުރުން ހުއްދަ ކުރެވޭ ކަމެއްކަމުގައި ނުވާތީ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި
އ ކުރެއްވުމަށާއި
ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރެއްވުމުގައި ޚަރަދުކުރެވެން ހުރި މިންވަރު ބައްލަވައިގެން ޚަރަދުތަ ް
ކށް ޚަރަދުތައް ނުކުރެއްވުމަށާއި ދައުލަތުގެ
މުޥައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީ ބޭނުންތަ ަ
ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ފޯމްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން ޚަރަދުތައް
ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .3ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  4.06ގެ
އވެސް ޤަޥާއިދުން
ދއުމާއި ބަޖެޓު ބާކީގެ ހިސާބުތަ ް
ގން ި
އޓަވަމުން ނު ެ
(ރ) އަދި (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލަހަ ް
ޢދުގެ  4.07 ،4.06އަދި  4.08ގައިވާ ގޮތުގެ
ނވާތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާ ި
ގންގޮސްފައި ު
ބަލަހައްޓަވަމުން ެ
އޔާރު ކުރެއްވުމަށް
ހން ދުވަހަށް ފުރިހަމަ ކުރައްވައި މަހުން މަހަށް ބަޖެޓު ރިޕޯޓް ތަ ް
ބތައް ދުވަ ު
މަތިން ބަޖެޓު ހިސާ ު
ދަންނަވަމެވެ.
ނ
ސބުތައް ޤަވާޢިދު ް
 .4ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާއާއި އެކައުންޓުން ނަގާ ފައިސާގެ ހި ާ
މ މަހަކު ހޯދާފައި
ގ މަންތުލީ ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮން ެ
ވމާއި ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ބާކީ ެ
ފުރިހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަވާފައި ނު ު
ނވުމުން ބޭންކްގައި
ނސިލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ު
ހސާބުތައް ރިކޮންސިލްކޮށް ރިކޮ ް
އޮތް ނަމަވެސް އެކައުންޓުގެ ި
މިހާރު ހުރި ފައިސާއަކީ ކޮންކޮން ފައިސާއެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު ބޭންކްގައި މިހާރު ބާކީ ހުރީ ކޮންކޮން
ނކް އެކައުންޓުގެ
ފައިސާއެއްކަން ކަށަވަރު ކޮށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  5.16ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭ ް
ޓ
ކންމެ މަހަކުވެސް ބޭންކް ރިކޮންސިލް ސްޓޭޓްމަން ް
ދ މަހުން މަހަށް ބަލަހައްޓަވައި ޮ
ހށް އަ ި
ހިސާބުތައް ދުވަހުން ދުވަ ަ
ފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ
ތައްޔާރު ކުރައްވައި ،ރިކޮންސިލް ސްޓޭޓްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މުއްދަތުގައި ފޮނުއްވަމުން ގެން ެ
ވތީ ޗެކުން ނަގާ
 .5ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓުން ނަގާ ފައިސާގެ ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަލަހައްޓާފައި ނު ާ
އޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  6.04ގެ  03ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ
ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ވަކިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މާލި ް
ގޮތުގެ މަތިން ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރައްވައި ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ޗެކު
ތައްޔާރުކުރައްވާއިރު ޗެކުގެ ކައުންޓަރފޮއިލުގައި ޗެކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ހުއްދަ އޮންނަ ބޭފުޅުން ސޮއި ކުރައްވާފައި
ނުހުންނާތީ ،ޗެކުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލްތަކުގައިވެސް ޗެކުގައި ސޮއިކުރައްވާ ބޭފުޅުން ސޮއި ކުރައްވައި ޗެކުގެ ފުރަތަމަ
ބައެކޭ އެއްގޮތަށް ތާރީޚާއި ޗެކު ދޫކުރެއްވި ފަރާތުގެ ނަމާއި ފައިސާގެ ޢަދަދު ޖައްސަވައި ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން
ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .6ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  5.04ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ދަފްތަރެއް ތައްޔާރު
ދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ކުރައްވައި ބަލަހައްޓަވަމުން ގެން ެ
އ
 .7ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރުމަށް ލިބިފަ ި
ޤވާޢިދުގެ 5.02
ދނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރަމުން ނުގެންދާތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަ
ހުންނަ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމް ަ
ތގެ އާމްދަނީ ފައިސާ އެ ޤަވާޢިދުގެ  5.10ގައިވާ
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ދައުލަ ު
އވައި ޖަމާކުރެއްވި ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ
ލކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަ ް
ހށް ޕަބް ި
ގޮތުގެ މަތިން މަހުން މަ ަ
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އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ފައިސާ ޖަމާކުރި އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި
ރ  32,811/50ރުފިޔާ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި
މިހާރު ބަލައިގަނެ ޖަމާނުކޮށްހު ި
އ ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ ރިޕޯޓުވެސް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުގެންދާތީ ރިޕޯޓުވެސް
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ ި
ހ
މަހުންމަހަށް ތައްޔާރުކުރައްވައި އަހަރު ނިމުމުން އަހަރު ރިޕޯޓުވެސް ތައްޔާރު ކުރައްވައި މަންތުލީ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންޖެ ޭ
އިދާރާތަކަށް މަހުން މަހަށް ފޮނުއްވައި އަހަރީ ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުއްވަމުން
ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 31 .8ޖުލައި  2017ގައި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރި ލިޔުމުގައި އެތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރީ  274,874/30ރުފިޔާ
އޅުމަކުން ކަމާއި
ޙވާލުވެ ހުރި މުޥައްޒަފާއި ފައިސާ ޙަވާލު ކުރިކަމަށް ލިޔެފައިވަނީ ޮ
ކަމާއި އެ ޢަދަދަށް ތިޖޫރީއާއި ަ
މވެސް ތިޖޫރީގައި ހުރީ  88,100/-ރުފިޔާ ކަމާއި
ރަނގަޅު ގޮތަކީ ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭ ޢަދަދަކީ އެ ޢަދަދު ނަ ަ
ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރި ލިޔުމުގައި ތިޖޫރީ ޙަވާލުވި މުޥައްޒަފާއި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރި މުޥައްޒަފާއި ޗެކުކުރި މުޥައްޒަފުން
ޞލް ލިޔުމާއެކުގައި
ހ އެވަގުތު ހުރި ފައިސާ ތަފް ީ
ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު ބެލުމަށްފަ ު
ދ
ކމަށް ދަރަނބޫ ޫ
އތޮޅުކައުންސިލުން ބެލިފައި ނުވާ ަ
ނތައް ޗެކުކުރުމުގައި ބަލަންވީވަރަށް ަ
ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެލިޔު ް
ލމާތެކެވެ .މިހެން
ވސް އެއީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު މަޢު ޫ
ގއި ފާހަގަ ކުރައްވާފައި އޮތް ނަމަ ެ
ކައުންސިލުން ކުރެއްވި ކޮމެންޓު ަ
މިދެންނެވީ  31ޖުލައި  2017ގައި ތިޖޫރީ ޙަވާލުވި މުޥައްޒަފާއި ސުވާލުކުރުމުން  274,874/30ރުފިޔާ ލިބުނު
ކަމަށް ސޮއިކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް އެޢަދަދަށް ފައިސާ ޙަވާލު ނުކުރާ ކަމާއި ޙަވާލުކުރީ  88,100/-ރުފިޔާ ކަމާއި
ނ
ތ ް
ހތަނަށް ތިޖޫރީން ވަގުތީގޮ ު
އެޢަދަދަށް ފައިސާ ޙަވާލުވި އަދި ފައިސާ ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި އެ ާ
އހުރި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ޙަވާލު ނުކުރާކަމަށާއި އެފަދަ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި
ޚަރަދުކޮށް ހިސާބު ހަމަނުޖައްސަ ި
ނ
ކ ް
ލންތަ ު
އޮތްކަންވެސް ނޭނގޭ ކަމުގައި ފައިސާ އާއި ޙަވާލުވި މުޥައްޒަފު ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި އެހިސާބުތައް ބެލިބެ ު
އެލިޔުންތައް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފެންނަން ނެތުމާއެކުގައެވެ .މިއިންވެސް އަންގައިދެނީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ ތިޖޫރީން އޭރުވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ މަދުވާ ކަމާއި މަދުވާ ފައިސާ އަނބުރާ ތިޖޫރީއަށް ހޯދުމަށް
އ
ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަ ް
ނދާ ކަމެވެ.
އ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ނުގެ ް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ ި
ފއެއް ނުވެއެވެ.
ތޖޫރިއަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސް ަ
ނނަ ފައިސާ އާންމު ގޮތެއްގައި ި
 .9ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަ ް
ހިސާބުތައް ބެލިއިރު  01އޮގަސްޓް  2017ން  28ފެބުރުވަރީ  2018ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް
އސާ ތިޖޫރިއަށް
ބަލައިގެންނެވި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ތިޖޫރީއަށް ޖަމާނުކުރައްވައި ނަމަވެސް އެމުއްދަތުގައި ލިބުނު ފަ ި
ލާފައިވާ ކަމަށް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުޥައްޒަފު ލައްވައި ސޮއި ކުރުވާފައި އޮތް ނަމަވެސް ތިޖޫރީއަށް ފައިސާ
ނ
ނތަކު ް
ނގެ ބުނު ް
ކށްފައިވާ ކަމެއްކަން މުޥައްޒަފު ް
ގތުން ޮ
ނުލާކަމަށާއި އެކަމަކީ ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަ ކޮށްލުމުގެ ޮ
އެނގެއެވެ .ތިޖޫރީގެ ހިސާބުތައް ބެލިއިރު  31ޖުލައި  2017ގެ ފަހުން އެކަކު އަނެކަކާއި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރުމުގައި
ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާއާއި ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ޙަވާލުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ލިޔެކިޔުމަކުން ނޫންކަމާއި އަދި
ގ ޙާޟިރުގައި ނޫންކަމާއި ތިޖޫރީ ތަޅުދަނޑިއަކީ ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވާ މުޥައްޒަފެއްގެ
ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރަނީ މުޥައްޒަފުން ެ
އަތުގައި އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނަމަވެސް ތިޖޫރީ ތަޅުދަނޑި އާންމުގޮތެއްގައި ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުޥައްޒަފުގެ
އސަ ނަގާކަންވެސް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ
ށ ފައިސާ ލުމާއި ތިޖޫރީން ފަ ި
އަތުގއި ނޯންނަކަމާއި ތިޖޫރީއަ ް
މުޥައްޒަފަށް ނޭނގޭ ކަމާއި އެކިއެކި މުޥައްޒަފުން ތިޖޫރީ ހުޅުވައި ތިޖޫރީއަށް ފައިސާ ލައި ފައިސާ ނެގުން ފަދަ
މދުވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ވަކި މުވައްޒަފެއް ޒިންމާ
ހމަޖެހިފައި އޮތުމުން ތިޖޫރީން ަ
ކަންތައް ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ަ
ކުރުވަން ނޭނގޭ ގޮތަށް މަދުވާ ފައިސާއަކީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ
ހސާބުތައް ބެލިއިރު
ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެި .

ނ 338,700/89
ހ ފައިސާގެ ތެރެއި ް
ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެ ޭ

ރުފިޔާ މަދުވާކަން ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ .އޭގެ ތެރެއިން  157,068/30ރުފިޔާއަކީ ކަމާއިބެހޭ މުވައްޒަފުން
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޒިންމާވާންޖެހޭ ގޮތަށް ހުރި ފައިސާއެވެ .ބާކީ ހުރި 181,632/59ރުފިޔާ އަކީ ލިޔެކިޔުން މެދުވެރި ނުކޮށް ގިނަ
ޖހޭ މުވައްޒަފުން
ވމުން އެފައިސާއަށް ޒިންމާ ވާން ެ
އވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް ު
މުޥައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިންގާފަ ި
ހއްޓައި ފައިސާގެ
ވނި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ނުބަލަ ަ
ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތް ފައިސާއެވެ .މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވެފައި ަ
މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމާއި ފައިސާގެ
އދި މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވަމުންދާ ސަބަބެއްކަމުގައި
މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި އަމިއްލަ ގޮތްތަކެއް ގެންގުޅުމުންނެވެަ .
ނ
ކށް އެކިއެކި ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި ބަހައްޓަވައިގެ ް
ސ ޤަވާޢިދުން ތިޖޫރީއަށް ޖަމާނު ޮ
ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ލިބޭ ފައި ާ
ގ
ކށް ތިޖޫރީގައި ގިނަ ޢަދަދެއް ެ
ބންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނު ޮ
ނނާއި ޭ
ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާގޮތަށް އޮތުމު ް
ފައިސާ ބަހައްޓަވައިގެން ރަސްމީ ގޮތުން ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އުޞޫލު ދޫކޮށްލައްވައި
ކުރައްވާ ކޮންމެ ޚަރަދަކީ ވަގުތީގޮތުން ތިޖޫރީން ފައިސާ ނަންގަވައިގެން ވަގުތީގޮތުން ކުރަމުން ގެންދާ ޚަރަދަކަށް
ނންތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމުގެ ނަމުގައި ތިޖޫރީން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަންގަވައިގެން
ހައްދަވައި ،އެގޮތުން އެކިއެކި ބޭ ު
ގ
ނކޮށް ދޫކޮށްލުމު ެ
ޚަރަދުތައް ކުރައްވައި ،ކުރެއްވި ޚަރަދުތަކަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ު
ސަބަބުން ކުރިމަތި ވަމުންދާ ކަމެއްކަމަށާއި ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި އެކިއެކި މުޥައްޒަފުންގެ އަތުގައި އޮތުމާއި އެކިއެކި
އ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މުޥައްޒަފުންނަށް ތިޖޫރީ ހުޅުވައި ފައިސާ ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާގޮތަށް އޮތުމުންކަމުގަ ި
ލ
ގވައިގެން ވަގުތީގޮތުން ޚަރަދުކުރެއްވުމުގެ އުޞޫ ު
އެހެންކަމާއެކު ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ތިޖޫރީން ފައިސާ ނަން ަ
އގެން ޚަރަދުތައް
ގތީ ގޮތުން ތިޖޫރީން ފައިސާ ނަގަ ި
ޖހޭ މުހިންމު ޚަރަދަކަށް ނޫނީ ވަ ު
ދޫކޮށްލައްވައި ކޮންމެހެން ކުރަން ެ
ނުކުރެއްވުމަށާއި އެކަކު އަނެކަކާއި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރާއިރު ފައިސާ އާއި ތަޅުދަނޑި ލިޔެކިޔުމުން ޙަވާލުކުރުމާއި ތިޖޫރީ
މއި އަދި އެހެން
ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުޥައްޒަފު ފިޔަވައި އެހެން މުޥައްޒަފުންގެ އަތުގައި ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ނުބޭއްވު ާ
އސަވައި ފައިސާގެ
ތށް ހަމަޖަ ް
ނނަ ގޮ ަ
މުޥައްޒަފުން ތިޖޫރީ ހުޅުވައިގެން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯ ް
ނ
ނ ޢަމަލު ކުރަމު ް
ނ ފައިސާގެ ކަންތަކާއި މެދު އެމުޥައްޒަފު ް
އ ހުން ަ
މަސައްކަތް ކުރާ މުޥައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި
ނ އަޅުއްވަންޖެހޭ
ލ ް
ށ ބައްލަވައި ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކައުންސި ު
ހން ދުވަހަ ް
ގެންދަވާ ގޮތް ދުވަ ު
ޖރީން މަދުވާ  338,700/89ރުފިޔާ އެފައިސާގެ
ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ތި ޫ
ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ބައްލަވައި  06މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފައިސާ ހޯއްދަވަންޖެހޭ ފަރާތްފަރާތުން
ނ މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ހޯއްދަވައި ނިންމެވުމަށްފަހު އެކަ ް
 .10މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ " 6.22ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން" މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރައްވައި
ނވަމެވެ .މިގޮތަށް
ނ ަ
މށް ދަ ް
ރ ރިޕޯޓް އަދި މަސްދުވަހުގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު ފޮނުއްވަމުން ގެންދެވު ަ
ފތާ ތިޖޫ ި
ޤަވާޢިދުން ހަ ް
ކުރިޔަށް ގެންދަވާނަމަ ތިޖޫރީން ފައިސާ މަދުވުމާއި އަދި ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު ތަފާތުވުމުގެ މައްސަލަތައް
ގ ކުރަމެވެ.
ދިމާވަމުން ނުދާނެކަންވެސް ފާހަ ަ
 .11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނޯޓް:


މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި އިޞްލާޙްކުރުމަށް
ދެންނެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ .ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް އިސްލާޙްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.



ފައިސާއާއިބެހޭ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި އަބަދުވެސް މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދަށާއި މާލިއްޔަތު
ޤާނޫނަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.



މަތީގައި އިޞްލާޙްކުރުމަށް ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޞްލާޙް
ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިފަދަ ކަންތައް ތަކުރާރު ވަމުން ދާނަމަ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު 17
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދެވިދާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނ
ޓ ް
ހއް ު
ކޑްތައް ބެލެ ެ
ނގެ ރެ ޯ
ޒފު ް
 2.7މުވައް ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ
މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ފިންގަރޕްރިންޓް މެޝިނުންކަން ،ފޮތުގައި ސޮއިކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާކަން.
ޙާޟިރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާކަން.
ވަޒީފާގެ ބަޔާން އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން
ވކަން.
 .1.1ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް ފައިލްކޮށްފައި ާ
މވެސް ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ރިވިއުކޮށްފައިނުވާކަން.
 .1.2ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ހަދާފައިވީނަ ަ
 2016 .1.3ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވީނަމަވެސް  2017ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް އަދި
ހަދާފައިނުވާކަން.
 .2ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން
ގންދާކަން.
 .2.1މުވައްޒަފުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްތައް ބަލަހައްޓަމުން ެ
 .2.2ފައިލްތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދާކަން.
 .2.3ކޮންމެ ފައިލަކަށް ރެކޯޑް ކާޑު ނަމްބަރެއް ދީފައިވާކަން.
ޓން ވަކި މުޥައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން.
 .2.4ފައިލްތައް ބެލެހެއް ު
ނބަރުދީ ފައިލްކޮށްފައިވާކަން.
 .2.5މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް ވަކި ހިސާބަކަށް އަންނަންދެން ތަރުތީބު ނަ ް
ލތެރެއަށް އަޅާފައި ބަހައްޓާފައި
އެހެންނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކުން ފެށީގެން ލިޔުންތައް މާރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓި ފައި ް
ހުރިކަން.
 2016 .2.6ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންގެ މަންތްލީ ލޮގް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭ .ނަމަވެސް  2017ވަނަ އަހަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ
ވކަން.
އނު ާ
މަންތްލީ ލޮގް ފުރިހަމަކޮށްފަ ި
އނުވާކަން .އަދި އަހަރު ދެބައިވުމުން ވަޒީފާ ބަޔާން
 2017 .2.7ވަނަ އަހަރު ފެށުމުން މުވައްޒަފުންނަށް ޓާގެޓް ހަދާފަ ި
ރިވިއުކޮށްފައިނުވާކަން.
ކ ޙަވާލުކުރަމުން
ހން މުވައްޒަފަ ާ
ވގުތީގޮތުން އެ ެ
އރު މަސައްކަތް އަދި ތަކެތި ަ
 .2.8މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް ފަށާ ި
ނުގެންދާކަން.
.2.9
 .3ދާއިމީ މުޥައްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓަރީ
 .3.1މުޥައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ނަމުގައި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.
މން
ނަމަވެސް ދާއިމީ މުޥައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދައި ދާއިމި މުޥައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ވަކިން ބަލަހައްޓަ ު
ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން.
ނގޮސްފައި ނުވާކަން.
 .3.2ވަގުތީ މުޥައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ވަކިން ބަލަހައްޓަމުން ގެ ް
 .4މުސާރަ ޝީޓް
މސާރަ ޙަވާލުކުރާ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނެތްކަން .މުސާރަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ
ފށިގެން ު
 2015ޖޫންމަހުން ެ
މުޥައްޒަފުންނާއި ނަގުދު ފައިސާއިން ޙަވާލުކުރާ މުޥައްޒަފުންނާއި ،މުސާރަ ޙަވާލުކުރެވޭ ގޮތެއް އެނގެން ނެތްކަން.
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ޤަޥާޢިދުން

ވ
ތައްޔާރުކޮށްފައިނު ާ

މުވައްޒަފުންގެ

ހާޟިރީ

ރިޕޯޓްތައް

ޙާޟިރީގެ

ރެކޯޑްތައް

ބައްލަވައިގެން

ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށާއި ،އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޤަވާޢިދުން ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
ނ
އނުވާތީ ،އެކަ ް
ވޒީފާ ބަޔާންތައް ރިވިއުކޮށްފަ ި
ބޔާންތައް ހަދާފައިވީނަމަވެސް ަ
 2016 .2ވަނައަހަރުގެ ވަޒީފާ ަ
ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން.
 2017 .3ވަނައަހަރުގެ ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލްވެސް ހަދާފައިނުވާތީ ،އެކަންވެސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން.
ނމެ މުވައްޒަފެއްގެ
ވތީ ،ކޮ ް
 .4މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ވަކިހިސާބަކުން ފެށިގެން މާރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައިނު ާ
ނ ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން.
އޓަމު ް
ނމްބަރދީ ފައިލްކޮށް ބަލަހަ ް
ތބު ަ
ފައިލްގެ ލިޔުންތަކަށް ތަރު ީ
ގ
މޥައްޒަފުންގެ މަންތްލީ ލޮ ް
މަންތްލީ ލޮގަކީ ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވާތީ ޤަވާޢިދުން ހުރިހާ ު
ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމާއެކު ،މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން އަހަރު ދެބައިވުމާއެކު ރިވިއު ކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީއަށް ފެށުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރައްވައި ޗުއްޓީ ފައްޓަވާ

.5

މުޥައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާއި އަދި ތަކެތި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ މުޥައްޒަފާއި ލިޔުމުން ހަވާލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ހ
 .6ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައިވެސް އެތަނުގެ ފަރާތުން މުސާރަ ދޭ ދާއިމީ މުޥައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮންނަންޖެ ޭ
ކަމަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  4.21ގެ (ހ) ކަނޑައެޅިގެން ބަޔަންކޮށްފައިވާތީ ތިޔަ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ
ދންނަވަމެވެ .އަދި
ދާއިމީ މުޥައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރު ކުރައްވައި ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ަ
ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ގަވައިދުން ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ކ
މވެ .އަދި ބޭން ް
ދންނަވަ ެ
 .7ކޮންމެ މަހަކުވެސް މުޥައްޒަފުންނާއި މުސާރަ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ޝީޓް ހެއްދެވުމަށް ަ
ށ
ތރީޚް އެނގޭގޮތަ ް
މބަރު އަދި ޖަމާކުރި ާ
ރތްތަކުގެ މުސާރަ ޖަމާކުރި އެކައުންޓް ނަ ް
އެކައުންޓަށް މުސާރަ ޖަމާވާ ފަ ާ
ނ މުސާރަ ހަވާލުކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި ،މުސާރަ
ވމަށާއި ،އަދި ނަގުދު ފައިސާއި ް
ޝީޓްގައި ލިޔުއްވަމުން ގެންދެ ު
ޙަވާލުކުރި ތާރީޚް އެނގޭގޮތަށް އެފަރާތްތަކުގެ ނަން ޖައްސަވައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނ
ޓ ް
ލހެއް ު
ކޑް ބެ ެ
ލ ކޮމިޓީތަކުގެ ރެ ޯ
 2.8ކައުންސިލުން އެކުލަވާ ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ބިޑް ކޮމިޓީ
 .1ދާއިމީ ބިޑް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ވިދާޅުވާކަން .ނަމަވެސް އެކަމާބެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް
ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފެންނަން ނެތްކަން.
ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ
ނ ރިސޯސް ކޮމެޓީ
ކދާއިރާތައް ހިމެނޭގޮތަށް ހިއުމަ ް
 01 .1އޮކްޓޯބަރު  2015ގައި  7މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ި
ނ
ބަދަލުކޮށްފައިވާކަ ް
 25 .2ފެބްރުވަރީ  2015ގެ ނިޔަލަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމެޓީގެ  04ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައި ޔައުމިއްޔާ
ނ
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަ ް
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ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އެހެނިހެން ކޮމިޓީ
 .1މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފައިވާކަން.
ފއިވާކަން.
 .2ދަނޑުވެރިންގެ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާ ަ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ތޒާމްކޮށް ،ކޮމެޓީތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި
ނ ި
ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ހިންގޭނެގޮތަކަށް އި ް
ކ
މށާއި ،ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ޤަޥާޢިދު ތަ ާ
ބލަހައްޓަވަމުންގެންދެވު ަ
ލިޔެކިއުންތައް ކައުންސިލުން ަ
އކަމާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ބިޑުކޮމެޓީއާއި ގުޅޭ
އުޞޫލްތައް އަވަހަށްނިންމުމަށް ެ
މށްވެސް ދަންނަވަން.
ފއިލްކޮށްފައި ބެހެއްޓެވު ަ
ތށް ަ
އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައްވެސް އިދާރާގެ ތެރެއިން ފެންނާނޭގޮ ަ

ނ
ޓ ް
މއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއް ު
ގ ޔައު ި
އދަލުވުންތަކު ެ
ބ ް
އވާ ަ
ބ ް
ރގޮތުން ާ
 2.9އިދާ ީ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ލވުންތައް ޤަޥާޢިދުން ބޭއްވެމުން ނުދާކަން އަދި
 .1ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަ ު
ނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައިވާކަން.
ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވު ް

ތިންވަނަ ބައި
ދމަތްތައް
 3ކައުންސިލުން ދޭ ޚި ު
ނ ރަށު
ދގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
މގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއް ާ
ހންގު ު
އ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ ް
ށފައިވާ މަސައްކަތް ރަށު
ށން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮ ް
ދ ު
ތކާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ަ
ތ ަ
ފެންވަރުގައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަ ް
ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ.

ނ
އޓު ް
ހ ް
ތއް މަރާމާތުކޮށް ބެލެ ެ
މގު ަ
މއި ަ
 3.1މަގުތައް ހެދު ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނ ގެންދާކަން.
ތއް ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަވަމު ް
 މަގުތައް ދިއްލުމުގެ ކަންތައް ަނ
ގ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާކަ ް
ތން ޢާންމުން ެ
 މަގުތަކާ ބެހޭގޮ ުމން ގެންދާކަން.
 ކައުންސިލަށް ކުރެވެން އޮތް މިންވަރަކުން މަގުތައް ބަލަހައްޓަ ުމށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް ބަޖެޓުން ނުކުރެވޭކަން.
 މަގުތައް ބެލެހެއްޓު ަނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޓނު
ށނޭޅޭނެ މިންވަރަކަށް ކައުންސިލުން ބެލެހެއް ު
ރަށުގެ މަގުތައް ދިއްލުމާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުންގެ ޝަކުވާއެއް ހު ަ
ކންތައްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ ،އެކަން އުފަލާއެކު ބަލައިގަންނަމެވެ.
އލުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ަ
އެންމެ ރަގަނޅަކަށް މަގުތައް ދި ް
ލ ލިޔުންތައް
ނކުރެއްވިޔަސް ،ޚަރަދުކުރައްވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީ ް
ނ ު
ނަމަވެސް މަގުތައް ދިއްލުމުގެ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ބަޖެޓު ް
ނވަން.
މށްވެސް ދަން ަ
ނގޮތަށް ބެހެއްޓެވު ަ
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފެންނާ ެ
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

ނ
ނއްތާލު ް
ގއި ކުނި ަ
ގތެއް ަ
ރ ޮ
ނވާ ރައްކާތެ ި
 3.2އެކަށީގެ ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
މގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ކަން .ކުނިގޮޑަށް
 .1ކޮންޓްރެކްޓަށް  2މުވައްޒަފުން ލައިގެން ކުނިގޮނޑު ބެލެހެއްޓު ު
ގންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން
ތންތަނަށް ކުނިއަޅަމުން ެ
ކުނިއެޅުމުގެބޭރުން އެހެން ބައެއް ަ
ނއްތާލެވެމުންދާކަން.
 .2ކުނި އަޅާ ސަރަޙައްދަށް ޖަމާކުރެވޭ ކުނި އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ަ
ކނި މަދުކުރުމަށް
އ ޑަސްޓްބިން ބަހައްޓައި ރަށުގެ އެކިތަންތަނަށް އުކެމުންދާ ު
 .3ރަށުގެ އެކި އެކި ތަންތަނުގަ ި
މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާކަން

ނަމަވެސް ޑަސްބިންތަކަށް ކުނިއެޅުމުގެކަންތަކާއި ޑަސްބިންތަކަށް އެޅެމުންދާކުނި،

ޤަވާޢިދުން ކުނިއަޅާ ސަރަޙައްދަށް ގެންދިއުމުގެއިންތިޒާމް ރަގަޅަށް ހަމަޖެއްސިފައިނުވާކަން
ނ
ދނާ ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިފައިވާކަ ް
ނތް ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ހަރު ަ
 .4ރަށު ފެންވަރުގައި ނައްތާލެވެން ެ
 .5ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޚާއްސަ ސައިޓެއް ޤާއިމްކުރަންޖެހޭކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
މަގުތަކާއި ،ރަށުގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކަށް އުކާލެވޭ ކުނިމަދުކުރުމަށް ރަށުގެ ބޮޑުމަގުގައި ޑަސްބިން ބަހައްޓައި،
އެއިގެބޭނުން

ކުރުމުގެ

އާދަ

ރައްޔިތުންގެމެދުގައި

އަށަގެންނެވޭތޯ

ކރިން
މީގެ ު

ކައުންސިލުން

މަސައްކަތްފައްޓަވާފައިވީނަމަވެސް ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިމެނޭޖްކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން
އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުރައްވަމުންނުގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ކުނި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލެވޭނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް
މޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން އެޅުއްވެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި
އަވަހަށް ޤާއިމްކުރެވޭނެގޮތެއް ހަ ަ
ށ ކުނިއެޅުމުގެ ބޭރުން
އޓަމުން ގެންދާއިރު ،ކުނިގޮނޑަ ް
ކޮންޓްރެކްޓަރަށް  02މުވައްޒަފުން ލައިގެން ކުނިގޮނޑު ބަލަހަ ް
ރަށުގެ އެހެން ބައެއް ތަންތަނަށް ކުނިއަޅަމުން ގެންދާތީ ،އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ހައްދަވައި ފިޔަވަޅުތަކެއް
އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނ
ގ ް
ހން ު
މނަލް ި
ފރީ ޓާރ ި
މއި ެ
މއި ފާލަ ާ
ބލެހެއްޓު ާ
މރާމާތުކޮށް ެ
 3.3ބަނދަރު ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ދ ހެދިފައިވީނަމަވެސް ޢަމަލުކުރަން ފައްޓާފައިނުވާކަން.
އޓުމާބެހޭ ޤަވާއި ު
 .1ބަނދަރު ބެލެހެ ް
އޅައިގެން ގިރުން
ތބައިން ގިރަމުންދާ ސަރަޙައްދަށް ރަށުންއުކާލަންޖެހޭ ގާކުޑިފަދަތަކެތި ަ
 .2ބަދަރުން ހުޅަގަށް އޮ ް
ނ
ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާކަ ް
ތށް ހަދާފައިވާކަން.
 .3ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި މަސްކަނޑާ އައްޓެއް އެންމެނަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭގޮ ަ
ނ
އޞޫލެއް ހަމަޖައްސައި ޤަވާއިދު ހިންގުން އަވަސްކުރަންޖެހިފައިވާކަ ް
ދށުން ު
 .4ބަނދަރާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ަ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ކރުމަށާއި ،ބަނދަރުތެރެއާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު
ތންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ު
ޢދު ރަގަޅަށް ަ
 .1ބަނދަރުގެ ޤަޥާ ި
ނސިލްގެ ޤާނޫނީ
އޓުމަކީ ،ކައު ް
މރާމާތުކޮށް ބެލެހެ ް
ވމަށް ދަންނަވަމެވެ .ބަނދަރު ަ
ނ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސެ ު
ބެލެހެއްޓޭ ެ
އސެވޭނެގޮތެއް ރާއްވަވައިގެން ބަނދަރާބެހޭ ޤަވާޢިދު
ގ ބަޖެޓްގެތެރެއިން ޚަރަދު ހަމަޖެ ް
މަސައްކަތަކަށްވާތީ ،ކައުންސިލް ެ
ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅުއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނ
ރމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓު ް
އގަމު ކަނޑުތޮށި މަ ާ
ޓވުމާއި އެ ް
ހއް ު
ރން ު
 3.4ރަށްގި ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1ރަށުގެ އޮޅުކޮޅާއި ހުޅަނގު ފަރާތު ތުނޑިއާއި ދިމާލު އުތުރުން ވަރަށްބޮޑު ބައެއް ގިރާފައިވާކަން.
އސަރަހައްދުގެ ވެލީގެ ބޮޑު ބައެއް މާކަނޑަށް
 .2އޮޅުކޮޅުގެ ފަސްގަނޑުން ގިރަމުންދާބައި ކަނޑުތެރެއަށްގޮސް ެ
ކން.
ބޭރުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ަ
މށް މަސައްކަތެއް
ރއްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ތަނަވަސްކަން ނެތުމުން މިކަން ޙައްލުކުރު ަ
ލބުމާއިަ ،
 .3ބަޖެޓަށް ފައިސާ ނު ި
ނުކުރެވޭކަން.
ށ
 .4މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަމަ ް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ށ
މށާ ،ރަށުގެ ގޮޑުދޮ ް
ރަށުގެ ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް އީ.އައި.އޭގެ މައްޗަށް ނޫނީ ނުކުރެއްވު ަ
ކން ނުގެއްލޭގޮތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ޚާއްސަ
ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ރަށުގެ ގޮޑުދޮށުގެ ގުދުރަތީ ރީތި ަ
ށ
ނތައް ކުޑަކުރެއްވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަ ް
ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމާއެކު ،ރަށްގިރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލު ް
ހުށަހަޅުއްވައިގެން މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނ
ޓ ް
ހއް ު
އއި ،ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ބެލެ ެ
ޚނާ ާ
ފ ާ
ފނާއިާ ،
ޓއިެ ،
 3.5ކަރަން ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ދމުން ގެންދާކަން.
 .1ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފެނަކައިން ެ
 .2އެކަށީގެންވާ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތެއް ލިބެމުން ނުދާކަން.
އށް ގެއްލުންވަމުންދާކަން.
 .3ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑެމުންދާތީ ،ބައެއް އިކުވިޕްމަންޓްސް ަ
ނ
 .4ރަށުގެ މައިކޭބަލް ބަދަލުކުރުމަށް މިހާރު ކޭބަލްގެނެސް އެމަސައްކަތްފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަ ް
 .5ބިމުގެ ފެން ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ތަޣައްޔަރު ވަމުންދާކަން.
ނ
 .6ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާކަން އަދި މިކަމަށް މަސައްކަތެއްކުރެވެމުން ނުދާކަ ް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނވަމެވެ.
 .1ފެނާ ،ނަރުދަމާ ގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓެވޭތޯ އެޅުއްވެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުންގެންދެވުމަށް ދަން ަ
ނނަށް ފޯރު ކޮށް
އކައިގެން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ރައްޔިތު ް
 .2ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ވާހަކަ ދަ ް
މވެ.
ދންނަވަ ެ
ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ަ
 .3ރަށުގެ މައިކޭބަލް ބަދަލުކުރުމަށް މިހާރު ގެނެސްފައިހުރި ކޭބަލްއިން އެ މަސައްކަތް ފެށުން އަވަސްކުރުމަށް ދަންނަވަން.

ނ
ފރުކޮށް ދިނު ް
ކން ޯ
ރއްކާތެރި ަ
ސއްޙީ ަ
 3.6ޕްރައިމެރީ ހެލްތު ކެއަރއާއި ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1ޞިއްޙީ އާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޞިއްހީ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން

އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި

މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނުދާކަން
ނ
 .2މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުރެވެމުންނުދާކަ ް
ރމުގެ ޕްރޮގްރާމް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުރެވެމުންނުދާކަން
 .3ޞިއްހީހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކު ު
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޞއްޙީ ދާއިރާއާއި،
ބން ރާއްޖޭގައި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުން ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވަމުންދާތީި ،
 .1މަދިރިންޖެހޭ ބަލިތަކުގެސަ ު
ނތިޒާމަކަށް މަސައްކަތް
މށް މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅު އި ް
ގން ރަށުގައި މަދިރިކޮންޓްރޯލްކުރު ަ
ނ ދާއިރާތަކާގުޅި ެ
ރަށުގެ އެހެނިހެ ް
ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ރމްތަކުގެ އިތުރަށް
 .2ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުމަށް ،މިހާރުހިންގަވާ ޕްރޮގް ާ
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .3ރަށުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ރަގަޅުކުރެއްވޭތޯ ،ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިމާވާދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށާއި
އކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
އެފަރާތަށް ކައުންސިލުން ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން އުފަލާ ެ

ނން
ނއިދި ު
ގން ަ
ނނަށް ތަޢުލީމް އުނ ަ
ބޑެތި މީހު ް
މއި ޮ
ނގު ާ
 3.7ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހި ް
އ
ނ ި
ނގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާގޮތުން ،ޤާނޫ ާ
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ު
ގ
ޢލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމު ެ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ،ބޮޑެތިމީހުންނަށް ތަ ު
ކށް މަތިކޮށްފައިވެއެވެ.
ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައިހިންގުމަށް އެޤާނޫނުން ރަށުކައުންސިލްތަ ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ކން.
ދށަށް ބަދަލުވެފައިވާ ަ
 2016 .1އިން ފެށިގެން ޕްރީސުކޫލް ހިންގުން ސުކޫލުގެ ބެލުމުގެ ަ
ގން އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގާފައި ނުވާކަން
 .2ބޮޑެތި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ެ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ދށުން ރަށުކައުންސިލުން
ތއް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ
 .1ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުމަކީ ،ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅު ަ
ކުރަންޖެހޭކަމެއްނަމަވެސް ،ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުން ރަށު ސްކޫލްގެދަށަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވާތީ ،ޕްރީ ސްކޫލްގެ
ރ
ތއުލީމާއި ހުނަ ު
ނނަށް ަ
ތަޢުލީމް ދިނުމަށް ޢިމާރާތް ކުރަންފަށާފައިވާ ޢިމާރާތް ނިންމަވައި ،އެތަނުގައި ބޮޑެތި މީހު ް
ކން ބޮޑުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ދަސްކޮށްދޭ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި އެތަން ބޭނުންކުރުން މުހިއްމު ަ
މސައްކަތްކުރުމަކީ
ނއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދީ ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ަ
ނށް އެކިއެކި ތަމްރީ ާ
 .2ބޮޑެތިމީހުން ަ
ގ
ދވައިގެން ރަށު ެ
ސކަމެއް ދޭންޖެހިފައިވާކަމަކަށްވާތީ އެކަމަށް އިތުރު މަގުތަކެއް ހޯއް ަ
ރަށު ކައުންސިލުން ވަރަށް އި ް
މރީންދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މހުންނަށް ތަ ް
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެފަދަކަންކަމަށް ނެރެވެން ތިބި ީ
ނ
ދވޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރަށުކައުންސިލުން ބެލެހެއްޓު ް
އަދި މިގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެން ެ
މުހިންމުކަމަށްދަންނަވަމެވެ.

ތ
ނ މަޢުލޫމާ ު
ނންކޮށްގެ ް
ސލަތްތައް ބޭ ު
ކ ވަ ީ
މއި ޒަމާނީ އެކިއެ ި
ހންގު ާ
ރރީ ި
 3.8ލައިބް ަ
ނ
ނ ް
ފޯރުކޮށްދި ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަޞީލަތްތައް މަދުކަމާއި ބަޖެޓުގައި އެފަދަ ފައިސާ ހިމެނިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ކަންތައްތައް
ވކަން
ލބިފައިނު ާ
ހިންގުމަށް ފުރުޞަތު ި
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ކށްދިނުގެ މަސައްކަތް
ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރު ޮ
ދންނަވަމެވެ.
ފެށޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ަ

މއި
ތއް ބެލެހެއްޓު ާ
މ ދަނޑުތަކާއި ބިން ަ
އއް ު
ވރު ކުޅޭ ާ
 3.9އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި ،ކުޅި ަ
ނ
މކުރު ް
ޤއި ް
އ އާއްމު ޕާރކްތައް ާ
ރގެ ވަސީލަތްތަކާ ި
ކުޅިވަ ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނ
 .1ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް ބެލެހެއްޓުން އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދެވިފައިނުވާކަ ް
އވާކަން
 .2އިންޑޯ ކުޅިވަރުތައްކުޅުމަށް ރަގަޅުފެންވަރުގެ ޢިމާރާތެއް ނިންމާފަ ި
ޓނެ ރަގަޅު އިންތިޒާމެއް
 .3ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވޭ .ނަމަވެސް އެތަން ބެލެހެއް ޭ
ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަން
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޒތަކަކީ ،ރައްޔިތުންއެއްކުރުމުގައާއި ،އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް
 .1ރަށްރަށުގައި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަ ު
ވމަށް
އޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއްގެ ޚިދުމަތްދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެ ު
ނތެރި ތަނަކަށްވާތީި ،
ވަރަށްބޭނު ް
އޓުން ރަގަޅަށް
ދަންނަވަމެވެ .އަދި ރަށުކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދަވާ ޕާކްހެދުމާއި ،މައިޒާންތައް ހެދުމާއިބެލެހެ ް
ސވުމަށްދަންނަވަމެވެ.
ކުރިއަށްގެންދަވާގޮތަށް ހަމަޖެއް ެ
ތއް ބެލެހެއްޓުމަކީ،
ނ ަ
ވރުކުޅޭ ޢާއްމު ދަނޑުތަކާއި ބި ް
އޓުމާ،ކުޅި ަ
ނ ބެލެހެ ް
ދއި އެތަންތަ ް
 .2ޕާކްތައް ހެދުމާ ،މައިޒާންތައް ހަ ަ
މޖެއްސުމަށްޓަކައި
ނ ގޮތެއް ހަ ަ
ނ ރަގަޅަށްބެލެހެއްޓޭ ެ
ތންތަ ް
އކަތަކަށްވުމާއެކު ،އެފަދަ ަ
ރަށުކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ މަސަ ް
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބައްލަވައިގެން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހަކު ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
ހރުދަނާ އުޞޫލެއް އާންމުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .3އިންޑޯ ކުޅިވަރުތައް ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާނެ ަ

އ
ޓވުމަށާ ި
އ ހުއް ު
ރގެ އަނިޔާތަ ް
މއި ގޭތެ ޭ
ނގު ާ
ނ މަރުކަޒްތައް ހި ް
 3.10އިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭ ެ
ވ
ދވަސް ީ
އމުރުން ު
ށއިު ،
ނ ފޯރުކޮށްދިނުމަ ާ
އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަ ް
ދ މީހުން
މއި ،އެފަ ަ
އހީތެރިވު ާ
ެ
ނނަށް
ހ ް
ނ މީ ު
ތރިކަން ހުން ަ
ނއި ނުކުޅެދުން ެ
މީހުން ާ
ނ
ޤއިމްކުރު ް
މއް ާ
ޓނެ ނިޒާ ެ
ބެލެހެއް ޭ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1އަނިޔާ ލިބޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ދެއްވާ އެއްމައްސަލައިގެ
ޙައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަން.
ނސިލް އިދާރާއިން
ށ ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ކައު ް
 .2ނުކުޅެދޭ މީހުންގެގޮތުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށާއި ދުވަސްވީ މީހުންނަ ް
ފޯރުކުރަމުން ގެންދާކަން.
ނ
 .3އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ނުހުންނަކަ ް

]T: 6740017 | F: 6740019 | E: admin@faafu.gov.mv | www.faafu.gov.mv | fb.com/FACouncil
ޞަފްޙާ 81 :ގެ 50

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017
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 .1ނިލަންދޫގައިހުރި ޗިލްޑްރަން ސަރިވިސް ސެންޓަރާއިގުޅިގެން ،އިޖްތިމާޢީފޭރާން ރަގަޅުކޮށް ކުޑަކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި
ދންނަވަމެވެ.
ބޮޑުކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ރަށުގައިހިންގެންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ަ
 .2މުސްކުޅި ޙާލުދެރަ މީހުންގެ ކައިރިއަށް ކައުންސިލަރުން ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުންދާކަމީ މިކައުންސިލުން އުފަލާއިއެކު
އ
ތކަށްވެސް އެހީވުމަށް ފަންޑް ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓިފަ ި
ފާހަގަ ކުރާކަމެކެވެ .އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތް ަ
ވާކަންވެސް މިކައުންސިލުން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރާމެވެ.
 .3ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި ،މަރުކަޒު
ހރަށްވުރެ ބޮޑަށް
ޢ ޚިދުމަތާއި ގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން މި ާ
ޤާއިމްކުރެވެންދެންވެސް އިޖްމާ ީ
ނދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ގ ް
ސަމާލުކަންދީ ބަލަހައްޓަމުން ެ

މރާތް
މއި އި ާ
ޓރީ ކުރު ާ
ތތައް ރަޖިސް ް
މރާ ް
އކަތްތަކާއި ބިމާ އި ާ
ސ ް
މގެ މަ ަ
 3.11ބިން ދޫކުރު ު
ޑ
މޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯ ް
ހންގާ ު
މއި ބިންބިމާ ގުޅޭ ގޮތުން ި
ހއްޓު ާ
ކން ބެލެ ެ
ކުރުމުގެ ކަން ަ
ނ
ޓ ް
ބެލެހެއް ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ވނީ
 .1ބައެއް ބިން ދޫކޮށްފައި ަ

މގެ ޤަވާޢިދު " އާއި އެއްގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް
" ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގު ު

އ
ދ ކުޅިވަރު ބައެއްކޯޓްތަ ް
މގޮތުން އިންޑޯހޯލް އަ ި
ނނޫންކަންި .
ހޅައި ހުއްދަ ލިބިގެ ް
ށ ަ
އެންޑް ސާވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ހު ަ
ނ
ނންކަ ް
ހަދާފައިވަނީ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ޫ
 .2ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފުރަންޖެހޭ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކޮށް ،ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ
ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަމުންދާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
އޔިތުންގެ ނިންމުމާއެކު
އރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ދިގުމުއްދަތަކަށް ފޯކަސްކުރެވިގެން ރަ ް
ބިނާވެށި ޕްލޭނަކީ ،ވަރަށްފުޅާދާ ި
ކުރެވިފައިވާ

މަސައްކަތަކަށްވާތީ،

ޕްލޭނަށް

ބަދަލެއް

ގެނައުމުގެކުރިން

އެކަމަކާމެދު

ވަރަށްފުންކޮށްވިސްނައި،

ޅއްވުމަށް ސަމާލުކަން
ހށަނޭ ު
ދލުގެނައުމަށް ު
ޕލޭނަށް ބަ ަ
މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައިނޫނީ ް
ގ
ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ރަށުގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމަށާއި ،ފައިބަރ މަސައްކަތަށާއި ،ކުނިނައްތާލުމު ެ
ނކަމަށް ޕްލޭންގައި ބިން
މަސައްކަތާއި ،ނަރުދަމާގެ ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ،އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން މާސްޓްޖެހުން ފަދަ ކަ ް
ށ އެބާވަތުގެ ކަންކަމުން އެންމެ ގެއްލުން ކުޑަވާނެގޮތުގެ
ބލައިގެން އިންސާނުންނަ ް
ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ ދުރު މުސްތަޤްބަލަކަށް ަ
މައްޗަށް

ވަރަށްބޮޑަށް

ގން
ބަލައި ެ

ކަމަށްވާތީ

އެފަދަ

ކމަށް
ކަން ަ

ފާހަގަކޮށްފައިވާ

އ
ބންތަ ް
ި

ށ
ތނަ ް
އެހެންތަން ަ

ނވަމެވެ.
ދން ަ
ށބެއްލެވުމަށް ފަހުގައިކަމަށް ަ
ބަދަލުކުރައްވަންވާނީ ވަރަށް ބޮޑަ ް

އމީ ދަފްތަރު
މއި ބިމާބެހޭ ޤަ ު
ލހެއްޓު ާ
ތރު ބެ ެ
އކުލަވާލާ ،ދަފް ަ
މގެ ދަފްތަރު ެ
 3.12ބިންބި ު
ނ
ނ ް
ތ ފޯރުކޮށް ދި ު
ރއަށް މަޢުލޫމާ ު
އމީ އިދާ ާ
އޓާ ޤަ ު
ލހަ ް
އެކުލަވާލާ ބަ ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ލހައްޓަމުން ދާކަން.
 .1ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި ބަ ަ
ށ ފޮނުވާފައިވާކަން.
 .2ބިމުގެ ދަފްތަރު ޤައުމީ އިދާރާއަ ް
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ދންނަވަމެވެ.
ލހައްޓަމުންގެންދެވުމަށް ަ
ދން ބަ ަ
މންގެންދާގޮތަށް ޤަޥާއި ު
އޓަ ު
ބިމުގެ ދަފްތަރު މިހާރުބަލަހަ ް

ނ
ޓ ް
 3.13މިސްކިތްތައް ބެލެހެއް ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން
ފންނާ ި
އ ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަ ު
 .1ރަށު ކައުންސިލުން މިސްކިތްތަ ް
ފޔަވަޅު އެޅުމުގެ
ވއްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒުކޮށް ބަލަހައްޓައި އިސްލާޙީ ި
ކުރަމުންގެންދާކަން ނަމަވެސް މު ަ
މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރެވެމުންނުދާކަން
 .2ކޮންޓްރެކްޓަށް

އ
ހންނެގުމުގަ ި
މީ ު

ހަމަޖެހިފައިވާ

ގ
އުޞޫލްތަކު ެ

ބޭރުން

ފހަރު
ބައެއް ަ

ކރަމުންގެންދާކަން
ކަން ު

ފާހަގަކުރެވޭކަން
ކން އަދި ގޯތީގައި ބަގީޗާ ހެއްދުންވެސް ރަގަޅަށް
 .3މިސްކިތާއި މިސްކިތުގޯތި ރަގަޅަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓެމުންދާ ަ
ނ
ބަލަހައްޓާފައިވާކަ ް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ކައުންސިލުން ނަންގަވަމުން ގެންދަވާއިރު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ރަގަނޅަށް
ސްޕަވައިޒުކޮށް ބަލަހައްޓައި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅުވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ށ
ކށް ބުރަވާގޮތަ ް
މށާ ވަކިފަރާތަ ަ
ތށް މީހުން ނެގު ަ
އ ހަމަޖެހިފައިވާ ޢުޞޫލާއެއްގޮ ަ
 .2ކޮންޓްރެކްޓަށް މީޙުން ނެގުމުގަ ި
ދރީ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ގތަކަށް އި ާ
ކަންކަން ނުހިންގޭނެ ޮ
ޗ ހައްދާފައިވާކަން
ތތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ބަގީ ާ
 .3މިސްކިތާއި މިސްކިތު ގޯތި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ބަލައި ގޯ ި
ފާހަގަކުރަމެވެ.

އންދައި ހެއްދުން
ތރޭގައި ހިޔާލިބޭގޮތަށް ގަސް ި
އަދި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި މިސްކިތުގެ ގޯތި ެ

މުހިއްމުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނ
މސައްކަތްކުރު ް
ޓމާއި ،ކަށުކަމާކެމީގެ ަ
އ ު
ލހެ ް
 3.14ޤަބުރުސްތާން ބެ ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ޓރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން.
އޓުން ކޮން ް
 .1ގަބުރުސްތާން ބެލެހެ ް
ގންދާކަން.
ނސިލުން ބަލަހައްޓަމުން ެ
 .2ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކައު ް
 .3ކަށުކަމާކެމީގެ

ކަންތައްތައް

ކުރުމަށްތިބޭނީ

ދެޖިންސުގެ

2

މީހުންކަމަށްވެފައި

އެއިގެތެރެއިން

އެކަކު

ތއްކުރާ) މިހާރު މާލޭގައި ކޯހެއްގައިހުރުމުން ފިރިހެނަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ރަށުން އެކަން
ނ ަ
(ފިރިހެނުންގެކަށުކަމާކެމީގެ ކަ ް
ނ
ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތެއްނެތްކަ ް

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ށ
މ ް
ހއްޓަމުން ގެންދެވު ަ
ނ ބަލަ ަ
ށ ޤަޥާއިދު ް
ނ ގެންދާގޮތަ ް
އޓަމު ް
ގ ކަންތައްތައް މިހާރު ބަލަހަ ް
ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމު ެ
އ
ދަންނަވަމެވެ .އަދި ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައްވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ި
މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ނ
ރވު ް
ދ ު
ޤފީ ކަންކަން ި
މއި ޘަ ާ
އޓު ާ
ނ ބެލެ ް
 3.15އާޘާރީތަންތަ ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1އާޘާރީ ތަރާގަނޑެއް ބަލަހައްޓަން ފަށާފައިވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ކން ފާހަގަކޮށް ،މިހާރު
މންދާ ަ
ޒމެއްގެތެރެއިން ބަލަހައްޓަ ު
އޓުމުގެ ކަންތައްތައް ރަގަޅު ނި ާ
އާޘާރީ ތަންތަނާއި،ތަކެތި ބެލެހެ ް
މން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އދުން ބަލަހައްޓަ ު
ގންދާގޮތަށް ޤަޥާ ި
ބަލަހައްޓަމުން ެ

ނ
ހގަ ކުރު ް
ރންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާ ަ
ހގަ ކު ަ
ގތުން ފާ ަ
ނނާއި ޤައުމީ ޮ
 3.16ދީނީގޮތު ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ޖހޭ ދުވަސްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވެމުން ނުދާކަން
 .1ދީނީގޮތުން ފާހަގަކުރަން ެ
ދވަސްތައް ސަރުކާރުން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފާހަގަ ކުރަމުން ގެންދާކަން.
 .2ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރމަށް ކައުންސިލުން
ފހަގަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަދި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކު ު
ތން ާ
ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮ ު
ޙ އަދި ޤައުމީ ލޯބި
ޒވާނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ރޫ ް
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނުގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެު .
ވަރުގަދަކުރެވޭތޯ

ށ
އެފަދަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރެއްވުމުގައި ،މިހާރަށްވުރެ އިތުރުމަސައްކަތްތަކެއް ހިންގެވޭތޯ ބެއްލެވުމަ ް

ދަންނަވަމެވެ.

 3.17މަގުމަތި ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުން
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނ ރަގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަން ނަމަވެސް އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު އެންމެ
 .1މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓު ް
ނ
ސފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަ ް
އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ޤަޥާޢިދުން ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮ ަ
.2
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޅ
ރަށުތެރެއާއި ،މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓެމުންދާގޮތް ރަގަޅުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ރަށުގެ އެކިތަންތަނަށް ދަޅާއިފު ި
ގއި ޑަސްބިންބަހައްޓައި
ތނު ަ
ހންގިނައިން އެއްވެއުޅޭ ތަން ަ
ފރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން މީ ު
އުކުމާ،ކުނިފަދަތަކެތި އެޅުމުގެ ު
ކުންޏަށް ހިމެނޭ ތަކެތި ޑަސްބިނަށް އެޅުމުގެ އާދަތައް މީހުންގެ ކިބާގައި އަށަގެންނެވުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް
ނށް
ކރަމުންދާ މީހުން ަ
ރށުގެ ރީތިކަންގެއްލި ރަށަށް ޒިޔާރަތް ު
ށ އެފަދަތަކެތި އުކުމުން ަ
ނތަނަ ް
ކުރުމަށާ ،ރަށުގެ އެކިތަ ް
މގެ ފުރުޞަތުކުޑަކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށް ރަށަކީ
ދށު ު
ރށާމެދު ނުރަނގަޅުގޮތަކަށް ު
ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރުވެރިންނަށް ަ
ށ
ޒޔާރަތްކުރާމީހުންނަށް ހިތްގައިމު މާހައުލަކަށް ހެދުމަ ް
ހދައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ި
ރީތި ސާފު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ަ
ދންނަވަމެވެ.
އިތުރަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ަ
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ނ
ޓ ް
ހއް ު
ލ ބެލެއް ެ
މގުމަތި ދިއް ާ
ގނޑު ަ
 3.18ރޭ ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
މަގުމަތި

ދިއްލުން

ނސިލުން
ރަށުކައު ް

ރަނގަޅަށް

އޓަމުން
ބަލަހަ ް

ގެންދަވާފައިވާކަން.

ބައެއް

ސަރަޙައްދުތަކުގައި

ނ
އެންމެއެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި އަލި ނުހުންނަކަ ް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ށ
ހއްޓަމުން ގެންދެވުމަ ް
ނ ގެންދާގޮތަށް ޤަޥާއިދުން ބަލަ ަ
މ ް
މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް މިހާރު ބަލަހައްޓަ ު
ނކަން ފާހަގަކޮށް އެކަން
ދަންނަވަމެވެ .ނަމަވެސް ބައެއް ޞަރަޙައްދުތަކުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަލި ނުހުން ަ
ޙައްލުކުރުމަށް ދަންނަވަން.

ރން
ކ ު
 3.19ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނ
ހމުން ގެންދާކަ ް
ހުވަނީގެ އުނދަގޫވުމުން ބޭސްޖަ ަ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ފޔަވަޅު އަޅުއްވަމުން
އ އެންމެކުޑަވާނެގޮތަކަށް ދުރާލާ ި
ލންތަ ް
ދމާވަމުންދާ ދަތިތަކާއި ގެއް ު
ނނަށް ި
ޕެސްޓްގެ ސަބަބުން މީހު ް
ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނނަށް އެހީތެރިކަން
ފރުދު ް
ޢއްމު ަ
ގއި ާ
ލތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކު ަ
ރއްކަލުގެ ޙާ ަ
 3.20ކުއްލި ނު ަ
ނ
ނ ް
ފޯރުކޮށް ދި ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްދިމާވެފައިނުވާކަން.
ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް ހެދިފައި ނުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
މކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ށ ޕްލޭނެއް ހެދިފައިއޮތުން މުހިއް ު
ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެތިބުމާ ،އެކަމަ ް

ފދަ
ޓ ހައުސް ަ
ނޓް ކެފޭ އަދި ގެސް ް
ޓރަ ް
ރ ތަކާއި ،ހޮޓާތަކާއި ރެސް ޯ
ރގެ ފިހާ ަ
 3.21ދާއި ާ
ނ
ތންތޯ ބެލު ް
އގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ި
އ ް
ނނުތަކާ ެ
ޖގެ ޤާ ޫ
ހރާއް ޭ
ދވެ ި
ނނަނީ ި
ތަންތަން ހު ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އެފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކުރިން ޗެކްކޮށް ބަލަމުންދާކަން
ޓމުންގެންދަނީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ކަން
ލހައް ަ
ނތަން ބަ ަ
ފަހުން އެފަދަ ތަ ް
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ދ ޚިލާފަށްހުންނަނަމަ ކައުންސިލުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް
އެފަދަ ތަންތަން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢި ާ
ދަންނަވަމެވެ.

ނ
އންޖީ ު
ސއި ި
އއްޗެއް ާ
އ އިންޖީނުލީ ެ
ތގަ ި
މއި މަގުމަ ީ
ގއި މީހުން ހިނގާ އުޅު ާ
 3.22މަގުމަތީ ަ
އންތިޒާމްކޮށް
ތން ި
ތގެ މަ ީ
ތވާގޮ ު
އގޮ ް
އ އެ ް
ޤނޫނާ ި
ކން ާ
މގެ ކަން ަ
އވު ު
ދ ް
އއްޗެހި ު
ނުލާ ެ
ށއި،
ބެލެހެއްޓުމަ ާ

މންގެ
އން ު
ާ

ރން ދޭ
ދފަހަ ު
އުޅަނ ު

ނ
އަތު ް

އގެން
ގ ި
ފނަ ަ
ީ

މއި
އއްގަ ާ
ެ

ގއި
ކަނޑު ަ

އވާ
ދ ް
ު

ޑއަޅާ
އން ކަނ ަ
ރ ި
ގ ކަމާ ބެހޭ ވުޒަ ާ
ރ ެ
ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާ ު

ނ
ޓ ް
އންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއް ު
ތން ި
ވ ގޮތުގެ މަ ި
އގޮތް ާ
އ ް
މިންގަނޑުތަކާ ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
މއަކަށް އެޅުވޭތޯ
ތތައް ހަ ަ
ށ ދުއްވަމުންދާ ފަރާ ް
ނ މަގުތަކުގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަ ް
ވތު ދީގެ ް
 .1ޕޮލިހުންނަށް ދައު ަ
މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާކަން
 .2ފީ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
އޓެވުމަށް މިހާރަށްވުރެ
ބހެ ް
ކންކަން ެ
މންދާތީ ،ޤަޥާޢިދާ އެއްގޮތަށް ަ
ހށް ދުއްވާތަކެތި އިތުރުވަ ު
ރަށުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަ ަ
އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ގ
ރ ެ
ރޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާ ު
ގއާއި ޝަ ު
ރ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމު ަ
 3.23ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކު ާ
ނ
ނ ް
ނ ފޯރުކޮށްދި ު
ތރިކަ ް
އިދާރާތަކަށް އެހީ ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1ކޯޓުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭކަން
 .2ސިއްޙީ ދާއިރާ :ކައުންސިލާއި ޞިއްޙީދާއިރާއާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކަމަށް ދަރަނބޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން
ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ .އެގޮތުން ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން އެދޭ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން
ލިބޭކަން.
 .3ތަޢުލީމީ ދާއިރާ :ސުކޫލުގެ އިސްވެރިން ފާހަގަކުރައްވާގޮތުގައި މީގެ ކުރީ ދައުރުގައި ސުކޫލާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު
ހންނަމަވެސް މިދައުރުގައި ކައުންސިލާއި ސުކޫލާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އެއްކޮށް
އޮތް ގުޅުން ރަނގަޅުކަމަށް .އެ ެ
ގ
ކން .އަދި އޭ ެ
ދ ކަންތައްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ ަ
ކެނޑިފައިވާކަން .ސްކޫލުން އެ ޭ
އިތުރުން ސްކޫލުން ކުރާ ކަންތައްތަކުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުކިއުންތައް ސްކޫލަށް އަމާޒުކުރަމުންދާކަންވެސް
ނ ހިންގޭ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި ސްކޫލުން އިސްވެ ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން
ފާހަގަކޮށްފައިވޭ .އަދި ސްކޫލު ް
ދއްވާކަން.
ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ނު ެ
ނންވާކަމަށްވެސް ސްކޫލުގެ
 .4މިހާރުގެ ކައުންސިލާއެކު އެއްމޭޒަކަށް އައިސް މަޝްވަރާކޮށް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭ ު
އިސްވެރިން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން
 .5ފެނަކަ :ކައުންސިލާއި ފެނަކައާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން މުޅިން ރަގަޅު ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން .ފެނަކައިން އެދޭ
ށ
ނކަ ވަރަށްބޮޑަ ް
ކަންތައްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލިބެމުންދާކަން .ނަމަވެސް ފެ ަ
ބއެއްމުވައްޒަފުން
މން ގެންދާކަމަށް ފެނަކައިގެ ަ
ތށް ކައުންސިލްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދައްކަ ު
ބަދުނާމުވާގޮ ަ
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ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން ނަމަވެސް

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގ
ކމަށް ފެނަކައި ެ
މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ކައުންސިލާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުންވާ ަ

އިސްވެރިން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކޯޓާއި ޞިއްޙީދާއިރާއިން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭކަން އުފަލާއެކު
ފާހަގަކުރަން.
ދ ސްކޫލުން ކުރާ
އވެސް ވަރަކަށް އެއްބާރުލުން ނު ީ
ދ އެއްވެސް ކަމަކަށް ކައުންސިލުން އެ ް
 .2ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން އެ ޭ
ކަންކަމުގައި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުކޮށްފައިވާތީ ،އެކަން މިކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރަން .އަދި ކުރިއަށް
ކށް ސްކޫލުން އެދޭ ކަންތައްތަކުގައި އެއްބާރުލުންދީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ
އޮތްތާގަނއި އެގޮތަށް ޢަމަލުނު ޮ
މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ދަންނަވައި ސްކޫލާއި ކައުންސިލް އެއްމޭޒަކަށް އައިސް މަޝްވަރާކޮށް ކަންކަން
ރަގަނޅުކުރުމަށް ދަންނަވަން.
 .3ކައުންސިލާއި ފެނަކައާއި އޮތް ގުޅޫންވެސް އެންމެ ރަގަނޅުނޫންކަން ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ފެނަކަ
ތތައް ހައްލުކޮށް
ނ ކުށްވެރިކުރަން .އަދި ދިމާވާ ދަ ި
މން ގެންދާތީ އެކަންވެސް މިއިދާރާއި ް
ބަދުނާމްކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަ ު
މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފެނަކައާއި ކައުންސިލާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަން.

ނތަކުގެ ދަށުން
ގނޫ ު
ކއެކި ާ
ގތުންނާއި އެ ި
ގއި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ޮ
ރގެ ދަށު ަ
 3.25ރަށުގެ ބާ ު
ކއެކި
ކރުގެ އެ ި
ނނާއި ސަރު ާ
މއި ގުޅޭ ގޮތު ް
ވލުކޮށްފައިވާ ކަންކަ ާ
ހ ާ
ރަށު ކައުންސިލާއި ަ
ދ
އފަ ަ
ދކުރުމާއި ެ
ތއް ޫ
ރން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަ ަ
އން ސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކު ަ
ވުޒާރާތަކުން ކަ ު
އ
އވާ މަސައްކަތްތަ ް
ފ ި
މށް ކައުންސިލުން ކޮށް ަ
ހުއްދަތައް ބާތިލް ކުރު ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން
 .2ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން.
 .3އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް.
 .4ވިޔަފާރި  /ސައިހޮޓާ ހުއްދަ
 .5އައިޑީކާޑު ހަދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް

ހވާނެގޮތަކަށް
ލުއިފަސޭ ަ

ހުއްދަދޫކުރެއްވުމާ،

ހުއްދަދެއްވުމުގައި

ފއިވާ
ހަމަޖެހި ަ

ޤަޥާޢިދުތަކާއި،

ގންދެވުމަށް އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އުޞޫލްތަކާއެއްގޮތައް ކަންކަން ެ
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ކރުގެ ކަމާއި
އޓުމާއި ސަރު ާ
ކޑު ބެލެހެ ް
ހންގެ ރެ ޯ
ނއި މަރުވާ މީ ު
ނ ާ
ފންވާ ކުދި ް
 3.27އަލަށް އު ަ
ގ
ށއް ެ
އޓުމާއި އެރަ ެ
ނގާ ބެލެހެ ް
ފސްހިސާބު ަ
ތ ާ
ގ މަތިން ަ
އ ެ
ގ ގޮތެ ް
އން ާ
ނ ަ
ރއި ް
ބެހޭ އިދާ ާ
ނނާއި
މންދާ މީހު ް
ރއުޅެ ު
ނވެ ދި ި
އ ރަށްވެހި ު
ނނާ ި
ވ މީސްމީހު ް
ފއި ާ
ހވެ ަ
ށވެ ި
އ ރަ ް
ރގަ ި
ރަ ޖިސްޓަ ީ
ނ
ޓ ް
ލޔެ ބެލެހެއް ު
ރ ި
ގ ދަފްތަ ު
ޅ ބިދޭސީން ެ
ރއު ޭ
ގއި ދި ި
އރަށު ަ
އަދި ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ގ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައި ވާކަން ނަމަވެސް
ށގެ މީހުން ެ
މންގެންދާ ބޭރު ރަށްރަ ު
 .1ރަށުގައި އެކިބޭނުންތަކުގައި އުޅެ ު
އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންގެންގޮސްފައިނުވާކަން ފަހަގަކުރެވޭކަން
ހގަކުރެވޭކަން
ނނުގެންދާކަން ފާ ަ
ނ ބަލަހައްޓަމު ް
ލފައި ވާކަން .ނަމަވެސް ޤަޥާޢިދު ް
 .2ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާ ާ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރަށުގައި އެކި ބޭނުންތަކުގައި އުޅެމުންގެންދާ ބޭރު ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް އެ
ދ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ
ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިނުވާތީ ،ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން .އަ ި
ދންނަވަމެވެ.
ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ޤަޥާޢިދުން ބެލެހެއްޓެވުމަށް ަ

ސ
ޑއަޅާ މިނޫންވެ ް
ތކުގެ ދަށުން ކަނ ަ
ނކަމަށް އެކިއެކި ގާނޫނު ަ
ޖހޭ ެ
 3.27ކައުންސިލުން ދޭން ެ
ނން
ދ ު
ނހެން ހިދުމަތް ި
އެހެ ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައެއްނުވާކަން.

ހަތަރުވަނަ ބައި
ޅން
 4ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގު ު
ނ
ނނަ ގުޅު ް
ހންނާއި އޮ ް
 4.1ކައުންސިލްތަކާއި ފުލު ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  70ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި
ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެނަމަ
ނނަށް އެހީތެރިވެދޭންޖެހެއެވެ.
ރކުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ފުލުހު ް
ކައުންސިލްތަކަށް ވެވުނު މިންވަ ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނ
ކރުމަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި ،ކައުންސިލްގެ ފަރާތު ް
 .1ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާ ު
ނގެންދާކަން.
އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމު ް
އ
ތކެތި ފަދަ ކަމެ ް
ނ ރަށުގައި ޓްރެފިކް /މަސްތުވާ ަ
ލހުން އެދެ ީ
ގ އެހީތެރިކަމަށް ފު ު
 .2އާންމު ގޮތެއްގައި ކައުންސިލް ެ
ހިނގައިގެން ރިޕޯޓް ކުރުމުން ކަން.
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ތރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޓްރެފިކް ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެންމައްސަލަތަކުގައި
 .3ކައުންސިލުން ފުލުހުންގެ އެހީ ެ
ނ
ނވާގޮތެއްގައިލިބޭކަ ް
ގ ް
ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން އެކަށީ ެ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ފުލުހުންގެ ގުޅުން ކައުންސިލާމެދު މިހާރަށްވުރެ އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާކޮށް ރަށުގެ މާހައުލު ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްކުރުމަށް
އާވިސްނުންތަކަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން ފެންނަކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ތ
 4.2ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  71ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ
އސާސީގެ ދަށުން އުފައްދާ
ށން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި ޤާނޫނު ަ
ބލުމުގެ ދަ ު
މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މިތަންތަނުގެ ސީދާ ެ
މ
ނ އިންތިޒާ ް
ވން މުއައްސަސާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ލިބޭ ެ
މނި ަ
ޢލަތުގެ ި
ހިންގަމުންދާ ދަ ު
ނ
ނވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލު ް
ހަމަޖެއްސުމާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނު ް
އވެ.
އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެ ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1އެފަދަ ޚިދުމަތެއް އަދި ފެށިފައި ނުވާކަން.

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނ
ދައުލަތުން އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ރަށުގައި ދެއްވުމަށް ޤާއިމްކޮށްދެއްވާފައިވާ އިދާރާތަކާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަވައިގެ ް
ކައުންސިލުން މަސައްކަތްތައް ހިންގަވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރ
ފރާތްތަކުގެ ދައު ު
މއްލަ ަ
ގއި އަ ި
ޙރަކާތްތަކު ަ
ޤގެ ަ
 4.3ތަރައް ީ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  74ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ
ޢއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ
ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމް ި
ނ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.
ބައިވެރިވުން ހޯދަން ކައުންސިލު ް
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  76ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ދަރަނބޫދޫގެ
ށ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާޢަތްތަކަ ް
ށ
ނ އެހީ ދޭން ވާނީ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީ ދިނުމަ ް
ފައިސާ އާއި ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން އެހީ ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތު ް
ވ
ފސްކޮށް ޢާންމުކޮށްފައި ާ
ލން ާ
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި މިންގަނޑުތަކާ ތައާރުޟުނުވާގޮތަށް ކައުންސި ު
ޤަވާޢިދުގެ ދަށުންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އ
ދވޭގޮތަށް) ހަދަ ި
 .1އެކި ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ،ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބުރުތަކެއް (މީހުން އިށީ ެ
ނ
ނިންމާފައިވާކަ ް
މން ގެންގޮސްފައިވާކަން
ތއް އަތިރިމަތީ ހަދައި ބަލަހައްޓަ ު
ލފަތި ަ
ތބެވޭގޮތަށް ޖޯ ި
 .2މީހުންނަށް ި
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނ
 .3އެޑް ޖަމިއްޔާގެ އެހީގައި ރަށުތެރޭ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޑަސްބިން ބަހައްޓާފައިވާކަ ް
ނސިލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
 .4ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުމަށް ކައު ް
ނ
 .5ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޗޭންޖިންގ ރޫމްގެ މަސައްކަތް ފަށައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާކަ ް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރތަކެއް ހެދުން،
ށދެވޭގޮތަށް ބު ު
ތށް ބަނދަރު ޞަރަޙައްދުގައި މީހުންނަށް އި ީ
އފަސޭހަވާނޭގޮ ަ
 .1އާންމުންނަށް ލު ި
ދ އެޑް ޖަމްޢިއްޔާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރަށުތެރޭގައި
އން އަ ި
އ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދި ު
އަތިރިމަތީގައި ޖޯލިފަތިތައް ހަދަ ި
ހގަކުރަން.
ޖތިމާޢީ ރޫޙް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަންކަން ފެންނަންހުރިކަން އުފަލާއެކު ފާ ަ
ޑަސްބިން ބެހެއްޓުން ފަދަ އި ު
ށ
އފަދަ ފަރާތްތަކަ ް
 .2ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަންހޯދައިެ ،
ބއިވެރިވުން ހޯދައި
ރކަމާ އެއްބާރުލުން ދިނުމާއެކު ،ރަށުތަރައްޤީގައި ގިނަބައެއްގެ ަ
ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެ ި
ނނަވަމެވެ.
އިޖްތިމާޢީ ރޫޙް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދަ ް
 .3ފުޓުބޯޅަދަނޑު ޗޭންޖިންރޫމް މަސައްކަތް ނިންމައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފެއްޓުން އަވަސްކުރުން މުހިއްމުކަމަށް
ނނަވަމެވެ.
ފެންނަކަމަށް ދަ ް

ހ
ށ ދޭ ޢާންމު އެ ީ
ކއުންސިލަ ް
 4.4ސަރުކާރުން ަ
ގ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  82ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކު ެ
ޢތަކަށް
އށް ހިންގާ މަޝްރޫ ު
މށާއި ،ކައުންސިލްތަކުން ތަރައްޤީ ަ
ނސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނު ަ
އ ް
އޮފީސްތައް ހިންގުމަށާއި ،ކަ ު
ޚަރަދުކުރުމަށް ،ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައިގެން ،ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކުމެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަނައި،
ވނެއެވެ.
ސލްތަކަށް ދޫކުރަން ާ
ހގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކައުން ި
ލ އެ ީ
ޓއި އެއްގޮތަށް އެފައިސާ ހި ޭ
ޖ ާ
ނ ފާސްވި ބަ ެ
ބަޖެޓު ފާސްވުމު ް
(ހ)

އާބާދީ

(ށ)

ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު

(ނ)

އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދު

(ރ)

އޓާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ،ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު
ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ބަލަހަ ް

(ބ)

ކށްފައިވާ
ތތައް ޤާއިމް ޮ
ބތްވާގޮތަށް ޚިދުމަ ް
އިދާރީ ދާއިރާގެ މަރުކަޒީ ރަށްރަށާއި މުޅި ދާއިރާއަށް ނިސް ަ
ށރަށުން ހުރި ދުރުމިން
ރަށްރަށަށް ،ދާއިރާގެ އެހެން ރަ ް

(ޅ)

ނ
ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަ ީ

(ކ)

ޤނޫނުއަސާސީގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި
ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއްކަމަށް ާ
އލަތުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ދަ ު
ގތެއްގައި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ތަރައްޤީ
މަސައްކަތްކުރުމުގައި ،ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަވާ ޮ
ގެނެސްދިނުމުގެ އުޞޫލުން ،އެރަށަކަށް ،އެސިޓީއަކަށް އަދި އެއިދާރީ ދައިރާއަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ތަރައްޤީގެ
ނ
ނ ް
ފުރުޞަތު ލިބިދި ު
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ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ލަފާކުރި ބަޖެޓް:
އަހަ ު
ރ
2016
2017
2018

ރިކަރަން ް
ޓ
5,974,098.00
2,568,800.00
2,081,500.00

ކެޕިޓަ ް
ލ
17,648.00
131,200.00
18,500.00

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ލިބުނު ބަޖެޓް
އަހަ ު
ރ
2016
2017
2018

ރިކަރަން ް
ޓ
3,657,877.00
2,102,830.00
2,213,645.00

ކެޕިޓަ ް
ލ
20,000.00
40,600.00

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ލާމަރުކަޒީއުޞޫލުން

އަތޮޅުތައްހިންގުމުގެ

ނ
ޤާނޫނުގެދަށު ް

ކައުންސިލުން

ކުރަންލާޒިމްކޮށްފައިވާ

ކަންކަން

ފއިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ހޯއްދެވުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި،
ބނުންވާ ަ
އޓުމަށް ޭ
ހިންގައިބެލެހެ ް
އ
އންސިލަށް ހޯދާދެއްވުމުގަ ި
ނންފުޅުވާ ބަޖެޓް ކަ ު
މށް ބޭ ު
ތތަކަށާއި ،ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަ ަ
ކައުންސިލުންދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަ ް
ށ
ސމާލުކަމަށް ގެނައުމަ ް
މހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވުމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ަ
ޓން ި
ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރި ީ
މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ހ
ނސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެ ީ
އ ް
ގއި ކަ ު
ކުއްލި ޙާލަތު ަ
ވގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  72ވަނަ މާއްދާގައި ާ
ސަރުކާރުން ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހީގެ އިތުރުން ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް
ނުވަތަ ބަލިމަޑުކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މާލީ ،ފަންނީ ނުވަތަ އެހެނިހެން އެހީ
ނއެވެ.
ކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާ ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 2017 ،2016ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިނުވާކަން.
މލުކުރާނެގޮތެއްގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި އަދި ފާސްކޮށްފައިނުވާކަން
ކުއްލި ހާލަތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަ ަ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ކުއްލި ޙާލަތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރައްވާނެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލަށް ހޯއްދެވުމަށް މިހާރަށްވުރެ
ގ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި
ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތި ެ
ވން.
ފާސްކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ދަންނަ ަ
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ރ
ނސިލަށްދޭ މިންވަ ު
ބ ވަސީލަތްތަކުން ކައު ް
ލ ޭ
 4.6ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފެން ވިއްކުން ( ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން )
ދަނޑު ބިމުން ކުލިނެގުން 10000 ( .އަކަފޫޓަށް  300/-ރުފިޔާ 5000 ،އަކަފޫޓް ހިލޭ )
ގޮއިމާލިއްޔާ އަދި ކޮންކްރީޓް މެޝިން ކުލި

ފަސްވަނަ ބައި
ދރީވުން
ރވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބު ާ
 5ރައްޔިތުންގެ ބައިވެ ި
ނ
ވ ް
ދރީ ު
ޖވާބު ާ
އގަތުމާއި ަ
 5.1ޝަކުވާ ބަލަ ި
ގ (ބ) ގައި ވާގޮތުން ރަށު
މގެ ޤާނޫނުގެ  03ވަނަ މާއްދާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ވބުދާރީވާންޖެހެއެވެ.
ކައުންސިލުން އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަ ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އޔާރުކޮށް ކައުންޓަރުން ލިބޭގޮތަށް ހުރިކަން.
 .1ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެއް ތަ ް
ވނެގޮތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައި އަދި ނުވާކަން.
 .2ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ،ޖަވާބުދާރީ ާ
ށ
 .3ކައުންސިލްއިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތަކަށް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދެމުން ގެންދާކަމަ ް
ށ
އވާ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާ ރުއްގަހާބެހޭ ޝަކުވާއަ ް
ވިދާޅުވެފައިވާކަން ނަމަވެސް ރޭނިގޭ މަހުމޫދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅާފަ ި
ނ
ފިޔަވަޅެއްނޭޅި ގިނަދުވަސްތަކެއްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަ ް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޢދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ވމާބެހޭ އުޞޫލެއް ހައްދަވައި ޤަޥާ ި
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ،ޖަވާބުދާރީ ު

ވރާ ކަމާބެހޭ
ލއި މަޝް ަ
ތންގެ ޚިޔާ ާ
ރއްޔި ު
ަ
ވން ހޯދުމާއި
ރ ު
އވެ ި
ނގެ ބަ ި
 5.2ރައްޔިތު ް
ނ
ފަރާތްތަކަށް ދިނު ް
ވގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާގެ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  92ވަނަ މާއްދާގައި ާ
އޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާ
ލ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރަ ް
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ،އެއިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަ ް
ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެންނެވެ.
ނ
ދށު ް
ދގެ (ށ) ގެ ަ
ވނަ މާއް ާ
މގެ ޤާނޫނުގެ ަ 23
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
އ
ކށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަ ް
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަ ަ
ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ށ ރައްޔިތުންނާއި
 .1ތަފާތު އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގަޔާއި ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ހޯދުމަ ް
ރ
ވންތައް ބާއްވާ އެކިއެކި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަ ާ
ތއް ބާއްވައިގެން ބައްދަލު ު
ބައްދަލުކުރުމާ އަދި ކުދި ކޮމެޓީ ަ
ގން އުފައްދަވަފައިވާ މަޝްވަރާ ކޮމެޓީ އިފްތިތާހީ
އންގަވައި ެ
ކލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ަ
ހޯދާފައިނުވާކަން އަދި ލޯ ަ
ނ
އދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިނުވާކަ ް
ބައްދަލުވުން ފިޔަވައި އިތުރު ބަ ް

 .2ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް:
ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތުވުން.
ލބޭކަން.
ލން ނު ި
ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ އެއްބާރު ު
ހން ނެތްކަން.
ބލްމީ ު
ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ފަންނީ ޤާ ި

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނ ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދަވަމުން
ކއުންސިލުން ނިންމެވުމުގެކުރި ް
ނތައް ަ
 .1ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމު ް
ށ މަސައްކަތް
ރށްވުރެ އިތުރަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯއްދެވުމަށް އިތުރަ ް
ނުގެންދަވާކަން ފާހަގަކޮށް މިހާ ަ
ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ
 .2ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ބޭނު ަ
ށ މަގުފަހިކޮށް،
ތ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަ ް
ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ،ދިމިޤްރާ ީ
ވހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ
ޘޤާފީގޮތުން ދި ެ
ޞދީގޮތުންނާއިަ ،
އިޖްތިމާޢީގޮތުންނާއި ،އިޤްތި ާ
ދިރިއުޅުމުގެފެންވަރު

މަތިކޮށް،

ރައްޔިތުން

ބާރުވެރިކޮށް،

ރައްޔިތުންނާ

އެންމެގާތުން

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

ނ
ދވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން ކަމަށް ވާތީ ،އެގޮތުގެމަތީ ް
ކށްދީި ،
ޚިދުމަތްލިބޭނެމަގު ފަހި ޮ
ކއި ކައުންސިލުން އިތުރަށް ކުރެއްވެންހުރި އެންމެހައިކަންކަން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް
ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަ ަ
ދަންނަވަމެވެ.
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ހަވަނަ ބައި
ނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
 6އަންހެ ު
ލވާލުން.
ތއް އެކު ަ
ށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ަ
ރއްޤީއަ ް
ނގެ ތަ ަ
ހނު ް
 6.1އަން ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮންމެ ރަށު
ކައުންސިލެއްގެ

ބެލުމުގެ

ށގައި
ދަ ު

އެރަށެއްގެ

ގ
އަންހެނުން ެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ

އަންހެނުންގެ

ކޮމިޓީއެއް

އޮންނަންވާނެއެވެ .މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
02 .1ޑިސެންބަރު 2015ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް 5
ވކަން.
މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވިފައި ާ
އކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަން.
 .2އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް
އކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސާގެ މަޤާމަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަން.
 .3އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް
ސއްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރަކު އިސްތިއުފާދެއްވުމުން  01އޭޕްރީލް  2016ގައި
 .4އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ަ
ކން.
އާމެންބަރަކު އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ަ

ތ
ގ މަސްއޫލިއްޔަ ު
ޓ ެ
ށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމި ީ
ރއްޤީއަ ް
ނގެ ތަ ަ
ހނު ް
 6.2އަން ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އންސިލަށް ލަފާ
ތން ރަށު ކަ ު
ވހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮ ު
 .1ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށް ެ
އ ކޮށްފައި ނުވާކަން.
ދިނުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެ ް
ކށްފައިވާ މަސައްކަތް:
 .2ކޮމިޓީގެ މުދާ މިލްކު ކުރުމަށާއި ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތް ހިންގުމަށް ޮ
-

ހެޑްމަސްޓަރގެއެއް އަޅައި އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުން.

-

ލުއިލޯން އުޞޫލުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ދޫކޮށްގެން ތަކެތި ގެނެސް  7%ލިބޭގޮތަށް  10000/-ރުފިޔާގެ
ކން.
މަގުން ލޯނު ދޫކުރަމުން ގެންދާ ަ

ފއިނުވާ ކަމަށާއި އަދި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިނުވާކަން.
ކށް ަ
 .3މިހާތަނަށް ކޮމިޓީއިން ދައުވާ ޮ
އވާ މަސައްކަތް:
ގ ތަރައްޤީއަށް ކޮމިޓީއިން ކޮށްފަ ި
ނން ެ
 .4އާމްދަނީ ހޯދުމަށާއި އަންހެ ު
-

ހެޑްމާސްޓަރުގެ ކުއްޔަށް ދިނުން

-

ދޯނި އެހެލުމަށް ވިންޗް ކުއްޔަށް ދިނުން.

-

ހެޑްމާސްޓަރ ގޯތީގެ ރުއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.

-

އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހައި ސާފްކުރުން.

ތރިކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވާކަން.
 .5އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާ ެ
ނތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .6އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލު ް
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 .7ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި
ބައިވެރިވަމުންދާކަން.
 .8މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ އަންހެނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން އެންމެ މަތީ ނަތީޖާ
މދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން.
ހޯދާ ކުދިންނަށް ފައިސާގެ އިނާ ު
 .9އަންހެނުންގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވާކަން.
ލމާތު އަދި އެއްކުރެވިފައިނުވާކަން.
 .10އަންހެނުންނާ ބެހޭ މުހިއްމު މަޢު ޫ
 ކޮމެޓީގެ ފައިސާ ރައްކަކުރަމުންދަނީ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައިކަން.ރށް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން.
 ކޮމެޓީގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ޤަވާޢިދުން ބަރާބަ ަނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނސިލާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަން
މސައްކަތްކުރާކޮމެޓީން ރަށުކައު ް
ގ ތަރައްޤީއަށް ަ
 .1އަންހެނުން ެ
މިކައުންސިލުން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މައްސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލް އިދާރާގައި މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ހިންގޭނެ މާޙައުލެއް
ޤާއިމްކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ
ހނުންގެ ތަރައް ީ
ގންދެވުމަށް އަން ެ
ށފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަމުން ެ
ގތުން ލާޒިމުކޮ ް
 . 2ޤާނޫނީ ޮ
މވެ.
ކޮމެޓީއަށް އަންގަވައި އެ ކޮމެޓީއަށް އެހީތެރިވެދެއްވުމަށް ދަންނަވަ ެ
 .3އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ،އަދި
ތރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އިސްނަގައިގެން
ރގަނޅުކުރުމަށް އަންހެނުންގެ ަ
އަންހެނުންގެ ޞިއްޙީޙާލަތު ަ
ކރުމަށް ދަންނަވަން.
ރަށުފެންވަރުގައި ކަންތައްތަކެއް ު
ރގައިކަމަށް ވުމާއެކު ،ފައިސާގެ ހިސާބުތައް މާލިއްޔަތު
 .4ކޮމެޓީގެ ފައިސާ ރައްކާކުރަމުންދަނީ ރަށުކައުންސިލްގެ ތިޖޫ ީ
އޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން.
ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޤަވާޢިދުން ަ
ފލާއެކު ފާހަގަކުރަން.
 .5ކޮމެޓީއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންގެންދާކަން އު ަ

ހަތްވަނަ ބައި
ވޔަފާރިކުރުން
 7ކައުންސިލުން ި
7.1

ގ
މ ެ
ނނު ފާސްވު ު
މގެ ޤާ ޫ
މރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގު ު
ދރީ ދާއިރާތައް ލާ ަ
ޖގެ އި ާ
ހރާއް ޭ
ދިވެ ި

ސ
އ ފައި ާ
އއި މުދަލާ ި
ފރި ާ
ގ ވިޔަ ާ
ރއްޔިތުން ެ
ހރި ަ
ކުރިން ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  139ވަނަ މާއްދާއިން މިޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ
ރން ފަށާ ތާރީޚާއި ހަމައަށް
ކުރިން ހިންގަމުންއައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ،މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކު ަ
ތކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި
ހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާއި ަ
ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުން ހިންގަމުން އައި މަދަރުސާތަކާއި މަކުތަބުތަކާއި ކްލާސްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި
އފައްދާ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލް އުފެއްދުމާއެކު،
ގ ދަށުން ު
ސލަތްތައް  ،މިޤާނޫނު ެ
ނހެން ވަ ީ
އިންޖީނުގެތަކާއި އެހެ ި
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ޅ
ތޅު ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްވާ ތަކެތި ބަދަލުވާނީ އަތޮ ު
ރަށު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުވީއެވެ .މިގޮތުން އަ ޮ
ށށެވެ.
ބދަލުވާނީ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދަ ަ
ކައުންސިލްގެ ދަށަށެވެ .ރަށު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ތަކެތި ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 2011 .1ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން:
 .1.1ރަށްވެހިގެ
 .1.2އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު
 .1.3އިންޖީނުގެ
 .1.4ބޭސްފިހާރަ
 .2ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ:
އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް

ބަދަލުވި އަހަރު

ބަދަލުވި އިރުހުރި ފައިސާ

ރައްޔިތުންގެ އައިޓަމްތަކުގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް

25.02.2011

 739.68ރުފިޔާ

ފއިސާގެ ތަފްޞީލް
ދަރަނބޫދޫ އެކައުންޓްގައި ހުރި ަ

25.02.2011

 263،334.25ރުފިޔާ

ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވި ރައްޔިތުންގެ ތަކެތި:
އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް

ބަދަލުވި އަހަރު

އަގު

ސލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަސީލަތްތައް
އން ި
ދ ވިޔަފާރިތަކާ ކަ ު
މން ާ
 7.2ކައުންސިލުން ކުރަ ު
ނ
ސޓްކުރު ް
ނވެ ް
ކރުމާއި އި ް
ގާއިމު ު
ނ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި،
ލތަކު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސި ް
ހން ފަރާތްތަކާ ވިޔަފާރީގެ
ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާ ކުރުމާއި ،ކައުންސިލްތަކުން އެހެނި ެ
މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ،ކައުންސިލްތަކުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމާއި ،ކައުންސިލްތަކުން ތަކެތި
ވއެވެ.
ބރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައި ެ
ގަތުމާއި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އެފަދަ ކަމެއް ކުރެވިފައެއްނުވާކަން
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 7.2.1ކައުންސިލުން

ކރަމުންދާ
ު

ޔފާރިތަކުގެ
ވި ަ

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިދާރީ

އ
ތއްތަކާ ި
ކަން ަ

ބ
ހިސާބުކިތާ ު

ތ
ޓގޮ ް
ބަލަހައް ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އެފަދަ ކަމެއް ކުރެވިފައެއްނުވާކަން

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރ
ނސިލުން ކުރެވެންހު ި
ދށުން ކައު ް
ގމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން ު
ނ
ލތްތައް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ޤާއިމުކޮށް އިންވެސްޓް ކުރެވެ ް
ވިޔަފާރީތަކާއި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަސީ ަ
ނ ހުރިކަންކަން ކުރުމަށް
ތން ކުރެވެ ް
އދު ތަންދޭގޮތެއްގެމަ ީ
ރސާ ކުރުމަށްފަހު ޤާނޫނާއި ޤަޥާ ި
ހުރިދާއިރާތައް ރަގަޅަށްބަލާ ދި ާ
ދަންނަވަމެވެ.

ނ
ގ ް
ލ ނެ ު
އއި ކު ި
 7.3ކައުންސިލުން ފީ ާ
ދ
އން ކައުންސިލްތަކުން ޭ
މގެ ޤާނޫނުގެ  78ވަނަ މާއްދާ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ށ ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން
ދމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަނޑައަޅާ ފީނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަ ް
ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯ ު
ތން
ނ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަ ި
ނ ާ
ނއްގެ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ ޫ
ތ ެ
ނަގާ ފީ ކަނޑައަޅަންވާނީ އެ ަ
ކަމުގައި 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)

ވޔަފާރިއާއި ފިހާރައާއި މާރުކޭޓް ގޮޅީގެ
ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްޗެތި އުފައްދައި ވިއްކުމާއި ި
އަހަރީފީ

(އ)

ޑައިވްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީ

(ވ)

ނތަކަށް
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކުލި( .ޤައުމީ ،އިޖްތިމާޢީ ބޭނު ް
ނ ކައުންސިލަށް ކުއްޔެއް ނެގުމުގެ ބާރު ލިބިގެންނުވެއެވެ).
ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ބިންތަކު ް
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

(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:
ގމަށް އަދި ނިންމިފައިނުވާކަން.
ކައުންސިލުން ފީއާއި ،ކުލި ނެ ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
ދނެފީތައްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނެގުމުގައ ކައުންސިލު ް
ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލަށް ނެގި ާ
މށް ދަންނަވަމެވެ.
އ ކުރެވެންހުރިކަންކަން ނިންމެވު ަ
ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ފީނެގުމުގަ ި

ނ
ރ ް
ކމާއި ބަދަލުކު ު
ނގެ މުދާ ވިއް ު
 7.4ރައްޔިތު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  79ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްގެ
ދ
މގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މު ާ
ކއުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެި .
ޔތުންގެ މުދާ ވިއްކުމުގެ ބާރު ަ
ހންނަ ރައް ި
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ު
ވނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ.
ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ބެލެ ޭ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
މލްކް ވެރިކަން ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒު ލިމިޓެޑްއަށް 20
ދަރަނބޫދޫ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ި
އޮކްޓޯބަރު  2011ގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނ ފުރިހަމަކުރައްވައި
ކންކަ ް
ގތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަ
ނނީ ޮ
ރައްޔިތުންގެ އަގުހުރި ތަކެއްޗެއްވިއްކައި ބަދަލުކުރާނަމަ ޤާ ޫ
ދންނަވަމެވެ.
ނނީ އެފަދަކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް ަ
ހމައަގެއް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައި ޫ
އިންވެސްޓްމަންޓްސްތަކުގެ ފުރި ަ

އ
ތ ް
ފންޑު ަ
އވާ ަ
ވފަ ި
ޅ ާ
 7.5ކައުންސިލުން ހު ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނށް އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި ފަންޑު ފޮއްޓެއް ހުޅުވިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު
 .1.1ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހު ަ
ދީފައިވާކަން
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ތ
ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް ލިބޭފައިސާއާއި ،ކައުންސިލަށްލިބޭ ބަޖެޓްގެ ބޭރުން ކައުންސިލުން ހިންގަވަންޖެހޭ ތަފާ ު
ދއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ގމަތީން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެން ި
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ޤާއިމްކޮށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތު ެ

ގން
ނ ު
ލނު ެ
 7.6ކައުންސިލުން ޯ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  83ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި
ނ
ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކުންނާއި އެހެނިހެން މާލީ އިދާރާތަކު ް
ޖހޭ ފައިސާ ކުރިއަށް އޮންނަ
ލޯނު ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ކައުންސިލުން ނަގާ ލޯނުތަކަށް ދައްކަން ެ
ޖހެއެވެ.
އަހަރަށް ލަފަކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަން ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނގާފައިނުވާކަން.
ލނެއް ަ
ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް ޯ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ވނަމަ އެލޯނެއް ނަންގަވާ ކަމެއްގެ ދިރާސާތައް ރަގަޅަށްހައްދަވައި ފައިދާއެއް ނުވަތަ
ކައުންސިލުން ލޯނެއް ނަންގަ ާ
ދންނަވަމެވެ.
ލން ނުނެންގެވުމަށް ަ
ކުރިއެރުމެއް ލިބެންއޮތްކަމެއްކަން ރަގަޅަށް ކަށަވަރުކޮށްފައިނޫނީ ޯ

ނން
ދ ު
ނ ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ި
 7.7ކައުންސިލުން އެހެ ް
ގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  85ވަނަ މާއްދާ ަ
އެއަހަރަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ކަނޑައި ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެހެން ކައުންސިލަކަށް
ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.
ބ
ތން ކައުންސިލަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރައި ނުދައްކާނަމަ އެފަރާތަށް ސަރުކާރުން ލި ޭ
އަދި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ފައިސާއިން އުނިކޮށް އަނެއް ކައުންސިލަކަށް އެފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނވާކަން.
އެއްވެސްފަރާތަކަށް ލޯނެއްދީފައި ު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފައިސާހުރެފައި އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުލިބޭގޮތަކަށް ގިނަޢަދަދެއްގެފައިސާ
ށ
ދކުރައްވައިގެން ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރަ ް
ވ އެހެންކައުންސިލްތަކަށް ލޯން ޫ
ބނުން ާ
ހނަމަ ،ލޯނު ޭ
ބަހައްޓަންޖެ ޭ
އސާއިން އިތުރު ނަފާ
ލއް ނިންމަވައި ،ރައްޔިތުންގެ ފަ ި
ޖހޭނެތީ ،އެކަމަށް ހަރުދަނާ އުޞޫ ެ
ވން ެ
ނ ގޮތްތައް ހޯއްދަ ަ
މަންފާލިބޭ ެ
މށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ނެރެވިދާނެކަންކަން ހިންގެވު ަ

ކގޮތަށް
ރ ދައް ާ
ނ އަނބު ާ
ޔފާރި އުޞޫލު ް
ށގެން ވި ަ
އސާ ބޭނުންކޮ ް
ފ ި
ގ ަ
 7.8އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު ެ
ނ
ތަންތަން ހެދު ް
ނ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  86ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު ް
އެފަރާތްތަކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި ،ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން
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މނިފައވާ ހޮޓާ ،ގެސްޓް ހައުސް،
ފހު އަނބުރާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހި ެ
އެވަސީލަތެއް ހިންގުމަށް ަ
ފރާތްތަކާއި އެގްރީމެންޓްކޮށް
ފާލަން ،މަގު ނުވަތަ ބަނދަރު ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އަމިއްލަ ަ
ތން ކައުންސިލްތަކާއި އަމިއްލަ
ނސިލްގެ ތަންތަނެވެ .މިގޮ ު
ތންތަނަކީ ކައު ް
ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން ހަދާ ަ
އށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް
ތ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ަ
ލތުގެ މަޢުލޫމާ ު
ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަ ާ
ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އެފަދަ ތަނެއް ހެދިފައިނުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރ އުޞޫލުން ހިންގައި
ނންތަކަށް ދޫކުރެވެންހުރި ބިންތައް ވިޔަފާ ި
އ ފާހަގަކޮށް އެފަދަ ބޭ ު
ވށި ޕްލޭންގަ ި
ދަރަނބޫދޫގެ ބިނާ ެ
ބެލެހެއްޓުމަށް

އެކިފަރާތްތަކަށް

ގތުގެމަތީން
ޤނޫނާއެއްގޮތްވާ ޮ
ާ

ދކުރުމުގެ
ޫ

ކަންކަން

އަވަސްކުރެއްވޭތޯ

ބެއްލެވުމަށް

ދަންނަވަމެވެ.

ފއިސާ
އކާކުރެވުނު ޖުމުލަ ަ
ރ ް
ގއި ަ
ވގެ ގޮތު ަ
 7.9ރިޒަރ ް
ގއި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  94ވަނަ މާއްދާ ަ
ހިނގާ އަހަރު ލިބޭ ،އާމްދަނީގެ (ފަހެއް) އިންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރަންޖެހެއެވެ .އަދި
ށއޮތް އަހަރުތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށެވެ.
މިފައިސާ ބެނުންކުރެވޭނީ ކުރިއަ ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނ
ރިޒާވް ގެގޮތުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓިފައިނުވާކަ ް
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނ
ފަހަށްފައިސާ ރައްކާކޮށް މުހިއްމުކަންކަމަށް އިންވެސްޓްކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން މުހިއްމުކަމަށްވާތީ ،އަހަރެއްގެ އާމްދަނީ ް
ނދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 5%ޤަވާޢިދުން ޖަމާކުރަމުންގެ ް

އަށްވަނަ ބައި
ނ
ނތީޖާ ޙާޞިލުކުރު ް
 8ކުރިމަގަށް ރޭވުމާއި ަ
ނ
ލ ް
 8.1ޕްލޭން އެކުލަވާ ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 2017 .1ވަނަ އަހަރު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލި ފަހުން އަދި ރިވައިސްކުރެވިފައިނުވާކަން.
ދ ރިވައިސް ކުރެވިފައިނުވާކަން.
ޝއަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލިފަހުން އަ ި
 2017 .2ވަނަ އަހަރު ފައިނޭން ި
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ކުރިމަގަށްރޭވުމުގައި

ޒަމާނަށް

އަންނަމުންދާ

ދ
ލތަކާމެ ު
ބަދަ ު

ފުންކޮށްވިސްނަވައި،

އެކަމެއްގެ

ނަތީޖާ

ދ
އާއިމެ ު

އޖެއަށް އަންނަމުންދާ
ނބެހެއްޓުން ވަރަށްމުހިއްމެވެ .ރާ ް
ރވެންހުރިކަންކަމަށް ރޭވުންތެރިކަ ް
ދުރާލާވިސްނުމާއެކު ،ނަތީޖާ ނެ ެ
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ބަދަލުތަކުގެތެރޭގައި
އެތައްކަމެއްވެސް

ކުރިން

ވިސްނިފައިނެތް

އަންނަނީ

ފންނަމުންނެވެ.
ެ

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތރުވެ
އެތައްކަމެއްއި ު
ކުރިން

ރަގަޅުނަތީޖާތައް

ތަރައްޤީއަށްކުރަމުންއައި

ފެންނަމުންދާއިރު،

މަސައްކަތްތައް

އ
ނުބަ ި

ށ
އެހެންގޮތްގޮތަ ް

ނ
ގންނަ ް
އއި ކަންތައްތައްވެސް މިއަދުމިވަނީ ބަދަލުތައް ެ
ނށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުން ަ
ބަދަލުވަމުންދާއިރު ،ރައްޔިތުން ަ
ށ
މަޖުބޫރުވެފައެވެ .ވުމާއެކު ،ކަންކަން ރޭވުމުގެ ޒިންމާތައް ޙަވާލުވެލައްވައިގެންތިއްބަވާ ފަރާތްތަކުން މިކަންކަމަ ް
ރިޔާއަތްކޮށް ،އެކަމަކާގުޅޭ ދިރާސާތަކާއި،މައުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް ބަލައި،ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމާއެކު
ގ
ށއި ،ކަންކަން އެގޮތު ެ
އނޫނީ ޕްލޭންތައް އެކަށަނޭޅުއްވުމަ ާ
މތާއެކު ދުރަށް ވިސްނުމަށްފަހުގަ ި
އެކަމަކާގުޅޭގޮތުން ފަންނީ މަޢުލޫ ާ
ނވަމެވެ.
ދން ަ
މަތީންނޫނީ ނުކުރެއްވުމަށް ަ

ނ
 8.2ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރު ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ބޑަށް ދަތިވާކަން.
ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއެކު ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަރަށް ޮ
ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްޞާ ކޮށްފައި ނުވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ށޓަކައި
އށް ގެންދިއުމަ ް
ވ ޕްރޮގްރާމްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގައި ރަގަޅު ނަތީޖާއަކާހަމަ ަ
ނފައި ާ
ތަރައްޤީ ޕްލޭންގައި ހިމަ ާ
ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރައްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އަދި ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް

ޢަމަލީސިފަ އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްސާކުރުމަށް ދަންނަވަން.

ނ
ނގަތު ް
ވރު ދެ ެ
ރއަށްދާ މިން ަ
އވާ ހަރަކާތްތައް ކު ި
ނފަ ި
އ ހިމެ ި
 8.3ޕްލޭނުގަ ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 2016އަދި  2017ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ މަސައްކަތުތާވަލެއް ތައްޔާރުކޮށް މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޕްލޭންގައި

ހިމެނިފައިވާ

ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން

ހިގަމުން

އަދި

ނިމެމުންދާކަންކަން

ރެކޯޑްކޮށް

ޤަޥާޢިދުން

ނނަވަމެވެ.
ގންދެވުމަށް ދަ ް
ބަލަހައްޓަވަމުން ެ
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ނ
މ ް
ނިން ު
ބލުމުން  2015ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރ ރިޕޯޓްގައި ކައުންސިލް އިދާރާއިން
ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ޓީމުން ބެލި ެ
ޅ
ވފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އިސްލާޙްކުރައްވާފައި ނުވާކަން އަތޮ ު
ދންނެ ި
އިސްލާޙް ކުރުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ެ
ނ
ގ ަ
ދރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ި
ޓރިންގ މަސައްކަތުގައި ބެލި އި ާ
ގ ކުރަމެވެ .އަދި  2017ގެމޮނި ަ
ކައުންސިލުން ހިތާމައާއެކު ފާހަ ަ
ޔއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުން މިހާރު ކުރައްވަމުންދަނީ އެންމެ އެދެވޭގޮތަށްނޫންކަން ހިތާމަ ާ
ޚާއްސަގޮތެއްގައި ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށް ބަލަހައްޓަވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނާއި ،ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރެއްވުމާ
އޓުމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓެވުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ އެއްވެސް
ހިސާބުތައްބެލެހެ ް
ށ ހިތާމައާއެކު އެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވފައިނުވާތީ ވަރަ ް
މިންވަރަކަށް ސަމާލުކަން ދެއް ާ

ދ
ނސިލަށް ކުރިމަތިވަމުން ާ
ކައު ް

ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ކއުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތައް
ހޅުއްވުމާއި މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމާއި ަ
ށ ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަ ެ
ނނުން ކައުންސިލަ ް
ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ފހަގަކުރަމެވެ .މީގެއިތުރުން
އހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް  2017ވަނައަހަރު ރަގަނޅުނޫންކަން ާ
ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ކަންކަންވެސް ެ
ކައުންސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އަދި ކައުންސިލާއި
ވބުދާރީވުން
ނ ހޯދުމާއި ،ޖަ ާ
ނނަ ގުޅުމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވު ް
މއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮ ް
އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއޮންނަގުޅު ާ
އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ގޮތްތައް ވެސް ރަގަޅުކުރަންޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އެކިކަންކަން ފާހަގަކޮށް މިރިޕޯޓްގައި ރަގަޅުކުރުމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކަންކަން ރަގަޅުކުރައްވައި  2019ފެބްރުވަރީ މަސް
ހުސްވުމުގެކުރިން

ށ
ނިންމެވުމަ ް

ދަންނަވަމެވެ.

އަދި

އަޅުގަޑުމެންގެ

ނވާނީ،
ބޭނުމަކަށްވާ ް

ރަށުކައުންސިލާއި

އަތޮޅުކައުންސިލްގުޅިގެން މިކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ހެޔޮ ނަތީޖާއެއްފެނި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރުތައްކުރުމެވެ.
އ
އބާރުލުމާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކަ ި
އ މޮނިޓަރިންގ ޓީމަށް ދެއްވި އެ ް
މިފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ ކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް ބެލިބެލުމުގަ ި
ނނަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު
ނބަރުންނަށާއި ،އިދާރީ އެންމެހައި މުވައްޒަފު ް
ސއި ،ކައުންސިލް މެ ް
ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީ ާ
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ތިރީގައިއެވާ ކަންކަން އިސްލާޙް
ކުރަންޖެހޭކަމަށްފެންނާތީ އެކަންކަން ރަގަޅުކުރައްވައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް
ރަގަޅަށް ހިގާނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ނ
ތ ް
ނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  115ވަ ަ
ނނަވަމެވެ .އަދި
ދ ް
ނމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ަ
ޢ ް
އންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ާ
ފހަރު ކަ ު
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ަ
ގއި ބައްދަލުވުން
ބބު ރަގަޅަށް ލިޔުއްވައި އެހަފްތާ ަ
މއް ބޭއްވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ސަ ަ
ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވު ެ
ނުބޭއްވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން އެގޭގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް

ނސިލަށް ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް
ބޭއްވުމުގައާއި ،ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި ކައު ް
ހުރަސްއެޅި ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅި
ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީ ،ކައުންސިލް އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަދު ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެކެވެ .ހަމަ އެއާއެކު ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގަ ި
ބައްދަލުވުން ތަކަކީ ،ކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްސިފައެވެ .އަދި ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކަންކަން
ނންމައިދޭ ،ރައްޔިތުންގެ އެދޭގޮތަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު
ތތައް ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ި
ނިންމުމަށް އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާ ް
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މއަސާސީ ޒިންމާ
ކލަވާލާ ފޯރަމެވެ .ވީހިނދުި ،
ކަންކަންކުރެވޭ އިންތިޒާމުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެ ު
އަދާކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ފަރުވާ ކުޑަކުރަމުންދާނަމަ ،އެކަމަކީ މިކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ.
 .2ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާއާއި ޖަލްސާތަކުގެ ޙާޟިރީގައި ޤަވާއިދުން ސޮއިކޮށްފައި ހުރިނަމަވެސް ،ގަޑިއާއި ތާރީޚް ޖެހުމަށް
ދަންނަވަމެވެ .އަދި އެޖެންޑާއާއި ޔައުމިއްޔާއާއި ދޭއްޗަކީ ދިމާވާންޖެހޭ ދޭތިކަމަށްވީއިރު ،އެޖެންޑާއާއި ޔައުމިއްޔާވެސް
ނތަކާއި ޔައުމިއްޔާ ޤަވާޢިދުން
ވމެވެ .އަދި ނިންމު ް
ނ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމަށް ދަންނަ ަ
ތބު ް
ދިމާކޮށްގެން ތާރީޚް ތަރު ީ
ފައިލްކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
އސާކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް ޤަވާޢިދުން ފައިލްކުރުމަށް
 .3ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރާކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހި ް
ދަންނަވަމެވެ.
އ ހިއްސާކުރުމަށް
 .4ކޮންމެ އަހަރެއްވެސް ފެށުމުން އެއަހަރެއްގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރ އެކުލަވާލުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނާ ި
ދަންނަވަނ
ކރަން .ނަމަވެސް،
މ ކުރައްވަމުންގެންދާކަން ފާހަގަ ު
ވއިދުން ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޢާން ު
 .5ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޤަ ާ
ތންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާކަން ފާހަގަ
ރމާއި އަދި އެ ނިންމުންތައް ަ
އލްނުކު ު
ގިނަ ނިންމުންތައް ފަ ި
ކުރަމެވެ.
.6

ނވަމެވެ.
ޢންމުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަން ަ
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ހަރުމުދަލުގެ މަޢްލޫމާތު ޤަވާޢިދުން ާ

ތ
ނގުމުގެ އެންމެބޮޑު އެއްބޭނުމަކީ ،ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭމީހުންގެ ކަންކަން ،ދިމިޤްރާ ީ
 .7ލޯކަލް ކައުންސިލް ނިޒާމެއް ހި ް
ރވެރިކުރުންކަމަށް
މށް މަގުފަހިކޮށް ،ރައްޔިތުން ބާ ު
ޞލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމު ަ
އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އު ޫ
ގ ކަންކަން ރޭވުމުގައާއި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުންފަދަ
ހިމެނިފައިވުމުން ،ކައުންސިލް ެ
ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް އަދި މިފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ
އ
ތއް ނިންމުމުގަ ި
މން ަ
ހންމު ނިން ު
ރަގަޅު އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ކައުންސިލުން ނިންމާ މު ި
ތަޖްރިބާކާރުން ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި ،އަދި ކައުންސިލުން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި
އކު ބައްދަލުވުން
ނނާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ ެ
މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި ވިޔަފާރި ވެރި ް
ބޭއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
ނ ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލު ކުރާނޭގޮތުގެ އުޞޫލެއް
 .8ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކު ް
އެކުލަވާލުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަވާ
ނ
ނއްތާލެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި ،ކަންކަ ް
ވންތައް ަ
މަސައްކަތްކުރުމުގެތެރޭގައި ދިމާވަމުންދާ ހިޔާލު ތަފާތު ު
ނސިލަރުންނާއި އޮފީހުގެ އިސްމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި
ނިންމެވުމުގައާއި ،މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ހިންގެވުމުގައި ކައު ް
މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ކަންކަން ކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށާއި ،ޚާއްސަކޮށް މިފަދަ ކޮންމެކަމެއްގައި ކައުންސިލަރުން
އންސިލުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގައާއި ،ކުރައްވަން ޤަސްދު ކުރައްވާ
ރީތި ނަމޫނާއެއްދައްކަވައި ،ކަ ު
ކަންކަން ކުރެއްވުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްހިންގަވާ އެއްޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބައެއްގެގޮތުގައި
ތ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ވ ޯ
ހން ކަންކަން ހިންގެ ޭ
ފެންނާނެ ެ
ހން ޙަވާލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .9ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް ލިޔުމުން ފެންނާނޭ ެ
 .10ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަގަނޅު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ
ށ އެކަމުގެ އަސަރު ފޯރަމުންގެންދާތީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ރައީސާއި
މަސައްކަތަކާއި ރައްޔިތުންނަ ް
އޮންނަގުޅުން ރަގަނޅު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ނ
ގތަށް ކުރެވިފައިހުންނަ ކަންކަ ް
 .11އިދާރީ ކަންކަމުގެތެރޭގައި ފުރިހަމަނުކުރެވި ނުވަތަ ކަންކުރަން އޮންނަގޮތްނޫން ގޮތް ޮ
ކރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ .އިންޓާނަލް
ދެނެގަނެ އެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަނަލް އޮޑިޓް ު
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އ
ހއްޓާ ފަރާތްތަކާ ި
ވ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ބަލަ ަ
 .12އޮޑިޓްކުރުމުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ެ
އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޒިންމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބު ކިތާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި
ކރުވޭނެއެވެ .އަދި
މލު ކުރުމަށް އިތުރަށް ބާރުވެރި ު
ދތަކަށް ޢަ ަ
އެކަންކަން ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއި ު
އެފަދަ ކަންކަން ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ދާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން އިސްލާޙްކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ
ކަމަކަށްވާތީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި ކައުންސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ
ކަމަށް އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވާ ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 2017 .13ވަނައަހަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަން.
ށ ނުލިޔެވި ހުރި
ހތަނަ ް
ވން .އަދި މި ާ
އމަށް ދަންނަ ަ
ގންދި ު
ހށް ލިޔެ ފައިލްކުރަމުން ެ
 .14ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަ ަ
ވހު ޔައުމިއްޔާއަކީ
ނނަވަން .ދު ަ
ލޔެ ނިންމުމަށް ދަ ް
ދުވަހު ޔައުމިއްޔާތައްވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގއެ ތެރޭގައި ި
ނމެ ބޭނުންތެރި ލިޔުމަށްވީހިނދު ޤަވާޢިދުން އެކަންކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަން.
އޮފީހެއްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް އެ ް
 .15ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީސް ހުޅުވައިގެން ނުރަސްމީ ގަޑީގެ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ،ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ހުއްދަ ނެގުމަށް
ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޮތް ފުރިހަމަކޮށް ހުއްދަ ހޯއްދަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަންނަވަން.
ހ ކަމަށް ނަމޫނާ
އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުގައި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން ހުއްދަނަގަންޖެ ޭ
ވކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ފޯމުންވެސް ހުއްދަ ނަގާފައިވާކަމަށް
ފޯމެޓާއެކު ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރުަ ،
ނނަވަން .އަދި ނުރަސްމީ
ކން ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަ ް
ވތީ ،އެ ަ
ޔންތަކުން ދައްކާފައިނު ާ
ނންހުރި ލި ު
ކައުންސިލުން ފެން ަ
ގަޑީގެ ޙާޟިރީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ލިޔެފައި ހުއްދަދޭ ވެރިއެއް އަދި ޗެކުކުރި ވެރިއެއް ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަން.
އ
ލވުމުގެ ދަށުގަ ި
ނންވާނީ ހަމައެކަނި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ބެއް ެ
 .16އޮފީހުގެ ތަޅުދަނޑި އޮން ަ
ކަމުގައި ދަންނަވަން.
ބނުންކުރިނަމަވެސް ނުރަސްމީ ގަޑީގެ ޙާޞިރީއާއި ބޭރަށްދާގަޑި ޖެއްސުމަށް ފޮތް
 .17ފިންގަރ ޕްރިންޓް މެޝިން ޭ
ށ ލިޔެ މުވައްޒަފާއި
ގނޭގޮތަ ް
ބނުން އެ ޭ
ދ ބޭރަށް ދިޔަ ޭ
ތައްޔާރުކޮށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް އަ ި
ސްޕަވައިޒަރ ސޮއިކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން.
 .18އެންޓްރީ ސިސްޓަމް "ޖެމްސް" މެދުވެރިކޮށް ރަގަނޅަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން.
ނ
އދު ހަދާފައިވާކަ ް
މށް ލާޒިމްކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާ ި
 .19ޤާނޫނުން ކައުންސިލުން ދިނު ަ
އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން.
ނ ދެނެގަތުން ލުއި
 .20އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފަސޭހައަކަށް އަދި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަ ް
ފަސޭހަވާނޭގޮތަށް ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޗަރޓެއް އަދި އެސް.އޯ،ޕީއެއް ފުރިހަމަކޮށް އާންމުކޮށްފައިއޮތުމަށް
ދަންނަވަން.
 .21އަވަސް އަވަހަށް ކަރަންޓުކެނޑުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރަން ދަތިވާ މައްސަލާގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ
ވާހަކަދައްކަވައިގެން އެކަން ޙައްލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ވ ވަޞީލަތްތައް ފުރިހަމަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .22މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުން ާ
މށް ދަންނަވަމެވެ.
ރށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެއްވު ަ
ނނަ މައްސަލަތައް ނިންމެވުމަށް މިހާ ަ
 .23ދުވަހުން ދުވަހަށް ނުނިމި ހު ް
ނނަވަމެވެ.
އކަތުގައި ދިމާވަމުންދާ ކަންކަމަށް ޙައްލެއް ލިބޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަ ް
 .24ޖާގައިގެގޮތުން ދަތިވެގެން މަސަ ް

އޞްލާޙުކުރުމަށް
 .25ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ި
ލަފާދެއްވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި އަމިއްލަ ގޮތްތައް ގެންގުޅުމުގެ ބަދަލުގައި ،ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ
ނނާއި ،ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދާ ފައިސާއާއިބެހޭ ޤަވާޢިދުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވައިގެން
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

]T: 6740017 | F: 6740019 | E: admin@faafu.gov.mv | www.faafu.gov.mv | fb.com/FACouncil
ޞަފްޙާ 81 :ގެ 73

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނ
 .26ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  96ވަ ަ
އ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް ޚަރަދު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށާ ި
ބ
ކށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނަމަ އެޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ސަބަ ު
މނޭ ކަމަކަށް ކުއްލިގޮތަ ަ
ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނުހި ެ
ނ ފާސްކުރުމަށްފަހު ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް
ޖޓު ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލު ް
ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަ ެ
ދަންނަވަމެވެ.
ވ
ގން  28ފެބުރުވަރީ  2018ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގެންފައި ާ
 01 .27އޮގަސްޓް  2017ން ފެށި ެ
ނ ޚަރަދުކުރަމުން
ގ ް
މޥައްޒަފުގެ އަތުގައި ބަހައްޓައި ެ
ތ ު
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ތިޖޫރިއަށް ޖަމާނުކޮށް ފައިސާ ބަލައިގަ ް
އދާފައި ނުވުމާއި،
ޢދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ރަސީދު ހަ ް
ނ ަ
ލބިފައިވާ ގި ަ
ގެންގޮސްފައިވުމާއި އަދި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ި
މިކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  5.05ގެ (ހ) އަދި  5.09ގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ
ށ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލި އަދި
ކަމަށްވާތީއާއި މިކަންކަން މިގޮތަ ް
ނސިލް އިދާރާގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ނތަކަށް ކައު ް
ފައިސާއާއި ޙަވާލުވެފައިވާ މުޥައްޒަފުގެ އަމިއްލަ ބޭނު ް
ކރުމުގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވުމުގެ ސަބަބުން
މށް ވުމުން ،އަދި އެގޮތަށް ޢަމަލު ު
ފަހިވާގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަ ަ
ދއްގެ ފައިސާ ،ފައިސާ ޙަވާލުވެ ހުރި މުވައްޒަފު ޒިންމާވާންޖެހި އަދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގިނަ ޢަދަ ެ
ފައިސާ ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލިފައި ވުމުން މިކަމަކީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދޭންވާ ވަރަށް ސަމާލުކަން ނުދެވި
ނސިލް އިދާރާއަށް
ނލައްވައި ކައު ް
ކންކަން އެގޮތަށް ދޫކޮށް ު
ރޔަށް އޮތް ތާނގައި މި ަ
ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވާތީ ކު ި
އގަތުމާއި5.08 ،
ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 5.05ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލަ ި
ށ
ދވަހުން ދުވަހަ ް
ޝޓުގައި ލިޔެ ު
ީ
ވހު ފޮތް ނުވަތަ ދުވަހު
ގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދު ަ
ނ ނަމްބަރު ަ
ގެ (ހ)ގެ  02ވަ ަ
ހިސާބުތައް ނިންމެވުމަށާއި އަދި އެދުވަހަކު ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރުމަށާއި ތިޖޫރިއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ
ތރުން ތިޖޫރީގައި
ރއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މީގެ އި ު
ޒފުންނާއި ފައިސާ ޙަވާލު ނުކު ެ
މުޥައްޒަފު ނޫން އެހެން މުޥައް ަ
ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅުއްވައި އެ އަދަދު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުއްވައި
މށާއި ކޮންމެހެން
އޓެވު ަ
ވމަށާއި ހުއްދަ ކުރާ މިންވަރެއް މެނުވީ ތިޖޫރީގައި ނުބެހެ ް
އޓެ ު
ހުއްދަ ހޯއްދަވައިގެން ބެހެ ް
ށ
ސ ބެހެއްޓެވުމަ ް
ވއި ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ފައި ާ
ނ ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ނުބަހައްޓަ ަ
ނ ީ
ކުރަންޖެހިދާނެ ޚަރަދުތަކަށް ޫ
ދަންނަވަމެވެ.
އޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  4.06ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
 .28ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ މާލި ް
އރުވައި ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ބތަކަށް ަ
ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިސާ ު
 .29ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލި ބެލުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިސާބުތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުރުމާއި
ގއި ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދުކުރުމާއި އެއް މުޥައްޒަފަކު
އ ކަމާއިބެހޭ މުޥައްޒަފުންގެ އަތު ަ
ލިބޭ ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ނުވައްދަ ި
ތ
އަނެއް މުޥައްޒަފަކާއި ފައިސާ ޙަވާލުކުރާއިރު ލިޔެކިޔުމުން ޙަވާލުނުކުރުމާއި ތިޖޫރީ މުޥައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައި އޮ ް
ތގެ މާލިއްޔަތުގެ
އމާއި އަދި މިނޫންވެސް ދައުލަ ު
އޒަފާއި ޙަވާލުކުރަމުން ނުގެންދި ު
ނަމަވެސް ލިބޭ ފައިސާ އެމުޥަ ް
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކޮށްފައިހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ފައިސާގެ ޒިންމާތައް ޙަވާލުކޮށްފައި
ތިބޭ މުޥައްޒަފުން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދާގޮތް ސްޕަވައިޒްކޮށް ބަލަހައްޓައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލު ކުރަމުން
ގެންދާނަމަ ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުޥައްޒަފުންނާދޭތެރޭ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައި
މށް ދަންނަވަމެވެ.
ނ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަމުން ގެންދެވު ަ
ގ މަތި ް
ޢދުގެ  17.01ގައިވާ ގޮތު ެ
ތ ޤަވާ ި
އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
ށފައިވާ ޚަރަދުތައް
ގން ކޮ ް
ގސްޓް  2017ން ފެށި ެ
 .30ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލިއިރު  01އޮ ަ
ކޮށްފައިވަނީ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރުމެއްނެތި އަދި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި އެކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
ޔތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  6.01ގެ (ނ) ގެ  01ވަނަ މާއްދާއާއި  06ވަނަ މާއްދާއާއި
ފުރިހަމަނުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއް ަ
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އވާ ޚަރަދުތަކަކީ
 .31އަދި  07ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް ކަމުގައިވާތީއާއި މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮށްފަ ި
ރއްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން އަދި އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއްކަން
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން އަދި ަ
ކަށަވަރުކުރެވެން

ނެތުމާއެކު

ކައުންސިލުން

ކުރައްވާ

ޚަރަދުތަކަކީ

ކޮންކޮން

ބައެއްގެ

ތެރެއިން

ކުރާ

ޚަރަދުތަކެއްކަންސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް ބެހެއްޓެވުމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް
ކުރެއްވުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  6.02އަދި  6.04އަދި  6.06ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރައްވަމުން
ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ބ ފައިސާގެ 5%
އ ލި ޭ
ނސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ ި
އ ް
ވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަ ު
 .32ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ަ 94
އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .33ކައުންސިލް އިދާރާގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ގެނެސް ޚަރަދު ނުކުރައްވައި 104,490/01
ރުފިޔާ ހުރިކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާތީ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރާއިރު ޚަރަދުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިސާ
މހާރު ގަނޑުކޮށް
މށާއި ި
ޑކޮށް ފައިސާ ނުނެންގެވު ަ
ޓން ގަނ ު
ވ ކަންކަމަށް ނޫނީ ބަޖެ ު
ނެންގެވުމަށާއި ކުރަން ބޭނުން ާ
ނަންގަވައި ގެނެސްފައި ހުރި ފައިސާ އެތައް ދުވަހެއް ފާއިތުވެ ދިޔައިރު ޚަރަދުނުކޮށް ހުރުމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ޤާނޫނުގެ  34ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލީ އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުންނަ ފައިސާ ޚަރަދު
ކުރަންޖެހޭނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަންގަވާ ގޮތެއްގެމަތިންކަމަށްވުމާއި މިހާތަނަށް ދިޔައިރު އެފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ
ކރެއްވުމަށާއި އަދި
އށް ޖަމާ ު
ސ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ަ
ނ ހޯއްދަވާފައި ނުވާތީ ،އެފައި ާ
ރ ް
ހުއްދަ ފިނޭންސް މިނިސްޓް ީ
އ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވި ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ ި
ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .ނޫނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އެމިނިސްޓްރީން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ
ދއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މަތިން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެން ި
 .34ފައިސާއާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އަމިއްލަ ގޮތްތައް އިސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ބ  5އަދި ބާބު  6ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ޤަވާޢިދުގެ ބާ ު
ނ
އވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ބގެ  02ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގަ ި
 .35ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  08ވަނަ ބާ ު
މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ސްޓޮކުން
ނެގުމަށް އެދޭ ތަކެތި ސްޓޮކްގައި ނެތްނަމަ "މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމަކުން" ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަށް
ދ
ދލެއްވެސް ހޯދަންވާނީ "މު ާ
ރއަށް ހޯދޭ ކޮންމެ މު ަ
ދއުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ .އިދާ ާ
މން ގެން ި
އެތަކެތި ހޯދުމަށް އެދެ ު
ނ
އދޭ ފޯމްގެ ނަމޫ ާ
ހގަ ކުރަމެވެ .މުދާ ގަންނަން ެ
ތގައި ފާ ަ
ކށްގެންކަން މިފުރުޞަ ު
ގަންނަން އެދޭ ފޯމް" މެދުވެރި ޮ
މާލިއްޔަތު ޤަވަޢިދުގެ އެނެކްސް  27ގައި ވާނެއެވެ.
 .36ކައުންސިލަށް ތަކެތި ހޯދުމުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10
ވަނަ ބާބު "ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމް" އާއި ޚިލާފަށް ކަމަށްވުމުން ކައުންސިލުން ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗަކީ
ކައުންސިލަށް ބޭނުންވެގެން އަދި ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތިކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން
ސ
ތ ހޯދުމުގައި ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރި މިންވަރު ނުބައްލަވައި ތިޖޫރީގައި ހުންނަ ފައި ާ
ނެތުމާއި އަދި ކައުންސިލަށް ތަކެ ި
ކން މުޥައްޒަފުންގެ
މން ގެންދާ ަ
އންވެސް ތަކެތި ހޯދަ ު
ދ މުޥައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ފައިސާ ި
ތ ހޯދުމާއި އަ ި
ނަގައިގެން ތަކެ ި
ބަހުން އެނގެން އޮތުމާއި މިކަމަކީ އެގޮތަށް ކުރުން ހުއްދަ ކުރެވޭ ކަމެއްކަމުގައި ނުވާތީ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި
އ ކުރެއްވުމަށާއި
ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރެއްވުމުގައި ޚަރަދުކުރެވެން ހުރި މިންވަރު ބައްލަވައިގެން ޚަރަދުތަ ް
ކށް ޚަރަދުތައް ނުކުރެއްވުމަށާއި ދައުލަތުގެ
މުޥައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީ ބޭނުންތަ ަ
ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ފޯމްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން ޚަރަދުތައް
ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 .37ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  4.06ގެ
އވެސް ޤަޥާއިދުން
ދއުމާއި ބަޖެޓު ބާކީގެ ހިސާބުތަ ް
ގން ި
އޓަވަމުން ނު ެ
(ރ) އަދި (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލަހަ ް
ޢދުގެ  4.07 ،4.06އަދި  4.08ގައިވާ ގޮތުގެ
ނވާތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާ ި
ގންގޮސްފައި ު
ބަލަހައްޓަވަމުން ެ
އޔާރު ކުރެއްވުމަށް
ހން ދުވަހަށް ފުރިހަމަ ކުރައްވައި މަހުން މަހަށް ބަޖެޓު ރިޕޯޓް ތަ ް
ބތައް ދުވަ ު
މަތިން ބަޖެޓު ހިސާ ު
ދަންނަވަމެވެ.
ނ
ސބުތައް ޤަވާޢިދު ް
 .38ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާއާއި އެކައުންޓުން ނަގާ ފައިސާގެ ހި ާ
މ މަހަކު ހޯދާފައި
ގ މަންތުލީ ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮން ެ
ވމާއި ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ބާކީ ެ
ފުރިހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަވާފައި ނު ު
ނވުމުން ބޭންކްގައި
ނސިލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ު
ހސާބުތައް ރިކޮންސިލްކޮށް ރިކޮ ް
އޮތް ނަމަވެސް އެކައުންޓުގެ ި
މިހާރު ހުރި ފައިސާއަކީ ކޮންކޮން ފައިސާއެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު ބޭންކްގައި މިހާރު ބާކީ ހުރީ ކޮންކޮން
ނކް އެކައުންޓުގެ
ފައިސާއެއްކަން ކަށަވަރު ކޮށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  5.16ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭ ް
ޓ
ކންމެ މަހަކުވެސް ބޭންކް ރިކޮންސިލް ސްޓޭޓްމަން ް
ދ މަހުން މަހަށް ބަލަހައްޓަވައި ޮ
ހށް އަ ި
ހިސާބުތައް ދުވަހުން ދުވަ ަ
ފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ
ތައްޔާރު ކުރައްވައި ،ރިކޮންސިލް ސްޓޭޓްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މުއްދަތުގައި ފޮނުއްވަމުން ގެން ެ
ވތީ ޗެކުން ނަގާ
 .39ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓުން ނަގާ ފައިސާގެ ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަލަހައްޓާފައި ނު ާ
އޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  6.04ގެ  03ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ
ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ވަކިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މާލި ް
ގޮތުގެ މަތިން ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރައްވައި ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ޗެކު
ތައްޔާރުކުރައްވާއިރު ޗެކުގެ ކައުންޓަރފޮއިލުގައި ޗެކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ހުއްދަ އޮންނަ ބޭފުޅުން ސޮއި ކުރައްވާފައި
ނުހުންނާތީ ،ޗެކުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލްތަކުގައިވެސް ޗެކުގައި ސޮއިކުރައްވާ ބޭފުޅުން ސޮއި ކުރައްވައި ޗެކުގެ ފުރަތަމަ
ބައެކޭ އެއްގޮތަށް ތާރީޚާއި ޗެކު ދޫކުރެއްވި ފަރާތުގެ ނަމާއި ފައިސާގެ ޢަދަދު ޖައްސަވައި ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން
ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .40ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ  5.04ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ދަފްތަރެއް ތައްޔާރު
ދވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ކުރައްވައި ބަލަހައްޓަވަމުން ގެން ެ
އ
ކރުމަށް ލިބިފަ ި
ގތުގައި ޖަމާ ު
އލަތުގެ އާމްދަނީގެ ޮ
ގންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅިގެން ދަ ު
 .41ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދެމުން ެ
ޤވާޢިދުގެ 5.02
ދނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރަމުން ނުގެންދާތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަ
ހުންނަ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމް ަ
ތގެ އާމްދަނީ ފައިސާ އެ ޤަވާޢިދުގެ  5.10ގައިވާ
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ދައުލަ ު
އވައި ޖަމާކުރެއްވި ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ
ލކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަ ް
ހށް ޕަބް ި
ގޮތުގެ މަތިން މަހުން މަ ަ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ފައިސާ ޖަމާކުރި އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި
ރ  32,811/50ރުފިޔާ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި
މިހާރު ބަލައިގަނެ ޖަމާނުކޮށްހު ި
އ ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ ރިޕޯޓުވެސް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުގެންދާތީ ރިޕޯޓުވެސް
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ ި
ހ
މަހުންމަހަށް ތައްޔާރުކުރައްވައި އަހަރު ނިމުމުން އަހަރު ރިޕޯޓުވެސް ތައްޔާރު ކުރައްވައި މަންތުލީ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންޖެ ޭ
އިދާރާތަކަށް މަހުން މަހަށް ފޮނުއްވައި އަހަރީ ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުއްވަމުން
ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 31 .42ޖުލައި  2017ގައި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރި ލިޔުމުގައި އެތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރީ  274,874/30ރުފިޔާ
ކަމާއި އެ ޢަދަދަށް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުރި މުޥައްޒަފާއި ފައިސާ ޙަވާލު ކުރިކަމަށް ލިޔެފައިވަނީ އޮޅުމަކުން ކަމާއި
މވެސް ތިޖޫރީގައި ހުރީ  88,100/-ރުފިޔާ ކަމާއި
ރަނގަޅު ގޮތަކީ ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭ ޢަދަދަކީ އެ ޢަދަދު ނަ ަ
ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރި ލިޔުމުގައި ތިޖޫރީ ޙަވާލުވި މުޥައްޒަފާއި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރި މުޥައްޒަފާއި ޗެކުކުރި މުޥައްޒަފުން
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޞލް ލިޔުމާއެކުގައި
ހ އެވަގުތު ހުރި ފައިސާ ތަފް ީ
ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު ބެލުމަށްފަ ު
ދ
ކމަށް ދަރަނބޫ ޫ
އތޮޅުކައުންސިލުން ބެލިފައި ނުވާ ަ
ނތައް ޗެކުކުރުމުގައި ބަލަންވީވަރަށް ަ
ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެލިޔު ް
ލމާތެކެވެ .މިހެން
ވސް އެއީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު މަޢު ޫ
ގއި ފާހަގަ ކުރައްވާފައި އޮތް ނަމަ ެ
ކައުންސިލުން ކުރެއްވި ކޮމެންޓު ަ
މިދެންނެވީ  31ޖުލައި  2017ގައި ތިޖޫރީ ޙަވާލުވި މުޥައްޒަފާއި ސުވާލުކުރުމުން  274,874/30ރުފިޔާ ލިބުނު
ކަމަށް ސޮއިކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް އެޢަދަދަށް ފައިސާ ޙަވާލު ނުކުރާ ކަމާއި ޙަވާލުކުރީ  88,100/-ރުފިޔާ ކަމާއި
ނ
ތ ް
ހތަނަށް ތިޖޫރީން ވަގުތީގޮ ު
އެޢަދަދަށް ފައިސާ ޙަވާލުވި އަދި ފައިސާ ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި އެ ާ
އހުރި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ޙަވާލު ނުކުރާކަމަށާއި އެފަދަ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި
ޚަރަދުކޮށް ހިސާބު ހަމަނުޖައްސަ ި
ނ
ކ ް
ލންތަ ު
އޮތްކަންވެސް ނޭނގޭ ކަމުގައި ފައިސާ އާއި ޙަވާލުވި މުޥައްޒަފު ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި އެހިސާބުތައް ބެލިބެ ު
އެލިޔުންތައް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފެންނަން ނެތުމާއެކުގައެވެ .މިއިންވެސް އަންގައިދެނީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ ތިޖޫރީން އޭރުވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ މަދުވާ ކަމާއި މަދުވާ ފައިސާ އަނބުރާ ތިޖޫރީއަށް ހޯދުމަށް
އ
ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަ ް
ނދާ ކަމެވެ.
އ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ނުގެ ް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ ި
ފއެއް ނުވެއެވެ.
ތޖޫރިއަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސް ަ
ނނަ ފައިސާ އާންމު ގޮތެއްގައި ި
 .43ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަ ް
ހިސާބުތައް ބެލިއިރު  01އޮގަސްޓް  2017ން  28ފެބުރުވަރީ  2018ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް
އސާ ތިޖޫރިއަށް
ބަލައިގެންނެވި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ތިޖޫރީއަށް ޖަމާނުކުރައްވައި ނަމަވެސް އެމުއްދަތުގައި ލިބުނު ފަ ި
ލާފައިވާ ކަމަށް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުޥައްޒަފު ލައްވައި ސޮއި ކުރުވާފައި އޮތް ނަމަވެސް ތިޖޫރީއަށް ފައިސާ
ނ
ނތަކު ް
ނގެ ބުނު ް
ކށްފައިވާ ކަމެއްކަން މުޥައްޒަފު ް
ގތުން ޮ
ނުލާކަމަށާއި އެކަމަކީ ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަ ކޮށްލުމުގެ ޮ
އެނގެއެވެ .ތިޖޫރީގެ ހިސާބުތައް ބެލިއިރު  31ޖުލައި  2017ގެ ފަހުން އެކަކު އަނެކަކާއި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރުމުގައި
ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާއާއި ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ޙަވާލުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ލިޔެކިޔުމަކުން ނޫންކަމާއި އަދި
ގ ޙާޟިރުގައި ނޫންކަމާއި ތިޖޫރީ ތަޅުދަނޑިއަކީ ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވާ މުޥައްޒަފެއްގެ
ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރަނީ މުޥައްޒަފުން ެ
އަތުގައި އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނަމަވެސް ތިޖޫރީ ތަޅުދަނޑި އާންމުގޮތެއްގައި ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުޥައްޒަފުގެ
އސަ ނަގާކަންވެސް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ
ށ ފައިސާ ލުމާއި ތިޖޫރީން ފަ ި
އަތުގއި ނޯންނަކަމާއި ތިޖޫރީއަ ް
މުޥައްޒަފަށް ނޭނގޭ ކަމާއި އެކިއެކި މުޥައްޒަފުން ތިޖޫރީ ހުޅުވައި ތިޖޫރީއަށް ފައިސާ ލައި ފައިސާ ނެގުން ފަދަ
މދުވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ވަކި މުވައްޒަފެއް ޒިންމާ
ހމަޖެހިފައި އޮތުމުން ތިޖޫރީން ަ
ކަންތައް ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ަ
ކުރުވަން ނޭނގޭ ގޮތަށް މަދުވާ ފައިސާއަކީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ
ހސާބުތައް ބެލިއިރު
ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެި .

ނ 338,700/89
ހ ފައިސާގެ ތެރެއި ް
ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެ ޭ

ރުފިޔާ މަދުވާކަން ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ .އޭގެ ތެރެއިން  157,068/30ރުފިޔާއަކީ ކަމާއިބެހޭ މުވައްޒަފުން
ޒިންމާވާންޖެހޭ ގޮތަށް ހުރި ފައިސާއެވެ .ބާކީ ހުރި 181,632/59ރުފިޔާ އަކީ ލިޔެކިޔުން މެދުވެރި ނުކޮށް ގިނަ
ޖހޭ މުވައްޒަފުން
ވމުން އެފައިސާއަށް ޒިންމާ ވާން ެ
އވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް ު
މުޥައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިންގާފަ ި
ހއްޓައި ފައިސާގެ
ވނި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ނުބަލަ ަ
ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތް ފައިސާއެވެ .މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވެފައި ަ
މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމާއި ފައިސާގެ
އދި މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވަމުންދާ ސަބަބެއްކަމުގައި
މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި އަމިއްލަ ގޮތްތަކެއް ގެންގުޅުމުންނެވެަ .
ނ
ކށް އެކިއެކި ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި ބަހައްޓަވައިގެ ް
ސ ޤަވާޢިދުން ތިޖޫރީއަށް ޖަމާނު ޮ
ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ލިބޭ ފައި ާ
ގ
ކށް ތިޖޫރީގައި ގިނަ ޢަދަދެއް ެ
ބންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނު ޮ
ނނާއި ޭ
ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާގޮތަށް އޮތުމު ް
ފައިސާ ބަހައްޓަވައިގެން ރަސްމީ ގޮތުން ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އުޞޫލު ދޫކޮށްލައްވައި
ނދާ ޚަރަދަކަށް
އގެން ވަގުތީގޮތުން ކުރަމުން ގެ ް
ކުރައްވާ ކޮންމެ ޚަރަދަކީ ވަގުތީގޮތުން ތިޖޫރީން ފައިސާ ނަންގަވަ ި
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

ނންތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމުގެ ނަމުގައި ތިޖޫރީން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަންގަވައިގެން
ހައްދަވައި ،އެގޮތުން އެކިއެކި ބޭ ު
ގ
ނކޮށް ދޫކޮށްލުމު ެ
ޚަރަދުތައް ކުރައްވައި ،ކުރެއްވި ޚަރަދުތަކަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ު
ސަބަބުން ކުރިމަތި ވަމުންދާ ކަމެއްކަމަށާއި ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި އެކިއެކި މުޥައްޒަފުންގެ އަތުގައި އޮތުމާއި އެކިއެކި
އ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މުޥައްޒަފުންނަށް ތިޖޫރީ ހުޅުވައި ފައިސާ ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާގޮތަށް އޮތުމުންކަމުގަ ި
ލ
ގވައިގެން ވަގުތީގޮތުން ޚަރަދުކުރެއްވުމުގެ އުޞޫ ު
އެހެންކަމާއެކު ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ތިޖޫރީން ފައިސާ ނަން ަ
އގެން ޚަރަދުތައް
ގތީ ގޮތުން ތިޖޫރީން ފައިސާ ނަގަ ި
ޖހޭ މުހިންމު ޚަރަދަކަށް ނޫނީ ވަ ު
ދޫކޮށްލައްވައި ކޮންމެހެން ކުރަން ެ
ނުކުރެއްވުމަށާއި އެކަކު އަނެކަކާއި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރާއިރު ފައިސާ އާއި ތަޅުދަނޑި ލިޔެކިޔުމުން ޙަވާލުކުރުމާއި ތިޖޫރީ
މއި އަދި އެހެން
ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުޥައްޒަފު ފިޔަވައި އެހެން މުޥައްޒަފުންގެ އަތުގައި ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ނުބޭއްވު ާ
އސަވައި ފައިސާގެ
ތށް ހަމަޖަ ް
ނނަ ގޮ ަ
މުޥައްޒަފުން ތިޖޫރީ ހުޅުވައިގެން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯ ް
ނ
ނ ޢަމަލު ކުރަމު ް
ނ ފައިސާގެ ކަންތަކާއި މެދު އެމުޥައްޒަފު ް
އ ހުން ަ
މަސައްކަތް ކުރާ މުޥައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި
ނ އަޅުއްވަންޖެހޭ
ލ ް
ށ ބައްލަވައި ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކައުންސި ު
ހން ދުވަހަ ް
ގެންދަވާ ގޮތް ދުވަ ު
ޖރީން މަދުވާ  338,700/89ރުފިޔާ އެފައިސާގެ
ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ތި ޫ
ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ބައްލަވައި  06މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފައިސާ ހޯއްދަވަންޖެހޭ ފަރާތްފަރާތުން
ނ މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ހޯއްދަވައި ނިންމެވުމަށްފަހު އެކަ ް
 .44މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ " 6.22ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން" މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރައްވައި
ނވަމެވެ .މިގޮތަށް
ނ ަ
މށް ދަ ް
ރ ރިޕޯޓް އަދި މަސްދުވަހުގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު ފޮނުއްވަމުން ގެންދެވު ަ
ފތާ ތިޖޫ ި
ޤަވާޢިދުން ހަ ް
ކުރިޔަށް ގެންދަވާނަމަ ތިޖޫރީން ފައިސާ މަދުވުމާއި އަދި ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު ތަފާތުވުމުގެ މައްސަލަތައް
ގ ކުރަމެވެ.
ދިމާވަމުން ނުދާނެކަންވެސް ފާހަ ަ
 .45ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .46ޤަޥާޢިދުން

ވ
ތައްޔާރުކޮށްފައިނު ާ

މުވައްޒަފުންގެ

ހާޟިރީ

ރިޕޯޓްތައް

ޙާޟިރީގެ

ރެކޯޑްތައް

ބައްލަވައިގެން

ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށާއި ،އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޤަވާޢިދުން ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
ނ
އނުވާތީ ،އެކަ ް
ވޒީފާ ބަޔާންތައް ރިވިއުކޮށްފަ ި
ބޔާންތައް ހަދާފައިވީނަމަވެސް ަ
 2016 .47ވަނައަހަރުގެ ވަޒީފާ ަ
ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން.
 2017 .48ވަނައަހަރުގެ ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލްވެސް ހަދާފައިނުވާތީ ،އެކަންވެސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން.
ނމެ މުވައްޒަފެއްގެ
ވތީ ،ކޮ ް
 .49މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ވަކިހިސާބަކުން ފެށިގެން މާރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައިނު ާ
ނ ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން.
އޓަމު ް
ނމްބަރދީ ފައިލްކޮށް ބަލަހަ ް
ތބު ަ
ފައިލްގެ ލިޔުންތަކަށް ތަރު ީ
އޒަފުންގެ މަންތްލީ
ނމުމުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވާތީ ޤަވާޢިދުން ހުރިހާ މުޥަ ް
 .50މަންތްލީ ލޮގަކީ ކޮންމެ މަހެއް ި
ލޮގް ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމާއެކު ،މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން އަހަރު ދެބައިވުމާއެކު ރިވިއު ކުރުމަށްވެސް
ދަންނަވަމެވެ.
 .51މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީއަށް ފެށުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރައްވައި ޗުއްޓީ ފައްޓަވާ
މުޥައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާއި އަދި ތަކެތި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ މުޥައްޒަފާއި ލިޔުމުން ހަވާލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ހ
 .52ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައިވެސް އެތަނުގެ ފަރާތުން މުސާރަ ދޭ ދާއިމީ މުޥައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮންނަންޖެ ޭ
ކަމަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  4.21ގެ (ހ) ކަނޑައެޅިގެން ބަޔަންކޮށްފައިވާތީ ތިޔަ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ
ދންނަވަމެވެ .އަދި
ދާއިމީ މުޥައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރު ކުރައްވައި ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ަ
ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ގަވައިދުން ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2017

ކ
މވެ .އަދި ބޭން ް
ދންނަވަ ެ
 .53ކޮންމެ މަހަކުވެސް މުޥައްޒަފުންނާއި މުސާރަ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ޝީޓް ހެއްދެވުމަށް ަ
ށ
ތރީޚް އެނގޭގޮތަ ް
މބަރު އަދި ޖަމާކުރި ާ
ރތްތަކުގެ މުސާރަ ޖަމާކުރި އެކައުންޓް ނަ ް
އެކައުންޓަށް މުސާރަ ޖަމާވާ ފަ ާ
ނ މުސާރަ ހަވާލުކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި ،މުސާރަ
ވމަށާއި ،އަދި ނަގުދު ފައިސާއި ް
ޝީޓްގައި ލިޔުއްވަމުން ގެންދެ ު
ޙަވާލުކުރި ތާރީޚް އެނގޭގޮތަށް އެފަރާތްތަކުގެ ނަން ޖައްސަވައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ބން ބަހައްޓައި،
މށް ރަށުގެ ބޮޑުމަގުގައި ޑަސް ި
 .54މަގުތަކާއި ،ރަށުގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކަށް އުކާލެވޭ ކުނިމަދުކުރު ަ
އެއިގެބޭނުން

ކުރުމުގެ

އދަ
ާ

ރައްޔިތުންގެމެދުގައި

އަށަގެންނެވޭތޯ

ނ
މީގެކުރި ް

ކައުންސިލުން

މަސައްކަތްފައްޓަވާފައިވީނަމަވެސް ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިމެނޭޖްކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ފހަގަކުރެވޭތީ ކުނި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލެވޭނެ
ގއި ކުރައްވަމުންނުގެންދަވާކަން ާ
ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާގޮތެއް ަ
ރަގަޅު ނިޒާމެއް އަވަހަށް ޤާއިމްކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން އެޅުއްވެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމަށް
ށ
އރު ،ކުނިގޮނޑަ ް
ދަންނަވަމެވެ .އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް  02މުވައްޒަފުން ލައިގެން ކުނިގޮނޑު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ި
ހރުދަނާ އުޞޫލެއް
މށް ަ
ނށް ކުނިއަޅަމުން ގެންދާތީ ،އެކަން ހުއްޓުވު ަ
ނ ބައެއް ތަންތަ ަ
ކުނިއެޅުމުގެ ބޭރުން ރަށުގެ އެހެ ް
ހައްދަވައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކރުމަށާއި ،ބަނދަރުތެރެއާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު
ތންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ު
ޢދު ރަގަޅަށް ަ
 .55ބަނދަރުގެ ޤަޥާ ި
ނސިލްގެ ޤާނޫނީ
އޓުމަކީ ،ކައު ް
މރާމާތުކޮށް ބެލެހެ ް
ވމަށް ދަންނަވަމެވެ .ބަނދަރު ަ
ނ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސެ ު
ބެލެހެއްޓޭ ެ
އސެވޭނެގޮތެއް ރާއްވަވައިގެން ބަނދަރާބެހޭ ޤަވާޢިދު
ގ ބަޖެޓްގެތެރެއިން ޚަރަދު ހަމަޖެ ް
މަސައްކަތަކަށްވާތީ ،ކައުންސިލް ެ
ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅުއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ށ
 .56ރަށުގެ ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް އީ.އައި.އޭގެ މައްޗަށް ނޫނީ ނުކުރެއްވުމަށާ ،ރަށުގެ ގޮޑުދޮ ް
ށ
ކށް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަ ް
ރތިކަން ނުގެއްލޭގޮތަ ަ
ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ރަށުގެ ގޮޑުދޮށުގެ ގުދުރަތީ ީ
ހ
ލބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރެއްވޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ ޭ
ބބުން ި
ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމާއެކު ،ރަށްގިރުމުގެ ސަ ަ
މހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ި
ނވަމެވެ.
 .57ފެނާ ،ނަރުދަމާ ގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓެވޭތޯ އެޅުއްވެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުންގެންދެވުމަށް ދަން ަ
ނނަށް ފޯރު ކޮށް
އކައިގެން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ރައްޔިތު ް
 .58ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ވާހަކަ ދަ ް
މވެ.
ދންނަވަ ެ
ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ަ
 .59ރަށުގެ މައިކޭބަލް ބަދަލުކުރުމަށް މިހާރު ގެނެސްފައިހުރި ކޭބަލްއިން އެ މަސައްކަތް ފެށުން އަވަސްކުރުމަށް ދަންނަވަން.
ޞއްޙީ ދާއިރާއާއި،
ބން ރާއްޖޭގައި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުން ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވަމުންދާތީި ،
 .60މަދިރިންޖެހޭ ބަލިތަކުގެސަ ު
ނތިޒާމަކަށް މަސައްކަތް
މށް މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅު އި ް
ގން ރަށުގައި މަދިރިކޮންޓްރޯލްކުރު ަ
ނ ދާއިރާތަކާގުޅި ެ
ރަށުގެ އެހެނިހެ ް
ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ރމްތަކުގެ އިތުރަށް
 .61ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުމަށް ،މިހާރުހިންގަވާ ޕްރޮގް ާ
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .62ރަށުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ރަގަޅުކުރެއްވޭތޯ ،ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިމާވާދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށާއި
އކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
އެފަރާތަށް ކައުންސިލުން ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން އުފަލާ ެ
ދށުން ރަށުކައުންސިލުން
ތއް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ
 .63ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުމަކީ ،ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅު ަ
ކުރަންޖެހޭކަމެއްނަމަވެސް ،ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުން ރަށު ސްކޫލްގެދަށަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވާތީ ،ޕްރީ ސްކޫލްގެ
ރ
ތއުލީމާއި ހުނަ ު
ނނަށް ަ
ތަޢުލީމް ދިނުމަށް ޢިމާރާތް ކުރަންފަށާފައިވާ ޢިމާރާތް ނިންމަވައި ،އެތަނުގައި ބޮޑެތި މީހު ް
ކން ބޮޑުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ދަސްކޮށްދޭ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި އެތަން ބޭނުންކުރުން މުހިއްމު ަ
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މސައްކަތްކުރުމަކީ
ނއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދީ ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ަ
ނށް އެކިއެކި ތަމްރީ ާ
 .64ބޮޑެތިމީހުން ަ
ގ
ދވައިގެން ރަށު ެ
ސކަމެއް ދޭންޖެހިފައިވާކަމަކަށްވާތީ އެކަމަށް އިތުރު މަގުތަކެއް ހޯއް ަ
ރަށު ކައުންސިލުން ވަރަށް އި ް
މރީންދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މހުންނަށް ތަ ް
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެފަދަކަންކަމަށް ނެރެވެން ތިބި ީ
ނ
ދވޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރަށުކައުންސިލުން ބެލެހެއްޓު ް
އަދި މިގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެން ެ
މުހިންމުކަމަށްދަންނަވަމެވެ.
ޒތަކަކީ ،ރައްޔިތުންއެއްކުރުމުގައާއި ،އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް
 .65ރަށްރަށުގައި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަ ު
މށް ދަންނަވަމެވެ.
އޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއްގެ ޚިދުމަތްދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވު ަ
ވތީި ،
ނތެރި ތަނަކަށް ާ
ވަރަށްބޭނު ް
އަދި

ރަށުކައުންސިލުން

ކރިއަށްގެންދަވާ
ު

ޕާކްހެދުމާއި،

މައިޒާންތައް

ލހެއްޓުން
ބ ެ
ހެދުމާއި ެ

ރަގަޅަށް

ސވުމަށްދަންނަވަމެވެ.
ކުރިއަށްގެންދަވާގޮތަށް ހަމަޖެއް ެ
ތއް ބެލެހެއްޓުމަކީ،
ނ ަ
ވރުކުޅޭ ޢާއްމު ދަނޑުތަކާއި ބި ް
އޓުމާ،ކުޅި ަ
ނ ބެލެހެ ް
ދއި އެތަންތަ ް
 .66ޕާކްތައް ހެދުމާ ،މައިޒާންތައް ހަ ަ
މޖެއްސުމަށްޓަކައި
ނ ގޮތެއް ހަ ަ
ނ ރަގަޅަށްބެލެހެއްޓޭ ެ
ތންތަ ް
އކަތަކަށްވުމާއެކު ،އެފަދަ ަ
ރަށުކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ މަސަ ް
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބައްލަވައިގެން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހަކު ހަމަޖެއްސެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
ހރުދަނާ އުޞޫލެއް އާންމުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .67އިންޑޯ ކުޅިވަރުތައް ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާނެ ަ
 .68ނިލަންދޫގައިހުރި ޗިލްޑްރަން ސަރިވިސް ސެންޓަރާއިގުޅިގެން ،އިޖްތިމާޢީފޭރާން ރަގަޅުކޮށް ކުޑަކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި
ދންނަވަމެވެ.
ބޮޑުކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ރަށުގައިހިންގެންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ަ
 .69މުސްކުޅި ޙާލުދެރަ މީހުންގެ ކައިރިއަށް ކައުންސިލަރުން ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުންދާކަމީ މިކައުންސިލުން އުފަލާއިއެކު
އ
ތކަށްވެސް އެހީވުމަށް ފަންޑް ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓިފަ ި
ފާހަގަ ކުރާކަމެކެވެ .އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތް ަ
ވާކަންވެސް މިކައުންސިލުން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރާމެވެ.
 .70ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި ،މަރުކަޒު
ހރަށްވުރެ ބޮޑަށް
ޢ ޚިދުމަތާއި ގުޅިފައިވާކަންކަން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން މި ާ
ޤާއިމްކުރެވެންދެންވެސް އިޖްމާ ީ
ނދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ގ ް
ސަމާލުކަންދީ ބަލަހައްޓަމުން ެ
ދއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ދިގުމުއްދަތަކަށް ފޯކަސްކުރެވިގެން ރައްޔިތުންގެ
 .71ބިނާވެށި ޕްލޭނަކީ ،ވަރަށްފުޅާ ާ
ނިންމުމާއެކު

ކުރެވިފައިވާ

މަސައްކަތަކަށްވާތީ،

ށ
ޕްލޭނަ ް

ބަދަލެއް

ނ
ގެނައުމުގެކުރި ް

އެކަމަކާމެދު

ށ
ށ ބަދަލުގެނައުމަ ް
ވރާކުރުމަށްފަހުގައިނޫނީ ޕްލޭނަ ް
ވރާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝް ަ
ވަރަށްފުންކޮށްވިސްނައި ،މަޝް ަ
ހުށަނޭޅުއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ރަށުގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމަށާއި ،ފައިބަރ
ނ މާސްޓްޖެހުން
މަސައްކަތަށާއި ،ކުނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ނަރުދަމާގެ ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ،އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަ ް
ވތުގެ
ނންނަށް އެބާ ަ
އންސާ ު
ށބަލައިގެން ި
ސތަޤްބަލަކަ ް
ނ ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ ދުރު މު ް
ބ ް
ފަދަ ކަންކަމަށް ޕްލޭންގައި ި
ށ
އފަދަ ކަންކަމަ ް
ވތީ ެ
ބޑަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ާ
ނ ކުޑަވާނެގޮތުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ޮ
ކަންކަމުން އެންމެ ގެއްލު ް
ކމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މށް ފަހުގައި ަ
ވރަށް ބޮޑަށްބެއްލެވު ަ
ނ ަ
ތންތަނަށް ބަދަލުކުރައްވަންވާ ީ
ނ ަ
ބންތައް އެހެ ް
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ި
 .72މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ކައުންސިލުން ނަންގަވަމުން ގެންދަވާއިރު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ރަގަނޅަށް
ސްޕަވައިޒުކޮށް ބަލަހައްޓައި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅުވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ށ
ކށް ބުރަވާގޮތަ ް
މށާ ވަކިފަރާތަ ަ
ތށް މީހުން ނެގު ަ
އ ހަމަޖެހިފައިވާ ޢުޞޫލާއެއްގޮ ަ
 .73ކޮންޓްރެކްޓަށް މީޙުން ނެގުމުގަ ި
ދރީ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ގތަކަށް އި ާ
ކަންކަން ނުހިންގޭނެ ޮ
ޗ ހައްދާފައިވާކަން
ތތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ބަގީ ާ
 .74މިސްކިތާއި މިސްކިތު ގޯތި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ބަލައި ގޯ ި
ފާހަގަކުރަމެވެ.

އންދައި ހެއްދުން
ތރޭގައި ހިޔާލިބޭގޮތަށް ގަސް ި
އަދި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި މިސްކިތުގެ ގޯތި ެ

މުހިއްމުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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މން ގެންދެވުމަށް
ލހައްޓަ ު
ގންދާގޮތަށް ޤަޥާއިދުން ބަ ަ
ނތައްތައް މިހާރު ބަލަހައްޓަމުން ެ
 .75ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަ ް
އވެސް ކަމާބެހޭ
ދަންނަވަމެވެ .އަދި ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކަންތަ ް
ކރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ު
ނ ފާހަގަކުރަމެވެ .ރަށުގެ އެކިތަންތަނަށް ދަޅާއިފުޅި
 .76ރަށުތެރެއާއި ،މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓެމުންދާގޮތް ރަގަޅުކަ ް
އުކުމާ،ކުނިފަދަތަކެތި

ގ
އެޅުމު ެ

ފުރުޞަތު

ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން

މީހުންގިނައިން

އޅޭ
އެއްވެ ު

އ
ތަންތަނުގަ ި

ށ
މގެ އާދަތައް މީހުންގެ ކިބާގައި އަށަގެންނެވުމަ ް
ހމެނޭ ތަކެތި ޑަސްބިނަށް އެޅު ު
ޑަސްބިންބަހައްޓައި ކުންޏަށް ި
ކންގެއްލި ރަށަށް
ފދަތަކެތި އުކުމުން ރަށުގެ ރީތި ަ
ތނަށް އެ ަ
ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާ ،ރަށުގެ އެކިތަން ަ
ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ

މީހުންނަށް

ޚާއްޞަކޮށް

ފަތުރުވެރިންނަށް

ރަށާމެދު

ނުރަނގަޅުގޮތަކަށް

ގ
ދުށުމު ެ

ރއްޔިތުންނަށާއި
ރށުގެ ަ
ތ ސާފު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައި ަ
ލންތެރިކޮށް ރަށަކީ ރީ ި
ހ ު
ފުރުޞަތުކުޑަކުރުމަށް މީހުން ޭ
އ ކުރައްވަމުން
ރށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަ ް
ށ އިތު ަ
މ މާހައުލަކަށް ހެދުމަ ް
ޒިޔާރަތްކުރާމީހުންނަށް ހިތްގައި ު
ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ށ
ޓމުން ގެންދެވުމަ ް
އ ަ
ދން ބަލަހަ ް
ލހައްޓަމުން ގެންދާގޮތަށް ޤަޥާއި ު
އޓުމުގެ ކަންތައްތައް މިހާރު ބަ ަ
 .77މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެ ް
ނކަން ފާހަގަކޮށް
ނ ަ
ލ ނުހު ް
ށގެންވާ ގޮތެއްގައި އަ ި
ދަންނަވަމެވެ .ނަމަވެސް ބައެއް ޞަރަޙައްދުތަކުގައި އެންމެ އެކަ ީ
އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ދަންނަވަން.
 .78ކައުންސިލާއި ފެނަކައާއި އޮތް ގުޅޫންވެސް އެންމެ ރަގަނޅުނޫންކަން ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ފެނަކަ
ތތައް ހައްލުކޮށް
ނ ކުށްވެރިކުރަން .އަދި ދިމާވާ ދަ ި
މން ގެންދާތީ އެކަންވެސް މިއިދާރާއި ް
ބަދުނާމްކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަ ު
މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފެނަކައާއި ކައުންސިލާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަން.
ކއުންސިލުން ނިންމެވުމުގެކުރިން ރަށުރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދަވަމުން
 .79ރަށާގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ަ
ރށްވުރެ އިތުރަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯއްދެވުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް
ނުގެންދަވާކަން ފާހަގަކޮށް މިހާ ަ
ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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