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ކައުންސިލްތަކުން ތަންފީޛްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތްބަލައި ،އިދާރީ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި އެކަށަހަޅަންޖެހޭ
ސިޔާސަތުތައް އެކަށަހެޅުމާއި އެސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި އެއާގުޅޭ ޤަވާއިދުތައް ހެދުމާއި ،އެކި
ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބަލައި ،އެމަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުމަކީ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
މިގޮތުން ،މިމޮނިޓަރިންގ އަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް އެކި
މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތަކާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމަށާއި ،ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނުން
ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތްތައް

ދެމުންގެންދާގޮތާއި ،ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި

ވަސީލަތްތައް

ބޭނުންކުރެވެމުންދާގޮތާއި،

ރައްޔިތުންގެ

ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރާއި ،ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން އަމިއްލަޔަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށް،
އިޖްތިމާޢީ ،އިޤްތިޞާދީ ،ޘަޤާފީ އަދި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމަށް އެކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ
މަސައްކަތްތަކާއި ،އެކަންކަން އެމަގުންކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު މޮނިޓަރިންގ އެކެވެ.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރެވުނީ  4105މެއި 10ން 15އަށެވެ .މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ކަނޑައެޅި  10މުވައްޒަފުންނާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ
ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި  14ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ،ޖުމްލަ  15ބޭފުޅުންގެ ޓީމަކުންނެވެ.

އސަސާ
އ ް
ވނު މު ަ
ކރެ ު
މޮނިޓަރ ު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫން
ނަމްބަރ )7/2010 :ގެ  40ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަމިއްލަނަމުގައި ދައުވާކުރުމާއި ،ދައުވާލިބިގަތުމުގެ
ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޙްޞެކެވެ.

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނެވެ.
ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

މަޤާމްތަށް

ކަނޑައަޅާ

އެމަޤާމްތަކަށް

މުވައްޒަފުން

ޢައްޔަންކޮށް

ވަކިކުރަނީ

ކައުންސިލްގެ

ވހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ
ވއްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގަނީ ދި ެ
މަޝްވަރާއާއިއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ .އަދި މިމު ަ
ދށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަދާ ޤަވާއިދުތަކެވެ.
ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ަ
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އިދާރީ އޮނިގަނޑު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  4100މެއި 06ވަނަ ދުވަހު ،ފާސްކުރުމަށް ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމަށްފަހު 4100 ،މޭ  44ވަނަ ދުވަހު
ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ .ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އޮނިގަނޑުގައި  03އިދާރީ މުވައްޒަފުން
ހިމެނިފައިވާއިރު ،މި  03މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި މިސްކިތާއި ހެލްތުގެ މުވައްޒަފުން ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
އަދި 4102ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ބަދަލެއް ގެނެވިފައިނުވެއެވެ.

މުވައްޒަފުން
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގައި  4102ޑިސެމްބަރ 00ގެ ނިޔަލަށް ،ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ
ގޮތުގައި  01މުވައްޒަފުން ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައިވާ ފަންތިތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް
މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި

ޢަދަދު

ސީނިއަރ ސްޓާފް

10

ޓ
މިޑްލް މެނޭޖްމަން ް

11

ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ

01

ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

13

ޖުމުލަ

01
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ދއްކުވައިދޭ ޗާޓެކެވެ.
ތިރީގައި އެވަނީ ކައުންސިލްގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުގެ ނިސްބަތް ަ

މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތައް
0%

5%

ސީނިޔަރ ސްޓާފް

42%

މިޑިލް މޭނޭޖްމަންޓް
ސަޕޯޓް އޮފިސަރ

53%

ސަޕޯރޓް ސާރވިސް

ތިރީގައި އެވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގައި  4102ޑިސެމްބަރ 00ގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފުންގެ
ވލެކެވެ.
ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ތާ ަ
މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު
#

ޢަދަދު

ލެވެލް

0

އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް

13

4

މެދުމަދުރަސީ

10

0

ވ
ޘާނަ ީ

10

2

ވ
މަތީ ޘާނަ ީ

11

5

ސެޓްފިކެޓް

16

7

ޑިޕްލޮމާ

11

6

ޑިގްރީ

11

3

މާސްޓަރސް

11

1

ޕީ.އެޗް.ޑީ

11
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މ
ލއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީ ީ
ނޖެހޭ މަސައްކަތާއި ހުނަރަށް ބަ ަ
މަތީގައިވާ ތާވަލަށް ބަލާއިރު އެކިފަންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރަ ް
ފެންވަރު އެންގޭނެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
0%

އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަން ނެތް

0%

0%

މެދު މަދަރުސީ

37%

42%

ޘާނަވީ

0%

މަތީ ޡާނަވީ
ސެޓްފިކެޓް

5%

ޑިޕްލޮމާ

16%

ޑިގްރީ

0%

މާސްޓަރ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހުސްނުހީނާ ގޯޅި
ށ
ބ.އޭދަފު ި
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ނަންބަރު7713010 :

ފެކްސް7713510 :

އީމެއިލްeydhafushi@baa.gov.mv :
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ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ

އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް ،ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
އޭދަފުށީގެ ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ.

ކައުންސިލުގެ މަޞްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް
ގ
ޤނޫނު ެ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާ
 40ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ .މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި 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)

ނ
ރަށު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެ ް
ނސިލާ
ށ ކައު ް
ލން ތަންފީޒްކުރުމަށް ރަ ު
ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ރަށު ކައުންސި ު
ގތުގެ މަތީން ތަންފީޒް ކުރުން.
ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މިޤާނޫނުގައިވާ ޮ

(ރ)

ބލުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި އަތޮޅު
ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ެ
ކައުންސިލަށް

އެހީތެރިވެދީ،

ތަރައްޤީގެ

މަޝްރޫޢުތައް

ނފީޒްކުރުމުގައި
ތަ ް

އަތޮޅު

ކައުންސިލަށް

ބދާރީވެ ،މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު
ނނާއި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޖަވާ ު
ޖަވާބުދާރީވެ ،މިނިސްޓްރީތަކު ް
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން.
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(ބ)
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ނސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު
މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައު ް
ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދާ ހިންގުން.

(ޅ)

ށ
ވ ބާރާއި ،މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަ ު
ނސިލަށް ލިބިދީފައި ާ
ށން ރަށުކައު ް
މިޤާނޫނުގެ ދަ ު
ޖހޭ ކަންކަން ނިންމުން.
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިންމަން ެ

(ކ)

އޓުން.
ރަށުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެ ް

(އ)

ތޞާދީ ނުވަތަ
ނނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޤް ި
އ އެހެނިހެން ޤާ ޫ
ނނާ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާ ޫ
ފރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި އަދި
ނބިމާއި ަ
ނސިލްގެ ނަމުގައި ބި ް
ށ ކައު ް
ނންތަކަ ް
އިޖްތިމާޢީ ބޭ ު
ތކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި
މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތް ަ
އންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން.
މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކަ ު

(ވ)

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ

މަތިން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ރަށުގެ

ހ ޤައުމީ އިދާރާއިން ރަށު ކައުންސިލާ
ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ ބިމާބެ ޭ
ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ފަޅާއި ބިން އެކި ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން.
(މ)

އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި
ނ ހެދޭ
ށ ް
ދ ތަކެތި ،މިޤާނޫނުގެ ދަ ު
މިލްކުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަ ަ
ދނުމާއި ދޫކުރުން.
އހެން ފަރާތް ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ި
ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންެ ،

(ފ)

މށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ
ނންވާ ފައިސާ ހޯދު ަ
މށް ބޭ ު
ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގު ަ
ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި
ތތަކަށް
ލކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާފަރާ ް
ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި މަސްލަޙަތުތަކާއި މި ް
މށް ފަންޑު ދިނުން.
ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަ ަ

(ދ)

ގ ނަން ބަދަލުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރީގެ
ލވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލް ެ
ބދަ ު
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ަ
ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާވުން.

(ތ)

ނ ހެދޭ
ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެންދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މިޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ނ ފީ ކަނޑައެޅުމާއި ފީ ނެގުން.
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ ް

(ލ)

ނނާއެއްގޮތްވާ
ހން ނަގަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ޤާ ޫ
ދ އާއްމު ބޭނުމަށްޓަކާ ކޮންމެ ެ
މީހުންގެ އަމިއްލަ ބިންތަކާއި މު ާ
ނގުން.
ތންތަން ެ
ދލު ދިނުމަށްފަހު އެފަދަ ަ
ގޮތުގެ މަތިން ޢަދުލުވެރި ބަ ަ

(ގ)

ސލްގެ އުޅަދުފަހަރާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި،
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަންތަނާއި ކައުން ި
ދނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން.
ޕާކުފަދަ އާއްމު ތަންތަނަށް ނަން ި
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ޅވުމާއި
ގތުން ހު ު
ތން ނުވަތަ ދާއިމީ ޮ
ގތީގޮ ު
ތންތަން ވަ ު
ރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައިދާން ފަދަ ަ
ބަންދުކުރުން.

(ސ)

ހތެރިކަމާއި
ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެ ީ
އެއްބާރުލުން ދިނުން.

(ޑ)

ފނުވުން.
ތތަކަށް ޮ
ނފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާ ް
މިޤާނޫނުގައި ބު ެ

(ޒ)

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

(ޓ)

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

(ޔ)

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

(ޕ)

ދއިރާގައި
ޅގެން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ާ
ކައުންސިލްގެ އިހުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގު ި
ތކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙްޤީގު ކުރުމަށް
މ ު
އެއްވެސް މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހު ަ
ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން.

(ޖ)

ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން

(ޗ)

ވސް ކަންކަން ކުރުން.
ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫން ެ

ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ
ކައުންސިލުން

ދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
ރކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ާ
ތިރީގައިވާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯ ު

ނނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ.
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
(ހ)

ނ
އޓު ް
ރަށުގެ މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެ ް

(ށ)

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

(ނ)

މއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގުން.
ލހެއްޓު ާ
ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެ ެ
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(ރ)
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ށޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ
ނ ރަށް ގިރުން ހު ް
ވ ގޮތުގެމަތި ް
ގތް ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއް ޮ
އެއްގަމު ތޮށްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަ ނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

(ބ)

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

(ޅ)

ތ ކެއަރއާއި ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ
ވ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރައިމެރީ ހެލް ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތް ާ
އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

(ކ)

ގ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ،ބޮޑެތި މީހުން ެ
ތ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ނވަރުމަ ި
ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެ ް

(އ)

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

(ވ)

ޅވަރުގެ
އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި ،ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކު ި
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 ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ ެ
ދކުރުމާއި ބިމާ ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތް
ގޮތުގެ މަތިން ،ރަށުން ބިން ޫ
ކުރުމުގެ

ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހާގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ

ކއެކި ފަރާތްފަރާތުން ރަށުގެ ބިމާ ގުޅޭ
ކރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި އެ ި
ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގައި އިމާރާތް ު
މހައި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯރޑްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި
މބެހޭ އެން ެ
ގޮތުން ހިންގާ ބި ާ
ޓން.
ތގެ މަތިން ބެލެހެއް ު
މިނޫންވެސް ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮ ު
(ދ)

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

(ތ)

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން.

(ލ)

އޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއި ،ކަށުކަމާކެމީގެ
ޤަބުރުސްތާން ބެލެހެ ް
ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.
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(ގ)

އޓުން.
އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެ ް

(ޏ)

ނ އަދި
ދ ީ
ފހަގަކޮށްީ ،
ނ ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ާ
ނނާއި ޤައުމީ ގޮތު ް
ދީނީ ގޮތު ް
ޤައުމީ އިޙްތިފާލްތައް ބޭއްވުން.

(ސ)

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

(ޑ)

ރޭގަ ނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން.

(ޒ)

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

(ޓ)

ނޒާމެއް
ި
ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
ޤާއިމްކުރުން.

(ޔ)

ކފޭތަކާއި
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
ޓމާއި،
ބލެހެއް ު
ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ެ
މތްތައް
ނ ފީނަގައިގެން ،އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދު ަ
ޢާންމުންގެ އަތު ް
ތޒާމްކޮށް
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިން ި
ބެލެހެއްޓުން.

(ޖ)

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛްކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
އެހީތެރިވެދިނުން.

(ޗ)

ރަށުކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު
ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް
ޖސްޓްރީ
މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި ،އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި ،ރަ ި
ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލް ކުރުން.

(ހހ)

އޓުމާއި ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި
މރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެ ް
ދންނާއި ަ
އަލަށް އުފަންވާ ކު ި
ދރިއުޅެމުން
ހ ނުވެ ި
މސްމީހުންނާއި ،ރަށްވެ ި
ޖސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ީ
ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެރަށެއްގެ ރެ ި
އގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
ގެންދާ މީހުންނާއި ،އަދި އެރަށެ ް

(ހށ)

ރަށުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް
ދިނުން.
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ކައުންސިލަރުން
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
ށފައިވާ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.
ނތިޚާބުކޮ ް
ޤާނޫނުގެ 40ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އި ް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލަކީ އޭދަފުށި ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ.
މއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ނަ ާ
 .0އަލީ ވަޙީދު  -ރައީސް
 .4މުހައްމަދު ނައުރީފް – ނައިބް ރައީސް
 .0މުހައްމަދު ރިޒާ  -މެމްބަރ
 .2މުހައްމަދު ރާމިޒް  -މެމްބަރ
 .5އަހްމަދު އަފްޒަލް – މެމްބަރ
 .7ނައުޝާދު އަހްމަދު – މެމްބަރ
 .6ނާޒްނީން ޔޫސުފް – މެމްބަރ
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ފުރަތަމަ ބައި
އންނަ ގުޅުމާއި
އ ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޮ
ގމާ ި
 .0ކައުންސިލް ހިން ު
ލ
އކަތު މާޙައު ު
ކައުންސިލްގެ މަސަ ް
ދ
ވޢި ު
ޤ ާ
ނގާ ަ
 .0.0ކައުންސިލްގެ ހި ް
ވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 000ވަނަ މާއްދާގެ
ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ދި ެ
ލން އެކުލަވާލައި ފާސްކޮށްފައިވާ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ ހިންގާ
ގން ،ކައުންސި ު
ދަށުން ބާރުލިބި ެ
ޤަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
 .4ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް  4102ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާކަން.

އ
އދަލުވުންތަ ް
މ ބަ ް
 .0.4ކައުންސިލްގެ ޢާން ު
ގ ދަށުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު
ނ މާއްދާ ެ
މގެ ޤާނޫނުގެ 005ވަ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގު ު
އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމެއް ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމްކުރެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނނަ ދުވަހުގެ  14ދުވަސް ކުރިން ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް ލިޔުމުން
 .0ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ދަޢުވަތު ،ބައްދަލުވުން އޮ ް
ބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  10ދުވަސް ކުރިން މެމްބަރުންނަށް ލިޔުމުން ހިއްސާ ކުރާކަން.
މށާއިަ ،
މެމްބަރުންނަށް އަންގާކަ ަ
 .4ކައުންސިލުން

ކޮންމެ

އކު
ހަފްތާ ަ

ބޭއްވުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އާއްމު

ބައްދަލުވުން

ވނީ
ބާއް ަ

ހަފްތާގެ

ބުދަ

ނ އަންނަ މަސައްކަތު
ދުވަހުގައިކަމުގައިވާއިރު ،އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ބުދަ ދުވަހު ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ،ޖެހިގެ ް
ވ
ގ (ހ)ގައި ބާޔާންކޮށްފައި ީ
ގ ގަވާއިދުގެ 00ވަނަ މާއްދާ ެ
ގ ހިން ާ
ދުވަހު އެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ވާނެކަމަށް ކައުންސިލް ެ
މން ނުދާކަން.
ނަމަވެސް ،އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަ ު
4102 .0

ޖަނަވަރީ

10ން

4102

ޑިސެންބަރ

00އާއި

ހަމައަށް،

54

ޢާއްމު

ބައްދަލުވުން

ބޭއްވުމަށް

ށއި4102 ،ވަނަ އަހަރު  06ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް
ވންކަމަ ާ
ވފައިވަނީ  02ބައްދަލު ު
ލާޒިމްކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ބޭއް ި
އެޖެންޑާކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ

ސަބަބުން10 ،

ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިފައިނުވާކަން ކައުންސިލްގެ

ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނުކަން.
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ދލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން  10ބައްދަލުވުން ފިޔަވައި ދެން
 .2ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވިފައިނުވާ ބައް ަ
ރންނެއްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަން.
ވންތަކަށް ހާޒިރުވެފައިނުވަނީ ކޮން މެމްބަ ު
ބޭއްވިފައިނުވާ ބައްދަލު ު
ނގެ ޙާޟިރީ ދަށްކަމަށް
މބަރު ް
 4102 .5ޑިސެމްބަރ 42ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 02ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ،މެ ް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
 .7ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ޤަވާއިދުން ލިޔެ ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
ޓނީ އެއް
 .6ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ،ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ފައިލްކޮށް ބަލަހައް ަ
ފައިލްއެއްގައިކަން.
މގެ ކުރިން ،ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުންތަކަށް
ފއިވާ ބޮޑެތި ކަންކަން ނިންމު ު
 .3ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ނިންމާ ަ
އެކަންކަން އެޖެންޑާކޮށް ،ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާފައިވާކަން.
 .1ކައުންސިލަރުން އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު  3:01ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި
ހޒިރުވާނަމަ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލްތަކާއި އެއްގޮތަށް،
ލރުން އިދާރާއަށް ގަޑިޖެހިގެން ާ
ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،ކައުންސި ަ
ގަޑީ ލާރި ކަނޑަމުން ގެންދާކަން.
ތިރީގައި އެވަނީ  4102ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަރުންގެ ހާޟިރީ އެނގޭނެފަދަ ޗާޓެކެވެ.
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3

2
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
މށް
އން ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން  10ބައްދަލުވުން ބޭއްވެވު ަ
ނސިލަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ފަދަ ި
 .0ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައު ް
ދަންނަވަމެވެ.
 .4ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ،ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ވަކިން  14ފައިލްއެއްގައި
ނނަވަމެވެ.
ގންދިއުމަށް ދަ ް
ބަލަހައްޓަމުން ެ

އ
އދަލުވުންތަ ް
ބ ް
ކއްލި ަ
 .0.0ކައުންސިލްގެ ު
ގ
ދގެ ދަށުން ކައުންސިލް ެ
މގެ ޤާނޫނުގެ  007ވަނަ މާއް ާ
ހންގު ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
އޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.
ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ކައުންސިލުން  4102ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  12ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާކަން.
ށކަން.
ސލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަ ް
 .4ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައިވަނީ ކައުން ި
ލވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔެ ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
 .0ކައުންސިލުން  4102ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާ ކުއްލިބައްދަ ު
އދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާތައް
އޓަމުން ގެންދަނީ އާންމު ބަ ް
 .2ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާތަށް ފައިލްކޮށް ބަލަހަ ް
ގއިކަން.
ފައިލްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފައިލް ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ށ ދަންނަވަމެވެ.
މ ް
ނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ވަކިން ފައިލްއެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއު ަ
 .0ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވު ް

އ
މންތަ ް
 .0.2ކައުންސިލްގެ ނިން ު
އންސިލުން
ދގެ ދަށުން ކަ ު
މގެ ޤާނޫނުގެ  003ވަނަ މާއް ާ
އ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ ް
ރވޭ އަމުރުތަކަކީ ޞައްޙަ
ކރަންޖެހެއެވެ .މިގޮތަށް ހާމަނުކު ެ
ޢންމުކޮށް ހާމަ ު
ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ާ
އަމުރެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ވސް ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޢާއްމު ކުރަމުން
 .0ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވުން ބާއްވާތާ  14ދު ަ
ގެންދާކަން.
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ވމުން ނުދާކަން.
ބއެއް ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރެ ެ
 .4ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ަ
ކރެވިފައިވާކަން.
4102 .0ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ ހުރިހާ ނިންމުންތަކެއް އާއްމު ު
ނމުންތައް އާންމު ކުރަމުން ގެންދަނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދާރީ
 .2ކައުންސިލުން ނިންމާ ނި ް
ނފީޒު ކުރުމުގައި އިދާރީ
ނންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ތަ ް
މުވައްޒަފުންކަމާއި ،ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުން ކުރުމަށް ި
ކށްފައިވާކަން.
މުވައްޒަފުންގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ކައުންސިލަށް ލިބޭކަމަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަ ޮ
މން ގެންދާކަން.
ފއިލްކޮށް ބަލަހައްޓަ ު
 .5ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޒކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ދން ތަންފީ ު
 .0ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ޤަވާއި ު

 .0.5ކައުންސިލުން

ނ
ކންކަ ް
ަ

މއި
ނިންމު ާ

ނއި
ނސިލަރުން ާ
އ ް
ކަ ު

ރ
ދ ީ
އި ާ

ނގެ
ޒފު ް
މުވައް ަ

ނ
ޑނޭޝަ ް
މުޢާމަލާތާއި ކޯ ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނތަކަށް އިދާރީ ކަންކަން އެޖެންޑާ ކުރަނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މެދުވެރިކޮށްގެންކަން.
 .0ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވު ް
ބލުމަށް 14
ގ ގޮތް ެ
ކންމެ ސެކްޝަނެއްވެސް ހިނގާ ނުހިނ ާ
ސކްޝަންގެ ތެރެއިން ޮ
ެ
 .4ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ 10
ށ
ކން ކޮންމެ މެމްބަރަކަ ް
މބަރުންގެ މަސައްކަތްތައް ލިޔެވި ވަ ި
ވ ކަމަށާއި ،ކައުންސިލް މެ ް
ކައުންސިލަރުންނާ ހަވާލުކޮށްފައި ާ
ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަން.
 .0ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އޮންނަ ކަމުގައި
ކން.
ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ަ
 .2ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު ކަމަށް ކައުންސިލަރުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާކަން.
ގޅު ކަމަށް ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
 .5ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނ ަ
 .7ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކާއި ،ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެނގިފައިނުވާކަމަށް
ކން.
ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ަ
ކށް ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ދަތިތަކާ
 .6ބައެއް ކައުންސިލަރުން ޒިންމާ ނުނެގުމާއި ބައްދަލުވުންތަ ަ
ކުރިމަތިވާކަމަށް ބައެއް އިދާރީ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
 .3އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ރަނގަޅު ކަމަށް ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމާއި،
ކށްފައިވާކަން.
ފހަގަ ޮ
ތއް ވަގުތަށް ނުނިންމޭކަން ާ
އެހެންނަމަވެސް ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ަ
 .1ބައެއް ކައުންސިލަރުން ޗުއްޓީއަށް ދާއިރު އެ ކައުންސިލަރުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް އެހެން ކައުންސިލަރަކާއި
މށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން
ހން ކައުންސިލަރަކަށް ނޭންގޭކަ ަ
ހަވާލުނުކުރާތީ އެމަސައްކަތަކާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެ ެ
މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާކަމަށް ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
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ލބޭ
ރލުން ރަނގަޅަށް ި
ގ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާ ު
 .01މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޓީމެއް ެ
ކަމަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
ނ ފާސްކުރާ ކަންކަން އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނޭނގޭކަމަށް
 .00ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކު ް
މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
 .04ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކަމަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
 .00ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ރަނގަޅުކަމަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
 .02އެއް ސެކްޝަނެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތް އަނެއް ސެކްޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް
ނޭނގޭ ކަމަށް ގިނަ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
 .05އިމާރާތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި މަސައްކަތްކުރަންހުރި ވަސީލަތްތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭނުންވާ އެންމެ ހަލުވިމިނުގައި
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭކަމަށް ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
ވރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި،
މސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކު ެ
ގ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ަ
ތިރީގައިއެވަނީ ކައުންސިލަރުން ެ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ،ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި މެމްބަރުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި،
ތރީގައިއެވާ ސުވާލުތައް
ކައުންސިލަރުން އަދި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ި
ކުރުމުން ،ކައުންސިލަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެނެލިސިސް އެކެވެ .މި ސުވާލު ކަރުދާހަށް ޖަވާދު
ރޔާއާއި އިދާރީ ބައެއް
ދީފައިވަނީ މޮނިޓަރ ކުރިއިރު ކައުންސިލްގައި ތިއްބެވި  15މެމްބަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެ ި
މުވައްޒަފުންނެވެ.
 .0ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ،ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އޮވޭތަ؟
ރަނގަޅު

ވަރަށް ރަނގަޅު

0%

ކަމުދޭ
0%

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށް ކަމުނުދޭ

0%
40%

60%
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 .4ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި އޮންނަ ގުޅުން ކިހިނެއް؟
ރަނގަޅު

ވަރަށް ރަނގަޅު

0%

ކަމުދޭ
0%

ވަރަށް ކަމުނުދޭ

ކަމަކު ނުދޭ
0%
20%

80%

 .0ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ކިހިނެއް؟
ރަނގަޅު

ވަރަށް ރަނގަޅު

ކަމުދޭ
0%

40%

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށް ކަމުނުދޭ

0%
20%

40%
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 .2އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުންނާއި ޔުނިޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އިނގެނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟
ވަރަށް ރަނގަޅު

ކަމުދޭ

ރަނގަޅު

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށް ކަމުނުދޭ

0%
20%

20%

20%
40%

ބރުލުމާއި ދޭތެރޭ ދެކެނީ
 .5މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަމާއި އެއް ާ
ކިހިނެއް؟
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ކަމުދޭ
0%

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށް ކަމުނުދޭ

0%

22%

33%

45%

ނ ކިހިނެއް؟
 .7ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފަށް އެނގޭ މިންވަރާ ދޭތެރޭ ދެކެ ީ
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ކަމުދޭ

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށް ކަމުނުދޭ

0%
33%

45%

22%

0%
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ތރޭ ދެކެނީ ކިހިނެއް؟
 .6ކައުންސިލްގެ ރައިސާއި މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭ ެ
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ކަމުދޭ
0%
11%

ވަރަށް ކަމުނުދޭ

ކަމަކު ނުދޭ
0%
33%

56%

 .3ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެއް؟
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ކަމުދޭ

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށް ކަމުނުދޭ

0%
22%

33%

11%
34%

ނތައް މުވައްޒަފަށް އެނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟
މ ް
.1ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިން ު
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ކަމުދޭ

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށް ކަމުނުދޭ

0%
30%

40%

10%
20%

ޞަފްޙާ 76 :ގެ 42
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ހ މިންވަރަކަށް؟
ލބެނީ ކި ާ
 .01މަސައްކަތްކުރުމަށް ސްޕަވައިޒަރުގެ ކިބައިން މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ި
ރަނގަޅު

ވަރަށް ރަނގަޅު

11%

ކަމުދޭ

ކަމަކު ނުދޭ

11%

22%

22%

ވަރަށް ކަމުނުދޭ

34%

ނޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އިނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟
 .00އެހެން ސެކްޝަންތަކުންނާއި ޔު ި
ވަރަށް ރަނގަޅު

ކަމުދޭ

ރަނގަޅު

ވަރަށް ކަމުނުދޭ

ކަމަކު ނުދޭ

11%

34%

33%
22%

0%

 .04ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ އުސޫލްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް މުވައްޒަފަށް އެނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟
ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ކަމުދޭ

ކަމަކު ނުދޭ

ވަރަށް ކަމުނުދޭ

0%
44%

45%

11%

0%
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ރން
ކ ު
ނޓަރ ު
ޓ ކުރުމާއި މޮ ި
އ ރިޕޯ ް
ގގޮތް ބެލުމާ ި
 .0.7މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނ ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ލިޔުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން.
މުވައްޒަފުންނާ

 .4އިދާރީ

މަސައްކަތް

ހަވާލުކުރަނީ

ވރިޔާ
ޒިންމާދާރު ެ

ދުވަހުން

ކަމުގައިވާތީ

ކުރަންޖެހޭ

ދުވަހަށް

ދންކަން.
މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރެވޭ ކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ި
 .0މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބޭކަމަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
 .2ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރު އެނގޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިންކަން.
 .5ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެހެން ސެކްޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭނެކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމަތު
ދިންކަން.
4102 .7ވަނަ އަހަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައި ނުވާކަން.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ:
މށް
 .0ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގެ ކުރިން މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ހަދަމުން ގެންދެވު ަ
ދަންނަވަމެވެ.

އ
ސތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އުޞޫލުތަ ް
 .0.6މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެ ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ކައުންސިލުން

ފޯރުކޮށްދޭ

ޚިދުމަތްތައް

ދިނުމުގައި

ކރާނެ
ބޭނުން ު

އުސޫލުތަކެއް

ނުވަތަ

އެސް.އޯ.ޕީ

އެއް

އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން.
 .4ކައުންސިލްގައި

އެސް.އޯ.ޕީ

އެއް

ނުވަތަ

އުސޫލްތަކެއް

އކުލަވާލާފައި
ެ

ގ
ނެތުމު ެ

ބން
ސަބަ ު

ތތައް
ހިދުމަ ް

ފހަގަކޮށްފައިވާކަން.
ނށް ދަތިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ާ
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުވައްޒަފުން ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް ނުވަތަ އެސް.އޯ.ޕީ އެއް (ލޯކަލް
 .0ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދްމަތްތައް ދިނުމުގައި ބޭނު ް
އންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް
ނންކުރާނަމަ ކަ ު
ތށް) އެކުލަވާލައި ބޭ ު
ނވާފައިވާ ފޯމެޓާއި އެއްގޮ ަ
ނ ފޮ ު
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއި ް
ނ
ވތަ އެސް.އޯ.ޕީ އެއް ބޭނުން ކުރު ް
ދ އުޞޫލުތަކެއް ނު ަ
ނތީ ،އެފަ ަ
މވެ ފަސޭހަވެގެން ދާ ެ
ރހަ ަ
މިހާރަށް ވުރެ އިތުރަށް ފު ި
ރަނގަޅުވާނޭ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ޞަފްޙާ 76 :ގެ 47
6608300

6608301

secretariat@baa.gov.mv

www.baa.gov.mv

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 4102

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ލ
ޙއު ު
 .0.3މަސައްކަތުގެ މާ ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި ވަސީލަތްތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތަކުގައި ދަތިވާކަމަށް
ކން.
ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ަ
އ
ދތިވާކަމަށް ބައެ ް
ތށް ަ
ވމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަ ަ
 .4ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމާއި ކަންކަން ހިއްސާކުރުން މަދު ު
ކން.
ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ަ
ށ
 .0ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ދަތިވާކަމަ ް
ބައެއް ކައުންސިލަރުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާކަން.
 .2ރަސްމީ ގަޑީގައި ކައުންސިލަރުން ގިނަ ވަގުތުތަކެއް އޮފީހުން ބޭރުގައި ހޭދަކުރުމުގެ ސަބަބުން ،މަސައްކަތްތައް
ފހަރު ގުޅައިގެން
ލަސްވެ އަވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ދިގުލައިގެންދާކަމަށާއި ،ގިނަ ަ
ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ބައެއް އިދާރީ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
 .5މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ކުޑަވުން.
މށް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރިކަން.
ބބުން ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރިޓީ ނުބެލެހެއްޓޭކަ ަ
 .7ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ ސަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
.0ކައުންސިލުން

ނންމާ
ި

ނކަން
ކަ ް

ކުރުމުގައި

ގ
މުވައްޒަފުން ެ

ޚިޔާލާއި

މަޝްވަރާ

ހޯއްދަވަމުން

ށ
ގެންދެވުމަ ް

ދަންނަވަމެވެ.
.4ކައުންސިލަރުން ރަސްމީ ގަޑީގައި ،މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާގޮތަށް ގިނަވަގުތު އޮފީހުގައި ހޭދަކުރަމުން ގެންދެވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.

އ
ރ ވަސީލަތްތަ ް
 .0.1މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހު ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ހނަރު
އިންސާނީ ވަސީލަތާއި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ު
އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:
 .0ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ( 01ނަވާރަ) މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާކަން.
 .4ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކުރިން ރަށު އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރި
މުވައްޒަފުންކަން.
 .0ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮނޑި އަދި މޭޒު/ވަރކް ސްޓޭޝަން ހުރިކަން.
 .2ކައުންސިލް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ ( 13އަށެއް) ފޯނާއި ( 01ދިހައެއް) ކޮމްޕިއުޓަރާއި ( 10ތިނެއް)
ޕްރިންޓަރާއި ( 10އެކެއް) ފެކްސް މެޝިން ހުންނަކަން.
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ނ ހުންނަކަން.
ދމަތާއި ޖެމްސްގެ ހިދްމަތް ލިބެ ް
 .5ކައުންސިލްގައި އިންޓަނެޓްގެ ހި ު
ބބުން މަސައްކަތް މެދުކެނޑިފައިނުވާކަން.
 .7ކަރަންޓް އަދި ފޯނުފަދަ އަސާސީ ހިދްމަތެއް ނުލިބުމުގެ ސަ ަ
ބ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ
ތިރީގައިއެވަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރާއި މަޤާމްތަކުގައި ތި ި
ބތް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓު ތަކެކެވެ.
ފަންތިތަކުގެ ނިސް ަ

މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
0%

އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަން ނެތް
މެދު މަދަރުސީ

0%

0%

37%

42%

ޘާނަވީ

0%

މަތީ ޡާނަވީ
ސެޓްފިކެޓް

16%

ޑިޕްލޮމާ

0%
5%

ޑިގްރީ

ބތް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓް
މަޤާމްތަކުގައި ތިބި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުގެ ނިސް ަ

ސަޕޯރޓް ސާރވިސް

ސަޕޯޓް އޮފިސަރ

މިޑިލް މޭނޭޖްމަންޓް

ސީނިޔަރ ސްޓާފް

5% 0%
42%
53%

ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް:
 .0ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކައުންސިލަރުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނޭ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން.
 .4ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮނޑި އަދި މޭޒު/ވަރކް ސްޓޭޝަން ހުރިކަން.
ކމްޕިއުޓަރު ހުންނަކަން.
ހތެއް) ޮ
 .0ކައުންސިލަރުންނަށް ޚާއްސަ ( 15ފަހެއް) ފޯނާއި ަ ( 16
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ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް:
ކައުންސިލުން ލަފާކުރި ބަޖެޓް:
އަހަރު

ރިކަރަންޓް

ކެޕިޓަލް

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ޖުމްލަ

4102

6,190,000.00

110,000.00

-

6,300,000.00

ކައުންސިލަށް ލިބުނު ބަޖެޓް:
އަހަރު

ރިކަރަންޓް

ކެޕިޓަލް

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ޖުމްލަ

4102

5,253,038.00

152,360.00

-

5,405,398.00

 .0ކައުންސިލުން  4102ވަނަ އަހަރަށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ( 6,190,000.00ހަ މިލިއަން އެއްލައްކަ
ނުވަދިހަ ހާސް ރުފިޔާ) ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ކައުންސިލަށް  4102ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން
ދެއްވާފައިވަނީ ( 5,253,038.00ފަސް މިލިއަން ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ތިންހާސް ތިރީސް އައް ރުފިޔާ) ކަން.
ހރަށް ( 110,000.00އެއްލައްކަ ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ) ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
 .4ކައުންސިލުން  4102ވަނަ އަ ަ
ވސް ކައުންސިލަށް ސަރުކާރުން އެއަހަރަށް ދީފައިވަނީ ( 152,360.00އެއްލައްކަ
ކށްފައި ވީނަމަ ެ
ލިބޭނެކަމަށް ލަފާ ޮ
ފަންސާސް ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ) ކަން.
ފއިނުވާކަން .އަދި
 4102 .0ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ފީ.އެސް.އައި.ޕީއަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހިމަނާ ަ
ނވަނީ ކައުންސިލްތަކުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ފައިސާ
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އަށް ފައިސާ ހިމަނާފައި ު
ބޖެޓުގައި ހިމަނާތީކަން.
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ަ

ތިރީގައި އެވަނީ ކައުންސިލްގެ  4102ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެކެވެ.

 4102ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެނަލިސިސް
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ދެވަނަ ބައި
ނ
ނ ް
ގމުގެ ޤާނޫ ު
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން ު
ތ ދިނުމާއި
ޢލޫމާ ު
ޅމާއި މަ ު
އ ހުށަހެ ު
ޔންތަ ް
މކުރާ ލިޔެކި ު
ލޒި ް
ާ
ކައުންސިލަށް
ޓން
ޔންތައް ބެލެހެއް ު
ކ ު
ކައުންސިލްގެ ލިޔެ ި
ނޝަލް ޕްލޭން
ފއިނޭ ް
ގ ޕްލޭނާއި ަ
ރއްޤީ ެ
 4.0ކައުންސިލްގެ ތަ ަ
ނ
ދށު ް
ދގެ (ށ) ގެ ަ
މގެ ޤާނޫނުގެ  40ވަނަ މާއް ާ
 .0ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ކށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަ ަ
ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  14ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ،މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރުގެ ،އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް
ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަން ޖެހެއެވެ.
 .0ރަށު ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި
ގން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަށް ބަލައި ެ
ފއިވެއެވެ.
 10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ށ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  013ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ރަ ު
ތއްޔާރުކުރެވޭނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށެވެ.
ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ަ
ނ
ދށު ް
ދގެ (ބ) ގެ ަ
މގެ ޤާނޫނުގެ  013ވަނަ މާއް ާ
 .5ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ( 0ތިނެއް) މަސްދުވަސް ކުރިން ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް
އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް ރަށު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  10 ،14އަދި 013ވަނަ މާއްދާގެ
ނޝިއަލް ޕްލޭން
ގ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭ ް
ނސިލްގެ ( 15ފަހެއް) އަހަރު ެ
ކށްފައިވާ ކައު ް
(ބ)ގައި ބަޔާން ޮ
ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 4100ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން.
ޢ ކޮށްފައިނުވާކަން.
 .4ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން މުރާޖަ ާ
ތކަމާއިހުރެކަމަށް
ޖޢާ ކޮށްފައިނުވަނީ ބަޖެޓްގެ ދަ ި
 .0ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން މުރާ ަ
ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާކަން.
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ޓ
ޖ ް
ސއްކަތު ތާވަލާއި ބަ ެ
ކައުންސިލްގެ މަ ަ

އން އިދާރީ ދާއިރާގެ
މގެ ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާ ި
 .0ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ހރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް
ކއުންސިލުން ކުރިއަށް އޮތް އަ ަ
ގން ރަށު ަ
ޝލް ޕްލޭނަށް ބަލައި ެ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭން ަ
ތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ.
ނ
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  013ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވާގޮތު ް
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ،ރަށު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ
މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ.
ށ
ގ ދަށުން ކައުންސިލަ ް
މގެ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާ ެ
ހންގު ު
 .0ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
ށ ބަލައިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް
ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާއި ނަގާ ލޯނަ ް
އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  05ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްކުރަންޖެހެއެވެ .އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ
ށ ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ
ބޖެޓް ފާސް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ކައުންސިލުން ފާއިތުވި އަހަރަ ް
 05ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ަ
އ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ތ އަހަރުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަ ް
ތށް ކުރިއަށް އޮ ް
ތރު ނުވާނެ ގޮ ަ
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށްވުރެ އި ު
ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .އަދި ހިނގާ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވެންދެން ކައުންސިލްގައި އެނޫން
ވރާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
މައްސަލައަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝް ަ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގތަށް
ގން ތިލަފަތް ހަމަވާ ޮ
އށް ބަލައި ެ
ޖޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ަ
ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަ ެ
ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
ރށް
ށން ހިނގާ އަހަ ަ
ދ ު
ވނަ މާއްދާގެ ަ
ގ ޤާނޫނުގެ ަ 11
 .5ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު ެ
ޚރަދު ކުރަން ޖެހޭނަމަ އެފަދަ ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭ
މނޭ ކަމަކަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ަ
ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނުހި ެ
ރ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަ ީ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 4102 .0ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން.
ދ މަސައްކަތެއް
އފަ ަ
އންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ެ
ލ އެކުލަވާލުމަށް ދިމާވެފައިވާ ެ
 .4ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަ ު
ނނީ މުވައްޒަފުން ކައުންސިލްގައި މަދު ކަމުންކަމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަ ް
ށ
 .0މަސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާލާފައި ނުވިނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމަ ް
ކން.
ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ަ
އންސިލްގެ  10ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން  4102ވަނަ އަހަރުގެ
ވހު ބޭއްވުނު ކަ ު
 4102 .2ޖަނަވަރީ  05ވަނަ ދު ަ
އވާކަން.
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފަ ި
4102 .5

ވަނަ

އަހަރު

ކައުންސިލުން

ސަޕްލިމަންޓްރީ

ބަޖެޓެއް

އެކުލަވާލާފައި

ށ
ނުވާކަމަ ް

ކައުންސިލުން

ފާހަގަކުރިކަން.
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ތަރައްޤީގެ

ލނަށް
ޕް ޭ

އ
ރިޔާއަތްކޮށްގެންކަމަށާ ި

އެހެންނަމަވެސް

ކައުންސިލަށް ބަޖެޓް ލިބޭއިރު މުހިންމު ކޯޑުތަކުން ފައިސާ ކަނޑާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން ކުރަން
އ ނުކުރެވޭކަމަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރިކަން.
ބޭނުންވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަ ް
ހ ގޮތުން އާންމު
އންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބޭ ޭ
 .6ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާލާފައި ނުވާތީ ކަ ު
ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާކަން.
ރޜަރީއާ އޮޑިޓަރ
ޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓް ެ
ޓ ތައްޔާރުކޮށް މިނިސް ް
ޓ ސްޓޭޓްމަން ް
 .3ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެ ް
ށފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިންކަން.
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހިއްސާކޮ ް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނ
ވ ަ
އދާގެ (ނ) ަ 10
ވނަ މާ ް
ގމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 013
.0ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން ު
ގން ،ލަނޑުދަޑިތައް
މާއްދާގައިވާ ފަދައިން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަށް ބަލައި ެ
ހާސިލްވާގޮތަށް ،މަސައްކަތު ތާވަލާއި ކައުންސިލުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރައްވަމުން
ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

4.0

ޓ
އހަރީ ރިޕޯ ް
ރޕޯޓާއި ަ
ހގެ ި
ކައުންސިލްގެ ހަމަ ު

ށން
ދގެ (ހ) ގެ ދަ ު
މގެ ޤާނޫނުގެ  013ވަނަ މާއް ާ
 .0ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ  01ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ( 17ހައެއް) މަސްދުވަހު
ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް
ލާޒިމުކުރާ ކަމެކެވެ.
ދގެ (ށ) ގެ ދަށުން
މގެ ޤާނޫނުގެ  013ވަނަ މާއް ާ
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  01ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ
ނސިލަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެކެވެ.
ނން ކައު ް
ތަފްސީލު ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫ ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އން އެކުލަވާލާފައިވާ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ  4102ވަނަ އަހަރުގެ
 .0ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ި
ށ
ފުރަތަމަ  7މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަ ް
ހުށައަޅާފައިވާކަން.
ނ އެކުލަވާލާފައިވާ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ  4102ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ
 .4ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއި ް
ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅާފައިވާކަން.
 .0ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލުމުގައި ގޮންޖެހުމަކާއި ކުރިމަތިލާން ނުޖެހޭކަމަށް ކައުންސިލުން
ފާހަގަކުރިކަން.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނ
ނ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށު ް
 .0ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 013ވަ ަ
ނ
ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ ކައުންސިލްގެ 17މަހުގެ ރިޕޯޓާއި އެ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން ކައުންސިލު ް
ވފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ތައްޔާރުކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލައި މި ކައުންސިލަށް ފޮނު ާ
އަދި ރިޕޯޓާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކައުންސިލްގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ފާސްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އޑިޓް ރިޕޯޓް
 4.2ކައުންސިލްގެ ޮ
މ
ދށުން ކޮން ެ
ދގެ (ރ) ގެ ަ
މގެ ޤާނޫނުގެ  013ވަނަ މާއް ާ
ހންގު ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
ނސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ އަތޮޅު
އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  43ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކައު ް
ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ކައުންސިލްގެ 4102ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރެވިފައިނުވާކަން.
ލ
އ ނޭންގޭތީ މާ ީ
ޓގައި ހިމެނޭ ހަރުމުދަލުގެ އަގުތަ ް
ލންސް ޝީ ް
ށފައިވީނަމަވެސް ،ބެ ެ
 .4މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަން ފަ ާ
ތ
ބަޔާން ފުރިހަމަވެފައިނުވާކަން .އަދި ހަރުމުދަލުގެ އަގުތައް ބެލެހެއްޓިފައިނުވަނީ އެމުދާތަކުގެ އަގުތައް ނޭންގޭ ީ
ފއިވާކަން.
ކަމަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށް ަ
4102 .0ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި އެދުމަށް
މކުން ނިންމާފައިވާކަން.
ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވު ަ
ވސް އެމަސައްކަތް
ށ މަސައްކަތް ފަށާފައި ވީނަމަ ެ
ގ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކުރުމަ ް
4102 .2ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ެ
ވަކި ހިސާބަކުން ހުއްޓިފައިވާކަން.
ސ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
 4104 .5ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެހެން ނަމަވެ ް
އާއްމުކޮށްފައިވަނީ 4102ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ 03ވަނަ ދުވަހުގައިކަން.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .0އިންޓަރނަލް އޮޑިޓިންގ އަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލްގެ މާލީއްޔާތު ބަލަހައްޓާ
ފަރާތްތަކާއި އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޒިންމާދާރު ކުރެވި ލިޔެކިއުމާއި ހިސާބުކިތާބު
ށ އިތުރަށް ބާރުވެރިކުރުވާ
މ ް
އ ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރު ަ
ނންތަކާ ި
ކރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާ ޫ
ކން ު
ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަން ަ
އސްލާހުކޮށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު
ނ ހަމަމަގުން ކައްސާލައިގެން ދާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަންކަން ި
ކަމަކަށްވާތީއާއި އެފަދަ ކަންކަ ް
އެޅޭނެކަމަކަށްވާތީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި ކައުންސިލުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް
އެއޮޑިޓުން ފާހަގަވާ ކަންކަން އިސްލާހުކުރުން މުހިންމެވެ.
 .4މާލީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާން
ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ވއިދުން ތަންފީޒްކުރައްވަމުން ގެ ް
ކން ޤަ ާ
 .0ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުންތަކުން ނިންމާ ކަން ަ

ރން
 4.5ކައުންސިލުން ޚަރަދުކު ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ
ގންނެވެ.
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
.0

ނ
ނއި ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދީގެންކަން އެނގޭކަ ް
ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން ާ

.4

ގ ޚަރަދެއް ކުރާނަމަ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ،ނައިބްރައީސް އަދި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
10,000.00ރ އަށްވުރެ ދަށު ެ
15

ސޮއިކުރާގޮތަށް،

4102ވަނަ

މާރިޗް

ދުވަހު

ކައުންސިލްގެ

ވނު
ބޭއް ު

ނ
14ވަ ަ

ނ
ބައްދަލުވުމު ް

ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
.0

10,000.00ރ އިން މަތީގެ ޚަރަދެއް ކުރާނަމަ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ،ނައިބްރައީސް ،ކައުންސިލް ހުރިހާ
ނސިލްގެ 14ވަނަ
މެމްބަރުން އަދި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސޮއިކުރާގޮތަށް 15 ،މާރިޗް 4105ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައު ް
ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފައިވާކަން.

.2

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަކިން
ބަލަހައްޓާކަން.

.5

ކައުންސިލުން

ޚަރަދުކޮށްގެން

މާލެ

ދާ

ދަތުރުތަކުގައި

ފައިސާ

ތރަށް
އި ު

އެފައިސާ

ދެވިފައިވީނަމަވެސް

ކައުންސިލަރުން އަތުން އަނބުރާ ނަގާފައިނުވާކަން.
.7

ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ކައުންސިލްގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވާކަމަށާއި އަދި އެބަޖެޓް
ތށް ޖެނުއަރީ މަހުގެ 05ގެ ކުރިންކަން.
ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ 17ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮ ަ

.6

ލޔެކިޔުންތައް ހަމަ ކޮށްފައިނުވާކަން.
ކައުންސިލުން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތު ހިންގާއިރު ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ި

.3

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ 12ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް  5%އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި
ރައްކާކޮށްފައިވާކަން.

.1

4102

ވަނަ

އަހަރު

ސަރުކާރުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ބަޖެޓުން

20%

އަހަރު

ނިމެނިކޮށް

ސަރުކާރުން

އުނިކޮށްފައިވާކަން.

 .0ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން
ނ ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޒިންމާކޮށްފައިވާކަން.
 .0.0ކައުންސިލްގެ ސްޓޮކު ބެލެހެއްޓު ް
 .0.4ކައުންސިލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތާއި ފައިނޭންސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއްމުވައްޒަފެއްކަން.
ލޔެގެންކަން.
މން ގެންދަނީ ފޮތެއްގައި އަތުން ި
 .0.0ކައުންސިލްގެ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަ ު
މން
ނވާގޮތް ބަލަހައްޓަ ު
 .0.2ކައުންސިލްގެ ޚިދްމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދާ ،ސްޓޮކަށް ވާ ު
ގެންދާކަން.
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ނދަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ނުލިބިކަން.
 .0.5ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރަމުން ގެ ް
 .0.7މުވައްޒަފަކު ސްޓޮކުން އެއްޗެއް ބޭނުންވުމުން ފޮތުގައި ލިޔުމަށްފަހު ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން މުދާ ދޫކުރަމުން
ގެންދާކަން.
ބލަހައްޓަމުންދާކަން.
 .0.6ސްޓޮކުން ދޫކުރާ ތަކެތީގެ ބާކީ ަ
 .0.3ސްޓޮކަށް ތަކެތި ގަންނަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކަން.
ބގަތުމަށްއެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން ނޫންކަން.
ލ ި
 .0.1ސްޓޮކުން ތަކެތިނަގަނީ މުދާ ި
ނސިލްގައި ބޭނުން ކުރަމުން ނުދާތީ އެ ފޯމުގެ އަޞްލު ސްޓޮކް ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ
 .0.01މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭފޯމް ކައު ް
މން ނުގެންދާކަން.
މުވައްޒަފު ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަ ު
 .0.00ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަކެތީގެ ރެކޯޑާއި ،ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރާ ގޮތުގެ ރެކޯޑް ބާކީ ބަލަހައްޓަނީ މާލިއްޔަތު
ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
މށް ދަންނަވަމެވެ.
ބގަތުމަށް އެދޭ ފޯރމު ބޭނުންކުރު ަ
 .0ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގާއިރު މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބުނާ މުދާ ލި ި
 .4ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ފައިނޭންސް މަސައްކަތް ތަފާތު  14މުވައްޒަފަކަށް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 .4ތަކެއްޗަށް އޯޑަރ ކުރުން
ނގެންކަމަށާއި ،ފޯމެއް
 .4.0މުދަލަށް އޯޑަރކުރަނީ ބަޖެޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު ގާތުގައި އަނގަބަހުން ބު ެ
މެދުވެރިކޮށް ނޫންކަން.
ކން.
 .4.4މުދަލަށް އޯޑަރކުރާ ފޯމް ކައުންސިލުން ބޭނުން ކުރަމުން ނުދާ ަ
 .4.0މުދަލަށް އޯޑަރކުރާ ފޯމް ތައްޔާރުކުރަނީ މުދާ ގަންނަންއެދޭ ފޯމް އޮވެގެން ނޫންކަން.
ނކުރަމުން ނުދާތީ ވަކި ޤަވާޢިދެއް ދަށުން ޢަމަލުކުރަމުން ނުދާކަން.
ނ ް
 .4.2މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް ބޭ ު
ނނާއި ބަޖެޓުން ފޯމްތައް
 .4.5މުދަލަށް އޯޑަރކުރާ ފޯމް ބޭނުން ކުރަމުން ނުގެންދާތީ ،ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރާތު ް
ފައިލްކޮށްފައި ނުވާކަން.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .0މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އޯޑަރ ފޯމް ބޭނުންކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ކރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .4މުދަލަށް އޯޑަރ ކުރާ ފޯމްގެ ކޮޕީ ބަލަހައްޓައި ޤަވާއިދުން ފައިލް ު
 .0ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް
0111/- .0.0ރ (އެއްހާސް) ރުފިޔާ އާއި 45111/-ރ (ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގުގެ މުދާ ޖުމްލަ
ގޮތެއްގައި ހޯދާފައިވަނީ  10ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަން.
ނމަ އެކަން ލިޔުމުން ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާކަން.
ލބޭ ަ
 10 .0.4ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ނު ި
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ދއިގެން އެކަން ކުރިޔަށްގެންދާކަން.
 .0.0ކުއްލިޔަކަށް އެއްޗެއް ގަންނަންޖެހޭނަމަ  10ތަނުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯ ަ
45111/- .0.2ރ ( ފަންސަވީސް ހާސް ) ރުފިޔާއާއި0511111/- ،ރ (އެއްސަތޭކަފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ
ކން.
އަގުގެ މުދާ އިޢްލާންކޮށް ބިޑަށް ހުޅުވާލުމަކާއިނުލާ ހޯދާފައި ނުވާ ަ
ޢލޫމާތު ކަރުދާސް،
އ ހޯދުމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައިވާ އިޢްލާން ،މަ ު
 .0.5ބިޑްކޮށްގެން ހޯދަންޖެހޭ މުދާތަ ް
ނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އަދި ބިޑްކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ތަކުގެ ޙާޟިރީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން.
ބިޑްކޮމިޓީ ބައްދަލުވު ް
 .0.7ބިޑްކޮށްގެން ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އެގްރިމެންޓް ކުރެވިގެންކަން.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނމަ އެކަން ލިޔުމުން ފާހަގަކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ލބޭ ަ
 10 .0ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ނު ި
ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް:
 .0.6ކައުންސިލުން ވައުޗަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން.
 .0.3ކޮންމެ އެކައުންޓަކުން ޚަރަދުކުރުމަށް ވަކި ވައުޗަރ ފޮތެއް ގެންގުޅޭކަން.
ޒންމާކޮށްފައިވާކަން.
 .0.1ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކިމުވައްޒަފަކާ ި
ޓމުން ގެންދާކަމަށާއި ،ފައިސާ ދައްކާ ނިމުމުން
ލހައް ަ
ލޕްބޯޑަށް ޖެހުމަށްފަހު ބަ ަ
 .0.01ފައިސާ ނުދައްކާ ބިލްތައް ކް ި
ފައިލްކުރަމުންދާކަން.
ގންދާކަން.
 .0.00ފައިސާ ދައްކާބިލްތައް ވަކިން ފައިކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ެ
 .0.04ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދާކަން.
ހއްޓާ އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދާކަން.
 .0.00ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ބަލަ ަ
 .2ވައުޗަރ ރެޖިސްޓްރީ
ތށްކަން.
 .2.0ވައުޗަރ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮ ަ
ކމުގައި ވީނަމަވެސް
 .2.4ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް ނޫން ަ
އ ހިމެނިފައިވާކަން.
ޤަވާޢިދުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެ ް
ނދާކަން.
 .2.0ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެކްސެލް ޝީޓެއްގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެ ް
ށ އޯޑަރކުރާ ފޯމްގެ
 .2.2ވައުޗައިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުދާ ގަންނަންއެދޭ ފޯމާއި މުދަލަ ް
ލފޯމްގެ
ހން ނަމަވެސް ބިލާއި ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަ ާ
އަޞްލު ނުހިމަނާ ކަމަށާއި އެ ެ
އަޞްލު ހިމަނައިގެންކަން.
 .2.5ވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން.
 .5ޗެކު ރެޖިސްޓްރީ
ވސް ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއެއް ފޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން
 .5.0ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމަށާއި ،އެހެން ނަމަ ެ
ގެންދާކަން.
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 .5.4ޗެކް ރަޖިސްޓްރީން ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ އެކައުންޓަށް ބާކީ ކުރުމާއި އެކައުންޓުން ކުރަމުންދާ ޚަރަދުގެ މަޢުލޫމާތުތައް
އެގޭކަން.
މގައި ވީނަމަވެސް
ނން ކަ ު
ޫ
ނމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް
ަ
ގ
 .5.0ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު ެ
އވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނިފައިވާކަން.
މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ހިމަނާފަ ި

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނ
 .0ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލައި ބަލަހައްޓަމު ް
ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .7އަތްމަތީ ފައިސާ (ޕެޓީ ކޭޝް) ގެ ހިސާބު
 .7.0އަތްމަތީ ފައިސާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ގެންގުޅެމުން ނުދާކަން.
 .6ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު
ކން.
 .6.0ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ބޭނުންކުރަމުން ނުދާ ަ
 .6.4ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާ  0:11އާއި  4:11އާއި ދެމެދު ބޭންކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަމުން
ގެންދާކަން.
 .3އާމްދަނީ ފައިސާ
 .3.0ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު ފައިސާ ،ފައިސާ ދެއްކިފަރާތް ،ޢަދަދު
ދ ރަސީދުފޮތްތައްކުގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު ހިމަނާފައިވާކަން.
އެގޭގޮތަށް ރަސީދު ނަންބަރު އަ ި
ދނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ކަން.
ބލަހައްޓަމުން ގެން ަ
 .3.4އާމްދަނީ ފައިސާގެ ދުވަހުފޮތް ަ
 .3.0ފައިސާ

ބަލައިގަންނަ

މުވައްޒަފާއި

ފައިސާ

ޖަމާކުރެވެންދެން

ބަލަހައްޓާ

މުވައްޒަފާ،

މކުރާ
ޖަ ާ

މުވައްޒަފަކީ

އެއްމުވައްޒަފެއްކަން.
 .1ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް
 .1.0ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރ މަހު ހިސާބު ނިންމާއިރު ބޭންކުން ދައްކާ ބާކީއާއި އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ
ބާކީ ދިމާވާކަން.
 .1.4ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓަމަންޓް ޑިސެމްބަރ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ތައްޔާރުކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް
ފޮނުވާފައިވާކަން.
ޓ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން.
 .1.0ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަން ް
 .01ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްޓްރީ
 .01.0ކައުންސިލުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން.
 .01.4ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވެމުން ނުދާކަން.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ގ
ފހަގަކުރެވުނެވެ .ހަރުމުދަލު ެ
ތރު ފުރިހަމަނޫންކަން ޓީމަށް ާ
ގ ދަފް ަ
މން ގެންދާ ހަރުމުދަލު ެ
 .0ކައުންސިލްގައި ބަލަހައްޓަ ު
ނބެލެހެއްޓިއްޖެ
މކަމެކެވެ .ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރު ބަރާބަރަށް ު
ހން ު
މން ގެންދިއުމަކީ ވަރަށް މު ި
އޓަ ު
ށ ބަލަހަ ް
ދަފްތަރު ބަރާބަރަ ް
ނަމަ ތަނުގެ މުދާ ގެއްލުނަސް އެނގޭކަށް ނޯންނާނެއެވެ .އަދި ދަފްތަރުގައި ހުރިމުދަލަކީ ކައުންސިލްގައި ހުރި
ހުރިހާމުދަލެއްކަމެއް ވެސް އެނގޭކަށް ނޯންނާނެއެވެ .ވީމާ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގައި ވާގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރު
ބރާއި ސީރިއަލް ނަންބަރު
ނ ަ
މށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ހަރުމުދާ ދަފްތަރަށް ލުމުގައި މޮޑެލް ނަ ް
ބަރާބަރަށް ބެލެހެއްޓު ަ
ނނަވަމެވެ.
ތރު ބެލެހެއްޓުމަށް ދަ ް
ދފް ަ
ތން ވަކިން އެނގޭނޭގޮތަށް ަ
ދަފްތަރުގައި ނޯޓުކޮށް މުދާހުރި ަ

ނ
އޓު ް
އ ބެލެހެ ް
ކޑްތަ ް
ނގެ ރެ ޯ
ޒފު ް
 4.7މުވައް ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ
ތއްޔާރުކޮށްގެން ކަން.
ޓމުން ގެންދަނީ ފޮތެއްގައި ލިޔެ ަ
 .0.0މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބަލަހައް ަ
 .0.4ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން އެމަހުގެ ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރާކަން.
 .4ވަޒީފާގެ ބަޔާން އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން
 .4.0ވަޒީފާ

ބަޔާން

އ
އެކުލަވާލާފަ ި

ވީނަމަވެސް

އެވަޒީފާ

ޔންތަކަކީ
ބަ ާ

ކައުންސިލްތައް

ފދުމުގެ
އު ެ

ކުރިން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޔާންތަކެއްކަން.
 .4.4ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާފައިވާކަން.
.4.0ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެވެސް ވަޒީފާ ބަޔާން އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައި
ފައިލްކޮށްފައިވާކަން.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ޓށް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފުން ލައްވާ ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު
 .0މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ،ފަހުގެ ފޯމެ ަ
ފައިލް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .4ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް ހަދަމުން
ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .0އޮފީހުގެ މަޤާމްތަކުގައި ތިބި ދާއިމީ މުވައްޒަފުން އެނގޭ ގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ޤަވާއިދާއި
ޓވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައް ަ
 .0ސްޓާފް އެޕްރެއިސަލް
 4102 .0.0ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިނުވާކަން.
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 .2ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން
ގންދާކަން.
 .2.0ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕާރސަނަލް ފައިލް ތައްޔާރުކޮށް ވަކިން ބަލަހައްޓަމުން ެ
 .2.4ފައިލްގެ ބޭރުގައި ރެކޯޑްކާޑު ނަންބަރު ޖަހާފައިނުވާކަން.
ޓމުންދާކަން.
 .2.0ފައިލްތައް ވަކިމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައް ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
މުވައްޒަފުންގެ ފައިލްތައް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އެގޮތުން ނަންބަރު

.0

ނބަރުދީ އަޕްޑޭޓް ނުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފައިލްތައް އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ނުދީވައި ފައިލްތަކަށް ނަ ް

 .5ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓަރީ
 .5.0އޮފީހުގެ މަޤާމްތަކުގައި ކުރިން އުޅެފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި މިހާރުގެ މުވައްޒަފުން އެގޭގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ
ކން.
ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓިފައި ނެތް ަ
 .5.4މިހާރުގެ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މަޢުލޫމާތުތައް ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނިފައިނުވާކަން.
 .7މުސާރަ ޝީޓް
ނދާކަން.
 .7.0މުސާރަ ޙަވާލުކުރާ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެ ް
ދ އެއްގޮތަށްކަން.
 .7.4މުސާރާ ޙަވާލުކުރާ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢި ާ
ނސިލުން މައުލޫމާތު
މސާރަ ދީފައިވާނެ ކަމަށް ކައު ް
ށ ު
ހތަނަ ް
ޖހޭ މުއްދަތުގައި މި ާ
 .7.0މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭން ެ
ދީފައިވާކަން.

ނ
ޓ ް
ހއް ު
ކޑް ބެލެ ެ
ކލަވާލާ ކޮމިޓީތަކުގެ ރެ ޯ
 .4.6ކައުންސިލުން އެ ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީ ތަކަކީ:
-

ބިޑް ކޮމިޓީ ( 15މެމްބަރުން)

-

ޓްރަސްޓް ކޮމިޓީ ( 13މެމްބަރުން)

ނސިލްގެ ބޭރުން
ށ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންކަމާއި ،ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ކައު ް
 .4ބިޑް ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ އޭދަފު ީ
ނސިލުން ފާހަގަ
ށ ކައު ް
ލބޭތީކަމަ ް
ވ އެއްބާރުލުން ނު ި
ނގެ ފަރާތުން އެންމެ އެދެ ޭ
ހ ް
މީހުން ހަމަނުޖެއްސެނީ އެމީ ު
ކޮށްފައިވާކަން.
ބރުން މީހަކު ހިމަނައިފިނަމަ އެމީހެއްގެ ހާޒިރީ ދަށްވާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަ
 .0ބިޑް ކޮމިޓީގައި ކައުންސިލުން ޭ
ކޮށްފައިވާކަން.
ތތަކަށް ބިޑް ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވި ގޮތްތަކެއް ނިންމާފައިވާކަން.
 .2ބިޑްކޮށްގެން ހޯދާއިފައިވާ ޚިދުމަ ް
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 .5ބިޑް ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ އަދި ޔައުމިއްޔާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން.
 .7ހިޔުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަން.
ގއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގާއިމްވެފައި
ފށީ ަ
 .6ހިޔުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައި ނުވަނީ އޭދަ ު
ނ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު
މ ޭ
ހުރުމާއިއެކު ،އެއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އޭދަފުށީގައި ހި ެ
އުފައްދާފައިވާ ހިޔުމަން

ރިސޯސް

ނއި ގުޅޭ
ކޮމިޓީން ،މުވައްޒަފުން ާ

އެންމެހާ

ކަންކަން ނިންމާތީކަމުގައި

ކން.
ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދީފައިވާ ަ
 .3ޓްރަސްޓް

ކޮމިޓީ

އެކުލަވާލާފައިވަނީ

އޭދަފުށީގައި

ހުރި

ސަރުކާރުގެ

އެކި

މުއައްސަސާތަކުގެ

ބޭފުޅުން

ހިމަނައިގެންކަން.
 .1ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓުން ކުރާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރަނީ މިކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ މަޝްވަރާކޮށް
ފާސްކޮށްގެންކަން.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނއްވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު
މ ު
އ ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ހި ެ
 . 0ބިޑް މޮމެޓީގައި އޭދަފުށީގަ ި
ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
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ތިންވަނަ ބައި
ދމަތްތައް
 .0ކައުންސިލުން ދޭ ޚި ު
ރށު
ދގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ަ
މގެ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއް ާ
ހންގު ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
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 ަ
 .0.0މަގުތައް ހެދު ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ސލްގެ  02ވަނަ
ށ އިސްލާހުގެނައުމަށް ކައުން ި
ދ ް
ނ މިހާރު ހެދިފައިވާ ޤަވާއި ަ
ބހޭގޮތު ް
 .0މަގު ބަންދުކުރުމާއި ެ
ވސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވާކަން.
މފައިވީނަމަ ެ
ބައްދަލުވުމުން ނިން ާ
 .4މަގުތަކުގައި ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމަށް ކައުންސިލްގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާ،
އެތަކެތި  10މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނެގުމަށް އެތަކެތީގެ ވެރި ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް ކައުންސިލުން
ނިންމާފައިވާކަން.
މ
މށް ދެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނަގައިފިނަ ަ
 .0މަގުތަކުގައި ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނެގު ަ
ވސް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި ފަހުން އެގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާކަން.
ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިގެން ނެގުމަށް ެ
 .2ފެންހެދޭ ބައެއް މަގުތަކަށް  4102ވަނަ އަހަރު  14ފަހަރެއްގެ މަތިން ވެލިއަޅާ މަގުތައް އެއްވަރު ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަން.
ޓމަށް އެކަށީގެންވާ
ބލެހެއް ު
ތތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުން މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ެ
 .5ބަޖެޓްގެ ދަ ި
އވާކަން.
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފަ ި

ނ
ނއްތާލު ް
ގއި ކުނި ަ
ގތެއް ަ
ރ ޮ
ނވާ ރައްކާތެ ި
 .0.4އެކަށީގެ ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާނެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ނސިލުގެ  12ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސާފައިވާކަން.
މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވާތީ ކައު ް
ނ
ވތީ ވަގުތީ ގޮތު ް
 .4އިރުވައި މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރު ކުނި އަންދާނަމަ އެސަރަހައްދުގައި އުޅޭ އާއްމުންނަށް އުނދަގޫ ާ
ކުނިގޮނޑު ހުޅަނގު ދެކުނު ކަންމައްޗަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
 .0ކުނިގޮނޑު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އެކްސްކަވޭޓަރގެ ޑްރައިވަރަށް ގަޑިއަކަށް 051ރ .ގެ އުޖޫރައެއް
ލގެ  44ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
ދިނުމަށް  46އޮގަސްޓް  4102ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސި ް
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އޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  14ބިދޭސީން ގެނައުމަށް 05
ޑ ސާފުކޮށް ބެލެހެ ް
 .2އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުނިގޮނ ު
އޮކްޓޯބަރ  4102ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  43ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަން 4105 ( .ވަނަ
އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބިދޭސީން ގެނެސްފައިވާކަން).
ވަނަ

4102 .5

އަހަރު

ކައުންސިލަރުންނާއި

ކައުންސިލް

މުވައްޒަފުންނާއި

އިދާރާގެ

އޭދަފުށީގައި

ހުރި

މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކުނިގޮނޑު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް
ކން.
ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ަ
އ ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި އެކަން ކުރުމަށް
 .7އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެ ް
އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ނުވާކަން.

ނ
ގ ް
ހން ު
މނަލް ި
ފރީ ޓާރ ި
މއި ެ
މއި ފާލަ ާ
ބލެހެއްޓު ާ
މރާމާތުކޮށް ެ
 .0.0ބަނދަރު ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ބަނދަރު

މަރާމާތު

ކުރުމާއި ފާލަން

މަރާމާތު

ކުރުމަށް

4102

ވަނަ

އަހަރު

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

ކުރެވިފައިނުވާކަން.
ކރެވުނު ފަރާތް،
ލގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލް ު
ނ ް
 .4އޭދަފުށީގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެރީ ޓާރމި ަ
އެގްރިމެންޓާއި ޚިލާފް ވެފައިވާތީ އެއެގްރީމެންޓް ބާތިލް ކުރުމަށް  04މާރޗް  4102ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު
ކައުންސިލްގެ  10ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަން.
 .0ފެރީ ޓާރމިނަލް އިމާރާތްކުރުމަށް އަލުން އިއުލާން ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
 .2ފެރީ ޓާރމިނަލް އެޅުމަށް ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް އަޅާދޭ ފަރާތަކަށް އަކަފޫޓަކަށް  51ލާރިޔަށް 05
އންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން.
އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދިނުމަށް ކަ ު
އނުވާކަން.
 .5ފެރީ ޓާރމިނަލް އެޅުމަށް ފަހުން އިއުލާން ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފަ ި

ނ
ރމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓު ް
މ ާ
އގަމު ކަނޑުތޮށި ަ
ޓވުމާއި އެ ް
ހއް ު
ރން ު
 .0.2ރަށްގި ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނ 100,00.00ރ
ޓ ް
އޔާތަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެ ު
ރއު ފެށުމަށް ބާއްވާ ރަސްމި ް
 .0ރަށުގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝް ޫ
(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން.
ނ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައިވާކަމަށާއި
 .4ހިއްކިބިމުގެ ފަސްގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރަން ފެށުމާއި ގުޅިގެ ް
ނސިލުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް.
އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޖާބަދީފައިނުވާކަމަށް ކައު ް
ށ
ހއްޓުމަށް  4102ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވާކަމަ ް
 .0ކަނޑުތޮށި މަރާމާތުކޮށް ބެލެ ެ
މށް.
ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަ ަ
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ނ
ޓ ް
ހއް ު
އއި ،ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ބެލެ ެ
ޚނާ ާ
ނއި ،ފާ ާ
ޓއި ،ފެ ާ
 .0.5ކަރަން ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނ
ގ ނިޒާމް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ،އެކަންކަން ބަލަހައްޓަމު ް
 .0ކަރަންޓާއި ފާހާނާއާއި ނަރުދަމާ ެ
މތު ދީފައިވާކަން.
ފރާތުންކަން ކައުންސިލުން މައުލޫ ާ
ގެންދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ަ
ނފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އުތުރަށް އޮތް ޕާކްގައި ވަޅެއް ބެހެއްޓުމާއި
 .4ލޯންޗްފަހަރާއި ދޯނިފަހަރަށް ފެ ް
ށ
ނ ބައްދަލުވުމަ ް
މށް  41ޖެނުއަރީ  4102ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  14ވަ ަ
ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމު ަ
ރށް އެމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން
އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އެއްބާރުލުން ލިބިފައިނުވާތީ އިތު ަ
މަޝްވަރާކޮށްފައިނުވާކަން.

ނ
ފރުކޮށް ދިނު ް
ކން ޯ
ރއްކާތެރި ަ
ސއްޙީ ަ
 .0.7ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރއާއި ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 4102 .0ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އެދޭ
ކޮންމެ ފަހަރަކު އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދީފައިވާނޭކަމަށް ކައުންސިލުން
މައުލޫމާތުދީފައިވާކަން.

ނން
ނއިދި ު
ގން ަ
ނނަށް ތަޢުލީމް އުނ ަ
ބޑޮތި މީހު ް
މއި ޮ
ނގު ާ
 .0.6ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހި ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ސކޫލް އެކައުންޓް
ް
މންދަނީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމުގައިވާތީ ،ޕްރީ
 .0ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގަ ު
ނ
އޮޕަރޭޓްކުރާނެ ފަރާތެއް  04މާރޗް  4102ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  10ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމު ް
ހަމަޖައްސާފައިވާކަން.
ވ ފައިސާ ބަހިއްޔާ
ނން ާ
 .4ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލަށް ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިނަކާއި ޕްރިންޓަރަކާއި އަދި ފްރިޖެއް ގަތުމަށް ބޭ ު
އންސިލްގެ 40
ޕްރީ ސްކޫލްގެ އެކައުންޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް  10ސެޕްޓެމްބަރ  4102ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކަ ު
ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
 4105 .0ވަނަ އަހަރު ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޔުނީފޯރމްއާއި އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯރމް ބަދަލުކުރުމަށް

 05އޮކްޓޯބަރ

ކއުންސިލްގެ  43ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަން.
 4102ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ަ
ނ
 .2ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ މުތާލިއާކުރުމަށް  11އޭޕްރީލް  4102ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވު ު
ތކަށް ނިމިފައިނުވާކަން.
ކައުންސިލްގެ  15ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުނުނަމަވެސް ވަކި ގޮ ަ
މވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތައް ބޮޑުކަމުން
 .5ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލް މަރާމާތުކުރުމަށް އިއްލާންކޮށްފައި ވީނަ ަ
ލން މައުލޫމާތު ދިންކަމަށް.
އެކަންވެފައިނުވާކަމަށް ކައުންސި ު
 .7ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވާކަން.
ވލާ
ރތުން ބައެއް ި
ކށްދިނުމަށްޓަކައި ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގަމުންގެންދާ އިމާ ާ
 .6އޭދަފުށީގައި މަތީ ތަޢްލީމް ފޯރު ޮ
ކޮލެޖަށް އެއްވެސް ކުއްޔަކާ ނުލައި ދީފައިވާކަން.
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މށްޓަކައި ވިލާ ކޮލެޖްގެ ކެމްޕަހެއް އެޅުމަށް ހުސްބިމެއް އެފަރާތަށް ދިނުމަށް 41
ދނު ަ
 .3އޭދަފުށީގައި މަތީ ތަޢްލީމް ި
މފައިވާކަން.
ޖެނުއަރީ  4102ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  14ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިން ާ

ނ މަޢުލޫމާތު
ށގެ ް
ސލަތްތައް ބޭނުންކޮ ް
މއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަ ީ
ހންގު ާ
ރރީ ި
 .0.3ލައިބް ަ
ނ
ނ ް
ފޯރުކޮށްދި ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ކން.
 .0ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ަ
 .4ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ކައުންސިލްގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން
ބުނެފައިވާކަން.

އ
މ ި
ތއް ބެލެހެއްޓު ާ
އ ބިން ަ
މ ދަނޑުތަކާ ި
ވރު ކުޅޭ އާއް ު
މރުކަޒްތަކާއި ،ކުޅި ަ
 .0.1އިޖުތިމާޢީ ަ
ނ
މކުރު ް
ޤއި ް
އ އާއްމު ޕާރކްތައް ާ
ރގެ ވަސީލަތްތަކާ ި
ކުޅިވަ ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް  4102އޭޕްރިލް
މަހުގެ 03ން 45އަށް އޭދަފުށީ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން.
 .4ސްޕޯރޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އޭދަފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމަށް އޭދަފުށީ
ދލުކުރުމަށް  07ޖުލައި
ހުކުރު މިސްކިތުގެ އުތުރުން ،ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ އިރުން އޮތް ހުސްބިމަށް ބަ ަ
ވމުން ނިންމާފައިވާކަން.
ކއުންސިލްގެ  07ވަނަ ބައްދަލު ު
 4102ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ަ
 4102 .0ވަނަ އަހަރު ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ޕާކެއް ހެދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ކައުންސިލުން
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.

ށޓުވުމަށާއި
ރގެ އަނިޔާތައް ހު ް
މއި ގޭތެ ޭ
 .0.01އިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒްތައް ހިންގު ާ
ވ
ދވަސް ީ
މރުން ު
ދނުމަށާއި ،އު ު
ނ ފޯރުކޮށް ި
އހީތެރިކަ ް
ފރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ ެ
ބ ަ
އަނިޔާ ލި ޭ
ހން
ރވުމާއި ،އެފަދަ މީ ު
ނނަށް އެހީތެ ި
ނނަ މީހު ް
ތރިކަން ހު ް
ނއި ނުކުޅެދުން ެ
މީހުން ާ
ނ
ޤއިމްކުރު ް
މއް ާ
ޓނެ ނިޒާ ެ
ބެލެހެއް ޭ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަނީ އޭދަފުށީގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރގެ
ދަށުން ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރއިން ކަމުގައިވާތީވެ ،ކައުންސިލުން  4102ވަނަ އަހަރު
މި މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާކަން.
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މއި އިމާރާތް
ކރު ާ
ސޓްރީ ު
ތތައް ރަޖި ް
އކަތްތަކާއި ބިމާ އިމާރާ ް
ގ މަސަ ް
ކރުމު ެ
 .0.00ބިން ދޫ ު
މޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑް
ނގާ ު
މއި ބިންބިމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހި ް
ހއްޓު ާ
ކުރުމުގެ ކަންކަން ބެލެ ެ
ނ
ޓ ް
ބެލެހެއް ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ރ ބިން އަމިއްލަ
މޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ،ތެޔޮގެ ހު ި
އލުން މަރާމާތުކުރުމުގެ އެސްޓި ޭ
 .0އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮގެ ަ
އޔަށްދީގެން ތަރައްގީކުރުމަށް  43މެއި  4102ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ
ފަރާތަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކު ް
އވާކަން.
 01ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފަ ި
 .4އެސްޓީ އޯ އިން ހިލަ ،ހިލަވެލި އަދި ސިމެންތި ފަދަ ތަކެތި ވިއްކުމަށް  01ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް އޭދަފުށީ
ވކަން.
އުތުރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައި ާ
ނޑް ޔޫސް ޕްލޭން
އކާފައިވީނަމަވެސް ރަށުގެ ލޭ ް
 4102 .0ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު އޭދަފުށީގެ ބިން ހި ް
ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވާކަން.
 .2ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ދިނުމަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހެދުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި
ނތަކެއް ހުރިކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާކަން.
ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހު ް

.0.04

އޓުން.
ލހެ ް
ދފްތަރު ބެ ެ
ކލަވާލާަ ،
ތރު އެ ު
މގެ ދަފް ަ
ބިންބި ު

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނ ގެންދާކަން.
ނސިލުން އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓަމު ް
 .0ރަށުގެ ބިމުގެ ދަފްތަރެއް ކައު ް
ރކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ރގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ސަ ު
ފތަ ު
މން ގެންދާ ރަށުގެ ބިމުގެ ދަ ް
 .4ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަ ު
ނ
ލތެއްގައި އެމައުލޫމާތު ކައުންސިލުން އެފަރާތަކަށް ހިއްސާ ކުރާކަމަށް ކައުންސިލު ް
އިދާރާއަކުން ބޭނުން ވެއްޖެ ހާ ަ
މައުލޫމާތު ދިންކަން.

.0.00

ނ
ޓ ް
މިސްކިތްތައް ބެލެހެއް ު

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ޛކުރުތަކެއް ހިމެނޭ ފްރޭމްތަކެއް ފިރިހެނުންގެ
ި
ނގައިގެން ނަމާދަށްފަހު ކިޔާ
 .0އޭދަފުށީ ޒުވާނުންތަކެއް އިސް ަ
މިސްކިތްތަކުގައި ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް  00އޮގަސްޓް  4102ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 01
ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަން.
ސލްގެ ޤަރާރަކުން
ލ އެތަން ތަޅާލުމަށް ކައުން ި
 .4ރަށުގެ ހުޅަގު ކޮޅުގައި ހުރި އަންހެނުންގެ މިސްކިތް އުވާ ާ
ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
ގ ކުރެހުމަށް 3111ރ( .އައްހާސް ނުވަސަތޭކަ)
ރމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތު ެ
 .0އޭދަފުށީގައި އަލަށް އިމާރާތްކު ު
ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 4102 .2ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސްފެށުމުގެ ކުރިން މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ،އިސްލާމިކް
ރމަށް ކައުންސިލުން
ޓން ޚަރަދު ކޮށްގެން އެކަން ކު ު
އސާއިންނާއި ކައުންސިލްގެ ބަޖެ ު
މިނިސްޓްރީން ދެއްވާފައިވާ ފަ ި
ނިންމާފައިވާކަން.
 .5މުދިންކަން ކުރާ ފަރާތްތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މުދިމުންގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަ
ކޮށްފައިވާކަން.

.0.02

ނ
މސައްކަތްކުރު ް
ޓމާއި ،ކަށުކަމާކެމީގެ ަ
އ ު
ލހެ ް
ޤަބުރުސްތާން ބެ ެ

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ޅ
ގބުރުސްތާން ނޮ ާ
މއްލަ ފަރާތަކާއި ހަވާލްކޮށްގެން ަ
 4102 .0ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އަ ި
ސާފްކުރެވިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާކަން.
 .4ޖަމާއަތްތެރިކަން ކުރާނެ ފަރާތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަ
ކޮށްފައިވާކަން.

.0.05

ނ
ރވު ް
ދ ު
ޤފީ ކަންކަން ި
މއި ޡަ ާ
އޓު ާ
ނ ބެލެ ް
އާޡާރީތަންތަ ް

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އ ވާކަން.
ކމަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފަ ި
 .0އޭދަފުށީގައި އާސާރީތަނެއް ނެތް ަ
 .4ސަގާފީކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް ހިންގޭ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކުން މާލީ އެހީތެރިކަމަށް
ނސިލުން ބުނެފައިވާކަން.
ނ ފޯރުކޮށްދެމުން ދާކަމަށް ކައު ް
އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެހީތެރިކަ ް

.0.07

ނ
ހގަ ކުރު ް
ރންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާ ަ
ހގަ ކު ަ
ގތުން ފާ ަ
ނނާއި ޤައުމީ ޮ
ދީނީގޮތު ް

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނސިލްގެ އާމްދަނީ
ނށް ކައު ް
އން މުބާރާތުގެ ޖަޖުން ަ
 .0ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރަށުފެންވަރުގައި ބޭއްވުނު ޤުރު ާ
ބަޖެޓުން 15,000.00ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަން.
ށ އިނާޔަތެއް ގޮތުން 2,000.00ރ .ދިނުމަށް
 .4ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް އޭދަފުށިން ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަ ް
ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން.
ޓބޯޅަ ފެސްޓިވަލް
ފ ް
ރތުން ބޭއްވި ު
މބިނޭޝަންގެ ފަ ާ
 0205 .0ވަނަ އަހަރުގެ ފިތްރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްލަބް ކޮ ް
ބޭއްވުމަށް އޭދަފުށީ ރަސްމީ ސްޓޭޖް ސަރަހައްދު އެފަރާތަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން.
0205 .2

ވަނަ

އަހަރުގެ

އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް

އދަފުށީގެ ކްލަބް
ޭ

އ ބައިވެރިވެގެން
ޖަމިއްޔާތަ ް

ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އީދު ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރާނެ އޮފީސް އިމާރާތަކަށް ،މަލްޓިޕާޕަސް އިމާރާތުގެ
ޓ  4102ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 01
ށ  00އޮގަސް ް
މީޓިންގ ރޫމް އެއްވެސް ކުއްޔަކާއި ނުލާ ދިނުމަ ް
ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަން.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 0205 .5ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ހިއްކި ބިމުގެ ސަރަހައްދުން
ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ ބެލުމުގެ ދަށުން އެބިން ދޫކުރުމަށް  41އޯގަސްޓް  4102ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު
ކައުންސިލްގެ  40ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަން.
 0205 .7ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކަށް 5,000.00ރ .ކައުންސިލްގެ
މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން.
 .6ފުލުހުންގެ

އަހަރީ

ދުވަހާއި

ކުޑަކުދިންގެ

ދުވަސް

ފާހަގަކުރުމަށް

އެހީތެރިކަން

ދފައި
ފޯރުކޮށް ީ

ވާނެކަމަށް

ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިންކަން.

.0.06

މަގުމަތި

ކުނިކަހާ

ވނެ
ސާފުކުރެ ޭ

އންތިޒާމް
ި

ހަމަޖެއްސުމާއި

ގ
ރަށު ެ

ނ
އޓު ް
މހެ ް
ސާފުތާހިރުކަން ދެ ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ރަށުތެރެ ކުނިކަހާ ސާފުކުރުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭތީ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް
އެސްޓިމޭޓަށް ދޫކުރުމަށް  16މެއި  4102ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  13ވަނަ ޖަލްސާއިން
ނިންމާފައިވާކަން.
ނ އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ
 .4ރަށުތެރެ ކުނިކެހުމަށް ކުރެވު ު
ނ ނިންމާފައިވާކަން.
އަގުހެޔޮ ފަރާތަށް  10އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލު ް
ވތީ އެގަސް ކަނޑާލުމަށް
 .0އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ސަރަހައްދުގައިހުރި ނިކަގަހުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫ ާ
ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން.

.0.03

ނ
ޓ ް
ހއް ު
ލ ބެލެއް ެ
މގުމަތި ދިއް ާ
ރޭގަ ނޑު ަ

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0މަގުމަތި ދިއްލާ އަލިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަގުބައްތި ޖަހާފައިވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިހާރު
ވކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަން.
އަލިމަޑުކޮށް ހުރި ބައެއް މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުމަށް ނިންމާފައި ާ
ތއް ދިއްލުމަށް ޚަރަދުކުރަނީ ދައުލަތުން އެކަމަށް ދީފައިވާ ފައިސާއިން ކަމަށާއި،
 .4މަގުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތި ަ
އލުމަށް ޚަރަދުކުރަނީ ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓުންކަން
އ ޖަހާފައިހުރި ބައްތިތައް ދި ް
އެހެން ނަމަވެސް ބަނދަރުގަ ި
ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
ޓމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި
ތއް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއް ު
ތ ަ
 .0މަގުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބައް ި
ނ ފާހަގަކޮށް ފައިވާކަން.
ހަވާލްކޮށްގެން ކަން ކައުންސިލު ް
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.0.01

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 4102

ރން
ކ ު
ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ު

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 4102 .0ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ސީދާ
މދިރި ކޮންޓްރޯލް
އ ގުޅިގެން ަ
ލކް ހެލްތް ޔުނިޓާ ި
ވސް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕަބް ި
ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައި ނުވިނަމަ ެ
ގ ކޮށްފައިވާކަން.
ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ފާހަ ަ

 .0.41ކުއްލި

އ
ޙާލަތްތަކުގައާ ި

ރއްކަލުގެ
ނު ަ

ސތަކުގައި
ހާދި ާ

ރދުންނަށް
ފަ ު

ޢާއްމު

ނ
ދނު ް
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ކން.
 4102 .0ވަނަ އަހަރު މިފަދަ އެއްވެސް ހާދިސާއެއް ދިމާވެފައި ނެތްކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ަ
 .4މިފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި،
މށް ކައުންސިލުން
ލބޭނެކަ ަ
ތއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކައިރި ރިސޯޓްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ި
އެހެން ނަމަވެސް އެފަދަ ހާލަ ެ
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.

ދ ތަންތަން
ހއުސް ފަ ަ
އދި ގެސްޓް ަ
ރންޓް ކެފޭ ަ
އ ރެސްޓޯ ަ
ހޓާތަކާ ި
 .0.40ފިހާރަ ތަކާއިޮ ،
ނ
ގތުގެ މަތިންތޯ ބެލު ް
އގޮތްވާ ޮ
އ ް
ރއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ ެ
ވހި ާ
ނނީ ދި ެ
ހުން ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ދ ކެފޭ ހިންގުމުގެ ހުއްދަތައް ކައުންސިލުން ދޫކުރަމުން ގެންދާކަން.
 .0ފިހާރަ ،ހޮޓާ ،ރެސްޓޯރަންޓް އަ ި
ވލައިފިނަމަ ،އެކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ގަވާއިދުން
އދި ކެފޭ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އު ާ
 .4ފިހާރަ ،ހޮޓާ ،ރެސްޓޯރަންޓް ަ
ކން.
މން ގެންދާ ަ
ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަ ު
4102 .0ވަނަ އަހަރު  14ފަހަރެއްގެ މަތީން ،އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓާއި ގުޅިގެން ފިހާރަ ،ހޮޓާ،
އންސިލުން މައުލޫމާތު ދިންކަން.
ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ކެފޭ ފަދަ ތަންތަން ޗެކްކޮށްފައިވާނޭކަމަށް ކަ ު
ރ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް
ގ ސަބަބުން 4102ވަނަ އަހަ ު
 .2އޭދަފުށީގައި މާރުކޭޓެއް ނެތުމު ެ
ނ ފާހަގަކޮށްފައި ވާކަން.
ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ކައުންސިލު ް
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ނ
އންޖީ ު
ސއި ި
އއްޗެއް ާ
ޖނުލީ ެ
އ އިން ީ
ގ ި
މގުމަތީ ަ
މއި ަ
ހން ހިނގާ އުޅު ާ
ގއި މީ ު
 .0.44މަގުމަތީ ަ
ނ އިންތިޒާމްކޮށް
ވގޮތުގެ މަތީ ް
އގޮތް ާ
ނނާއި އެ ް
މގެ ކަންކަން ޤާ ޫ
ދއްވު ު
ނުލާ އެއްޗެހި ު
ވ
ދއް ާ
ު
ގއި
އގަމާއި ކަ ނޑު ަ
އގެން އެ ް
ނގަ ި
ފ ަ
ީ
މންގެ އަތުން
ށއި ،އާން ު
ބެލެހެއްޓުމަ ާ
އން ކަނޑައަޅާ
ރ ި
ބހޭ ވުޒަ ާ
ގ ކަމާ ެ
ކރު ެ
ދ ޚިދުމަތްތައް ސަރު ާ
ޭ
ރން
ދފަހަ ު
އުޅަނ ު
ނ
ތޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓު ް
ތގެ މަތިން އިން ި
ތވާ ގޮ ު
އގޮ ް
މިންގަނޑުތަކައި އެ ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނނަށް ދަތިވާތީވެ،
 .0ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދުއްވާ އެއްޗެތި ޕާކްކޮށްފައި ހުންނާތީއާއި ،ހިނގާ މީހު ް
އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ޕާކިންގ ޒޯންތަކެއް ހެދުމަށް ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް ކައުންސިލުން
ނިންމާފައިވާކަމަށާއި

އަދި

ތެރެއިން

ކައުންސިލަރުންގެ

ބޭފުޅަކު

އެކަން

ކުރިޔަށް

ގެންދިއުމަށް

ކަނޑައަޅައިފައިވާކަން.
ދފައިހުރި ބައެއް
އން ާ
 .4ދުއްވާ އެއްޗެއްސާއި ހިނގާބިގާވެ އުޅޭ މީހުންނަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ،ރޯޝަނީމަގުގައި ި
ދ
ހިރުނދުގަސްތައް ކެނޑުމަށް ކައުންސިލްގެ  17ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެކަމަށް ތާއީ ު
ނ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވާކަން.
ބބުން އެކަ ް
ލިބިފައިނެތުމުގެ ސަ ަ
އ
އތޮޅު ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެ ް
ަ
 .0ޕާކިންގް ޒޯންތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޕޮލިހުންނާއި
ކށްފައިވާކަން.
ނިންމުމަށް ކައުންސިލުން ފާސް ޮ

ކޯޓުތަކުން

ޢ
 .0.40ޝަރު ީ

ކުރާ

މ
ހުކު ް

އ
ގއާ ި
ޒކުރުމު ަ
ތަންފީ ު

ޢ
ރ ީ
ޝަ ު

ކޯޓުތަކަށާއި

ނން
ދ ު
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ކޯޓްތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ،ކައުންސިލަށްވީ
ށ ކައުންސިލުން
އެންމެ ރަނގަޅަކަށް އެކަމެއްގައި އެހީތެރިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދޭކަމަ ް
ބުނެފައިވާކަން.

ނނުތަކުގެ
ކއެކި ގާ ޫ
ނއި އެ ި
ގޅޭގޮތުން ާ
އ ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ު
ށގަ ި
ރގެ ދަ ު
 .0.42ރަށުގެ ބާ ު
އ ސަރުކާރުގެ
ނނާ ި
ނކަމާއި ގުޅޭ ގޮތު ް
އވާ ކަ ް
ފ ި
ލއި ހަވާލުކޮށް ަ
ދަށުން ރަށު ކައުންސި ާ
އެކިއެކި

ނ
ވުޒާރާތަކު ް

ލ
ކައުންސި ް

ރކޮށް
ދވެ ި
މެ ު

ނ
ދޫކުރަ ް

ޑއަޅާ
ކަނ ަ

އ
ހއްދަތަ ް
ު

މސައްކަތްތައް
ފއިވާ ަ
އންސިލުން ކޮށް ަ
ދތައް ބާތިލް ކުރުމަށް ކަ ު
ދޫކުރުމާއި އެފަދަ ހުއް ަ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ޞަފްޙާ 76 :ގެ 21
6608300

6608301

secretariat@baa.gov.mv

www.baa.gov.mv

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 4102

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 .0ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރަމުންގެންދަނީ އެ ހުއްދައަކަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުން ކަމަށާއި ،ހުއްދައަށް
ރކޮށްކަން.
އެދެމުންގެންދަނީ އެފޯމް މެދުވެ ި
ސ ް
ރ ިޖ ް
ތ ެގ ަ
ދ ރަޖިސްޓްރީތައް (އިމާރާތާއިޯ ،
ނ
ރ) ހެދުމަށް އެދި ހުށައަޅަ ީ
 .4ކައުންސިލުން ހަދައިދެމުންގެން ާ
ޓ ީ
ގ ީ
އެކަމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށްކަން.
ށފައިވާ
ކއި ރަޖިސްޓްރީތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ބާތިލްކޮ ް
ދތަ ާ
 .0ހުއްދައާއި ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމްތަކާއި ،ހުއް ަ
ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތަކުގެ އަސްލު ގަވައިދުން ފައިލްކުރަމުން ގެންދާކަން.

ކރުގެ ކަމާއި
އޓުމާއި ސަރު ާ
ކޑު ބެލެހެ ް
ހންގެ ރެ ޯ
ނއި މަރުވާ މީ ު
ނ ާ
ނވާ ކުދި ް
 .0.45އަލަށް އުފަ ް
އގެ
އރަށެ ް
ޓމާއި ެ
އ ު
ނގާ ބެލެހެ ް
ސހިސާބު ަ
ނ ތަފާ ް
އގެ މަތި ް
ނގާ ގޮތެ ް
ރއިން އަ ް
ބެހޭ އިދާ ާ
އ
ރގަ ި
ރަޖިސްޓަ ީ

އވާ
ވފަ ި
ވހި ެ
ށ ެ
ރަ ް

ނނާއި
ހ ް
މީސްމީ ު

ހ
ރަށްވެ ި

ވ
ނ ެ
ު

މންދާ
ދިރިއުޅެ ު

ޓން
ހއް ު
ނގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެ ެ
ރއުޅޭ ބިދޭސީ ް
ގއި ދި ި
އރަށު ަ
ދ ެ
ނއި އަ ި
މީހުން ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ނ
ކށް ފޮނުވަމު ް
ޖހޭ ފަރާތްތަ ަ
ވއިދުން ފޮނުވަން ެ
މރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑްތައް ގަ ަ
ދންނާއި ަ
 .0އަލަށް އުފަންވާ ކު ި
ގެންދާކަމަށާއި ،އަދި އެ ރެކޯޑްތައް ގަވައިދުން ފައިލްކުރަމުން ގެންދާކަން.
ބލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން.
 .4ރަށުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ަ
 .0ރަށުގައި ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުންގެންދާ މީހުންނާއި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުން
ނުގެންދަކަމަށާއި އެކަމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިނުވާކަން.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހަތަރުވަނަ ބައި
ޅން
 .2ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގު ު
ނ
ނނަ ގުޅު ް
ހންނާއި އޮ ް
 .2.0ކައުންސިލްތަކާއި ފުލު ު
ރ
އދާގައި ވާގޮތުން އިދާ ީ
ގމުގެ ޤާނޫނުގެ  61ވަނަ މާ ް
ހން ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
ކއުންސިލްތަކުގެ އެހީއަށް
ހންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ަ
ދާއިރާތަކުގައި ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލު ު
ހތެރިވެދޭންވާނެއެވެ.
އެދިއްޖެނަމަ ކައުންސިލްތަކަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ފުލުހުންނަށް އެ ީ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ތތަކުގައި އެހީތެރިކަން
އދާ ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ހާލަ ް
 .0ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު ަ
ފޯރުކޮށްދެމުން

ގެންދާކަމަށާއި،

އ
ފުލުހުންނާ ި

ޅން
ގު ު

އޮންނަ

ވަރަށް

ރަނގަޅު

ށ
ކަމަ ް

ކައުންސިލުން

ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
ނ
ހތެރިކަމާއި އެއްބާރުލު ް
ހންގެ ފަރާތުންވެސް އެ ީ
ތތަކުގައި ފުލު ު
ރކަމަށް އެދޭ ހާލަ ް
ގ އެހީތެ ި
 .4ކައުންސިލުން ފުލުހުން ެ
ނސިލުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
ކައުންސިލަށް ލިބޭ ކަމަށް ކައު ް
 .0ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ނިންމާ ކަންކަން ކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭ ކަމަށާއި،
އެގޮތުން އަތިރިމަތީގައި ހުއްދަ ނެގުމަކާނުލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަށިތައް ނެގުމާއި ،މަގުތަކުގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް
ބަހައްޓާފައިހުރި

ތަކެތި

ގމަށް
ނެ ު

ފުލުހުންގެ

ފުރިހަމަ

އެއްބާރުލުން

ށ
މ ް
ލިބިފައިވާކަ ަ

ކައުންސިލުން

ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.

ތ
ގންދާ ޚިދުމަ ް
މން ެ
އދާރާތަކުން ދެ ު
 .2.4ޤައުމީ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  60ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ
އސާސީގެ ދަށުން އުފައްދާ
ށން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި ޤާނޫނު ަ
ދ ު
މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މިތަންތަނުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ަ
މ
ނ އިންތިޒާ ް
ރއަކުން ލިބޭ ެ
ވން މުއައްސަސާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއި ާ
ޢލަތުގެ މިނި ަ
ހިންގަމުންދާ ދަ ު
ކން އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ނންވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރި ަ
ހަމަޖެއްސުމާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭ ު
އވެ.
އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެ ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ހފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެކު ކައުންސިލުން
 .0ތަރައްގީއަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެ ި
މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 .4އޭދަފުށީގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ މުއައްސަސާތަކަކާއި ،ކުންފުނިތަކުގެ އޮފީސްތައް ގާއިމްކުރެވި ހިދުމަތްތައް
ދެމުންގެންދާކަމަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
ދ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަށް ތިރީގައި އެވަނީ:
 .0އޭދަފުށީގައި ޚިދުމަތް ދެމުންގެން ާ
-

ދކަން.
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ދެމުން ާ

-

ދމުން ގެންދާކަން.
ރީޖަނަލް ޕޮލިސް ހެޑް ކުއާޓަރއެއް ޤާއިމްކޮށް ހިދްމަތް ފޯރުކޮށް ެ

-

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ދާކަން.

-

ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާކަން.

-

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންސް ޚިދުމަތް ދެމުން ދާކަން.

-

ދިރާގުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ދާކަން.

-

އުރީދުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ދާކަން.

-

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާކަން.

-

ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒަރވް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާކަން.

-

ފރުކޮށްދެމުން ދާކަން.
އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ޤާއިމްކުރެވި އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ ހިދްމަތެއް ޯ

-

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ކަރަންޓް އަދި ނަރުދަމާގެ ހިދްމަތް ދެމުން ގެންދާކަން.

 .2ރައްޔިތުންނަށް

އެންމެ

އެކަށީގެންވާ

ގޮތެއްގައި

ހިދުމަތްތައް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ވަރަށް

ބޮޑެތި

ދަތިތަކާއި

ނސިލުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ކައު ް
އ
ނލިބުމާއި އެލްޖީއޭގެ ފަރާތުންނާ ި
ތތަކުގައި ު
ނނީ ލަފާ ބޭނުންވާ ހާލަ ް
 .5ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާއި ،ޤާ ޫ

ސަރުކާރުގެ

ގކޮށްފައިވާކަން.
ފހަ ަ
ވުޒާރާތަކުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށް ކައުންސިލުން ާ

ރ
ފރާތްތަކުގެ ދައު ު
މއްލަ ަ
ގއި އަ ި
ޙރަކާތްތަކު ަ
ޤގެ ަ
 .2.0ތަރައް ީ
 .0ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  62ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ
ޢއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ
ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމް ި
ނ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.
ބައިވެރިވުން ހޯދަން ކައުންސިލު ް
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  67ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިދާރީ
އލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި
ގމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އަމި ް
ހން ު
ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢޫތައް ި
ޖަމާޢަތްތަކަށް ފައިސާ އާއި ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން އެހީ ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން އެހީ ދޭން ވާނީ އަމިއްލަ
ޖަމާޢަތްތަކަށް

އެހީ

ށ
ދިނުމަ ް

ސަރުކާރުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ސިޔާސަތާއި

މިންގަނޑުތަކާ

ތައާރުޟުނުވާގޮތަށް

ނނެވެ.
ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ ދަށު ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 0205 .0ވަނަ އަހަރު އަޟްހާ އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ރަށުގެ ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން.
ޞަފްޙާ 76 :ގެ 54
6608300

6608301

secretariat@baa.gov.mv
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އސާގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 46,000.00ރ.
 .4އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި ،ޖަމާއަތްތަކަށް  4102ވަނަ އަހަރު ފަ ި
(ސާޅީސް ހަ ހާސް) ރުފިޔާ ކައުންސިލުން ދީފައިވާކަން.
ށ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން 15,000.00ރ.
ށ އޭދަފުށިން ބައިވެރިވި ޓީމަ ް
ޓބޯލް ޗެލެންޖަ ް
 .0ބ.އެޓޯލް ފު ް
(ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ) ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން.
 .2ކައުންސިލްގެ

ފަރާތުން

ފައިސާގެ

އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު

އެކަން

ކށް
މޮނިޓަރ ޮ

ބަލަހައްޓަމުން

މށް ކައުންސިލުން
ވސް ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި އެކަން މޮނިޓަރކޮށް ބަލާނެކަ ަ
ނނަމަ ެ
ނުގެންދާކަމަށާއި ،އެހެ ް
ބުނެފައިވާކަން.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ
 .0ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެ ި
ޞލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށް،
ރތީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އު ޫ
ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ،ދީމިޤް ާ
ވހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ
ގތުން ދި ެ
ޞދީ ގޮތުންނާއި ،ޘަޤާފީ ޮ
ތ ާ
ނނާއި ،އިޤް ި
އިޖްތިމާޢީ ގޮތު ް
ގއި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގު
އންމެ ގާތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއް ަ
ފެންވަރު މަތިކޮށް ،ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް ،ރައްޔިތުންނާއި ެ
ށރަށުގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން ކަމުގައި ވާތީ ކައުންސިލުން ހިންގާ އެކިއެކި
ފަހިކޮށްދީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ ް
ނތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދައި ،އެފަރާތްތައް ވީހާވެސް ބޮޑަށް
ޙަރަކާތްތަކުގައި އަމިއްލަ ކުންފު ި
މވެ .ވީމާ ،ކައުންސިލުން
އެކަންކަމުގައި ބައިވެރި ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ހިންގުން މިނިޒާމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނު ެ
ޔރުކުރުމުގައާއި މިނޫންވެސް ކައުންސިލުން ހިންގާ އެކި
މޝްރޫޢުތަކާއި ޕްލޭންތައް ތައް ާ
ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ރާވާ ަ
ޙަރަކާތްތަކުގައި މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯއްދެވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.

ހ
ށ ދޭ ޢާންމު އެ ީ
ކއުންސިލަ ް
 .2.2ސަރުކާރުން ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  34ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ރަށު
އންސިލްތަކުން ތަރައްޤީއަށް
ދ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ،ކަ ު
ކން ޭ
ހންގުމަށާއި ،ކައުންސިލްތަ ު
ކައުން ސިލްތަކުގެ އޮފީސްތައް ި
ނމެ އަހަރަކުމެ ދައުލަތުގެ
ށ ބަލައިގެން ،ސަރުކާރުން ކޮ ް
މ ް
ކށް ޚަރަދުކުރުމަށް ،ތިރީގައިވާ ކަންކަ ަ
ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަ ަ
އހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން
ޓއި އެއްގޮތަށް އެފައިސާ ހިލޭ ެ
ޖ ާ
ބޖެޓު ފާސްވުމުން ފާސްވި ބަ ެ
ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަނައިަ ،
ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

އާބާދީ

(ށ)

ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު

(ނ)

އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދު

(ރ)

ރންޖެހޭ
ހއްޓާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ،ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކު ަ
ބލަ ަ
ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ަ
ޚަރަދު
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(ބ)

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 4102

އ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ
ބތްވާގޮތަށް ޚިދުމަތްތަ ް
އިދާރީ ދާއިރާގެ މަރުކަޒީ ރަށްރަށާއި މުޅި ދާއިރާއަށް ނިސް ަ
ށރަށުން ހުރި ދުރުމިން
ރަށްރަށަށް ،ދާއިރާގެ އެހެން ރަ ް

(ޅ)

ނ
ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަ ީ

(ކ)

ޤނޫނުއަސާސީގެ  40ވަނަ މާއްދާގައި
ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއްކަމަށް ާ
ނ
އލަތު ް
ދނުމަށް ދަ ު
ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައި ި
ގތެއްގައި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ތަރައްޤީ
މަސައްކަތްކުރުމުގައި ،ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަވާ ޮ
ހ
ގެނެސްދިނުމުގެ އުޞޫލުން ،އެރަށަކަށް ،އެސިޓީއަކަށް އަދި އެއިދާރީ ދައިރާއަކަށް ލިބިދޭންޖެ ޭ
ނ
ދނު ް
ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތު ލިބި ި

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ކ ނުވަދިހަހާސް
ޓ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 6,190,000.00ރ (ހަމިލިއަން އެއްލައް ަ
 4102 .0ވަނަ އަހަރު ރިކަރަން ް
ރުފިޔާ) އަދި ކެޕިޓަލް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 110,000.00ރ (އެއްލައްކަ ދިހަހާސް) ރުފިޔާ ހިމަނައިގެން ޖުމްލަ
6,300,000.00ރ (ހަމިލިއަން ތިންލައްކަ ރުފިޔާ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް
ހުށަހަޅާފައިވާކަން.
ވނީ ޖުމްލަ 5,405,398.00ރ (ފަސްމިލިއަން
ދފައި ަ
ނ އަހަރަށް ދައުލަތުން ީ
 .4އެހެން ނަމަވެސް 4102ވަ ަ
ހަތަރުލައްކަ ފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށްރުފިޔާ) ކަން .އޭގެ ތެރޭގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
ހސް ތިރީސް އަށް ރުފިޔާ) އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ
5,253,038.00ރ (ފަސްމިލިއަން ދެލައްކަ ފަންސާސް ތިން ާ
ގޮތުގައި 152,360.00ރ (އެއްލައްކަ ފަންސާސް ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ) ދީފައިވާކަން.

ހ
ނސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެ ީ
އ ް
ގއި ކަ ު
 .2.5ކުއްލި ޙާލަތު ަ
ވގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  64ވަނަ 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:
ތ
ވ ަ
 4102 .0ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެފައި ނުވާތީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މާލީ ،ފަންނީ ނު ަ
އެހެނިހެން އެއްވެސް އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަން.
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ރ
ނސިލަށް ދޭ މިންވަ ު
ބ ވަސީލަތްތަކުން ކައު ް
ލ ޭ
 .2.7ދަޢުލަތަށް އާމްދަނީ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލް
ބައިވެރިނުވެ ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ޤާއިމްކުރާ ވަސީލަތްތަކުން
ށވެސް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން އެދާއިރާއެއް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދޭންޖެހެއެވެ.
ލިބޭ އާމްދަނީ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަ ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ޤއުމީ އިދާރާއަކުން ކައުންސިލްގެ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުން
 .0ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުމާނުލާ ަ
ނުދާކަން.
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ފަސްވަނަ ބައި
ދރީވުން
ރވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބު ާ
 .5ރައްޔިތުންގެ ބައިވެ ި
ނ
ވ ް
ދރީ ު
ޖވާބު ާ
އގަތުމާއި ަ
 .5.0ޝަކުވާ ބަލަ ި
ށ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ވާގޮތުން ރަ ު
ވބުދާރީވާންޖެހެއެވެ.
ކައުންސިލުން އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަ ާ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ ޝަކުވާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް ކަން.
 .4ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބްދާރީވުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި ނުވާކަމަށާއި ،ކައުންސިލަށް ހުށައެޅޭ
ގންދަނީ ލިޔުމުންކަން.
ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބްދާރީވަމުން ެ
 .0ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ ރަސްމީ މަސައްކަތު  10ދުވަސްކަން ކައުންސިލުން
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
ނ ގެންދާކަން.
އޓަމު ް
 .2ޝަކުވާތައް ވަކި ފައިލެއްގައި ގަވާއިދުން ފައިލްކޮށް ބަލަހަ ް

ނގެ
 .5.4ރައްޔިތު ް

ވން
ރ ު
އވެ ި
ބ ި
ަ

މއި
ހޯދު ާ

ގ
ތން ެ
ރައްޔި ު

އ
ޚިޔާލާ ި

ރ
ޝވަ ާ
މަ ް

ކަމާބެހޭ

ނ
ފަރާތްތަކަށް ދިނު ް
 .0ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  14ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިދާރީ
ގ
ނ ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުން ެ
ބނާކޮށް ،އެއިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭ ް
ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ި
ބައިވެރިވުމާ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެންނެވެ.
ނ
ދށު ް
ދގެ (ށ) ގެ ަ
މގެ ޤާނޫނުގެ  40ވަނަ މާއް ާ
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ކށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަ ަ
ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ތަފާތު އެކިއެކި މަޝްރޫއުތައް ރޭވުމުގައާއި ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ހޯދާ ކަމަށް ކައުންސިލުން
ފާހަގަ ކުރިކަން.
ގޑިއަކާއި ތާރީޚް
ށ ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަނަކާއި ަ
ވންތަކަ ް
 .4ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލު ު
މށް ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާކަން.
ރައްޔިތުންނަށް ދުރާލާ އަންގާކަ ަ
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ނނާއި
ކށް އަނގަބަހު ް
މށް ،އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަ ަ
 .0ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނު ަ
ކއުންސިލުން ބުނެފައިވާކަން.
ލިޔުމުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމަށް ަ
ބޑު ގޮންޖެހުމަކީ
 .2ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ޮ
ކައުންސިލުން

ބާއްވާ

ރައްޔިތުންގެ

ކށް
ބައްދަލުވުންތަ ަ

ރައްޔިތުން

ހާޒިރުނުވުންކަމަށް

ކައުންސިލުން

ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
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ހަވަނަ ބައި
ނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
 .7އަންހެ ު
ލވާލުން.
ތއް އެކު ަ
ށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ަ
ރއްޤީއަ ް
ނގެ ތަ ަ
ހނު ް
 .7.0އަން ެ
ށ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  05ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮންމެ ރަ ު
ކައުންސިލެއްގެ

ބެލުމުގެ

ށގައި
ދަ ު

އެރަށެއްގެ

ގ
އަންހެނުން ެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ

އަންހެނުންގެ

ކޮމިޓީއެއް

ނ ހެދޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ
ށ ް
ރންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ މިޤާނޫނުގެ ދަ ު
އ ހިމެނޭ މެމްބަ ު
މ ކޮމިޓީގަ ި
އޮންނަންވާނެއެވެި .
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އކަތްކުރާ ކޮމިޓީއެއް 16 ،ނޮވެމްބަރ  4100ގައި އިންތިހާބް ކުރެވިފައިވާކަން.
 .0އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް
ބކަން.
ނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގައި  16މެމްބަރުން ތި ޭ
 .4އިންތިހާބް ކުރެވިފައިވާ އަންހެ ު
 .0އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސްއާއި ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް
އައިސްފައިނުވާކަން.
 .2އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި
ނުވާކަން.
އ ބާއްވާފައި ނުވާކަން.
އކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަ ް
 .5އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް

ތ
ގ މަސްޢޫލިއްޔަ ު
ޓ ެ
ށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމި ީ
ރއްޤީއަ ް
ނގެ ތަ ަ
ހނު ް
 .7.4އަން ެ
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ފ
ރށު ކައުންސިލަށް ލަ ާ
 .0ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ަ
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން  4102ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި
ދިނުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ
ނުވާކަން.
ށ މަސައްކަތްކުރާ
އ ް
 .4ކޮމިޓީގެ މުދާ މިލްކު ކުރުމަށާއި ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތް ހިންގުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ
ކޮމިޓީއިން  4102ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން.
 4102 .0ވަނަ އަހަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދައުވާއެއް
އުފުލިފައިނުވާކަން.
ނ  4102ވަނަ
ރއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ް
ނހެނުންގެ ތަ ަ
ގ ތަރައްޤީއަށް ،އަ ް
އންހެނުން ެ
 .2އާމްދަނީ ހޯދުމަށާއި ަ
އަހަރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން.
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ނ  4102ވަނަ
އޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ް
ގ ތަރަ ް
ތރިކުރުމަށް އަންހެނުން ެ
 .5އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާ ެ
އަހަރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން.
އކަތްކުރާ ކޮމިޓީން
ށ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް
ހލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަ ް
އ ދީނީ ޭ
 .7އަންހެނުންގެ މެދުގަ ި
 4102ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .6ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް  4102ވަނަ އަހަރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް
ޖެންޑާރގެ ފަރާތުން ހިންގި ،ސިޔާސީ ،އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް
ބޭއްވުނު ސެމިނާރގައި  13ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާކަން.
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން
ހނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ
 .3މަތީ ތަޢްލީމް ހާސިލްކުރާ އަން ެ
 4102ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން.
ތރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން  4102ވަނަ
ލތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންހެނުންގެ ަ
 .1އަންހެނުންގެ ސިއްހީ ހާ ަ
އަހަރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން.
ނގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން 4102
ހނު ް
މއުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް އަން ެ
މހިންމު ަ
އ ބެހޭ ު
 .01އަންހެނުންނާ ި
ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން.
 4102 .00ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

މާލިއްޔަތުގައި ޖުމްލަ ( 25,324.71ފަންސަވީސް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ސައުވީސް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ އެއް ލާރި)
އސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޭދަފުށީ ބްރާންޗްގައި
ހުރި ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރެކޯޑްތަކުން އެނގޭކަން .އަދި މިފަ ި
ހުޅުވާފައިވާ  7719-325450-001އެކައުންޓްގައި ހުރިކަން.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހަތްވަނަ ބައި
ވޔަފާރިކުރުން
 .6ކައުންސިލުން ި
މގެ
ސވު ު
ނނު ފާ ް
ޤ ޫ
މގެ ާ
ނގު ު
އސޫލުން ހި ް
އ ލާމަރުކަޒީ ު
ރ ދާއިރާތަ ް
ޖގެ އިދާ ީ
ހރާއް ޭ
 .6.0ދިވެ ި
ސ
އ ފައި ާ
އއި މުދަލާ ި
ފރި ާ
ގ ވިޔަ ާ
ރއްޔިތުން ެ
ހރި ަ
ކުރިން ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ކައުންސިލުން އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ނުކުރާކަން.

ށ ވަސީލަތްތައް
ނ ހޯދުމަ ް
ސލަށް އާމްދަ ީ
ކއުން ި
ޔފާރިތަކާ ަ
ދ ވި ަ
ނ ކުރަމުން ާ
 .6.4ކައުންސިލު ް
ނ
ސޓްކުރު ް
ނވެ ް
ކރުމާއި އި ް
ގާއިމު ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތައް:
ހރު ރޯޝަންހިޔާގައި
 .0ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން  4100ވަނަ އަ ަ
ބކަން.
 12ކޮޓަރި އިމާރާތްކޮށް އެތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން އާމްދަނީ ލި ޭ
ށ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން
 4100 .4ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކުރި މަލްޓިޕާޕަސް އިމާރާތުން އެކި ބޭނުންތަކަ ް
އާމްދަނީ ލިބޭކަން.
 .0ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަން ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމެއް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން ފާސްކޮށް
އެފޯމަށް އަމަލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން.
 .2ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެކްސްކަވޭޓަރ ގަޑިއަކަށް 511ރ( .ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އަދި ދުވާލަކަށް 5111ރ.
މފައިވާކަން.
(ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިން ާ
ދ
ވ ރޯޝަންހިޔާގެ ކޮޓަރިއެއް ދުވާލަކަށް 011ރ( .ތިން ސަތޭކަ ރުފިޔާއަށް) އަށް އަ ި
 .5ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ާ
މަލްޓިޕާރޕަސް އިމާރާތުގެ ކޮޓަރިއެއް ދުވާލަކަށް 051ރ( .ތިން ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް
ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން.
 .7ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ  0354.15އަކަފޫޓްގެ ބިމުން ،އަކަފޫޓްއަކަށް 10.51ރ

ކައުންސިލަށް

ލިބޭކަން.
ކ 0111ރ( .ތިންހާސް ރުފިޔާ)
ށފައިވާ ބިމުން މަހަ ު
ނ ދޫކޮ ް
ނގުމަށް މާރަނަ  10އި ް
 .6ޕޯސްޓް އޮފީހުގެ އިމާރާތް ހި ް
ކައުންސިލަށް ލިބޭކަން.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 .3މީގެއިތުރުން އެސްޓީ.އޯއަށާއި ފިޔުލްސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުން ކުލި ލިބޭކަން.
އ
ގ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް ( 50,000ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) ގެ އާމްދަނީއެ ް
 4102 .1ވަނަ އަހަރު މަހެއް ެ
ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާކަން.

ނ
ގ ް
ލ ނެ ު
އއި ކު ި
 .6.0ކައުންސިލުން ފީ ާ
އން ކައުންސިލްތަކުން ދޭ
މގެ ޤާނޫނުގެ  63ވަނަ މާއްދާ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ނ
ތ ް
ށ ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮ ު
ދމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަނޑައަޅާ ފީނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަ ް
ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯ ު
ނ
ނ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތި ް
ނ ާ
ނއްގެ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ ޫ
ނަގާ ފީ ކަނޑައަޅަންވާނީ އެތަ ެ
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)

ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްޗެތި އުފައްދައި ވިއްކުމާއި ވިޔަފާރިއާއި ފިހާރައާއި މާރުކޭޓް ގޮޅީގެ
އަހަރީފީ

(އ)

ޑައިވްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީ

(ވ)

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

(މ)

ވ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ ކުލި.
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ާ

(ފ)

ތންތަނުގެ ކުލި.
ގޮއިފާލައްބަ އާއި ހިންނަ ފަދަ ަ

(ދ)

ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި.

(ތ)

ކަނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓުފަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށާއި ސަރަޙައްދަށް ނެގޭ ކުލި.

(ލ)

ލން)
ކލި( .ފައްތިއާ ،މުދާ އަރުވައި ބޭ ު
ނންކުރުމަށް ނަގާ ު
ބަނދަރު ބޭ ު
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ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ އަތުން ނަގާ ފީ ކައުންސިލަށް ލިބޭކަން.
 .4އޭދަފުށީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އިސްތިހާރު ބޯޑުތަކުން ކުލި ލިބޭކަން.
 .0އޭދަފުށީގައި ހުރި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ޓްރޭޑްފީ ކައުންސިލަށް ލިބޭކަން.

ނ
ރ ް
ކމާއި ބަދަލުކު ު
ނގެ މުދާ ވިއް ު
 .6.2ރައްޔިތު ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ގ
އންސިލުން ފާހަ ަ
 4102 .0ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ކައުންސިލުން ވިއްކާފައި ނުވާކަމަށް ކަ ު
ކުރިކަން.

އ
ތ ް
ފންޑު ަ
އވާ ަ
ވފަ ި
ޅ ާ
 .6.5ކައުންސިލުން ހު ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ޑ
ސބަތްވާ ފަން ް
 .0ރަށުގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ނި ް
-

 4102ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް ފަންޑެއް ހުޅުވުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާކަން.

އ
 .4ރަށުގައި ގާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަންޑުތަ ް
-

 4102ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް ފަންޑެއް ހުޅުވުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާކަން.

ގން
ނ ު
ލނު ެ
 .6.7ކައުންސިލުން ޯ
ގ
ދގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީ ެ
ވނަ މާއް ާ
މގެ ޤާނޫނުގެ ަ 30
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ނ
ނނާއި އެހެނިހެ ް
ކއި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކު ް
ށޓަ ަ
ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުމަ ް
ހ
ގ ލޯނުތަކަށް ދައްކަންޖެ ޭ
މގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ކައުންސިލުން ނަ ާ
މާލީ އިދާރާތަކުން ލޯނު ނެގު ު
ފައިސާ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފަކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 4102 .0ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން އެއްވެސް ލޯނެއް ނަގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިންކަން.

ނން
ދ ު
ނ ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ި
 .6.6ކައުންސިލުން އެހެ ް
ށ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލަ ް
އެއަހަރަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ކަނޑައި ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެހެން ކައުންސިލަކަށް
ޖހެއެވެ.
ތރިޓީއަށް ފޮނުވަން ެ
ލ ގަވަރމަންޓް އޮ ޯ
މޢުލޫމާތު ލޯކަ ް
ލތުގެ ަ
ދނެއެވެ .މިގޮތުން ކުރެވޭ މުޢާމަ ާ
ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވި ާ
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ތން ކައުންސިލަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރައި ނުދައްކާނަމަ އެފަރާތަށް ސަރުކާރުން ލިބޭ
އަދި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ފައިސާއިން އުނިކޮށް އަނެއް ކައުންސިލަކަށް އެފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
އ ދީފައިނުވާކަން.
 4102 .0ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން އެހެން ކައުންސިލަކަށް ލޯނެ ް

ކގޮތަށް
ބރާ ދައް ާ
ލން އަނ ު
ވޔަފާރު އުޞޫ ު
ނންކޮށްގެން ި
ފއިސާ ބޭ ު
 .6.3އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ަ
ނ
ތަންތަން ހެދު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  37ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އަމިއްލަ
ތތަކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި ،ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން
ފަރާތްތަކުން އެފަރާ ް
އެވަސީލަތެއް ހިންގުމަށްފަހު އަނބުރާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައވާ ހޮޓާ ،ގެސްޓް
ހައުސް ،ފާލަން ،މަގު ނުވަތަ ބަނދަރު ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި
އެގްރީމެންޓްކޮށް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން ހަދާ ތަންތަނަކީ ކައުންސިލްގެ ތަންތަނެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލްތަކާއި
ގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ަ
ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ފައިސާ ބޭނުން ކޮށްގެން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އެއްވެސް ތަނެއް 4102
ކން.
ށ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިން ަ
ވަނަ އަހަރު ހަދާފައި ނުވާނެކަމަ ް

ފއިސާ
އކާކުރެވުނު ޖުމުލަ ަ
ރ ް
ގއި ަ
ވގެ ގޮތު ަ
 .6.1ރިޒަރ ް
ށ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލަ ް
ތގައި ރައްކާކުރަންޖެހެއެވެ.
މދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒރވްގެ ގޮ ު
ގ (ފަހެއް) އިންސައްތައަށްވުރެ ަ
ހިނގާ އަހަރު ލިބޭ ،އާމްދަނީ ެ
އަދި މިފައިސާ ބެނުންކުރެވޭނީ ކުރިއަތްއޮތް އަހަރުތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށެވެ.

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
ށ ރިޒާރވްގެ ގޮތުގައި
 4102 .0ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ  5އިންސައްތައަށް ވުރެ އިތުރަ ް
ރައްކާކޮށްފައިވާކަން.
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އަށްވަނަ ބައި
ނ
ނތީޖާ ޙާޞިލުކުރު ް
 .3ކުރިމަގަށް ރޭވުމާއި ަ
ނ
ލ ް
 .3.0ޕްލޭން އެކުލަވާ ު
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
4100 .0ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލައިފާވާކަން.
ލއިފާވާކަން.
4100 .4ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން އެކުލަވާ ަ
 .0ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަށްކޮށްފައިވާކަން.
ކރެވި ،ކުރެވުނު
ގތުމަށް ސާވޭއެއް ު
ގ ހާލަތު ދެނެ ަ
ށ ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރަށު ެ
 .2ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަ ް
ސާރވޭގެ އެހީގައި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ރަށުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުން
ނ  12ދުވަހުގެ ވާރކްޝޮޕެއް ބާއްވާފައިވާކަން.
އހީގައި ،ގްރޫޕްތަކަށް ބަހާލައިގެ ް
އެއްކޮށް ،ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅެއްގެ ެ
 .5ތަސައްވުރު

ކަނޑައެޅުމާއި،

ރަށުގެ

ތަރައްޤީއަށް

ހުރި

ށ
ގންޖެހުންތަ ް
ޮ

މށާއި،
ދެނެގަތު ަ

ލަނޑުދަނޑިތައް

ކަނޑައެޅުމުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ސަރވޭއެއް ކޮށް ރަށުގެ އެކިއެކި އިދާރާތުގެ ބޭފުޅުންނާއި އެކު
ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅެއްގެ އެހީގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން.
 .7ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާފައިވާކަން.
ލ ޕްލޭންތައް މުރާޖަޢާކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .6ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަ ް
 .3އެކުލަވާލެވިފައިވާ

ތަރައްގީގެ

ޕްލޭނަށް

އިސްލާހެއް

ފއިނުވަނީ
ގެނެވި ަ

އެކަމަށް

މާބޮޑު

އހައްމިއްޔަތުކަމެއް
ަ

ލން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
ދެވިފައިނުވާތީ ކަމަށް ކައުންސި ު
ދ ރައްޔިތުންނަށާއި
އ ޝާއިއުކުރެވުނުކަމަށާއި އަ ި
ނޝަލް ޕްލޭން ވެބްސައިޓްގަ ި
 .1ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭ ް
އެލް.ޖީ.އޭއަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަން.
ށ
ހތެރިކަން ލިބިފައިވާކަމަ ް
 .01ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެ ީ
ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާކަން.
ނ ކައުންސިލުން
 .00ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެންކަ ް
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
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ނ
 .3.4ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރު ް
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް 4102ވަނަ އަހަރު މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް
ސ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރެވިފައިނުވި ނަމަވެސް ،ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ނޫންނަމަވެ ް
ކުރެވިފައިވާކަން.
 .4ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ 4102ވަނަ އަހަރުގެ ސްޕޯޓްސް މީޓް ބާއްވާފައިވާކަން.
4102 .0ވަނަ އަހަރު އޭޕްރީލް 3ން 01އަށް ރަށު ފެންވަރުގައި ގުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވާފައިވާކަން.
 .2ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އޭދަފުށީގައި ހިންގަމުން ގެންދާ އިންޖީނުގެއަށް  251ކިލޯ ވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް
ހަދިޔާކުރެވިފައިވާކަން.
ނސިލާއި ގުޅިގެން ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހަދާ
 .5ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެން އޭދަފުށީ ކައު ް
ނިންމާފައިވާކަން.
 .7އޭދަފުށީ ކައުންސިލާއި ވިލާ ކޮލެޖް ގުޅިގެން ،ވިލާ ކޮލެޖް އޭދަފުށި ކެމްޕަސްގައި އައު ކޯސްތަކަކަށް ކިޔަވައިދޭން
ފެށިފައިވާކަން.
ނ ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އޭދަފުށި
 .6ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެން ،އޭދަފުށީގެ ބި ް
ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާކަން.
ރކް ޓަނުގެ ހިލަ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި
 .3ހިއްކި ބިމުގައި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ  2011މެޓް ި
ވކަން.
ގެނެސް ހިލަ ބޭލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި ާ
 .1އޭދަފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ބިންގާ 4102ވަނަ އަހަރު އަޅާފައިވާކަން.
މއް ބައިވެރިކޮށް
ނ ޓީ ެ
ށ ކައުންސިލްގެ ފަރާތު ް
ލންޖްގައި އޭދަފު ި
އތޮޅު ފުޓްބޯލް ޗެ ެ
4102 .01ވަނަ އަހަރު ބަ .
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން (15,000.00ފަނަރަ ހާސް) ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާކަން.
ގ
ށ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ެ
ނ ޓީމެއް ބައިވެރިކޮ ް
ބރާތުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތު ް
މ ާ
4102 .00ވަނަ ބ.އަތޮޅު ބަށި ު
ތެރެއިން ( 5,000.00ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާކަން.
 .04ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކުގެ
ތެރޭގައި،

ރިވެޓްމަންޓް

މގެ
ޖހު ު
ެ

މަސައްކަތާއި،

ވޭސްޓް

މެނޭޖްމަންޓް

ސެންޓަރ

މގެ
ހދު ު
ެ

މަސައްކަތް

ކުރިއަށްގެންދާކަން.

ނ
ނގަތު ް
ވރު ދެ ެ
ރއަށްދާ މިން ަ
އވާ ހަރަކާތްތައް ކު ި
ނފަ ި
އ ހިމެ ި
 .3.0ޕްލޭނުގަ ި
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .0ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވާރކްއެއް
އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަން.
 .4ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރަމުން ނުގެންދާކަން.
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ނ
މ ް
 .1ނިން ު
ކން ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ޓމުން ބެލި މައިގަނޑު ކަން ަ
ކައުންސިލް މޮނިޓަރކުރުމުގައި ީ
އ ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ،ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު
މިގޮތުން ކައުންސިލް ހިންގުމާ ި
ނ ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ
ނ ް
މާޙައުލާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ު
ނސިލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް
ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކައު ް
ރއްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން
އ ސަރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއިަ ،
ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ކައުންސިލާ ި
ޒމްކުރެވިފައި ވާގޮތާއި ،އަދި ކައުންސިލް ކުރިމަގަށް ރާވައި ޕްލޭންކުރުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ
ހޯދުމާއި ،ޖަވާބުދާރީވުން އިންތި ާ
ގިނަ މަސައްކަތްތައް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ .ނަމަވެސް ،ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް
ރަނގަޅުކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ތިރީގައި އެވާ ކަންކަން ރަނގަޅު ކޮށްލުން މުހިންމެވެ.
 .0ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކުރުން.
ށ ހުށައެޅުން.
 .4ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އެއަހަރެއްގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ހުށައަޅަންޖެހޭ އިދާރާތަކަ ް
 .0ސްޓޮކަށް ތަކެތި ވައްދާއިރު މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރާ ފޯރމު ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލް ކުރުން އަދި ސްޓޮކަށް
ވައްދާ ތަކެތި ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކުރުން.
 .2ސްޓޯކުން ތަކެތި ދޫކުރާއިރު ވެރިއެއްގެ ހުއްދައާއެކު މުދާ ދޫކުރުން.
ޓން.
 .5ސްޓޮކަށް ގަންނަ ތަކެތި އަދި ސްޓޮކުން ދޫކުރާ ތަކެތީގެ ރެކޯޑު ރަނގަޅަށް ބެލެހެއް ު
 .7ހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ހމަ ކުރުމަށް ފަހު ނޫނީ ފައިސާ ޚަރަދު ނުކުރުން.
 .6ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާ ފޯރމް ފުރި ަ
ނކުރާ މުވައްޒަފުންގެ
ލތަކަށް ނަންބަރުދީ އަޕްޑޭޓް ު
ރއިން ނަންބަރު ނުދީވައި ފައި ް
 .3މުވައްޒަފުންގެ ފައިލްތަކުގެ ތެ ެ
ފައިލްތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން.
 .1އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތައް (ކޮމެޓީ މެންބަރުންގެ ހާޟިރީ ،ޔައުމިއްޔާ ،އިޢުލާން) ގަވާއިދުން
ޓން.
އެކުލަވާލައި ފައިލްކޮށް ބެލެހެއް ު
 .01ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދަތުރު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ ވީއެންމެ
އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
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