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 އިދާރީ ހިންގ މ ގެ އ ޞޫލ ތައް 

މިއީ މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާ ިހންގ ން ހަރ ދަނާޮކށް، އިދާރާއިްނ ރައްޔިތ ންނަށް ދެމ ންދާ 

ޚިދ މަތްތަކ ގެ ފެންވަރ  މަތިކ ރ މ ގެ މަޤްޞަދ ގައި، އެކ ލަވާލެވިފައިވާ އިދާރާގެ ހިންގ މ ގެ އ ޞޫލ ތަކެވެ. މިފަދަ 

ވަނަ އަހަރ ގެ ޖ ލައި މަހ އެވެ. އަދި  4100މެ ފ ރަތަމަ ޢަދަދ  ޢާންމ  ކ ރެވިފައިވަނީ އ ޞޫލ ތަކެއް ލިޔެވި އޭގެ އެން 

ޖ ލައި މަހ  ހިންގ މ ގެ އ ޞޫލ ތަކަށް ބައެއްބަަދލ ގެނެވި އިތ ރ  ބައިތަކާއެކ  ދެވަނަ އަދަދެއްވާނީ ނެރެވިފައެވެ. އަދި  4104

 މިއީ މިގޮތ ންނެރެވޭ ތިންވަނަ ަޢދަދެވެ.  
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 އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ  އޮފީސް އ ފެދ ން މިލަދ ންމަޑ ލ   )ހ(
   

އިން ފެށިގެން ށ.ފަރ ކޮޅ ފ ނަދ އަށް ބަދަލ  ކ ރެއްވ މަށް އޭރ ގެ  0968ޖެނ އަރީ  10ށ.ޅައިމަގ ގައި ކ ރަމ ންއައި އަތޮޅ ވެރިކަން 

އަތޮޅ އޮފީސް ހިނގަމ ންދިޔައީ ސަރ ކާރ ން ނިންމެވ މާއެކ  ށ.އަތޮޅ އޮފީސް ހިނގަމ ން ދިޔައީ ފ ނަދޫގައެވެ. އެހާތަނ ން ފެށިގެން 

ރެ އެކަމަށްޓަކައި )މިހާރ  ފ ނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހ ރި ބިމ ގައި( ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ހެދިފައިހ ރި ޢިމާރާތެއްގައެވެ. ރާއްޖެތެ 

މ ންދާ( ޢިމާރާތ ގައި އޮފީސް ތަރައްޤީ ކ ރ މ ގެ މަޝްރޫޢ ގެ ދަށ ން އަތޮޅ އޮފީސް ހިންގ މަށް ޢިމާރާތް ކ ރެވ ނ  )މިހާރ  އިދާރާ ހިންގަ 

އިން ފެށިގެން އަތޮޅ އޮފީސް  46ވަނަ އަހަރ ގެ އޮކްޓޯބަރ  4119ގައެވެ. މިއަށްފަހ   0997މާރޗް  02ހިންގަންފެށިފައިވަނީ 

ގ މާއިބެހޭ ށ.މިލަންދ އަށް އޭރ ގެ ސަރ ކާރ ން ބަދަލ  ކ ރެއްވިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިން

ގައި ފެށ ނ  ހިސާބ ން  4100ފެބްރ އަރީ  46ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތީން ކައ ންސިލްތައް އ ފެދި، ށ.އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ މަސައްކަތް، 

ފެށިގެން އިދާރާގެ މަސައްކަތް ހިންގަމ ން އަންނަނީ ޤާނޫނ ގައި ބ ނެފައިވާ ފަދައިން، ށ.ފ ނަދޫގައި ކ ރިން އަތޮޅ އޮފީސް ހިންގި 

 .ޢިމާރާތ ގައެވެ 

 

 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ ން  )ށ( 
  

ގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތ ން  4ގައި ތަސްދީޤްކ ރެވ ނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާސީގެ ޖަދ ވަލ   4118އޯގަސްޓް  17

ދާއިރާއެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރ ކަޒީ ށ.އަތޮޅ  ނ ވަތަ މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރިއަކީ އިދާރީ 

އ ޞޫލ ންކަމަށް ބ ނެ ޤާނޫނ  އަސާސީގެ  އަށްވަނަ ބާބ ގައި މިކަމ ގެ ދ ސްތޫރީ އަސާސްތައްވަނީ ބަޔާން ކޮށްފައެވެ. އަދި މިއަސާސްތައް 

ނޑައަޅާ  ފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ ކައ ންސިލްތަކ ންނެވެ. ބ ނާގޮތ ން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ޤާނޫނ ގައި ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މަށްޓަކައި ރައްޔިތ ންގެ މަޖ ލީހ ން އެކަށައެޅ އްވި ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ނ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤް ކ ރައްވާފައިވަނީ ގައެވެ. މިޤާނޫ 4101އޭޕްރީލް  48އެމަޖިލީހ ން ފާސްކ ރައްވާފައިވަނީ  4101/7

 .ގައެވެ  4101މެއި  07
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 މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލް  )ނ(
( ގެ 4101މެއި  07) 4101/7މިކައ ންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މާބެހޭ ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

އެވެ. އެއީ އަތޮޅ ގެ މީހ ން  8އ ފެދިފައިވާ ކައ ންސިލެކެވެ. ޤާނޫނ ބ ނާގޮތ ން ކައ ންސިލ ގައި ހިމެނޭ މެންބަރ ންގެ ޢަދަދަކީ ދަށ ން 

  .މެންބަރ ންނެވެ  4ދާއިރާއިންކ ރެ ކޮންމެ ދާއިރާއަކ ން  2ރަށް ބަހާލެވިފައިވާ އިންތިޚާބީ  02ދިރިއ ޅޭ 

 އ ންސިލ ގެ މެންބަރ ން މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ  ކަ  )ރ(
ގައި ބޭއްވ ނ  ލޯކަލްކައ ންސިލްތަކ ގެ އިންތިޚާބ ން މި މިކައ ންސިލ ގެ ފ ރަތަމަ ދަޢ ރަށް އިންތިޚާބ ވި  4100ފެބްރ އަރީ  05

 -:ކައ ންސިލަރ ންންނަކީ 8

ނޑިތީމް ދާއިރާ –މ ޙައްމަދ  ޢާރިފް   ކަ

ނޑިތީމް ދާއިރާ –މ ޙައްމަދ  ޢަރީފް   ކަ

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ –މޫސާ ފަތ ޙީ އާދަމް 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ –އިބްރާހިމް ރަޝީދ  

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާ  –އާޠިފް هللا ޢަބްދ 

 މިލަންދޫ ދާއިރާ –އިބްރާހީމް ފިރާޤް 

 ފ ނަދޫ ދާއިރާ  –هللا އަހ މަދ  ޢަބްދ 

 ފ ނަދޫ ދާއިރާ  –މ ހައްމަދ  ޙަމީދ  

 މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީއަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާ  )ބ(
 މިއިދާރާގެ ނަމަކީ "މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާ" އެވެ. 

 އެވެ.  Secretariat of the North Miladhunmadulu Atoll Councilއިގިރޭސިބަހ ންނަމަ 

ޤާނޫނ ގެ  މިނަމ ގައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މިއިދާރާ އ ފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މާބެހޭ

ވަނަ މާއްދާއާއި  048ގައެވެ. އަދި މިއިދާރާ ޤާއިމ ވެފަ ހ ންނަންވާނީ މިޤާނޫނ ގެ  4100ފެބްރ އަރީ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން  047

ގައި ށ.އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ ފ ރަތަމަ ޖަލްސާގައި  4100ފެބްރ އަރީ  46ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( ގައި ބ ނެފައިވާ ތަނ ގައިކަމަށް،  055

ނޑައެޅ ނ  ހިސާބ ން ފެށިގެން މިއިދާރާ ހިންގަމ  ންދަނީ، ފ ނަދޫގައިހ ރި އަތޮޅ އޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތ ގައެވެ. މިކަމާގ ޅިގެން ޤަރާރަކ ން ކަ

ރާ ސަރ ކާރާއި ކައ ންސިލާ ދެމެދ  ޚިޔާލ  ތަފާތ ވެ މައްސަލަތަކެއް އ ފެދި މިކަން ނިމިފައިވަނީ ޝަރީޢަތ ންނެވެ. ޤާނޫނ ބ ނާ ގޮތ ން އިދާ 

ގެ ރައީސް އެވެ. ރައީސް ނެތް ޙާލަތ ގައި ނައިބ ރައީސްއެވެ.އަދި ކައ ންސިލްގެ ހިންގ މ ގެ ޒިންމާއ ފ ލަންޖެހޭ އިސްފަރާތަކީ ކައ ންސިލް

ނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ   .ރައީސް ނ ވަތަ ނައިބ  ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ކައ ންސިލ ން ކަ
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 އިދާރީ އޮނިގަނޑ   )ޅ(
ނޑ  އެކ ލަވާލެވިފައިވާ ގޮތ ގެ އަޞްލ  ބިނާކޮށްފައިވާނީ ކައ ންސިލ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި ދައ ރ ގެ  އިދާރާގެ ހިންގ މ ގެ އޮނިގަ

ގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތ ން ކައ ންސިލަރ ން އަދާކ ރާނީ ސިޔާސަތ  އެކ ލަވާލައި ދެމެހެއްޓ މ ގެ ދައ ރާއި ވިލަރެސްކ ރ މާއި އިރ ޝާދ  ދިނ މ 

 .ދައ ރެވެ 

މަތްދިނ މ ގެ ދައ ރެވެ. މިގޮތ ން މަސައްކަތްތައް ޚިދ ސިވިލްސަރވަންޓ ން އަދާކ ރާނީ ތަންފީޒީ ދައ ރާއި ޢަމަލީ މަސައްކަތ ގެ ދައ ރާއި 

ނޑ     .ޔ ނިޓެއްގެ މައްޗަށެވެ  6ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަ

 ްޖެނަރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔ ނިޓ 

 ްހިއ މަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޔ ނިޓ 

 ްއެންޑް ފައިނޭންސް ޔ ނިޓް  ބަޖެޓ 

  ްޕޮލިސީ، ޕްލޭނިންގ، ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔ ނިޓ 

  ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔ ނިޓ 

  ޯކައ ންސިލް ބިއ ރ 

  ޔ ނިޓްތަކ ގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިފައިވާގޮތް )ކ( 
ނޑ ގޮތެއްގައި ކ ރާނެ މަސައްކަތްތަކަކީ  6ކައ ންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގ ން ބަހާލެވިފައިވާ     -: ޔ ނިޓ ން މައިގަ

  ޖެނަރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔ ނިޓް  1

މިއީ ކައ ންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި، އިމާރާތާއި ތަންތަނ ގެ މަރާމާތާއި، ސަރ ކާރ ގެ މ އައްސަސާތަކާއި ގ ޅިގެން 

ނޑ  ގޮތެއްގައި ކ ރާނެ އަތޮޅ ކައ ންސިލ ން ރައްޔިތ ންނަށް ދެމ ން ދާ ޚިދ މަތްތައް ދިނ މަށް އ ފައްދާފައިވާ ޔ ނިޓެކެވެ. މި ޔ ނިޓ ން މައިގަ

  :މަސައްކަތްތަކަކީ 

  ކައ ންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގ މާ ބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް  

ޢިމާރާތްތަކާއި، އ ޅަނދ ފަހަރ   ކައ ންސިލް ހިންގ މަށްބޭނ ންވާ ވަޞީލަތްތަކާއި، ހަރ މ ދާ ބެލެހެއްޓ މާއި، ކައ ންސިލްގެ  

 ބެލެހެއްޓ ން 

 އަތޮޅ  ރައްޔިތ ންނަށް އައިޑީކާޑ ގެ ޚިދ މަތް ދިނ މާބެހޭ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކ ރ ން  

ނޑ  އ ޅަނދ ފަހަރ  ދ އްވ މ ގެ ލައިސަންސްއާއި، މަސްވެރިކަމ ގެ ލައިސަންސް، އ ޅަނދ ފަހަރ ގެ ސަލާމަތީ   އެއްގަމާއި ކަ

 މަތް، ރޯޑްވާދިނަސްގެ ޚިދ މަތް ދިނ މ ގެ މަސައްކަތް ސެޓްފިކެޓްގެ ޚިދ 

 އަތޮޅ ގައި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ މަސައްކަތްތައް 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        7

 

  އަތޮޅ ގެ ފެރީ ޚިދ މަތް ވިލަރެސްކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް  

 އެކިއެކި ވޯކްޝޮޕްތަކާއި، ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މާބެހޭ މަސައްކަތްތައް  

 މ ނާސަބަތ ތައް ފާހަގަކ ރ މ ގެ މަސައްކަތްތައް އެކިއެކި ޤައ މީ  

   އަތޮޅަށްވަޑައިގަންނަވާ އެކިއެކި ވަފ ދ ތަކާއި،ޓީމްތަކ ގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސ ން 

 ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާތަކަށް މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މާބެހޭ މަސައްކަތްތައް  

 ކ ގެތެރެއިން ކައ ންސިލާއި ޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައްއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ޢާންމ ންނަށް ދެމ ންގެންދާ ޚިދ މަތްތަ 

 ޕެނިޓެންޝަރީންފޮނ ވާ ކ ށްވެރިންނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް 

 ކައ ންސިލ ން އިންތިޒާމްކ ރަންޖެހޭ ރަސްމީ ދަތ ރ ތަކ ގެ ކަންތައްތައް  

  އިދާރާގެ ބޭނ މަށް ހޯދިފައި ހ ންނަތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓ ން  

 ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގ ޅ ންހ ރި މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން އިންފޮމޭޝަން  

 ކައ ންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން  

 ހިއ މަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޔ ނިޓް  2

އަދި  މިއީ ކައ ންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މ އައްޒަފ ންގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކ ރ މަށާއި، މ އައްޒަފ ން އިތ ރ ކ ރ މާއި ވަކިކ ރ މަށް

މ އައްޒފ ންގެ ފެންވަރ  މަތިކޮށް ފަންނީ ޤާބިލ ކަން އިތ ރ ކ ރ މަށާއި، ސިވިލްސާވިސްގެ ޤާނޫނ  ތަންފީޒ ކ ރ މަށް އ ފައްދާފައިވާ 

ނޑ  ގޮތެއްގައި ކ ރާނެ މަސައްކަތްތަކަކީ    :ޔ ނިޓެކެވެ. މި ޔ ނިޓ ން މައިގަ

ނޑ   ކައ ންސިލްއިދާރާގެ    ޙަވާލ ކ ރ ން  މަސައްކަތް މ ވައްޒަފ ންނާ އެކ ލަވާލ މާއި، އޮނިގަ

 އިދާރާގެ މަޤާމްތަކަށް މ ވައްޒަފ ންލެއްވ މާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މާއި، އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅ  އެޅ މާއި ގ ޅޭ މަސައްކަތްތައް  

 އިދާރާގެ މ ވައްޒަފ ންގެ މަސައްކަތ  ފެންވަރ ބެލ މާއިބެހޭ މަސައްކަތްތައް 

 ޒީފާގެ ކ ރިއެރ މާއި، އިނާޔަތްތައް ހޯދައިދިނ މ ގެ މަސައްކަތްތައް މ އައްޒަފ ންނަށް ލިބެންޖެހޭ ވަ 

 ރަށ ކައ ންސިލްތަކ ގެ ޒިންމާދާރ ވެރިންގެ މަސައްކަތ  ފެންވަރ ބެލ މާއި، ސަލާމާއި، ޗ އްޓީތަކ ގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓ ން 

 ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދ  ތަންފީޒ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް  

 ޓްރޭނިންގ ރިކ އަރމެންޓް ތައްޔާރ ކޮށް، ތަމްރީނ ވ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  ފަހިކޮށްދިނ ން މ އައްޒަފ ންނަށް ބޭނ ންވާ  

 ކައ ންސިލަރ ންނާއި، މ އައްޒަފ ންގެ ހާޟިރީއާއި ސަލާމާއި ޗ އްޓީތަކ ގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓ ން  

 

 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        8

 

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔ ނިޓް  3

ބެލެހެއްޓ މަށާއި، ކައ ންސިލ ން ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ މިއީ ކައ ންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާ އާއި ބެހޭ ކަންކަން 

ކ ރާނެ ޙަވާލ ކ ރ މަށާއި، ކައ ންސިލަށް ބަލައި ގަންނަފައިސާ ބަލައިގަތ މަށް އ ފައްދާފައިވާ ޔ ނިޓެކެވެ. މި ޔ ނިޓ ން މައިގަޑ  ގޮތެއްގައި 

  -:މަސައްކަތްތަކަކީ 

 ލޭން ތައްޔާރ ކ ރ ން ކައ ންސިލް އިދާރާގެ ފައިނޭންޝިއަލް ޕް 

 ކައ ންސިލް އިދާރާގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް މ ސާރަދިނ މާގ ޅޭ މަސައްކަތްތައް 

 ކައ ންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރ ކޮށް ތަންފީޒ ކ ރ ން  

 ކައ ންސިލް އިދާރާގެ މާލިއްޔަތާއިގ ޅޭ މަސައްކަތްތައް  

 ރާތަކަށް ފޮނ ވ ން ދައ ލަތަށްލިބޭ އާމްދަނީ ފައިސާ ބަލައިގަތ މާއި، ކަމާބެހޭ އިދާ  

 ކައ ންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ފައިސާ ބަލައިގަތ ން  

  ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑ  ހިސާބ ތައް ބެލެހެއްޓ ން  

 ޤައ މީ އިދާރާތަކާއި، ކައ ންސިލާއި ގ ޅިގެން ހިންގޭ މަޝްރޫޢ ތަކ ގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ މަސައްކަތްތައް  

 މޮނިޓަރިންގ ޔ ނިޓް ޕޮލިސީ، ޕްލޭނިންގ، ރިސާރޗް އެންޑް  4

ށާއި، މިއީ އަތޮޅ  ކަންސިލ ން އެކ ލަވާލާ އެކިއެކި ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ މާ، އަތޮޅ  ފެންވަރ ގައިކ ރެވޭ އެކިއެކި ރިސާރޗްތައް ހެދ މަ

ނޑ  ގޮތެއްގައި ކ ރާނެ މަސަ   -:އްކަތްތަކަކީ މޮނިޓަރިން ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މަށް އ ފައްދާފައިވާ ޔ ނިޓެކެވެ. މި ޔ ނިޓ ން މައިގަ

އަތޮޅ ގެ ރަށްރަށ ގެ ތަފާސް ހިސާބ އެއްކ ރ މާއި، ތަފާސް ހިސާބާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ ތައް ދައ ލަތ ގެ ކަމާބެހޭ މ އައްސަސާތަކަށް  

 ފޮނ ވ ން 

 އަތޮޅ ގައި ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މޮނިޓަރކ ރ ން  

 އަތޮޅ  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކ ލަވާލ މާއިބެހޭ ކަންކަން ކ ރ ން  

 ހިމެނ މާ ބެހޭގޮތ ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން ބޯ  

 .ދައ ލަތ ގެ ހާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނ ންވާ މީހ ންނާބެހޭ ކަންތައްތައް  

ނޑ ވެރިކަމާއި، ޓޫރިޒަމް ފަދަ އިޤްތިޞާދީ ޕްލޭންތައް އެކ ލަވާލ މާއި، މޮނިޓަރ ކ ރ މ ގެ   އަތޮޅ ގެ މަސްވެރިކަމާއި، ދަ

  މަސައްކަތް

 ކ ރ މާބެހޭ މަސައްކަތްތައްރަށްރަށ ން ބިންދޫ 

 ކައ ންސިލްއިދާރާގެ ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކ ލަވާލ ން  



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        9

 

 އިގ ޅޭ ކަންކަން ދިރާސާކޮށް މޮނިޓަރކ ރ ން އަތޮޅ ގެ ސިއްހީ ، ތަޢ ލީމީ، އިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ތިމާވެއްޓާ 

 ޓަރނަލް އޮޑިޓްކ ރ މ ގެ މަސައްކަތްތައް އިން، އަތޮޅ  ކައ ންސިލާއި ރަށ ކައ ންސިލްތަކ ގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކ ރ މާއި 

 މާއި، މޮނިޓަރ ކޮށްބެލެހެއްޓ ން އްޓ މ ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ އަތޮޅ ގެ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެ 

 ކައ ންސިލ ން ހިންގާ ލޯނ  ޕްރޮގްރާމްތައް މޮނިޓަރކޮށް ހިންގ ން  

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔ ނިޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް  5

މިއީ އަތޮޅ  ކަންސިލ ން ރާވައިގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާއި ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓ މަށް 

  -:އެކ ލަވާލެވިފައިވާ ޔ ނިޓެކެވެ. މި ޔ ނިޓ ން މައިގަޑ  ގޮތެއްގައި ކ ރާނެ މަސައްކަތްތަކަކީ 

 ގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާވާ ހިންގ ންއަތޮޅ ގެ ތަރައްޤީއަށް ހިން 

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑ ގެ ވިޔަފާރީގެ ޚިދ މަތްތަކ ގެ ހިންގ ން ހަރ ދަނާކޮށް ކައ ންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް  

  މަސައްކަތްކ ރ ން 

   ދ ވެލި، ނަފާވެހި، ފ ނަފަތި ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގ ން  

 އިދާރާގެ ޕްރޮކިއ މެންޓާބެހޭ ހ ރިހާ މަސައްކަތްކ ރ ން ކައ ންސިލް  

 ޤައ މީއިދާރާތަކާއި، ކައ ންސިލާއި ގ ޅިގެން ހިންގޭ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ ން  

  ކައ ންސިލް ބިއ ރޯ  6

ނިޓެކެވެ. ބިއ ރޯއިން މައިގަޑ  މިއީ އަތޮޅ  ކަންސިލ ގެ ޖަލްސާތަކާއި ނިންމ ންތަކ ގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މަށް އ ފައްދާފައިވާ ޔ  

  -:ގޮތެއްގައި ކ ރާނެ މަސައްކަތްތަކަކީ 

 ކައ ންސިލްގެ ޖަލްސާތައް އިންތިޒާމްކ ރ މާއި، ޖަލްސާއާއިގ ޅިގެން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  

 ކައ ންސިލަރ ންގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓ ން  

 އިންތިޒާމްކ ރ ންކި އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް ހަމަޖެއްސ މާއި، އެކިއެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްތަކަށް ފޮނ ވ ން    ލާމަރ ކަޒީ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ތައްޔާރ ކޮށް ފޮނ ވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ކަ

 ކޯޑިނޭޓިންގް މޮމެޓީތަކ ގެ ބައްދަލ ވ ންއިންތިޒާމްކޮށް، އިދާރީ ކަންކަން ހަމަޖެއްސ ން 

. 
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 އިދާރާ ހ ޅ ވާ ބަންދ ކ ރ ން  .0
ވ މ ގެކ ރިން އިދާރާ ހ ޅ ވަން ވާނެއެވެ. އަދި ރަސްމީ  7551ސަރ ކާރ ގެ ރަސްމީ މަސައްކަތް ހިނގާ ކޮންމެ ދ ވަހަކ   .0.0

ގައި ނިމ މާއެކ  ލަސްނ ކޮށް އިދާރާ ބަންދ  ކ ރަންވާނެއެވެ. މިގޮތ ން އިދާރާ ހ ޅ ވައި ބަންދ ކ ރަންވާނީ  05511މަސައްކަތް 

ގައި 0531ވ މ ގެ ކ ރިން އޮފީސް ހ ޅ ވަންވާނެއެވެ. އަދި  8551އިސްމ ވައްޒަފެއްގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ންނެވެ. )ރަމަޟާން މަހ  

 .(.އޮފީސް ބަންދ ކ ރަންވާނެއެވެ 

ލް ހޯދައި، އިދާރާ ހ ޅ ވައި ބަންދ ކ ރ މަށް އިސްވެ ހ ންނަވާ މ ވައްޒަފ ންގެ ތާވަލެއް ތައްޔާރ ކޮށް ޒިންމާދާރ  ވެރިޔާގެ އެޕްރޫވަ .0.4

 .ކަމާބެހޭ މ ވައްޒަފ ންނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. މިކަންކ ރާނީ އެޗް.އާރ  ޔ ނިޓ ންނެވެ 

 0އިދާރާހ ޅ ވައި ބަންދ ކ ރ މ ގެ ޒިންމާ ހަވާލ ވެފައިވާ މ ވައްޒަފަކަށް އެކަން ނ ކ ރެވޭފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ގަޑިޖެހ މ ގެ  .0.3

 .ވެރިޔާއަށް ނ ވަތަ އެޗް.އާރ  ޔ ނިޓަށް އަންގަން ވާނެއެވެ ގަޑިއިރ  ކ ރިން ޒިންމާދާރ  

ރަސްމީގަޑިތައް ފިޔަވައި އެނޫން ވަގ ތެއްގައި އިދާރާ ހ ޅ ވަންޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަންކ ރެވޭނީ ކައ ންސިލް ހިންގ މާ ޙަވާލ ވެ  .0.2

 .ހ ންނެވި ވެރިއެއްގެ ހ އްދަ ލިބިގެންނެވެ 

 .ގެވ މާ އެވަގ ތަކ  ހަވާލ ވެ ހ ންނެވި ވެރިއެއްގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ންނެވެ އިދާރާގެ ތަޅ ދަނޑި ބަލަހައްޓާނީ އިދާރާ ހިން .0.5

ރޑް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ  .0.6  .ރަސްމީއަދި ނ ރަސްމީ ގަޑިތަކ ގައިވެސް އިދާރާ ހ ޅ ވައި ބަންދ ކ ރާ ރިކޯ

ންކާތަކާއި އޭސިތައް ނިންވާލ މަކީ އިދާރާ ބަންދ  ކ ރާއިރ  ކޮންމެހެން ދިއްލާފައި ބަހައްޓަން ނ ޖެހޭ ލައިޓްތައް ނިއްވާލ މާއި، ފަ .0.7

 .އިދާރާ ބަންދ ކ ރާ މ ވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި ހ ރިހާ ދޮރ ފަތްތަކެއް ހ ރީ ތަންޑ އެޅ ވިފަތޯ ޗެކ ކ ރަންވާނެއެވެ 

ކ ރިން  މިނެޓް 31 ރަސްމީ ގަޑިތައްފިޔަވާ އެނޫން ވަގ ތެއްގައި އިދާރާ ހ ޅ ވަން ބޭނ ންވާނަމަ ރަސްމީ މަސައްކަތް ނިމ މ ގެ .0.8

 .އިދާރާ ހ ޅ ވ މ ގެ ހ އްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. މިކަންކ ރާނީ މަސައްކަތ  ނިކ ންނަ ޔ ނިޓަކ ންނެވެ 

 ޙާޟިރ ވ ން  .4
ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިޔަށް ޙާޟިރ ވާން ޖެހޭނެއެވެ. އެނޫން މ ވައްޒަފ ން  4.0  ގެ 8511އިދާރާހ ޅ ވާ މ ވައްޒަފ  އިދާރާހ ޅ ވަން ކަ

ގެ ކ ރިންނެވެ. މިއާޚިލާފަށް ޢަމަލ ކޮށްފިނަމަ ގަޑީލާރި 9511ޟާން މަހ  ހާޟިރ ވާނީ ކ ރިން ޙާޟިރ ވާން ޖެހޭނެއެވެ. ރަމަ

 .ނެގޭނެއެވެ 
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އަށް އޮންނަ ވަގ ތ ކޮޅ ގެ  02511އިން  04511އަށެވެ. އަދި  05511އިން  8511އިދާރާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތ ގެ ވަގ ތަކީ  4.4

އިރ ގެ ބްރޭކެއް ނެގޭނެވެ. ރަމަޟާންމަހ  މަސައްކަތ ވަގ ތަކީ ގަޑި 10ތެރޭގައި މަސައްކަތަށް ދަތިނ ވާނޭ ގޮތެއްގެމަތިން 

  .އަށެވެ 03531 އިން 9511ހެނދ ނ  

ދަންގަޑީގައި މަސައްކަތ  ނިކ ންނަންޖެހޭ މ އައްޒަފ ންނަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނ ން ހަމަޖައްސާ އ ސޫލ ތެރެއިން  4.3

އިރަކަށް ގަޑިއިރެއް އެދ ވަހަގެ ގެފަހ ން މަސައްކަތްކ ރާ ކޮންމެ ގަޑި 04511ދަންވަރ  އިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭނެއެވެ. މިގޮތ ން 

އޮފީހަށް ނިކ ތ ން ފަސްކ ރެވޭނެ އެންމެ ލަސްގަޑިއަކީ މި ގޮތ ން  އޮފީހަށް ނިކ ތ މ ގައި އެމ އައްޒަފަކަށް ފަސްކޮށްދެވޭނެއެވ

  .ގެ ނިޔަލަށެވެ 00511 ހެނދ ނ އެދ ވަހ ގެ 

އި އިދާރާގެ ބޭނ މެއްގައި މެނ ވީ މަޤ ބޫލ  އ ޒ ރެއްނެތި އިދާރާއިން ބޭރަށް ގޮސްގެން ރަސްމީ މަސައްކަތ ގެ ވަގ ތ ތަކ ގަ  4.2

 .ނ ވާނެއެވެ. އަދި  ބޭރަށްދާން ޖެހިއްޖެނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި ބޭރަށްދާ ފޮތ ގައިލިޔެ ސްޕަވައިޒަރ ގެ ހ އްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ 

 .ލ  ކ ރާނީ ކައ ންސިލ ގެ ހިންގާ ޤަވާއިދ ގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިންނެވެ ކައ ންސިލަރ ން ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ހާޟިރ ވ މ ގައި އަމަ 4.5

 ސަލާމްބ ނ މާއި ޗ އްޓީ ނެގ ން  .3
ގައި ބަޔާންވެފައިވާ މިންވަރަށް ސަލާމާއި ޗ އްޓީ ލިބޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތ ން ސަލާމް ޤަވާއިދ  ސިވިލްސާވިސްގެ ޤާނޫނާއި  3.0

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލ  ކ ރަންވާނެއެވެ ޤަވާއިދ  ބ ނ މ ގައި ނ ވަތަ ޗ އްޓީނެގ މ ގައި ޢަމަލ  ކ ރަން   .ގައި ކަ

އޮފީހަށް ޙާޟިރ ނ ވެވޭފަދަ އ ޒ ރެއް ދިމާވެގެން ސަލާމ ގެ ޗ އްޓީ ނ ވަތަ ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗ އްޓީގައި ހ ންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ  3.4

ށް އަދި އެމ ވައްޒަފެއްގެ ސްޕަރވައިޒަރަށް ގަޑިއިރ ގެ ތެރޭގައި އެޗް.އާރ . ޔ ނިޓަ  0ރަސްމީގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން 

  .އަންގަންވާނެއެވެ 

ޗ އްޓީނެގ މ ގައި އިދާރާގެމަސައްކަތަށް ދަތިނ ވާނޭ ގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނ އަރީ މަހ ގެ ތެރޭގައި ޗ އްޓީ ތާވަލެއް  3.3

 .ޗް.އާރ  ޔ ނިޓ ންނެވެ އެކ ލަވާލަންވާނެއެވެ. މިތާވަލ  ތައްޔާރ ކ ރާނީ މ އައްޒަފ ންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ

މ ވައްޒަފ ންގެ ޗ އްޓީ ނެގ މަށް ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ ތާވަލަށް ބަދަލ ގެނައ މަށް ބޭނ ންވާނަމަ އެފ ރ ޞަތ  ހަމަޖެހިފައި  3.2

  .އޮންނަންވާނެއެވެ 

އްޓީ ދ ވަހ ގެ ނޯޓިސްއެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އަހަރީ ޗ  3ޗ އްޓީއަށް އެދި ހ ށަހަޅާއިރ  ޗ އްޓީ ފެށ މާހަމައަށް  3.5

  .ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ނެގ މަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ  4އެއްފަހަރާނެގ މ ގެ ބަދަލ ގައި 

 .ޗ އްޓީއަށް އެދި ހ ށަހަޅާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކ ރެވިފައިވާ ފޯމ ންނެވެ. ފޯމ ގެ ނަމޫނާ ޖަދ ވަލ ގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ  3.6

 .މ ވައްޒަފަށް މަސައްކަތްތަކާބެހޭ އިރ ޝާދ ތައް ފ ރިހަމައަށް ދޭންވާނެއެވެ ޗ އްޓީއަށް ފެށ މ ގެކ ރިން މަސައްކަތާ ޙަވާލ ވާ  3.7
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  އިދާރާއަށް ކަންކަން ހ ށަހެޅ މާއި ބަލައިގަތ ން  .2
އެކިފަރާތްތަކ ން އިދާރާއަށް ކަންކަން ހ ށަހެޅ މ ގައި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކީ ލިޔ މަކ ން ހ ށަހެޅ މެވެ. އަދި ވަކިޚާއްޞަ  2.0

 .އެދޭނަމަ ހ ށަހަޅާނީ އެކަމަކަށް ޚާއްޞަ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމަކ ންނެވެ ކަމަކާއިގ ޅޭ ގޮތ ން 

 .ފަރ ދީގޮތ ން ލިޔ މަކ ން ހ ށަހެޅ މަށް ނ ކ ޅޭފަރާތްތަކަށް އަނގަބަހ ން ކަންކަން ހ ށަހެޅ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  އޮންނާނެއެވެ  2.4

 .ލައިގަނެވޭނެއެވެ ފެކްސް އާއި އީމެއިލް މެދ ވެރިކޮށް ހ ށަހަޅާ ކަންކަންވެސް ލިޔ މެއްގެ ގޮތ ގައި ބަ 2.3

ކައ ންސިލާއި ނ ވަތަ ކައ ންސިލ ގެ މެންބަރަކަށް އެޕޮއިންމަންޓަކަށް ހ ށައަޅައިފިނަމަ އެކަމ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ބިއ ރޯއަށް  2.2

  .ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފ ޅ ންނަށް ފ ރިހަމަ މެހެމާންދާރީ އަދާކ ރަންވާނެއެވެ 

 މާއި ތަކެތި ޙަވާލ ކ ރ ން ތަކެތި ބަލައިގަތ   .5
 .އިދާރާއަށް ލިބޭ ސިޓީ މެސެޖްފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ގަޑީގައި ރިސެޕްޝަން ކައ ންޓަރ ންނެވެ  5.0

ފެކްސްއާއި އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ލިބޭ ލިޔ ންތައްވެސް ބަލައިގަންނާނީ ރިސެޕްޝަން ކައ ންޓަރ ންނެވެ. އީމެއިލް އެކައ ންޓް  5.4

 .ދ ވަހަކ ވެސް ޗެކްކ ރަންވާނެއެވެ ކޮންމެ 

ރިސެޕްޝަން ކައ ންޓަރ ން ބަލައިގަންނަ ތަކެތީގެ ރިކޯޑ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. އަދި ބަލައިގަންނަލިޔ ންތައް ލަސްނ ކޮށް  5.3

  .އެންޓްރީކޮށް، ކަމާބެހޭ ޔ ނިޓާއި ޙަވާލ ކ ރަންވާނެއެވެ. މިކަންކ ރާނީ ޒިންމާޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާ މ ވައްޒަފެކެވެ 

އިދާރާއިން އެކިފަރާތްތަކަށް ރައްދ ކ ރެވޭ ލިޔ މާއި ތަކެތި ހަވާލ ކ ރެވޭ އިރ  ފޮތ ގައި ލިޔެ ހަވާލ ވި ފަރާތ ގެ ސޮއިކ ރ ވަން  5.2

 .ވާނެއެވެ 

 އެންޓްރީކ ރ މާއި ރޫޓްކ ރ ން  .6
ޑ ޖަހާ ކަމާބެހޭ ޔ ނިޓާއި އްގައެކިފަރާތްތަކ ން ލިބޭލިޔ ންތައް އެންޓްރީ ކ ރ މަށްފަހ  އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ސޮއިކޮށް ރޫޓިންގ ތަ 6.0

 .ވާލ ކ ރާނީއެވެ ޙަ

ނޑ ގައިވާ  6.4 ޔ ނިޓ ން ލިޔ ންތަކާއި ޙަވާލ ވާނީ ޔ ނިޓ ގެ އެންމެ އިސްމ ވައްޒަފެވެ. ލިޔ މާއި ޙަވާލ ވ މަށްފަހ  ރޫޓިންގ ތައްގަ

 .މަޢ ލޫމާތ  ފ ރިހަމަ ކ ރަންޖެހޭނެއެވެ 

މަޝްވަރާގެ މަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ން ލަސްނ ކޮށް ކ ރިޔަށް ޔ ނިޓ ގެ ފަރާތ ން ލިޔ މާއި ޙަވާލ ވެ ސްޕަވައިޒަރ ގެ  6.3

 .ގެންދަންޖެހޭނެއެވެ 

ކައ ންސިލަރ ންނާއި ޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާ ޒިންމާތަކާއި ގ ޅޭ ލިޔ ންތައް ޔ ނިޓްތަކ ން ޙަވާލ ވ މަށް ފަހ  ލަސްނ ކޮށް އެ  6.2

 .ކައ ންސިލަރެއްގެ މަޝްވަރާހޯދަންވާނެއެވެ 
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 ކަމ ގެ ރަޖީސްޓްރީ ބެލެހެއްޓ ން ހ ށަހެޅޭ ކަން  .7
ޔ ނިޓ ގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގ ޅޭގޮތ ން ހ ށަހެޅޭ ކަންކަމ ގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ކޮންމެ ޔ ނިޓަކ ންވެސް ލިޔެބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.  7.0

 .މައްސަލަތައް ރަޖިސްޓްރީކ ރާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކ ރެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރގައެވެ 

ޖަވާބ ދީ ނިންމަންޖެހޭ މ އްދަތަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅެމ ންދޭތޯ ބަލައި ޗެކްކ ރ މަކީ ޔ ނިޓްގެ ކަންކަން ނިންމ މަށާއި  7.4

އިސްމ ވައްޒަފ  އަދާކ ރަންޖެހޭ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި މައްސަލައާއި ގ ޅޭ ގޮތ ން އަޅާ ފިޔަވަޅ ތައް ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް މައްސަލަ 

 .ރަޖިސްޓްރީގައި އަޕްޑޭޓް ކ ރަންވާނެއެވެ

 ކައ ންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވ ން  .8
އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ ޖަލްސާ ބޭއްވ މ ގެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖައްސާނީ ބިއ ރޯ އިންނެވެ. އިންތިޒާމ ތައް ހަމަޖެއްސ މ ގައި ބިއ ރޯއިން  8.0

 .އެހީ އަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ކޮންމެ މ ވައްޒަފަކ ވެސް އެހީތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ

 .ލިޔެކިއ ންތައް  ތައްޔާރ ކޮށް ލިޔ ންތައް ހަމަކ ރ މަށް ސަމާލ ކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ ޖަލްސާއަށް ބޭނ ންވާ  8.4

ކައ ންސިލްގެ ޖަލްސާއަކަށް ޔ ނިޓަކ ން މަޢ ލޫމާތެއް ބޭނ ންވެގެން ހ ށައަޅައިފިނަމަ ވަގ ތ އޮއްވައި ބިއ ރޯއަށް އެމަޢ ލޫމާތެއް  8.3

  .ހިއްސާކ ރަންޖެހޭނެއެވެ 

ންސިލަރަކ  މައްސަލައެއް އެޖެންޑާކ ރ މަށް ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްބަޔާންކޮށް ކައ ންސިލ ގެ ޖަލްސާއަކަށް ކައ  8.2

  .ކަމާބެހޭލިޔ ންތަކާއި އެކ  ހ ށައަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތ ން ހ ށައަޅާނީ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާކ ރ މަށް ހ ށައަޅާފޯމ ންނެވެ 

ށް ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްބަޔާންކޮށް ކަމާބެހޭލިޔ ންތަކާއި ކައ ންސިލ ގެ ޖަލްސާއަކަށް ޔ ނިޓަކ ން މައްސަލައެއް އެޖެންޑާކ ރ މަ 8.5

އެކ  ހ ށައަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތ ން ހ ށައަޅާނީ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާކ ރ މަށް ހ ށައަޅާފޯމ ގައި ޒިންމާދާރ ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި 

  .އެކ ގައެވެ 

 (ފައިވާނެއެވެ ކައ ންސިލ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކ ރ މަށް އެދޭފޯރމް ޖަދ ވަލ ގައި ހިމެނި )

އިދ ގައި ވާގޮތ ގެ މަތިން ތިބެވޭނެ ޤަވާޖަލްސާ އަޑ އަހަން ބޭނ ންވެގެން ހޯލަށް ޙާޟިރ ވާ ފަރާތްތަކަށް ކައ ންސިލްގެ ހިންގާ  8.6

 .އިންތިޒާމ  ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ 

ނަމަ އެޔ ނިޓެއްގެ  އިސް އެއްވެސް ޔ ނިޓަކ ން ހ ށައަޅާ މައްސަލައަކަށް ކައ ންސިލ ގެ ބައްދަލ ވ މެއްގައި މަޝްވާރާކ ރާ 8.7

  .މ ވައްޒަފަކ  އެ ބައްދަލ ވ މަށް ޙާޟިރ ވާން ވާނެއެވެ 

 މެނޭޖްމަންޓް މީޓިން ބޭއްވ ން  .9
އަށް މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ  00511އިން  01511ކޮންމެ ހަފ ތާއެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތ ގެ އެންމެ ފަހ ދ ވަހ  ހެދ ނ   9.0

 .ބޭއްވޭނެއެވެ ނަމ ގައި ބައްދަލ ވ މެއް 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        02

 

ނޭޖްމަންޓް މީޓިންއަކީ ކައ ންސިލ ގެ މަސައްކަތ ގެ ތެރެއިން ސަމާލ ކަންދީ ނިންމ ން އަވަސްކ ރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާމެދ  މެ 9.4

މަޝްވަރާކ ރ މަށާއި، ކައ ންސިލަރ ންނާއި އިދާރާއާއި ދެމެދ އޮންނަ ގ ޅ ން ބަދަހިކޮށް އިދާރީ ކަންކަމ ގެ މައ ލޫމާތ  

 .ޤްޞަދ ގައި ބާއްވާ ބައްދަލ ވ މެކެވެ ހިއްސާކ ރ މ ގެ މަ

މިބައްދަލ ވ ން ޗެއާރ ކ ރާނީ ކައ ންސިލ ގެ ރައީސް ނ ވަތަ ކައ ންސިލ ހިންގ މާ ޙަވާލ ވެހ ންނަވާ ވެރިއެކެވެ. މި  9.3

ބައްދަލ ވ މ ގައި ބައިވެރިވާނީ ކައ ންސިލަރ ންނާއި، ޒިންމާދާރ ވެރިޔާއާއި ސެކްޝަންތަކ ގެ ވެރިންނާއި، ޔ ނިޓްތަކ ގެ 

   .މ އައްޒަފ ންނެވެއިސް

ލަތ  ޚ ލާސާކޮށް ކައ ންސިލަރ ންނަށް ޙާދަތިތަކާއި އިދާރީ ހިންގ މ ގެ  މިބައްދަލ ވ މ ގައި ޒިންމާދާރ ވެރިޔާއަށް ހ ރި 9.2

ހ ށައަޅަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އިދާރާގެ ހިންގ ން ހަރ ދަނާކޮށް ހަލ އިކ ރ މަށް ކ ރެވިދާނެ ކަންކަމާއިމެދ މަޝްވަރާކޮށް ޔ ނިޓްތަކ ގެ 

  .މެދ ގައި މަޢ ލޫމާތ  ޙިއްސާކ ރެވޭނެއެވެ 

މި ބައްދަލ ވ މ ގައި ހަފްތާތެރޭގައި ނިންމި މައްސަލަތަކާއި، ނ ނިމިހ ރި މައްސަލަތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ކައ ންސިލަރ ންނާއި،  9.5

ވާނެ ޚިޔާލާއި އަވަހަށް ނިންމ މަށް ބޭނ ން އްރި މައްސަލަތަޔ ނިޓްތަކ ގެ މެދ ގައި ޙިއްސާކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި ނ ނިމި ހ 

 .މަޝްވަރާހޯދޭނެއެވެ 

މީގެ އިތ ރ ން ޔ ނިޓްތަކ ގެ މަސައްކަތް އިތ ރަށް ވިލަރެސްކޮށް ހަރ ދަނާކ ރ މަށާއި ކ ރިއަށްދާ އިވެންޓެއް އަދި ހާދިސާއަކާއި  9.6

އިންތިޒާމްކޮށް ގ ޅިގެން ކައ ންސިލަރ ންނަށާއި ޒިންމާދާރ ވެރިޔާއަށް އަދި ޔ ނިޓްތަކ ގެ ވެރިންނަށް އިތ ރ ބައްދަލ ވ ންތައް 

 .ބޭއްވިދާނެއެވެ 

 މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގތައް އިންތިޒާމްކޮށް ރިކޯޑްތައް ލިޔެ ބަލަހައްޓާނީ އިދާރީ ބައިންނެވެ.  9.7

 ސްޓާފް މީޓިންގ ބޭއްވ ން  .01
ކައ ންސިލ ގެ ރައީސް ފަހަރ  އިދާރާގެ ހ ރިހާ މ ވައްޒަފ ންނާއި ކައ ންސިލަރ ން ހިމެނޭގޮތަށް 4ކޮންމެ އަހަރަކ  މަދ ވެގެން  01.0

 .ބައްދަލ ވ މެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ 

މި ބައްދަލ ވ މ ގެ ބޭނ މަކީ އިދާރާގެ ހ ރި އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި މ ވައްޒަފ ންގެ މައްސަލަތަކާއި، އިދާރީ ހިންގ މ ގައި  01.4

 .ވަރާކ ރ މެވެ ލިބިފައިވާ ކ ރިއެރ ންތަކާއި ގ ޅޭ ގޮތ ން މ ވައްޒަފ ންނާއި އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި އެކ  މަޝް

 .މި ބައްދަލ ވ ން އިންތިޒާމްކ ރާނީ އެޗް.އާރ  ޔ ނިޓ ންނެވެ. އަދި މި ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ  01.3

 އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖެއްސ ން  .00
ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކ  އިދާރާގައި މަސައްކަތްކ ރައްވާ ކައ ންސިލަރ ންނާ ބައްދަލ  ކ ރ މ ގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓް  00.0

 .އެކަންކ ރ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  އޮންނަންވާނެއެވެ 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        05

 

ކައ ންސިލަރަކާއި ބައްދަލ  ކ ރ މ ގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކ ން އެދިއްޖެނަމަ އެކަމ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ލަސްނ ކޮށް  00.4

 .ބިއ ރޯއަށް ހ ށަހަޅަން ވާނެއެވެ 

 .ވައި އެޕޮއިންޓްމެންޓްތައް އިންތިޒާމ  ކ ރާނީ ބިއ ރޯއިންނެވެ ކައ ންސިލަރ ންނަށް ދަންނަ  00.3

 .އެޕޮއިންޓްމަންޓް ތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ޔައ މިއްޔާއަށް ދިނ މަކީ ބިއ ރޯގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ  00.2

 ރަސްމީ ލިޔ ންތަކ ގައި ސޮއިކ ރ ން  .04
ސޮއިކ ރާނީ ކައ ންސިލްގެ ރައީސްއެވެ. ރައީސް ނެތް ހިނދެއްގައި އިދާރާއިން އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނ ވޭ ރަސްމީ ލިޔ ންތަކ ގައި  04.0

ނައިބ ރައީސްއެވެ. ރައީސް އަދި ނައިބ ރައީސް ނެތްހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އޮފީސް ޙަވާލ ވެހ ންނަވާ ފަރާތެއް 

ނޑައަޅ އްވާ، ކައ ންސިލ ގެ ބިއ ރޯގެ އިންޓާރނަލް މެމޯއަކ ން ޔ ނިޓްތަކަށް އަންގަވަންވާނެއެވެ    .ކަ

 .އިންޓަރނަލްކޮށް އެއްޔ ނިޓ ން އަނެއް ޔ ނިޓަށް ބަދަލ ކ ރެވޭ ލިޔ ންތަކ ގައި ސޮއިކ ރާނީ އެޔ ނިޓެއްގެ އިސްވެރިޔާއެވެ  04.4

 .ސިވިލްސަރވިސް މ ވައްޒަފ ންނާއި ގ ޅޭ ލިޔ ންތަކ ގައި ސޮއިކ ރާނީ ޒިންމާދާރ ވެރިޔާ އެވެ  04.3

ގ ޅޭގޮތ ން ފޮނ ވަންޖެހޭ ޢާއްމ  ލިޔ ންތަކ ގައި ސޮއި ކ ރާނީ ކައ ންސިލ ން ހިންގާ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  04.2

 .އެޕްރޮގްރާމަކާއި ޙަވާލ ވެ ހ ންނަވާ ކައ ންސިލަރެކެވެ 

 ރަސްމީ ލިޔ ންތަކ ގެ މިންގަނޑ  ދެމެހެއްޓ ން  .03
ރަސްމީލިޔ ންތަކ ގެ ނަމޫނާތައް ޖަދ ވަލ ގައި އިދާރާގެ ހ ރިހާލިޔ މެއްވެސް ލިޔަންވާނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށެވެ.  03.0

 .ހިމެނިފައިވާނެއެވެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ސޮޔާއި، އިދާރާގެ  03.4 އިދާރާއިން ފޮނ ވާ ހ ރިހާ ލިޔ ންތަކ ގައިވެސް ރަސްމީގޮތ ން ސޮއިކ ރަން ކަ

ނޑ  ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ   .ރަސްމީ ތައްގަ

ންވާނީ ރަސްމީކޮށް ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހާކަމެއް ފ ރިހަމަ ކ ރެވިފައިވާ އިދާރާއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިޔ މެއް ފޮނ ވަ 03.3

 .ލިޔ މެއްތޯބަލައި ޗެކްކ ރ މަށްފަހ  އެވެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްފިޔަވާ އެނޫންފަރާތެއް ސޮއިކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ  03.2  .ރަސްމީ ލިޔ ންތަކ ގައި ސޮއިކ ރަން ކަ

 .ށްވާތީ މިކަން ދެމެހެއްޓ މަކީ މ ވައްޒަފ ންގެ ޒިންމާއެކެވެ ރަސްމީލިޔ ންތަކަކީ އިދާރާގެ ސިއްރ  އެއްޗަކަ 03.5

  .ޑ ތަކ ގެ ނަމޫނާ ޖަދ ވަލ ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ ނއިދާރާގައި ރަސްމީކޮށް ބޭނ ންކ ރާ ތައްގަ 03.6

 މަތާއި ތަކެތިހޯދ ން ޚިދ   .02
ނޑ  އަސާސަކީ ޚިދ އިދާރާގެ ހިންގ މަށާއި އަދި ކ ރެވޭ ކަންކަމަށް ބޭނ ންވާ  02.0 މަތާއި ތަކެތި ހޯދ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ މައިގަ

އިދާއި ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގ މާބެހޭ ޤަވާދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނާއި، މާލިއްޔަތާބެހޭ 
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ސާސް އާއި ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ވާއިދެވެ. އެހެންކަމ ން މިކަން ކ ރ މ ގައި މިއަޤައި، އަދި ކައ ންސިލ ގެ ހިންގާ ޤާނޫނާ

 .ކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ 

 .މަތާއި ތަކެތި ހޯދައިދިނ މ ގެ މަސައްކަތްކ ރާނީ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔ ނިޓ ންނެވެ ޚިދ  02.4

 .މަތެއް ނ ވަތަ އެއްޗެއް ހޯދަން ބޭނ ން ވެއްޖެނަމަ އެކަން އެޑްމިން ބަޔަށް ހ ށަހަޅާނީއެވެ ޚިދ ޔ ނިޓަކ ން  02.3

މަތަކީ އިދާރާއިން ލިބެންހ ރި ޚިދ ޑްމިން ބަޔަށް ހ ށައެޅ މ ން ހޯދ މަށްއެދިފައިވާ ތަކެތި ސްޓޮކްގައި ހ ރިނަމަ، ނ ވަތަ އެ 02.2

މަތެއް ލިބެންނެތްނަމަ ބޭރ ން އެއެއްޗެއް ނ ވަތަ ޚިދ މަތެއްނަމަ އެކަން ހަމަޖައްސާނީއެވެ. އަދި އެއެއްޗެއް ނ ވަތަ ޚިދ 

 .ކ ރިޔަށްގެންދާނީއެވެ  މަތް ހޯދ މ ގެ މަސައްކަތްޚިދ 

ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ހޯދޭ ހ ރިހާ ޚިދ މަތަކާއި، ތަކެއްޗެއް ހޯދ މ ގެ ކ ރިން ބަޖެޓްގައި އެކަމަކަށް ޚަރަދ ކ ރ މަށް ފައިސާ  02.5

 .ހ ރިތޯ ޔަޤީންކ ރަންވާނެއެވެ 

މަތަށްއެދި ފޮނ ވޭ ޚިދ ޗާއި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާގ ޅޭ ގޮތ ން ހޯދޭއެއްޗެއް ނ ވަތަ ޚިދ މަތެއްނަމަ ތަކެއް 02.6

ލިޔ މ ގައި ސޮއިކ ރައްވާނީ އެ ޕްރޮގްރާމެއް ވިލަރެސްކ ރައްވާ ކައ ންސިލަރެކެވެ. ވިލަރެސްކ ރައްވާ ފަރާތް ނެތްނަމަ އޮފީސް 

  .ގ މާއި ޙަވާލ ވެ ހ ންނަވާ ވެރިއެކެވެ ހިން

ހޯދޭތަކެއްޗަކީ ނ ވަތަ ޚިދ މަތަކީ އިދާރާގެ ހިންގ މ ގައި ޢާންމ ކޮށް ކ ރެވޭ ކަންކަމ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗަކަށް ނ ވަތަ  02.7

މަތަކަށް ވާނަމަ ތަކެއްޗާއި ޚިދ މަތަށްއެދި ފޮނ ވޭ ލިޔ ންތަކ ގައި ސޮއިކ ރައްވާނީ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން ޚިދ 

  .ޒިންމާދާރ ވެރިޔާއެވެ 

ރ. އިން ދަށ ގެ އަގެއްނަމަ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހ ރިތޯ ކަށަވަރ ކ ރ މަށްފަހ ، 0111/-މަތ ގެ އަގަކީ ޚިދ ކެތިނ ވަތަ ހޯދޭތަ 

 .ޒިންމާދާރ  ވެރިޔާގެ ހ އްދަ ލިބެގެން ހޯދާނީއެވެ 

ތަކ ން އަގ  ފަރ3ާރ. އާދެމެދ ގެ އަގެއްނަމަ އެ މ ދަލެއް ހޯދަންވަނީ 45111/-ރ. އިންފެށިގެން 0111/-ހޯދޭތަކެތީގެ އަގ   02.8

ނ ވަތަ ކޯޓޭޝަން ހޯދ މަށްފަހ  އެންމެ އަގ ހެޔޮ ފަރާތަކ ންނެވެ. )އަގ  ހޯދ މ ގައި އެއްފެންވަރެއް ނ ވަތަ އެއްކޮލިޓީއެއްގެ 

  .(ހޯދ މަށް ސަމާލ ކަން ދޭންވާނެއެވެތަކެތީގެ އަގ  

ނަމަ އެމ ދާ ހޯދ މ ގެ ކ ރިން އެކަންބަޔާންކޮށް ފަރާތަކ ން އެއްފެންވަރެއްގެ ނ ވަތަ އެއްކޮލިޓީއެއްގެ ތަކެތީގެ އަގ  ނ ލިބިއްޖެ 3 02.9

  .އިދާރާހިންގ މާއި ޙަވާލ ވެ ހ ންނެވި ވެރިއެއްގެ ހ އްދަ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ 

ފަރާތަކ ން 3ރ. ދެމެދ ގެ އަގެއްނަމަ އެ ޚިދ މަތެއް ހޯދަންވާނީ 45111/-ރ. އިންފެށިގެން 0111/-ހޯދޭ ޚިދ މަތ ގެ ޚަރަދ   02.01

ން ކ ރ މަށް އެންމެ އެކަށިގެންވާ އަގެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. )އަގ  ހޯދ މ ގައި ޢާންމ ކޮށް އަގ  ސާފްކ ރ މަށް ފަހ  އެކަ

އިޢ ލާނ ކ ރ މަށް ކައ ންސިލ ހިންގ މާ ހަވާލ ވެ ހ ންނަވާވެރިއަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ އަގ ހޯދަންވާނީ އާންމ ކޮށް 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        07

 

ނޑައަ ވެރިއެއްގެ ޅާނީ އިދާރާ ހިންގ މާއި ހަވާލ ވެ ހ ންނަވާ އިޢ ލާނ ކޮށްގެންނެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލ ކ ރާނެ ފަރާތެއް ކަ

 .(މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ

މިލިއަން ރ ފިޔާއާއި ދެމެދ ގެ މ ދަލެއް ނ ވަތަ ޚިދ މަތެއް ހޯދަންވާނީ  0.5ރ އިން 45111/-މަތ ގެ އަގ  ޚިދ ހޯދޭތަކެއްޗާއި  02.00

ނޑައެޅިފައިވާ ބިޑް އ ޞޫލ ން އާންމ ކޮށް އިޢ ލާނ ކޮށްގެންނެވެ. ބިޑްކ ރ މ ގެ  ހ ރިހާ މަރ ޙަލާއެއް ގެންދަންވާނީ އެކަމަށް ކަ

 .އ ޞޫލ ތަކ ގެ މަތިން،ބިޑް އިވެލ އޭޓިން ކޮމެޓީގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ންނެވެ 

  ބިޑް އިވެލ އޭޓިން ކޮމެޓީ  .05
އިވެލ އޭޓިންކޮމެޓީ  ގެ ކ ރިން ކައ ންސިލ ގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކައ ންސިލ ގެ ރައީސް ބިޑް 31ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރޗް  05.0

 .އެއް އެކ ލަވާލަންވާނެއެވެ 

ބިޑް އިވެލ އޭޓިން ކޮމެޓީ އ ފެދ މަށްފަހ  ކޮމެޓީގެ އެންމެހާކަންތައް ގެންދަންވާނީ ކޮމެޓީގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތ ގެ  05.4

 .މަތިންނެވެ 

 .ކޮމެޓީގެ ޤަވާއިދ  ޖަދ ވަލ ގައި ބަޔާންކ ރެވިފައިވާނެއެވެ  05.3

 އިގަތ ން ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރ މާއި ބަލަ  .06
ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރ މާއި ފައިސާ ބަލައިގަތ މ ގެ ހ ރިހާކަމެއްވެސް ކ ރަންވާނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން  06.0

  .އިދާ އެއްގޮތަށެވެ ޤާނޫނާއި، މާލީކަންކަމާބެހޭ ޤަވާ ހިންގ މާބެހޭ ޤާނޫނާއި، މާލިއްޔަތާއިބެހޭ

ފައިސާއެއް ބަލައި ގަންނަންވާނީ ފައިސާގެ ރަސީދަކ ންނެވެ. އަދި އިދާރާއިން ޚަރަދ ކ ރާ އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ހ ރިހާ  06.4

 .ހ ރިހާ ފައިސާ އެއް ޚަރަދ ކ ރަންވާނީ ވައ ޗަރ ން ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރ މަށް ހ އްދަލިބ މ ންނެވެ 

 .ފައިސާ ދައްކަވާ ނިންމަންވާނެއެވެ  ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި 01އިދާރާއިން ހޯދާ ޚިދ މަތްތަކާއި، ތަކެތީގެ ބިލ  ލިބޭތާ ލަސްވެގެން  06.3

ފައިސާ ޚަރަދ  ކ ރ މ ގެ ހ އްދަދީ ވައ ޗަރގައި ފ ރަތަމަ ސޮއިކ ރާނީ ކައ ންސިލްގެ ރައީސް ނ ވަތަ ނައިބ ރައީސްގެ ތެރެއިން  06.2

އާއި  އެވަގ ތަކ  އިދާރާހިންގ މާއި ހަވާލ ވެ ހ ންނެވި ފަރާތެވެ. ވައ ޗަރގައި ސޮއިކ ރ މާއި ހަމައަށް ދާއިރ  ފޯމަލިޓީސް 

 .އެއްގޮތަށް ފ ރިހަމަ ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހާ ޑޮކިއ މެންޓެއް ހ ންނަންވާނީ ފ ރިހަމަ ކ ރެވިފައެވެ 

 .ޚަރަދ ކ ރ މ ގެ ހ އްދަ ލިބ މަށްފަހ  މެނ ވީ  ޗެކ ންފައިސާ ދޫކ ރ މ ގެ ކަންތައް ކ ރިޔަށް ގެންގޮސްގެން ނ ވާނެއެވެ 06.5

އަށެވެ. ރަމަޟާންމަހ  ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ  03531ރ ފަހ  ން މެންދ   8531ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ގަޑިއަކީ ހެނދ ނ   06.6

  .އަށެވެ  04511ން  9511ހެނދ ނ  
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އިދާރާއަށް އެކިގޮތްގޮތ ން ލިބޭފައިސާގެ ދަފްތަރެއް ލިޔެބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ. މިކަންކ ރާނީ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް  06.7

ނޑައެޅިފައިވާ މ އްދަތ ގައި އިދާރާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  ޔ ނިޓ ންނެވެ. އަދި ދަފްތަރ  ކ ރެވިފައިވާ ގޮތ މަތިން ކަ

 .ލިބެމ ންދޭތޯ ކަމާގ ޅޭ ޔ ނިޓްތަކ ން ބަލާ މޮނިޓަރ ކ ރަންވާނެއެވެ 

އިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި،އެކިފަރާތްތަކ ން އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާބަލައިގަނެވޭނީ ހަމައެކަނި ހ އްދަދެވިފައިވާ  06.8

މިގޮތ ން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް އެކައ ންޓަށް ޖަމާކ ރަން ޖެހޭނެއެވެ. ދިމާވާ ސަބަބަކާހ ރެ މ ވައްޒަފަށެވެ. 

ޖަމާކ ރެވޭގޮތް ނ ވެއްޖެނަމަ ޒިންމާދާރ ވެރިޔާ އަށް އެކަން ރިޕޯރޓް ކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި، 

 .ގައެވެ ޖަމާކ ރެވެންދެން ފައިސާ ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ތިޖޫރީ 

 ޗެކްގައި ސޮއިކ ރ ން  .07
އިން ދަށ ގެ ޗެކްތަކ ގައި ސޮއިކ ރައްވާނީ ޒިންމާދާރ  ވެރިޔާއެވެ. ނަމަވެސް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ވަކި  ރ ފިޔާ 0111/- 07.0

ނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑިނޭޓަރެވެ. ކޯޑިނޭޓަރ  ނެތް  ޕްރޮގްރާމެއްގެދަށ ން ކ ރާ ޚަރަދެއްނަމަ ސޮއިކ ރާނީ އެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ކަ

ރާއި ޒިންމާދާރ ވެރިޔާ ނެތްޙާލަތ ގައި ހ އްދައޮންނަ އެހެން ފަރާތަކަށްވެސް ލަތްތަކ ގައި ޒިންމާދާރ ވެރިޔާއެވެ. ކޯޑިނޭޓަހާ

 .ސޮއިކ ރެއްވި ދާނެއެވެ 

އިން ފެށިގެން މަތީގެ ޗެކްތަކ ގައި ސޮއިކ ރައްވާނީ ކައ ންސިލްގެ ރައީސް ނ ވަތަ ނައިބ ރައީސްގެ ތެރެއިން  ރ ފިޔާ 0111/- 07.4

ގެ އިތ ރ ން ޒިންމާދާރ ވެރިޔާއެވެ. ނަމަވެސް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ވަކި އެވަގ ތަކ  އިދާރާ ހިންގ މާ ހަވާލ ވެ ހ ރި ފަރާތ  

ނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑިނޭޓަރ އަދި ކައ ންސިލްގެ  ޕްރޮގްރާމެއްގެދަށ ން ކ ރާ ޚަރަދެއްނަމަ ސޮއިކ ރާނީ އެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ކަ

ރިޔާއެވެ. ކޯޑިނޭޓަރާއި ޒިންމާދާރ ވެރިޔާ ރައީސް ނ ވަތަ ނައިބ  ރައީސްއެވެ. ކޯޑިނޭޓަރ  ނެތް ހާލަތްތަކ ގައި ޒިންމާދާރ ވެ

 .ނެތްޙާލަތ ގައި ހ އްދައޮންނަ އެހެން ފަރާތަކަށްވެސް ސޮއިކ ރެއްވި ދާނެއެވެ 

 .ޗެކްތަކ ގައި ސޮއިކ ރ މ ގެ އިތ ރ ން ޗެކ ތަކ ގައި ޖެހ މަށް ޚާއްޞަކ ރެވިފައިވާ ތައްގަނޑ  ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ  07.3

ންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލ ކ ރ މ ގެ ކަންތައް ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ. ޗެކްގައި ސޮއިކ ރ ވ މަށްފަހ  ހަވާލ ކ ރަ 07.2

 .ދިމާވާ ސަބަބަކާއި ހ ރެ ޗެކ  ޙަވާލ ނ ކ ރެވިއްޖެނަމަ ޗެކ  ޙަވާލ ކ ރެވެންދެން ބާއްވަންވާނީ ތިޖޫރީގައެވެ 

 ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނ ންކ ރ ން  .08
ބޭނ ންތަކ ގައި ބޭނ ންކ ރ މަށް ހ ންނަ ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނ ން ކ ރަންވާނީ އިދާރާގެ ރަސްމީ އިދާރާގެ  08.0

ބޭނ ންތަކަށާއި، ކައ ންސިލަށް އާމްދަނީލިބޭނެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ. އަދި މިގޮތ ން ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނ ންކ ރ މ ގައި 

 .އިހ މާލ  ވެގެންނ ވާނެއެވެ 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        09

 

ބޭނ ންކ ރ މަށް ހ ންނަ ކޮމްޕިއ ޓަރ ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ބޭނ ން ކ ރަމ ންދަނިކޮށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އިދާރާތެރޭގައި  08.4

ލަސްނ ކޮށް ޓެކްނީޝަނ ންނަށް ރިޕޯރޓް ކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަތަކެތި ސާފ ކޮށް ބެލެހެއްޓ މަށް، ބޭނ ންކ ރާ މ ވައްޒަފ  

 .ގަޑި ނިމ މ ން ކޮމްޕިއ ޓަރތައް ނިއްވާލަންވާނެއެވެ  ސަމާލ ކަން ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ރަސްމީ

ނޑ ގެ އ ޅަނދ ފަހަރ ދ އްވ މ ގެ  08.3 ތަކާއި ޚިލާފ ނ ވާ ޤަވާއިދ  ވެހިކަލްތައް ބޭނ ންކ ރ މ ގައިވެސް ފަރ ވާތެރިވެ، އެއްގަމާއި ކަ

ވެހިކަލްތައް ދ އްވޭނީ ހ އްދަ ދާ އެއްގޮތަށް ބޭނ ންކ ރ މަށް ސަމާލ ކަން ދޭންވާނެއެވެ. ޤަވާއި ގޮތަށް އަދި މާލިއްޔަތާބެހޭ 

 .ކ ރެވިފައިވާ މ ވައްޒަފ ންނަށް އެކަންޏެވެ 

ނޑ ގެ އ ޅަނދ ތަކ ގެ ދަތ ރ ތަކ ގެ ލޮގް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ  08.2  .އެއްގަމާއި ކަ

 .ފޯނާއި އިންޓަރނެޓް ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ބޭނ ންކ ރަންވާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތާގ ޅޭ ކަންކަމ ގައެވެ  08.5

 .ކެތި ބޭނ ންކ ރ މ ގައި ބޭކާރ ގޮތ ގައި ތަކެތި ބޭނ ން ކ ރ މަކީ ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއްނޫނެވެ ލިޔެކިއ މ ގެ ތަ  08.6

 .އިދާރާގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަމިއްލަބޭނ ންތަކ ގައި ބޭނ ންކޮށްގެންނ ވާނެއެވެ 08.7

ނޑައަޅާފައިވާ އ ސޫލ ގެ  08.8  .ދަށ ންނެވެ  އިދާރާގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސްފަރާތަކާއި ޙަވާލ ކ ރެވޭނީ އެކަމަށް ކަ

   އިދާރާގެ ތަކެތި އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކ ރ ން  .09
އިދާރާގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެހެންފަރާތަކަށް ދޫކ ރަންވާނީ، އެ އެއްޗެއް އަނބ ރާދައްކާގޮތަށެވެ. އަދި ޙަވާލ ވާފަރާތ ގެ  09.0

 .ޒިންމާ ނަގާނެކަމަށް ސޮއިކ ރ ވ މަށް ފަހ ގައެވެ ބެލ މ ގެ ދަށ ގައި ވަނިކޮށް ލިބޭ ކޮންމެގެއްލ މަކަށް ފ ރިހަމައަށް 

އެއްވެސް އެއްޗެއް އެހެންފަރާތަކަށް ދޫކ ރަންވާނީ އެއެއްޗެއް ހޯދ މަށް އެދި ލިޔ މަކ ން ހ ށައެޅ މ ން އެ އެއްޗަކީ  09.4

 .މަށް ފަހ އެވެއަނބ ރާދެއްކ މަށް ހ އްދައޮތް އެއްޗަކަށްވާނަމަ އޮފީސްހިންގ މާ ޙަވާލ ވެހ ންނަވާ ވެރިއެއްގެ ހ އްދަ ހޯދ 

އަނބ ރާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކ ރެވޭނީ އޮފީހ ގެ ހަރ މ ދަލ ގެ ރަޖިސްޓްރީގެތެރެއިން، ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި، ޕްލާސްޓިކް މޭޒ ، ޤައ މީ  09.3

 .ދިދަ )މ ނާސަބަތ  ދިދަ(، މާކަރީ ލައިޓް ފަދަ ތަކެއްޗެވެ 

އި ތަކެތީގެ ޙާލަތ ބަލާ ޗެކ  ކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ދޫކ ރެވޭ ތަކެތި ދޫކ ރ މ ގެ ކ ރިން ޙަވާލ ވާ ފަރާތ ގެ ޙާޟިރ ގަ 09.2

 .ހަލާކ ވެފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޫކޮށްގެންނ ވާނެއެވެ 

 .އަނބ ރާ ދައްކާގޮތަށް ތަކެތި ދޫކ ރެވޭނީ ހަމައެކަނި ސަރ ކާރ ގެ އިދާރާތަކަށާއި ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކަށެވެ  09.5

 ސްޓޮކްބެލެހެއްޓ ން  .41
އިދާރާގެ ބޭނ މަށް ހޯދޭތަކެއްޗާއި ބޭނ ންކ ރެވޭ ތަކެތި އެނގޭ ގޮތަށް ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް ރިކޯޑްކޮށް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަން  41.0

 .ވާނެއެވެ. މިކަންކ ރާނީ އިދާރީ ބައިންނެވެ 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        41

 

ބަލައިގަތ މަށްފަހ  މެނ ވީ ތަކެތި އިދާރާގެ ބޭނ މަށް ހޯދޭތަކެތި ބަލައިގަތ މަށްފަހ  ސްޓޮކަށް ޖަމާކ ރަންވާނެއެވެ. ސްޓޮކަށް  41.4

ބޭނ ންކޮށްގެން ނ ވަތަ ހަވާލ ކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ. އެމެޖެންސީކޮށް ނ ވަތަ މަރާމާތެއް ކ ރ މަށް ހޯދޭތަކެތި ސްޓޮކަށް ނ ވައްދާ 

 .އޯޑަރ  ފޯމ ގައި އެތަކެތި ޙަވާލ ވި ކަމަށް ސޮއިކ ރ މ ން ފ ދޭނެއެވެ 

ޓޮކ ން މ ދާ ލިބިގަތ މަށް އެދޭ ފޯރމް ފ ރިހަމަ ކ ރ މަށް ފަހ  އިދާރީ ބަޔަށް ސްޓޮކ ން އެއްޗެއް ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ ސް 41.3

ހ ށައަޅާނީއެވެ. ފޯރމްގައި ހ ރިތަކެތި ސްޓޮކ ގައި ލިބެންހ ރިނަމަ ލަސްނ ކޮށް ރިކ އެސްޓް ކ ރި ޔ ނިޓަކާއި 

އް ހޯދ މަށް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޙަވާލ ކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި ސްޓޮކްގައި ނެތް މ ދަލަކަށް ރިކ އެސްޓްކޮށްފިނަމަ އެމ ދަލެ

  .ޔ ނިޓަށް ހ ށައަޅަންވާނެއެވެ 

 އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓ ން  .40
 .އިދާރާގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ގައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. މިކަންކ ރާނީ އިދާރީ ބައިންނެވެ  40.0

ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އިންވެންޓްރީ ކ ރ މ ގެ  3ތެރެއިން އިންވެންޓްރީކ ރަންޖެހޭ ތަކެތި އެއެއްޗެއް ހޯދޭތާ އަލަށްހޯދޭ ތަކެތީގެ  40.4

 .ކަންތައް ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ 

އިންވެންޓްރީ ކ ރެވިފައިވާ ތަކެތީގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރ  ޖަހަންވާނެއެވެ. އިންވެންޓްރީ ނަންބަރ  ނ ޖަހާ އެއްޗެއް  40.3

ނ ންކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ކަމެއް މ ވައްޒަފަކަށް ފާހަގަ ކ ރެވިއްޖެނަމަ އިންވެންޓްރީ އާއި  މ ވައްޒަފ ން ބޭ

 .ޙަވާލ ވެހ ރި މ ވައްޒަފަކަށް ނ ވަތަ އިދާރީ ބަޔަށް ރިޕޯޓް ކ ރަންވާނެއެވެ 

އެކަން އިންވެންޓްރީ އާއި ޙަވާލ ވެހ ރި އިންވެންޓްރީ ކ ރެވިފައިވާ އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެ ނަމަ ނ ވަތަ ހަލާކ ވެއްޖެނަމަ ވަގ ތ ން  40.2

މ ވައްޒަފަކަށް ނ ވަތަ އިދާރީ ބަޔަށް ރިޕޯރޓް ކ ރަން ވާނެއެވެ. އަދި މިކަމާގ ޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ  ލަސްނ ކޮށް 

 .އަޅަންވާނެއެވެ 

ރީ އާއި ޙަވާލ ވެހ ރި އިންވެންޓްރީގައި ހ ރި އެއްވެސް މ ދަލެއް އެއްތަނ ން އަނެއްތަނަށް ބަދަލ ކ ރަންވާނީ އިންވެންޓް 40.5

  .މ ވައްޒަފެއްގެ ބެލ މ ގެދަށ ންނެވެ 

ހަލާކ ވ މ ން ނ ވަތަ ބޭނ ން ކ ރ މަށް އެކަށީގެންނ ވާ ވަރަށް ބައ ވ މ ން އިންވެންޓްރީއިން އ ނިކ ރަން ބޭނ ންވާ ހަރ މ ދަލ ގެ  40.6

އ ނިކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ. މިގޮތ ން  ލިސްޓްއައ ޓްކޮށް ކައ ންސިލަށް ހ ށަހަޅައި ފާސްކ ރ މަށްފަހ  މެނ ވީ އިންވެންޓްރީން

 .ދާ އެއްގޮތަށެވެ ޤަވާއިއ ނިކ ރެވޭ ތަކެއްޗާމެދ  ޢަމަލ ކ ރާނީ މާލިއްޔަތ ގެ 

 .އިންވެންޓްރީއަށް އަންނަ އ ނި އިތ ރ  ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް ރިކޯރޑް ކ ރަންވާނެއެވެ  40.7

އިންވެންޓްރީކ ރަންޖެހޭ މ ދަލެއްނަމަ އެބޭނ ންކ ރ މ ގެ ކ ރިން ޔ ނިޓް ނ ވަތަ މ ވައްޒަފެއްގެ ބޭނ މަށް ސްޓޮކ ންނެގޭ ތަކެއްޗަކީ  40.8

  .އިންވެންޓްރީ އާއި ޙަވާލ ވެހ ންނަވާ މ ވައްޒަފަކަށް ރިޕޯޓްކޮށް އިންވެންޓްރީއަށް އަރ ވަންޖެހޭނެއެވެ 

 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        40

 

 ވެބްސައިޓް ބެލެހެއްޓ ން  .44
މިއިދާރާގެ ރަސްމީ  www.shaviyani.gov.mv ވެބްސައިޓް މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ  44.0

 .އްޤ ވެރިޔަކީ މިއިދާރާއެވެ ޙަވެބްސައިޓްއެވެ. މިސައިޓްގެ ފިކ ރީމ ދަލ ގެ 

ވެބްސައިޓް ބަލަހައްޓާނީ އެޑްމިން ޔ ނިޓ ންނެވެ. އެހެންކަމ ން  ވެބްމާސްޓަރގެ ހައިސިއްޔަތ ން ސައިޓްގެ ސެކިއ ރިޓީއާއި  44.4

 .ޒިންމާއ ފ ލާނީ އައިޓީ ޓެކްނީޝަންއެވެ  އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލްގެ

ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢ ކ ރ މަށް ޔ ނިޓްތަކ ން ބޭނ ންވާ ލިޔ ންތައް ތައްޔާރ ކ ރާނީ އެޔ ނިޓަކ ންނެވެ. އަދި ލިޔ ންތައް  44.3

ގެން ޝާއިޢ ކ ރ މ ގެ ކ ރިން އިދާރާގެ އިސްފަރާތެއްގެ އެޕްރޫވަލް ނެތް އެއްވެސް ލިޔ މެއް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކޮށް 

 .ނ ވާނެއެވެ 

 .ވެބްސައިޓްގެ ކޮންޓެންޓްއަށް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ ކައ ންސިލްގެ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެންނެވެ  44.2

 .އެޕްރޫވްކޮށް އަޕްލޯޑްކ ރެވޭ ލިޔ ންތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ  44.5

 ސެކިއ ރިޓީ ބެލެހެއްޓ ން  .43
ނޑ ގެ ހ ރިހާ  43.0    .ވަގ ތ ތަކެއްގައި އިދާރާގެ ސެކިއ ރިޓީ ބެލެހެއްޓެމ ން ދާނީ ސެކިއ ރިޓީ ކެމެރާބޭނ ންކޮށްގެނެވެ ދ ވާލާއިރޭގަ

 .ނެވެ ންސެކިއ ރިޓީ ކެމެރާސިސްޓަމް މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓާނީ އިދާރީބައި 43.4

މަސައްކަތްކ ރޭތޯ  ކޮންމެ ދ ވަހަކ ވެސް އޮފީސް ހ ޅ ވާ ގަޑީގައި، އަދި ބަންދ ކ ރާގަޑީގައި ކެމެރާސިސްޓަމް ބަރާބަރަށް 43.3

  . ޗެކ ކ ރަންވާނެއެވެ. މިކަންކ ރާނީ އައިޓީ ޓެކްނީޝަންއެވެ 

 ޢިމާރާތްތަކާއި ގޯތި ސާފ ކޮށް ބެލެހެއްޓ ން  .42
ނޑައެޅިފައިވާ އިދާރާ ހިނގަމ ންދާ ޢިމާރާތާއި އިދާރާގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި، އެތަންތަން ހިމެނޭ ގޯތިތައް  42.0 ކަ

ޝެޑިއ ލެއްގެ ދަށ ން ކ ނިކަހާ ސާފ ކޮށް ބެލަހެއްޓ މ ގެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ. މިކަން އިންތިޒާމ ކޮށް 

 .ސްޕަވައިޒް ކ ރާނީ އިދާރީ ބައިންނެވެ 

 .ސާފ ކ ރަން ވާނެއެވެ އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކްތަކ ގައި ހ ންނަ ކޮޓަރިތަކާއި އެނޫން ތަންތަންވެސް ކޮންމެ ދ ވަހަކ   42.4

ތަންތަނ ގެ ޒީނަތްތެރި ކަމަށާއި ހިތްފަސޭހަކަން އިތ ރ ކ ރ މަށްޓަކައި ގަސްހައްދައި ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ގަސްތަކަށް  42.3

 .ފެންދިނ މ ގެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ގަސްކޮށައި ތަރ ތީބ  ކ ރ މަށް ސަމާލ ކަންދީ މަސައްކަތް ކ ރަންވާނެއެވެ

ސް ޢިމާރާތެއްގެ އެތެރޭގައި ދ ންފަތ ގެ އިސްތިޢ މާލ  ކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ. ގޯތިތެރޭގައި ދ ންފަތ ގެ އިސްތިޢ މާލ  އެއްވެ 42.2

ނޑައިގެން ނ ވާނެއެވެ. އަދި ގޯތިތެރެއަށް ސިގިރޭޓްބ ރި  ނޑ މަށް ޚާއްޞަ ތަންތަނަށް މެނ ވީ އަޅިކަ ކ ރިނަމަވެސް އަޅިކެ

 .އަޅައިގެން ނ ވާނެއެވެ 
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އި އ ކާލަންޖެހޭ ފަތް ފަދަތަކެތި އ ކާލެވެންދެން ގޯނިފަދަ އެއްޗަކަށް އަޅާފައި ޚާއްޞަކ ރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ކ ނީގެ ގޮތ ގަ 42.5

ބެހެއްޓ މަށްފަހ  ހަފ ތާއަކ  އެއްފަހަރ  އ ކާލަންވާނެއެވެ. ކ ނި އ ކާލަންވާނީ ކ ނިކޮށްޓަށެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ރަށ ގެ 

 .އްވަންޖެހޭ ސަރަހައްދަކަށް ކ ނިއ ކައިގެން ނ ވާނެއެވެ އަތިރިމައްޗަށް ނ ވަތަ ސާފ ކޮށް ބާ

 ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މ އްދަތަށް ނިންމ ން  .45
ޤާނޫނީގޮތ ން ވަކިމ އްދަތަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނ ވަތަ އ ޞޫލެއްގެ ގޮތ ން ވަކިމ އްދަތަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން  45.0

ނިންމ މ ގެ ޒިންމާ ކޮންމެ މ ވައްޒަފަކ މެ އ ފ ލަންޖެހޭނެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އެހެން ފަރާތަކ ން ޖަވާބެއް އެމ އްދަތަކަށް 

 .ހޯދަންޖެހޭނަމަ ދ ރާލައި މަސައްކަތްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މަށް ސަމާލ ކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ 

ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ޖަވާބ  5މަޢ ލޫމާތ  ހޯދަންޖެހޭ މައްސަލައެއްނަމަ އޮފީހަށް ހ ށައަޅާ މައްސަލައަކީ އެހެންއިދާރާއަކ ން  45.4

  .ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ޖަވާބ ދޭންވާނެއެވެ 3ދޭންވާނެއެވެ. އެނޫންމައްސަލަތަކަށް ލަސްވެގެން 

ދިއްޖެނަމަ އެއްވެސް އިދާރާއަކ ން ވަކިމ އްދަތަކަށް ކަމެއް ނިންމައިދިނ މަށް ނ ވަތަ ވަކިމ އްދަތަކަށް ޖަވާބ  ދިނ މަށް އެ 45.3

އެކަމަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އެއީ އަމާޒ ކަމަށް ބަލައިގެން މަސައްކަތް ހަލ ވިކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމ މަށް މަސައްކަތް 

 .ކ ރަންޖެހޭނެއެވެ 

ފައިވާ ކޮންމެ ޔ ނިޓަކ ންވެސް ޔ ނިޓެއްގެ މަސައްކަތ ގެ ދާއިރާއާގ ޅޭގޮތ ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މަސައްކަތް ހަވާލ ވެ 45.2

މ ވައްޒަފ  އެނގޭގޮތަށް ލިޔެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. އަދި ވަކިމ އްދަތ ތަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ރިޕޯރޓް 

 .ފަދަތަކެތި ނިންމަންޖެހޭ މ އްދަތ ވެސް ރަޖިސްޓްރީއިން  އެގެންއޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ 

  އިތ ރ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކ ރ ން  .46
ޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ރަސްމީގަޑީގައި ނ ނިމިއްޖެނަމަ ނ ވަތަ އޮފީހ ން އަންގައިގެން ކ ރަންޖެހޭ ޚާއްސަ  46.0

އެއްގޮތަށް އިތ ރ ގަޑީގެ އި މަސައްކަތަކަށް ރަސްމީގަޑީގެ އިތ ރ ން މ ވައްޒަފ ން އޮފީހަށް ނ ކ ންނަނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އ ޞޫލާ

 .ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ 

އިތ ރ ގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ނ ކ ންނަންޖެހޭނީ ރަސްމީގޮތ ން ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ އެވެ.  46.4

އެގޮތ ންއެމ ވައްޒަފެއް ސްޕަވައިޒްކ ރާ މ ވައްޒަފަކަށް ހ ށައަޅާ އިތ ރ ގަޑީގެ މަސައްކަތ  ނ ކ ތ މަށް ހ އްދަހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި 

  .ރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނަމަ އޮފީސް ހ ޅ ވ މ ގެ ހ އްދަވެސް ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ އޮފީސް ހ ޅ ވައިގެން ކ 

އެމެޖެންސީ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން އޮފީހ ގެ ވެރިއަކ  އަންގަވައިގެން ނ ރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތ  ނ ކ ންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ  46.3

މ ރަންޖެހޭ ފޯމްތަކާއި ހ އްދާގައި ސްޕަވައިޒަރ ގެ ކ ރިން ރަސްމީކޮށް ފ ރިހ04511ަޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދ ވަހެއްގެ 

 .ލައްވާ ސޮއިކ ރ ވަން ޖެހޭނެއެވެ 
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 .ހ އްދަ ނ ހޯދާ އިތ ރ ގަޑީގެ މަސައްކަތް ކ ރިނަމަވެސް ފައިސާ ދ ލެއްނ ކ ރެވޭނެއެވެ  46.2

 ފައިލްކ ރ މާއި މަޢ ލޫމާތ  ރައްކާކ ރ ން  .47
ސޮއިކޮށް އިދާރާގެ ތައްގަޑ ޖެހ މަށް ފަހ  ފޮނ ވ މ ގެ ކ ރިން ޖެމްސް އަށް އަޕް އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި ލިޔ ންތައް  47.0

 .ލޯޑްކ ރަންޖެހޭނެއެވެ 

އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި ލިޔ ންތައް ފައިލްކ ރ މ ގައި ގެންގ ޅެން ޖެހޭނީ ސަބްޖެކްޓް ފައިލިންގ ސިސްޓަމް )މައ ޟޫތަކަށް  47.4

ންވެސް އެޔ ނިޓަކ ން ފައިލްތަކ ގެ ސަބްޖެކްޓް ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކ ލަވާލަން ބިނާކޮށް ބައިކ ރެވޭ( ނިޒާމަށެވެ. ކޮންމެ ޔ ނިޓަކ 

ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ފައިލްތަކ ގައި ލޭބަލްކ ރާއިރ  ކޯޑްނަންބަރާއި މަޢ ޟޫ ލިޔަންވާނެއެވެ. ފައިލްގެ ލޭބަލްކޯޑ ގެ ފޯމެޓް 

 .ޖަދ ވަލ ގައި ބަޔާން ކ ރެވޭނެއެވެ 

މާއި ހަމައަށްދާނީ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އަޅާ ނިމ މ ންނެވެ. ފިޔަވަޅ އަޅަމ ންދާ މައްސަލަތަކާއި ލިޔ ންތައް ފައިލްކ ރ  47.3

ކާއި ލިޔ ންތައް ބަހައްޓާނީ ވަގ ތީކެބިނެޓް ގައެވެ. ފިޔަވަޅ ތައް އަޅާނިމ މ ން މައްސަލަ ތަ މަރ ޙަލާގައި މައްސަލަ

 .އަޕްޑޭކް ކ ރ މަށްފަހ  ފައިލްކ ރަންވާނެއެވެ  އިންރަޖިސްޓްރީ

ތ ން ލިޔެވޭ ލިޔ ންތަކ ގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮޕީ ވަކިވަކިން ސޭވްކ ރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތ ން ސޭވްކ ރެވޭ ފައިލްތައް އިދާރީގޮ  47.2

ނޑައަޅާފައިވާ ފޯލްޑަރ ގައި ސަބްޖެކްޓްތަކަށް ބަހާލައިގެނެވެ    .ސޭވްކ ރާނީ ސާވަރގައި ކޮންމެ ޔ ނިޓަކަށްވެސް ކަ

މަރ ޙަލާގައި ވަނިކޮށް ނ ވަތަ ފައިލްކ ރެވިފައި ވަނިކޮށް ނައްތާލައިގެން ނ ވާނެއެވެ. އިދާރާގެ އެއްވެސް ލިޔ މެއް ފިޔަވަޅ އަޅާ  47.5

 .އަދި އިދާރާގެ ބޭނ މެއްގައި މެނ ވީ ލިޔ ންތަކ ގެ ބޭނ ން ހިފައިގެން ނ ވާނެއެވެ 

ނޑައަޅައި ފައިލްކ ރެވިފައިވާ ލިޔ ންތައް ނ ވަތަ ސޭވްކ ރެވިފައިވާ ފައިލްތަކ ގެ ތެރެއިން އަރ ޝީފް ކ ރަންޖެހޭ ތަ  47.6 ކެތި ކަ

ނޑައަޅަމ ންދާނީ ކައ ންސިލ ން  އަރ ޝީފްކޮށް ބެލެހެއްޓ މ ގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ. އަރ ޝީފްކ ރެވޭ ތަކެތި ކަ

  .ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ 
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 ހިންގ މ ގެ ސިޔާސަތ  އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ ނަމ ގައި ވިޔަފާރި  .48
 

ވަނަ މާއްދާއިން ބާރ ލިބިގެން،  73( ޤާނޫނ ގެ  4101/7މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މާބެހޭ )

ރައްރަށ ގެ އިޖ ތިމާޢީ ، ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ރައ ސ ލްމާލ ތައް އ ފައްދާ ހިންގ މަށާއި، ރައްޔިތ ންގެ ފަރ ދީ ފ ދ ންތެރިކަން އިތ ރ ކޮށް

 ބޭނ ންވާ ތަރައްޤީ ފ ޅާކޮށް ދަމަހައްޓަން މަގ ފަހިކޮށްދީ، އަތޮޅ ގައި މަދަނީ ހަމަޖެހ މާއި އ ފާފާގަތިކަން ދެމެހެއްޓ މަށް އެހީތެރިވެދިނ މަށް 

މަތްތައް ދިނ މަށް އެކ ލަވާލެވިފައިވާ މާލީ ފ ދ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ މަށްޓަކައި އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ ނަމ ގައި ވިޔަފާރިއާއި އެކިއެކި ޚިދ 

ގައިވާނީ  4104އޮކްޓ ބަރ  46ސިޔާސަތެކެވެ. މިގޮތ ން "ވިޔަވަތި" ނަމ ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި 

  .ރަޖިސްޓްރީކ ރެވިފައެވެ 

 

ނޑ  އަމާޒ ތަކަށް ބ ރަވެ އެއަ މާޒ ތަކަށް ވާޞިލ ވ މަށްޓަކައި ކ ރެވެންހ ރި ކަންކަމަށް ބިނާކ ރެވޭ ވިޔަވަތި ހިނގަމ ންދާނީ އަންނަނިވި މައިގަ

 :އ ޞޫލ ތަކާއި މިންގަނޑ ތަކ ގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތ ން އަމާޒ ކ ރެވޭ މައިގަނޑ  ނ ކ ތާތަކަކީ 

އަބ ރ ވެރި މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ބ ރީގެ ރަށްރަށ ގައި ދިރިއ ޅޭ ރައްޔިތ ންގެ އާންމ  ދިރިއ ޅ މ ގެ ޙާލަތ  ރަގަޅ ކޮށް  .0

ދިރިއ ޅ މަކަށްޓަކައި ފަރ ދީގޮތ ން ކ ރެވޭ ކަންކަމަށާއި، ޖަމާޢަތ ގެ ގޮތ ގައިކ ރެވޭ ކަންކަމަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާ  ލ އިފަސޭހަ 

 .ގޮތަކަށް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް އަތޮޅ ކައ ންސިލ ން ހަމަޖައްސައިދިނ މަށް އިންވެސްޓް ކ ރ ން 

ޑަކްޓަރީ ބޭހާއި، ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއިގ ޅޭ ތަފާތ  ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދީ، ދައ ލަތ ގެ  މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީގެ ރައްޔިތ ންނަށް .4

 .ޞިއްޙީ އިންޝ އަރެންސް ސްކީމްގެ ފަސޭހަކަން ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށް ދިނ މަށް އިންވެސްޓްކ ރ ން 

ނޑާއި އެއްގަމ  އ ޅަނދ ފަ .3 ހަރ ން އެންމެ އެދެވޭ ނަފާވެރިކަން ހޯދާ އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ ނަމ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވިފައިވާ ކަ

އެވަޞީލަތްތައް ދަމަހައްޓާ، ދިރ ވާ އަލާކ ރ މާއި، އަތޮޅ ގައި ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ ލ އިފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ރައްޔިތ ންނަށް 

 .ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އިންވެސްޓް ކ ރ ން 

ޢިމާރާތްތަކ ން އެންމެ އެދެވޭ ނަފާވެރިކަން ހޯދާ ޢިމާރާތްތައް  އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ ނަމ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވިފައިވާ އެންމެހާ .2

 .ދަމަހައްޓާ، ދިރ ވާ އަލާކޮށް، އެވަޞީލަތްތަކ ގެ ބޭނ ން ވިޔަފާރި އ ޞޫލ ން ހިންގ މަށް އިންވެސްޓްކ ރ ން 

ނޑައަޅާ އިތ ރ  ވިޔަފާރިތަކަށް އިންވެސްޓް ކ ރ ން  .5  .އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ން އިންވެސްޓްކ ރ މަށް ކަ
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އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ ނަމ ގައި ހިންގާ އެންމެހާ ވިޔަފާރިތައް ހިންގަންވާނީ "ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް" ގެ ދަށ ން ފައިދާ އާއި  .0

 .ގެއްލ މަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ރައ ސ ލްމާލ  ވަކިކ ރެވިފައިވާ ވަކި އިންވެސްޓްމަންޓް އެއްގެ ގޮތ ގައެވެ 

ނޑައަޅާފައިވާ  4104ރައ ސ ލްމާލަކަށް ވާނީ، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ  .4  5،111،111.11ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓްގައި ކަ

 ތެރޭގައި  މީގެ .)ފަސްމިލިޔަން ދިވެހިރ ފިޔާ( އެވެ. ކައ ންސިލ ން ނިންމައިފި ހިނދެއްގައި މިއަދަދ  އިތ ރ ކޮށް އ ނިކ ރެވޭނެއެވެ

ނޑައެޅި ޕްރޮގްރާމަށް ލ އިލޯން" މަދަދ " ހިމެނޭނީ،  އާއި ( ރ ފިޔާ ހާސް ހަސަތޭކަ އަން ތިންމިލި) 306110111.11 ކަ

ނޑައެޅި ފ ނަފަތި" )އެއްމިލިޔަން ނ ވަދިހަ ނ ވަހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދެރ ފިޔާ  001990064.91" ވިޔަފާރިއަށް ކަ

ނޑައެޅި  ( އާއި "ނަފާވެހި" )ދެލައްކަ ރ ފިޔާ  4110111.11ނ ވަދިހަ ލާރި( އާއި "ދ ވެލި" ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ ޚިދ މަތަށް ކަ

 .)އެއްލައްކަ އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ހަތްރ ފިޔާ ދިހަ ލާރި( އެވެ  0110837.01ޢިމާރާތާއި ހިޔާވަހި ޚިދ މަތަށް ކަނޑައެޅި 

  .އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ ނަމ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އ ފ ލޭ އަދި ނ އ ފ ލޭ އެންމެހައި މ ދަލަކީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ އެސެޓެވެ  .3

 005-700276-7724 ގައި ހ ޅ ވ ނ  4103ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ އެކައ ންޓަކީ  ށ.އަތޮޅ  ޓްރަސްޓްގެ ނަމ ގައި ޖެނ އަރީ  .2

 ނަންބަރ އެކައ ންޓެވެ.

ނޑައަޅާ "ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް"ގެ  .5 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އެކައ ންޓަށް ޖަމާކ ރާނީ މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ ކައ ންސިލ ން ކަ

ލާއި، މި ޓްރަސްޓްއިން އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިން އާމްދަނީގެ ގޮތ ގައި ލިބޭ ފައިސާއެވެ. އެހެންކަމ ން ރައ ސ ލްމާ

މިޓްރަސްޓްގެ ދަށ ން އ ފައްދާ އެހެން ވިޔަފާރިތަކާއި ޚިދ މަތްތަކ ގެ ހިސާބ ތައް ވަކި ލެޖަރ އެއްގެ ގޮތ ގައި ބަލަހައްޓަން 

  .ޖެހޭނެއެވެ 

ނޑައޅާ ވަކި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އި .6 ން ޚަރަދ  ކ ރެވޭނީ މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ ޤަރާރަކ ން ކަ

ވިޔަފާރިއަކަށް އިންވެސްޓް ކ ރ މަށާއި، އެވިޔަފާރި ތަކ ން ކ ރ ން ހ އްދަކ ރާ ޚަރަދ ތަކާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ އަހަރީ 

 .ށް އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ން ކަނޑައަޅާ ފައިސާ އެކަންޏެވެ ފައިސާއިން އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ ރިޒާރވްގައި ބެހެއްޓ މަ

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ހިންގަންވާނީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން، މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ  .7

 .ވާލ ވެ ހ ންނެވި ފަރާތެކެވެ ކ  ކައ ންސިލްގެ ހިންގެވ މާއި ޙަރައީސެވެ. ނ ވަތަ އެވަގ ތަ

މަސް ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ރިޕޯޓްތައް  2ވަތި ޓްރަސްޓްގެ އަހަރީ ހިސާބ ތައް ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ވިޔަ .8

ތައްޔާރ ކޮށް ދިވެހި ސަރ ކާރ ގެ ގެޒެޓްގައި ނ ވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެރޭ ދ ވަހ  ނޫހެއްގައި ނ ވަތަ މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ 

 .ސައިޓްގައި ނ ވަތަ ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއ ކ ރަންވާނެއެވެ އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ ވެބް

  ްވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ ގެ އަހަރ  ރިޕޯޓ 

  ްވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ ގެ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައ 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        46

 

ލ ން ފާސްކ ރ މަށްފަހ ، މިލަދ ން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އ ވާލަންވާނީ، ޓްރަސްޓްގެ ސާފ  އޮޑިޓެއް ހަދާ އެރިޕޯރޓް އަތޮޅ  ކައ ންސި .9

 .މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ ޤަރާރަކ ންނެވެ 

އަތޮޅ  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ޚިދ މަތްތަކާއި، ވިޔަފާރިތައް ހިންގ މަށް ނ ވަތަ ފެށ މަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމް  .01

 .ނެއެވެ ވެފައިހ ންނަ އެކިއެކި މާލީ އިދާރާތަކ ން ލޯން ނެގޭ

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ މާލީ ހިސާބ ތައް ބަލަހައްޓަންވާނީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރ  ވެރިޔާގެ ސީދާ ބެލ މ ގެދަށ ން  .00

 .އަތޮޅ ކައ ންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަނ ންނެވެ 

ނިންމ ން ފ ރިހަމަކޮށް ޒިންމާދާރ ވެރިޔާ އަށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އިން އެއްވެސް ޚަރަދެއްކ ރ މަށް ކައ ންސިލްގެ ޤަރާރ  ނ ވަތަ  .04

 .ދ ވަސްތެރޭ ޚަރަދ  ވައ ޗަރ ތައްޔާރ ކޮށް ރައީސަށް ހ ށައަޅަން ވާނެއެވެ  5ލިބޭތާ ލަސްވެގެން ރަސްމީ 

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްއިން އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އިންވެސްޓްމަންޓްއެއްގެ މަސްދ ވަހ ގެ ހިސާބ  މާލީ އެމަހެއް ނިމޭތާ  .03

 .ދ ވަސްތެރޭ އެވިޔަފާރިތައް ހިންގަވާ ކޯޑިނޭޓާރ ން ހ ށައަޅަން ވާނެއެވެ  01ސްވެގެން ލަ

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްއިން އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އިންވެސްޓްމަންޓްއެއްގެ އަހަރީ ހިސާބ  މާލީ އަހަރ  ނިމޭތާ ލަސްވެގެން  .02

 .ޅަން ވާނެއެވެ ދ ވަސްތެރޭ އެވިޔަފާރިތައް ހިންގަވާ ކޯޑިނޭޓާރ ން ހ ށައަ 01
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 ވިޔަވަތިަޓްރަސްޓް 

 މިލިޔަން(5ަ)

 ސްޓްރަކްޗަރަގެަވިޔަވަތިަޓްރަސްޓްއަތޮޅުަކައުންސިލު

 ފުނަފަތިަ

 މިލިޔަން(0.0ަ)
 ދުވެލި 

 މިލިޔަން(0.2ަ)
 ނަފާވެހި 

 މިލިޔަން( 1.0 (
 މަދަދުަ 

 މިލިޔަން(3.6ަ)

 ކްރެޑިޓްަސްކީމްަ

ވިޔަފާރިދުވަހުަ  

 އާސަންދަ 

 އެއްގަމުަދަތުރުފަތުރު 

ނޑުަދަތުރުފަތުރު   ކަ

 އާސަންދަ 

 ކީސާ 

 އަތޮޅުވެހި 

 އެކަމަޭޑޝަންަބްލޮކްްސަ 

 ޖަމްިޢއްޔާަތަކުގެަލޯނަް 

 ފަރުދުންގެަލޯންަ 

 ކައުންސިލްތަުކގެަލޯނަް 

 ގެައޮގަނައިޒޭޝަނަލްަސްޓްރަކްޗަރމަދަދުަ

 މަދަދު 

ފޮރަކޯޑިނޭޓަރ   

 މަދަދު

 ބޯޑްައޮފްަޑިރެކްޓަރސްަ 

އެކައުންޓިންގައެންޑްަފައިނޭަޝލަް 
 މެނޭޖްމަންޓްަ

އެންޑްަީލގަލްމާކެޓިންގަޕްލޭނިންގ،ަ    މޮނިޓަރިންގއެޑްމިންައެންޑްަ  

 ފަންކްޝަނަލްަސްޓްރަކްޗަރަމަދަދުގެ

 
 މަދަދު

 ލީސިންގަސްކީމް  ސޮފްޓްަކްރެޑިޓްަސްކީމްަ  ސޮފްޓްަލޯން 

 ކޯޑިނޭޓާރ 
 އެންޑްަމޮނިޓަރިންގ އެޑްމިން 

 ބޯޑްައޮފްަޑިރެކްޓަރސްަ 

އެންޑްަީލގަލްަގމާކެޓިން ޕްލޭނިންގ،   
އެކައުންޓިންގައެންޑްަފައިނޭަޝލްަ

 މެނޭޖްމަންޓްަ

 

 ކަސްޓަމަރ
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 ދ ވެލި ޕްރޮގްރާމް ހިންގ މ ގެ އިދާރީ އ ޞޫލ   .49
 

 

ނޑާއި، އެއްގަމ  އ ޅަނދ  ފަހަރ  ބޭނ ންކޮށްގެން  މިއީ، މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ގައި ހ ރި ކަ

ނޑައަޅައި އެންމެހާ ވިޔަފާރީގެ އ ޞޫލ ން އަދި ކައ ންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނޭ ފަދަޔަކ ން  ކަންކަން ކ ރ މަށްޓަކައި ކައ ންސިލ ން ކަ

 .އ ޞޫލ ތަކާއި މިންގަނޑ ތަކާއި ހަމަތައް ބަޔާންކ ރާ އ ޞޫލެވެ 

 

ނޑައަޅާ "ދ ވެލި ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ"  .0 މިވިޔަފާރި ހިންގާ ބެލެހެއްޓ މ ގެ އ ޞޫލ ތައް ކަނޑައަޅާނީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ން ކަ

 .ވެ. އަދި މިކަމާއި ގ ޅިގެން ކ ރެވޭ ކަންކަން ވިލަރެސް ކ ރ މަށް ކައ ންސިލ ން ކޯޑިނޭޓަރަކ  އައްޔަންކ ރާން ވާނެއެވެ އިންނެ

 .އިދާރީގޮތ ން މި ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ކައ ންސިލް އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ޔ ނިޓ ންނެވެ  .4

 

ގޮތ ގައި ބޭނ ންކ ރެވޭނީ ށ.އަތޮޅ  ކައ ންސިލް އިދާރާގެ ނަމ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވިފައި ހ ރި ނ ވަތަ މި ވިޔަފާރީގައި އެސެޓްގެ  .0

 .މިކަމަށް ހޯދޭ ކަނޑ ގައި ދ އްވާ އ ޅަނދާއި އެއްގަމ ގައިދ އްވާ އ ޅަނދ ފަހަރެވެ 

ނޑައެޅި ރައ ސ ލްމާލަކީ  .4   .އްލައްކަ ރ ފިޔާ( އެވެރ. )އެ-/0110111މި ވިޔަފާރި އަލަށް ފަށައި ހިންގ މަށްޓަކައި ކަ

 

ނޑައެޅޭ  .0 ނޑ  ދަތ ރ ކ ރ މާއި ކަ ނޑ  ޚިދ މަތަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދ ތަކަށް ކަ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ދެވޭނެ މައިގަ

 .ވަކިމ އްދަތ ތަކަށް އ ޅަނދ ފަހަރ  ކ އްޔަށްދިނ މާއި އެއްގަމ  ދަތ ރ ގެ ޚިދ މަތްދިނ މެވެ 

މަތ ގެ ދާއިރާއިން ފާހަގަކ ރެވޭ އިތ ރ  ޚިދ މަތްތައް ފަށައި ނ ވަތަ ކައ ންސިލަށް ނަފާ ލިބެނިވި ގޮތ ގައި ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ ޚިދ  .4

 އެޖެންޓްކަން ކ ރ ންފަދަ ކަންކަން ހޯދައި ލިބިގަތ މާއި، އެހެނިހެން ކ ންފ ނިތަކާއި ގ ޅިގެން މ ޢާމަލާތްތައް ހިންގ މ ގެ ކަންކަމަށް 

 .ތ  ތަނަވަސް ކ ރެވިދާނެއެވެ މި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ފ ރ ޞަ

މި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ފެރީގެ ޚިދ މަތް ޤާއިމ ކޮށް ރާވައި ހިންގ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރ މަށް މަގ ފަހިކ ރ މ ގެ ގޮތ ން  .3

 .ކ ރަންޖެހޭ މ ޢާމަލާތްތައް ހިންގިދާނެއެވެ

 

އެކަމަށްއެދި އިދާރާއަށް ހ ށަހެޅ މ ން، އެޚިދ މަތަކަށް ކަނޑައެޅޭ އަގ  ނ ވަތަ ޚިދ މަތް ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދ މަތް ދެވޭނީ  .0

ކޯޓޭޝަން އެޕްރޫވްކ ރ މ ންނެވެ. ކޯޓޭޝަންގައި ޚިދ މަތ ގެ ފ ރިހަމަ އަގާއި، އިތ ރ  ޗާޖ ތަކާއި، ޕޭމަންޓް ޓަރމްސް ބަޔާން 

 .ކ ރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ 
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އި ބ ނެފައިވާ އަގާއި، ޕޭމަންޓް ޓަރމްސްއާމެދ  ދެފަރާތ ން އެއްބަސްވެވިގެން މެނ ވީ ޚިދ މަތާއި ބެހޭގޮތ ން ހެދޭ ކޯޓޭޝަންގަ .4

 ޚިދ މަތްދީގެންނ ވާނެއެވެ. އަދި ޚިދ މަތްދީ ނިމ މާއެކ  އެޚިދ މަތަކަށް ބިލ ކޮށް ބިލ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތީން ފައިސާ ހޯދ މަށް ބާރ އަޅާ 

ން އަދާކ ރަންޖެހޭ ޕޭމަންޓެއް އޮއްވައި އެފަރާތަކަށް އިތ ރ  ޚިދ މަތެއް، މަސައްކަތް ކ ރާންވާނެއެވެ. ޚިދ މަތް ހޯދި ފަރާތަކ 

 .އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިވެގެން މެނ ވީ ނ ދެވޭނެއެވެ 

 

ނޑައަޅައި ޓެރިފް ތައްޔާރ ކޮށް ކައ ންސިލަށް ހ ށަހަޅައި ފާސްކ ރަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެ .0 އަށްފަހ  ތެލާއި ޚިދ މަތްތަކ ގެ އަގ ކަ

ތަކެތީގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކަށް ބިނާކޮށް ޓެރިފްއަށް ބަދަލ ގެންނަން ފެނިއްޖެނަމަ އެބަދަލ ތައް ގެނައ މަށްޓަކައި ކޯޑިނޭޓިން 

 .ކޮމެޓީން ފާސްކޮށް ކައ ންސިލަށް މަޢ ލޫމާތ  ދޭންވާނެއެވެ 

ނޑަ .4 ނޑ  ދަތ ރ ގެ އަގ  ކަ ނޑައަޅާ ވަގ ތާއި ހައިސްޕީޑް ލޯންޗާއި ދޯނީގައިކ ރާ ކަ އަޅާނީ ދަތ ރ ގެ ދިގ މިނާއި، މަޑ ކ ރ މަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އަގ ތަކާއި  ޙާލަތ ގެ މައްޗަށެވެ. އަދި އެއްގަމ  ދަތ ރ ގެ އަގ  ކަނޑައަޅާނީ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ކަ

 .ޚިލާފ ނ ވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ 

 

ޖަމާކ ރާނީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލް އިދާރާގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް  އެކައ ންޓަށެވެ. މި ވިޔަފާރިން  މި ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭފައިސާ .0

ލިބޭފައިސާ ބަލައިގަނެ އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނ މ ގެ މަސައްކަތްކޮށް ކަމާއިގ ޅޭ ހިސާބ  ބަލަހައްޓާނީ ބަޖެޓް އެންޑް 

މެހައި އިދާރީ މ ޢާމަލާތްތައް ހިންގަންވާނީ އިދާރާގެ ހިންގ މ ގެ އ ޞޫލ ތަކާއި ފައިނޭންސް ޔ ނިޓ ންނެވެ. އަދި ކަމާގ ޅޭ އެން

 .އެއްގޮތަށެވެ 

މި ވިޔަފާރި ހިންގ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ ތައް ކ ރާނީ ވިޔަފާރިން ލިބޭ އެއްޗަކ ންނެވެ. އަދި މިކަމ ގައި ބޭނ ންކ ރާ ތަކެތި  .4

ބޭ އެއްޗަކ ންނެވެ. މި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ކ ރާ ދަތ ރ ތަކ ގައި، އ ޅަނދ ފަހަރ ގެ މަރާމާތ ކޮށް ބަލަހައްޓާނީވެސް ވިޔަފާރީން ލި

 .ވަޒީފާތަކ ގައި އ ޅޭ މ ވައްޒަފ ންނަށް ދޭންޖެހޭ ދަތ ރ  އެލަވަންސާއި ކޮއްތ ފައިސާ ދޭނީވެސް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިންނެވެ 

އްދަތަށް ލިބޭތޯބަލައި ޗެކްކޮށް މިކަން ބަރާބަރަށް ހިންގ މ ގެ އިދާރީ ޚިދ މަތްތަކަށް ބިލ ހެދ މ ގެ އިންތިޒާމާއި ލިބެންވާ ފައިސާ މ  .3

 .އިންތިޒާމ ތައް ހަމަޖެއްސ މަކީ މަސައްކަތް ޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާ ޔ ނިޓ ގެ ޒިންމާއެކެވެ 

ކައ ންސިލަށް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އާއި ގެއްލ ން ދެނެގަތ މަށްޓަކައި ކޮންމެ ތިން މަހަކ ން ރިޕޯރޓެއް އެކ ލަވާލ މަށްފަހ  އަތޮޅ  .2

ހ ށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. މިރިޕޯރޓް އެކ ލަވާލާނީ މަސައްކަތް ޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާ ޔ ނިޓ ންނެވެ. އަދި ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމ މާއެކ  

ރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ ފަރާތ ން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކޮށް އަހަރީ ރިޕޯރޓް އެކ ލަވާލައި ކައ ންސިލަށް ހ ށަހަޅަން ވާނެއެވެ   .ކޯ
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ޔަފާރީގައި ބޭނ ންކ ރާ އ ޅަނދ ފަހަރާއި ތަކެތި މަރާމާތ ކޮށް ބެލެހެއްޓ މ ގެ އިންތިޒާމާއި، ދަތ ރ ވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ވި .5

ރައްކާތެރިކަމ ގެ ގޮތ ން ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ފ ރިހަމަކ ރެވޭނެ އިންތިޒާމ ، ޒިންމާއ ފ ލާ ފަރާތ ން ރާވައި ބަލަހައްޓަން 

 .ވާނެއެވެ 

ނޑ ދަތ ރ ތައް ކ ރަންވާނީ ދ ވާލ ގެ ވަގ ތ ތަކ ގައެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެހެން ދަތ ރެއްކ ރަން ޖެހިއްޖެނަމަ  ޢާންމ ކޮށް .6 ކަ

ކޯޑިނޭޓަރގެ އިޒ ނަ ލިބިގެން އެނޫން ވަގ ތ ތަކ ގައިވެސް ދަތ ރ ކ ރެވޭނެއެވެ. އަދި އ ޅަނދ  ފަހަރ ގައި ކ ރެވޭ ދަތ ރ ތަކ ގެ ލޮގް 

 .ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ 

 

 .ދަތ ރެއްކަމަށް ބަލާނީ އެދަތ ރެއް ފެށިއިރ  އ ޅަނދ  އޮތްތަނަށް އެނބ ރި އައ މަށެވެ .0

އެއްވެސް އ ޅަނދެއް ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ނެތް މީހ ން، އަދި ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ނަގަން ދަސްކ ރ މަށް  .4

 .ދ އްވައިގެން ނ ވާނެއެވެ 

ޅަނދ ގެ ޑްރައިވަރެވެ. ޑްރައިވަރ  ނެތް ޙާލަތެއްގައި ފަޅ ވެރިންގެ ތެރެއިން ލައިސަންސް އޮތް އ ޅަނދ ފަހަރ  ދ އްވަންވާނީ އ  .3

 .މީހެކެވެ 

އ ޅަނދ ފަހަރ  ދ އްވަން ވާނީ އެއ ޅަނދެއް ދ އްވ މަށް ހ އްދަ ދެވިފައިވާ ސްޕީޑ ގައެވެ. އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އ ޅަނދ  ދ އްވަން  .2

ނޑައަޅާފައިވާ ސްޕީޑަށްވ ރެ ބާރަށް   .ދ އްވައިގެން ނ ވާނެއެވެ  ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށްވ ރެ އިތ ރަށް ފަސިންޖަރ ން އަރ ވައިގެން ނ ވާނެއެވެ. ކޮންމެ ދަތ ރެއް  .5 ލޯންޗްގައި ދަތ ރ ކ ރ މަށް ކަ

ފެށ މ ގެ ކ ރިން ފަސިންޖަރ ންގެ އަދަދ  ކެޕްޓަން ޗެކްކޮށް، އިތ ރ  ފަސިންޖަރ ން ތިބިނަމަ އެފަރާތްތަކަށް އެކަން 

 .ގަންޖެހޭނެއެވެ އަން

ކޮންމެ ދަތ ރަކަށް ފެށ މ ގެ ކ ރީން އެދަތ ރަށް ބޭނ ންވާ ތެލާއި، ދަތ ރ ކ ރާ ފަސިންޖަރ ންނަށް ބޭނ ންވާ ފެނާއި، ސަލާމަތީ  .6

 .ކަންތައްތައް ހ ރީ ރަނގަޅަށްތޯ ކެޕްޓަނާއި ފަޅ ވެރިން ޗެކްކ ރަންވާނެއެވެ 

ނަމާއި އެޑްރެސް، ދަތ ރ ކ ރާނެ ތަނެއް ރަނގަޅަށް ސާފ ކޮށް އެމަޢ ލޫމާތ  ދަތ ރ  ފެށ މ ގެ ކ ރިން ދަތ ރާއި ޙަވާލ ވި ފަރާތ ގެ  .7

 .ރެކޯޑ ކ ރަން ވާނެއެވެ 

ލޯންޗްގައި ކ ރެވޭ ދަތ ރ ތަކާއި، ދަތ ރ ގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކ ގެ އަދަދ ، ލޯންޗަށް އެޅޭ ޕެޓްރޯލް ޤަވާއިދ ން ލޯންޗ  ދަތ ރ ގެ  .8

 .އިކ ރަންވާނެއެވެ ލޮގްގައި ލިޔެ އެދަތ ރެއްކ ރި ކެޕްޓަން ސޮ

ދަތ ރ ކ ރަން ވާނީ މޫސ މަށް ބެލ މަށްފަހ  ދަތ ރ ކ ރާ އ ޅަނދަށާއި، ދަތ ރ ކ ރާ ފަސިންޖަރ ންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކ   .9

ދަތ ރ ކ ރެވޭނެ ކަމަށް ކެޕްޓަނަށް ޔަޤީންކ ރެވޭނަމައެވެ. ކެޕްޓަން ދަތ ރ  ނ ކ ރެވޭނެކަމަށް ނިންމަންވާނީ މޫސ ން ގޯސްވ މ ގެ 

 .ން ދަތ ރ ކޮށްފިނަމަ ފަސިންޖަރ ންނަށާއި، އ ޅަނދަށް ނ ރައްކާ ވެދާނެ ފަދަ ޙާލަތްތަކ ގައެވެ ސަބަބ 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        34

 

 ދަތ ރ ކ ރ މަށް އެދި ހ ށައަޅާނެގޮތް އަދި ފައިސާ ދެއްކ ން  .01

ންގައި ސަރ ކާރ ގެ އޮފީހަކ ން ދަތ ރެއްކ ރާނަމަ އެކަމަށްއެދި އެއޮފީހަކ ން އަތޮޅ  ކައ ންސިލަށް ހ ށައެޅ މ ން ނ ވަތަ ކޯޓޭޝަ .00

 .ސޮއިކޮށް އަނބ ރާ ފޮނ ވ މ ން އެދަތ ރެއްކ ރ މ ގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ 

އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ ބޭނ މަށް ކ ރާ ދަތ ރ ތަކ ގައި އެދަތ ރެއްކ ރަން ބޭނ ންވާ ޔ ނިޓަކ ން ދަތ ރ ކ ރާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި  .04

 .އެނގޭނެގޮތަށް މެމޯއެއް ފޮނ ވަންވާނެއެވެ

ސިލްގެ ބޭނ މަށް އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ ބަޖެޓ ން ޚަރަދ ކ ރާ ދަތ ރ ތަކަށް ބިލްކ ރާނީ އެދަތ ރަކަށް ޚަރަދ ވާ ތެލ ގެ އަތޮޅ  ކައ ން .03

 .ފައިސާއަށް ވާވަރަށެވެ 

އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނ ވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކ ން ކ ރާ ދަތ ރެއްނަމަ ދަތ ރ ކ ރ މ ގެ ކ ރިން ދަތ ރ ގެ އަގަށްވާ ފައިސާ އަތޮޅ   .02

 .ށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ ކައ ންސިލަ

އާސަންދައިގެ ދަށ ންކ ރާ ދަތ ރެއްނަމަ އެ ދަތ ރެއްކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަންޒިލަކަށް އާސަންދައިގެ ދަށ ން ކަވަރ ކ ރާ ޢަދަދ ގެ  .05

 .އިތ ރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދަތ ރ  ފެށ މ ގެ ކ ރިން ބަލިމީހާގެ ފަރާތ ން ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ 

 

އ ޅަނދ ފަހަރ ގައި ބަލިމީހ ން އަދި ޢާއްމ ން ކ ރާ ދަތ ރ ތަކ ގައި އެފަރާތްތަކ ގެ ފޮށި ތަންމަތި ފަދަ ތަކެތީގެ އިތ ރ ން އަތޮޅ   .0

 .ކައ ންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނ މަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ފިޔަވައި އިތ ރ  މ ދަލެއް އ ފ ލައިގެން ނ ވާނެއެވެ 

ސަންދައިގެ ދަށ ން ލޯންޗްގައި ކ ރާ ދަތ ރ ތަކ ގައި ލޯންޗް ކ އްޔަށް ހިފާފަރާތ ގެ ބަލިމީހާ އާއި ޞިއްޙީ މ ވައްޒިފ ން ނ ލާ އާ .4

މީހަކަށް ފ ރ ޞަތ  ދެވޭނެއެވެ. އަދި ލޯންޗް އެނބ ރި ދާއިރ  ބަލިމީހާގެ ފަރާތ ން  6ބަލިމީހާގެ ފަރާތ ން ގެންދަން ބޭނ ންވާ 

ފ ރ ސަތ  ދޭންވާނެއެވެ. އެމީހ ންނަކީ ބަލިމީހާ އާއެކ  ދަތ ރ ކ ރި މީހ ންގެ ތެރެއިން މީހ ންނަށް މީހަކަށް  6ގިނަވެގެން 

 .ވާންޖެހޭނެއެވެ 

އާސަންދަ ދަތ ރެއްނަމަ ބަލިމީހާ ގެންދަންޖެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތްދޭ މަރ ކަޒ  ހ ންނަ ރަށަށް ގެންދެވ މ ން ދަތ ރ  ނިމ ނީއެވެ.  .3

)އެކެއް(  0އެހީތެރިންނަށް ލ އި ދިނ މ ގެ ގޮތ ން މާލެ ފިޔަވާ އެހެން ރަށެއްނަމަ ލޯންޗް އެރަށަކަށް ދެވޭތާ ނަމަވެސް ބަލިމީހާގެ 

ގަޑިއިރ  މަޑ ކ ރ މަށްފަހ  އަނބ ރާ އައ މަށް ދަތ ރ  ފަށަންޖެހޭނެއެވެ. އިރ  އޮއްސ މ ގެ ކ ރިން ފ ނަދ އަށް ބަނދަރ  

 .މަ އެނބ ރި އައ މަށް ފ ރަންޖެހޭނީ ކޯޑިނޭޓަރ ގެ މަޝްވަރާގެ މަތީންނެވެ ނ ކ ރެވޭނެކަމަށް ކެޕްޓަނަށް ފެންނަ ދަތ ރެއްނަ

ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ކ ރާ ދަތ ރ ތައް ފިޔަވައި ކ ރާ އެހެން ދަތ ރ ތަކ ގައި އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާގެ މ ވައްޒިފ ންނާއި އަތޮޅ   .2

މަވެސް މިހެންކ ރާ ދަތ ރ ތަކ ގައި މ ވައްޒިފ ންނާއި ކައ ންސިލަރ ންނަށް އަގ  ދިނ މަކާއިނ ލާ ދަތ ރ ކ ރެވޭނެއެވެ. ނަ 

ކައ ންސިލަރ ންގެ އަނބިދަރިން ދަތ ރ ކ ރާނަމަ އެފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ޢާއްމ ންނެކޭ އެއްފަދައިން 

 .ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        33

 

ނަމަ ކައ ންސިލްގެ މ ވައްޒިފ ންނަށާއި ބަލިމީހ ން އ ފ ލ މަށް ކ ރާ ދަތ ރ ތަކ ގައި ބަލިމީހާގެ އެހީތެރިން އިޢ ތިރާޒ  ނ ކ ރާ  .5

 .ކައ ންސިލަރ ންނަށް ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ

ޓިކެޓް ވިއްކައިގެންކ ރާ ދަތ ރ ތަކ ގައި ފައިސާ ނ ދައްކާ ފަރާތެއް ދަތ ރ ގައި ބައިވެރިކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ. މިގޮތ ން ދަތ ރ ކ ރާ  .6

ކ ރިން އެފަރާތ ން ފައިސާ ހޯދ މަކީ ލޯންޗްގެ ކެޕްޓަންއާއި ފަޅ ވެރިން  ފަރާތްތައް ފައިސާ ދައްކާފައިވޭތޯ ބަލައި ދަތ ރ  ނިމ މ ގެ

 .އަދި ކައ ންސިލްގެ ފަރާތ ން ލޯންޗާއި ޙަވާލ ވެ ހ ންނަ މ ވައްޒިފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ 

)ފަސް  511/-ލޯންޗ  ދަތ ރ ތަކ ގައި އަގ  ނަގާނީ ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ކ ރާ ދަތ ރ  ފިޔަވައި ފ ނަދޫ މާލެ ދަތ ރެއްނަމަ  .7

)އެއް ސަތޭކަ( ރ ފިޔާއެވެ. އަދި މާލެ ފިޔަވައި  011/-އަހަރ ން ދަށ ގެ ކ އްޖެއްނަމަ މާލެ ދަތ ރަކަށް  17ސަތޭކަ( ރ ފިޔާއެވެ. 

 .)ފަންސާސް ރ ފިޔާ( އެވެ  51/-އެހެން ދަތ ރެއްގައި ނަމަ ޕެސެންޖަރަކަށް ބޮލަކަށް 

ދިގެން ދަތ ރ ކ ރ މަށް ހަމަޖެހި އަގ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޫޓްގައި ލޯންޗ ގެ ދަތ ރެއްގައި ވަނިކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކ ން އެ  .8

)ދ އިސައްތަ ރ ފިޔާ( ނެގޭނެއެވެ. )ދަތ ރ ގެ  411/-ހިމެނިފައިވާ މަންޒިލަކަށް ބަނދަރ ކ ރަންޖެހޭނަމަ ކޮންމެ ބަނދަރ ކ ރ މަކަށް 

ނޑައެޅ މަށް ބެލިފައިވާ ރޫޓ ން ފަރާތަ  ނޯޓިކަލް މޭލެވެ.( އަދި މިފަދަ  4ކަށް ރޫޓްކަމަށް ބަލާނީ އެދަތ ރެއްގެ އަގ  ކަ

 .ބަނދަރ ތަކ ގައި މަޑ ނ ކ ރެވޭނެއެވެ 

ލޯންޗްގެ ދަތ ރ ކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޫޓ ން ބޭރ  މަންޒިލަކަށް ބަނދަރ ކ ރަންޖެހޭނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޫޓ ން  .9

އިތ ރަށް ނެގޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ރޫޓް ބަދަލ ކ ރެވޭނީ  އެމަންޒިލަކަށް ދަތ ރ ކ ރ މަށް އިތ ރަށް ހިނގާ ޚަރަދ  ބެލ މަށްފަހ  އެފައިސާ

 .ކޯޑިނޭޓަރާއި އިދާރީ މ ވައްޒިފ  މަޝްވަރާކ ރ މަށް ފަހ ގައެވެ 

މި އ ޞޫލ ގައި ނ ހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ދ ވެލި ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ. އަދި ކ އްލި  .01

 .ޓަރާއި އަދި ކައ ންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގ މާއި ޙަވާލ ވެ ހ ންނަވާ ވެރިއެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތީންނެވެ ޙާލަތެއްގައި ނަމަ ކޯޑިނޭ 

 

 ފ ނަފަތި ޕްރޮގްރާމް ހިންގ މ ގެ އިދާރީ އ ޞޫލ   .31
 

ޚިދ މަތެއްގެ ގޮތ ގައި މިއީ، މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ ކޮމިޓީގެ ފަރާތ ން ހިންގަމ ންދިޔަ އަތޮޅ  ރައްޔިތ ންގެ ވިޔަފާރި،  .0

ނޑައަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތ ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެސިޔާސަތ ގައި ބ ނެފައިވާ  ޤާއިމ ކ ރ މަށް ށ.އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ން ކަ

 .މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ މަށް އެކ ލަވާލެވިފައިވާ އ ޞޫލެވެ 

ނޑ  .4 މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅ ރައްޔިތ ންގެ ނަމ ގައި ކ ރެވެމ ންދާ ވިޔަފާރީން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް  މި އ ޞޫލ ގެ މައިގަ

ބާރ އެޅ މާއި،ވިޔަފާރީގެ ޚިދ މަތް ފ ޅައ ކ ރ މަށް މަގ ފަހިކ ރ މާއި، މި ޚިދ މަތ ގެ ހިންގ ން ހަރ ދަނާކ ރ މާއި، ހިންގ މ ގައި 

ނޑައަޅައި ޒިން  .މާދާރ  ކ ރ ވ މަށް ބާރ އެޅ މެވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަ
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ވިޔަފާރީގެ ޚިދ މަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓ މ ގެ ޒިންމާތައް އ ފ ލާނީ ފ ނަފަތި ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ ނިންމ ންތަކާ އެއްގޮތްވާ  .0

 .ކޯޑިނޭޓަރެވެ  ގޮތ ގެމަތިން ކޯޑިނޭޓަރެވެ. އަދި މިކަމާ ގ ޅިގެން ކ ރެވޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ހިންގާނީވެސް

މި ޚިދ މަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓ މަށްޓަކައި އިދާރީގޮތ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ކައ ންސިލް އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ  .4

 .ޔ ނިޓ ންނެވެ 

 

ނަމ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ  މި ވިޔަފާރީގެ ޚިދ މަތް ފެށިގެންދާއިރ  އެސެޓްގެ ގޮތ ގައި ބޭނ ންކ ރެވޭނީ އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ .0

 ވިޔަފާރި ހިންގ މަށް ހަދާފައިވާ ބޭސްފިހާރަ ޢިމާރާތާއި އެތަނ ގައި ހ ރި ނ އ ފ ލޭ ހަރ މ ދަލެވެ. އެއަށްފަހ  މި ޚިދ މަތ ގެ ތެރެއިން 

 .ހޯދޭ ތަކެތި ހިމެނިގެންދާނީވެސް ހަރ މ ދަލ ގެ ގޮތ ގައެވެ 

ގެ ފާރމަސީ ހިންގައިގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން މި ވިޔަފާރި ހިންގ މަށް ވިޔަފާރީގެ ރައ ސ ލްމާލަކީ އަތޮޅ  ރައްޔިތ ން  .4

)އެއްމިލިޔަން ނ ވަދިހަނ ވަހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްދެރ ފިޔާ  0،991،064.91އަތޮޅ ކައ ންސިލ ން ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 .ނ ވަދިހަ ލާރި( އެވެ 

 

ބާވަތްތައް ލިބޭނެ މަގ  ތަނަވަސްކޮށްދީ، މެޑިކަލް އިންޝ އަރެންސްގެ ޕްރޮގްރާމ ތަކ ން އަތޮޅ ގެ ރައްޔިތ ންނަށް ބޭހ ގެ  .0

  .ލިބިގެންދާނޭ ފަސޭހަތަކ ގެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖައްސައި ދިނ މާއި، ބޭހ ގެ ރީޓޭލް އަދި ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިކ ރ ން 

ނ ހ ންނަ ތަކެތި ރައްޔިތ ންނަށް ވިޔަފާރީގެ އ ޞޫލ ން ޢާންމ  ދިރިއ ޅ ން ކ ރިޔަށް ގެންދިއ މަށް ބޭނ ންވާ ފަސޭހައިން ލިބެން  .4

ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި ރީޓޭލް އަދި ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި ކ ރ މާއި، ޑިސްޓްރިބިއ ޓް އެޖެންޓްކަން ކ ރ މާއި، ޖަމާޢަތ ގެ ކ ރިއެރ މަށް 

މަށްޓަކައި އެކިފަރާތްތަކާ ގ ޅިގެން ބޭނ ންވާ އައ  ބާވަތްތައް ތަޢާރަފްކ ރ މާއި، މިފަދަތަކެތި އަތޮޅ ން ލިބޭނެގޮތް ހޯދ 

 .މަސައްކަތްކ ރ ން 

އިންޕޯރޓް އަދި އެކްސްޕޯރޓްގެ ވިޔަފާރިއަށް ހ ރި ފ ރ ޞަތ ތައް އިޝްތިހާރ  ކޮށްދިނ މާއި، ވިޔަފާރީގެ ފެއަރތައް އަތޮޅ ގައި  .3

ންފ ނިތަކަށް އަތޮޅ ގައިހ ރި ބޭއްވ މާއި، ޕްރޮމޯޝަންތައް ހިންގައިދިނ މާއި، ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރ ގެ ވިޔަފާރި ކ 

 .ފ ރ ޞަތ ތައް ޕްރޮމޯޓްކ ރ ން 

 

ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިންދެވޭ ހ ރިހާ ޚިދ މަތެއް ދެވޭނީ އިމްޕޯރޓް އެކްސްޕޯރޓް ވިޔަފާރި އާއި އަދި އެނޫންވެސް ވިޔަފާރިއާއި  .0

ޤާނޫނ ތަކާއި ޤަވާޢިދ ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތީން، ވިޔަފާރީގެ މ ޢާމަލާތްކ ރ މާ ގ ޅޭގޮތ ން ހެދިފައިވާ އަދި ހެދެމ ންދާ 

ނޑައަޅާ އ ޞޫލ ތަކާ އެއްގޮތަށެވެ   .ކައ ންސިލ ން ކަ
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މި ޚިދ މަތާއި ގ ޅިގެން ކ ރެވޭ އެއްވެސް މ ޢާމަލާތެއްގައި ނ ވަތަ ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި ތަފާތ ކ ރ މެއް ގެންގ ޅެގެން ނ ވާނެއެވެ.  .4

ތަ ޚިދ މަތްދިނ މާއި ލިބިގަތ މ ގައި އ ޞޫލެއްގެ ގޮތ ން ލިޔެކިޔ މ ން ފ ރިހަމަކ ރާންޖެހޭ އަދި މ ޢާމަލާތްތައް ކ ރ މ ގައި ނ ވަ

 .ހ ރިހާ އިޖ ރާޢަތެއް ފ ރިހަމަކ ރ މަކީ ޒިންމާ އ ފ ލާ ފަރާތ ން ކ ރާން ޖެހޭނޭކަމެކެވެ 

ލަސްނ ކޮށް އެކަން ކޯޑިނޭޓަރަށް ވިޔަފާރިއަށް ސްޓޮކްކ ރެވިފައިވާ މ ދަލެއް މ އްދަތ  ހަމަވެ، ނ ވަތަ ހަލާކ ވެއްޖެނަމަ  .3

 .ހ ށައަޅަންވާނެއެވެ 

 

މ ދާ ގަނެ ވިއްކ މ ގެ އަގ  ކަނޑައަޅާނީ،މ ދާ ގަންނަން ލިބޭ އަގަށް ނ ވަތަ އ ފެއްދ މަށް ހިނގާ ޚަރަދަށާއި،ހިންގ މ ގެ  .0

 .ންވާ ފައިދާއެއް އޮންނަ އިންސައްތައެއް އިތ ރ ކޮށްގެންނެވެ ޚަރަދަށާއި، ބާޒާރ ގެ ޢާންމ  ރޭޓްތަކަށް ބަލައި، އެކަށީގެ

ނޑައަޅާނީ ވިޔަފާރީގެ ޑިމާންޑަށް ބަލައި ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ  .4  .މި އިންސައްތަ ކަ

ނޑައެޅ މ ގައި،ޢާންމ  އ ޞޫލ ން ކ ރެވޭ ވިޔަފާރިއާއި، ކ ރެޑިޓްކ ރެވޭ ވިޔަފާރި އާއި، ރީޓޭލް އަ .3 ދި ފައިދާއަށް ލާ އިންސައްތަ ކަ

 .ހޯލްސޭލްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފައިދާއަށް ލާ އިންސައްތައިގެ ތަފާތ  ގެންގ ޅެވިދާނެއެވެ 

 

މި ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭފައިސާ ޖަމާކ ރާނީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލް އިދާރާގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އެކައ ންޓަށެވެ. އަދި މިކަމަށް  .0

ތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނ މ ގެ މަސައްކަތްކޮށް ކަމާއިގ ޅޭ ހިސާބ  ބަލަހައްޓާނީ އިދާރާގެ ލިބޭފައިސާ ބަލައިގަނެ އެކިފަރާ

ކަމާބެހޭ ޔ ނިޓ ންނެވެ. އަދި ކަމާގ ޅޭ އެންމެހައި އިންޓަރނަލް މ ޢާމަލާތްތައް ހިންގާންވާނީ އިދާރާގެ ހިންގ މ ގެ އ ޞޫލ ތަކާއި 

 .އެއްގޮތަށެވެ 

ނޑައަޅާ މ ވައްޒަފ ންގެ ހާޟިރީ ބަލަހައްޓަ .4 އި، ވަޒީފާއާއިބެހޭ ކަންކަމާއި، ވަޒީފާ ބަޔާން ތައްޔާރ ކޮށް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއިން ކަ

 .ގޮތެއްގެމަތީން، މ ވައްޒަފ ންނަށް މަސައްކަތް ޙަވާލ ކ ރާނީ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ޔ ނިޓ ންނެވެ 

ނޑައަޅާނީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ .3 ނޑައެޅިފައިވާ  މ ވައްޒަފ ންނަށް ދޭ މ ސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ. ކަ

މ ސާރަ އާއި، އިނާޔަތްތައް ދިނ މަކީ ކަމާބެހޭ ޔ ނިޓ ގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތ ން މ ސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކޮންމެ މީލާދީ 

 .މަހެއްގެ އެންމެފަހ  ދ ވަހ ގެ ނިޔަލަށް ދޭންވާނެއެވެ 

ތައް ކ ރާނީ ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީންނެވެ. މިގޮތ ން ތަނ ގެ މަރާމާތާއި، މި ވިޔަފާރި ހިންގ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ  .2

ކަރަންޓްފީ އާއި، ހޯދަންޖެހޭ މެޝިނަރީއާއި، ފަރ ނީޗަރާއި، ލިޔެކިޔ މ ގެ ތަކެއްޗާއި، މ ވައްޒަފ ންގެ މ ސާރަ އާއި އެހެނިހެން 

 .އިނާޔަތްތައް ދޭނީވެސް ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީންނެވެ 
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ށް މ ދާ ނ ވަތަ ޚިދ މަތް ހޯދާއިރ ، އެންމެ ފައިދާހ ރި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި ގިނަ ޕާޓީތަކާއެކ  ވިޔަފާރިއަ .5

މ ޢާމަލާތްކ ރެވި، އަގ ހޯދ މ ގެ އިންތިޒާމާއި، އޯޑަރ ކ ރ މ ގެ އިންތިޒާމާއި، ޑެލިވަރީގެ އިންތިޒާމ  މިފަދަ ކަންކަމ ގައި ގެންގ ޅޭ 

ނޑ ތަކާއި  .އެއްގޮތަށް ޤާއިމ ކޮށް ދަމަހައްޓަން ވާނެއެވެ  ޢާންމ  މިންގަ

 ޚިދ މަތްތަކަށް ބިލ ހެދ މ ގެ އިންތިޒާމާއި ލިބެންވާ ފައިސާ މ އްދަތަށް ލިބޭތޯބަލައި ޗެކްކޮށް މިކަން ބަރާބަރަށް ހިންގ މ ގެ އިދާރީ  .6

ދ މަތްދޭ ތަންތަނ ން ކަންތައްތައް ކ ރާންވީ އިންތިޒާމްތައް ކ ރ މަކީ މަސައްކަތް ޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާ ޔ ނިޓ ގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި ޚި

ގޮތ ގެ މެނ އަލް ލިޔެވި އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ގެ މައްޗަށް ބާރ އަޅައި، ތަނ ގެ މަސައްކަތް ހިނގަނީ އެއާ ެއއްގޮތަށްތޯ 

 .ބަލައި ވިލަރެސްކ ރަން ޖެހޭނެއެވެ 

ކޮށް ތަން ހ ޅ ވައި، ބަންދ ކ ރާނަމަ، ކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްގެ ޚިދ މަތްދޭ ތަންތަނ ގެ ވިކ ރާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ޝިފްޓް .7

ވިކ ރާ ޖ މ ލަ ކ ރ މަށް ފަހ  ދެން ދަންފަޅިއާ ޙަވާލ ވާ މ ވައްޒަފާ ލިއ މ ން ވަތްގަޑ ގައިހ ރި ފައިސާ ޙަވާލ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ންޖެހޭ ޢަދަދަށް ފައިސާ ބެހެއްޓ މަށްފަހ  ކ ރީދ ވަހ  ވިކ ރާ އަށް ލިބ ނ  ފައިސާގެ ތެރެއިން ދ ވަހ ގެ ވިޔަފާރިއަށް ބަހައްޓަ

 .ދެންހ ރި ފައިސާ ބޭންކަށް ޖަމާކޮށް ފައިސާ ޖަމާކ ރި ސްލިޕް ކަމާބެހޭ ޔ ނިޓާއި ޙަވާލ ކ ރަންވާނެއެވެ 

 ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އާއި ގެއްލ ން ދެނެގަތ މަށްޓަކައި ކޮންމެ ތިން މަހަކ ން ރިޕޯރޓެއް އެކ ލަވާލ މަށްފަހ  އަތޮޅ ކައ ންސިލަށް  .8

ހ ށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. މިރިޕޯރޓް އެކ ލަވާލާނީ މަސައްކަތް ޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާ ޔ ނިޓ ންނެވެ. އަދި ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމ މާއެކ  

ރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ ފަރާތ ން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކޮށް އަހަރީ ރިޕޯރޓް އެކ ލަވާލައި ކައ ންސިލަށް ހ ށަހަޅަން ވާނެއެވެ   .ކޯ

 

ކޮންމެ ދ ވަހެއްގެ ވިޔަފާރިތައް ނިންމާ ބަންދ  ކ ރާގަޑީގައި ހިސާބ ތައް ޗެކ ކ ރ މ ގެ އިންތިޒާމް ކޯޑިނޭޓަރ   .0

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ 

  .ކޮންމެ ދ ވަހެއްގެ ލިބޭ ފައިސާ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދ ވަހ  ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ އެކައ ންޓަށް ޖަމާކ ރަންވާނެއެވެ  .4

 .މ ވައްޒަފ ންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނ ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަން ޤަވާޢިދ ން ކ ރަމ ންދޭތޯ ކަމާގ ޅޭ ޔ ނިޓ ން ބަލަންވާނެއެވެ  .3

ރާމް ހިންގ މާ މި އ ޞޫލ ގައި ނ ހިމެނޭ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ ފ ނަފަތި ޕްރޮގް .2

 .ކޯޑިނޭޓަރަކާއި އަދި ކައ ންސިލް ހިންގަވަން އެވަގ ތަކ  ހ ންނަވާ ބޭފ ޅެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ  ޙަވާލ ވެ ހ ންނަވާ 
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 މަދަދ  ޕްރޮގްރާމް ހިންގ މ ގެ އިދާރީ އ ޞޫލ   .30
 

ފ ޅައ ކ ރ މަށާއި، މިއީ، ކ ރިއްސ ރެ އަތޮޅ ގެ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމ ގެ ތެރެއިން ހިންގަމ ންދިޔަ ލ އިލޯންގެ ޕްރޮގްރާމް  .0

މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ  ރައްޔިތ ންގެ މާލިއްޔަތ  އިތ ރ ކ ރ މަށާއި، ފަރ ދ ންގެ ދިރިއ ޅ މ ގެ ފެންވަރ  މަތިކ ރ މ ގެ 

 .މަޤ ޞަދ ގައި މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ން "މަދަދ " ގެނަމ ގައި އެކ ލަވާލާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ 

އ ންސިލ ން މިޕްރޮގްރާމް އެކ ލަވާލާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މ ގެ ށ.އަތޮޅ  ކަ .4

ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( އާއި )ދ( އިން ލިބިދީފައިއޮތް ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތ ގެ މައްޗަށް 8( ގެ  4101/7ޤާނޫނ  )ނަންބަރ  

ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރ ގެ ދަށ ންނެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމް އ ފައްދައި ހިންގ މ ގެ ވަނަ މާއްދާއިން  73ބިނާކޮށް އެޤާނޫނ ގެ 

 .ޤަވާޢިދ  މިއެކ ލަވާލެވެނީ މިކަމާއި ގ ޅޭގޮތ ން ށ.އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ން ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތީންނެވެ 

 

މާއެއް އ ފ ލާނީ މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ންނެވެ. އަދި ޕްރޮގްރާމްގެ މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގ މ ގެ ހ ރިހާ ޒިން .0

އިދާރާއަކީ ށ.އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއެވެ. މ ވައްޒަފ ންގެ ގޮތ ގައި މަސައްކަތްކ ރާނީ ށ. އަތޮޅ  ކައ ންސިލް އިދާރާގެ 

 .ކަމާގ ޅޭ ޔ ނިޓްގެ މ ވައްޒަފ ންނެވެ 

ދަށ ން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި މ ޢާމަލާތްތައް ހިންގާނީ މިއ ޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އަތޮޅ ކައ ންސިލ ން އެކ ލަވާލާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ  .4

 .ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއެއްގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ން ކޮމެޓީގެ ކޯޑިނޭޓަރެވެ 

ލ ން ހޯދ މަށާއި، ރަށ  ފެންވަރ ގައި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޙަރަކާތްތަކާއި މ ޢާމަލާތްތައް ހިންގ މ ގައި ރަށ ކައ ންސިލްތަކ ގެ އެއްބާރ  .3

ކ ރަންބޭނ ންވާ ކަންކަމަށް ރަށ ކައ ންސިލް އިދާރާތަކ ގެ އެއްބާރ ލ ން ހޯދ މ ގެ ކަންތައް ކ ރިއަށް ގެންދާނީ ރަށ  

 .ކައ ންސިލްތަކާއި އަތޮޅ  ކައ ންސިލާ ދެމެދ  ވެވިފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫ އާއި އެއްގޮތަށެވެ 

 

ރ ފިޔާ )ތިންމިލިއަން ހަސަތޭކަހާސް  306110111/-މި ޕްރޮގްރާމ ގެ ރައ ސ ލްމާލަކީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓ ގެ ދަށ ން ކަނޑައެޅ ނ   .0

 .ރ ފިޔާ( އެވެ 

މި ޕްރޮގްރާމް ފެށި، ހިނގަމ ންދާއިރ ވެސް ރައ ސްމާލ  އިތ ރ ކޮށް ފަންޑް މ އްސަނދި ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ހިލޭއެހީ ހޯދ މަށް  .4

ރޑިނޭޓިންގ  ކޮމެޓީން މަސައްކަތްކ ރަންވާނެއެވެ. މިގޮތ ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  ކޯޑިނޭޓިންގ ކޯ

 .ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވީ ނަމަވެސް ކ ރެވޭކަންކަމ ގެ މަޢ ލޫމާތާއި ލިބޭނަތީޖާ ކައ ންސިލާ ޙިއްޞާ ކ ރާންވާނެއެވެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ޖ މްލަ ރައ ސ ލްމާ .3  .ރިޒާރވްގެ ގޮތ ގައި ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ 5ލ ގެ މަދ ވެގެން %މިޕްރޮގްރާމަށް ކަ

 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        38

 

 

އާމްދަނީ ހޯދ މަށް ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތްތައް ކ ރިއެރ ވ މަށާއި، އާމްދަނީ ހޯދ މަށް މަސައްކަތްތައް އަލަށްފަށައި ތަރައްޤީ  .0

ލ އިސިނާޢަތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް ކ ރިއަރ ވަން ބޭނ ންވާ ކަންކަން ކ ރ މަށާއި،  ކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރ މަށާއި،

ގެދޮރ  ބިނާކ ރ މަށާއި، ގެދޮރ ގެ ފެންވަރ  މަތިކ ރ މަށާއި، ދިރިއ ޅ މ ގެ ފަސޭހަތަކަށް ބޭނ ންވާ ތަކެއްޗާއި ޒަރޫރީ ވަޞީލަތް 

 .ކ ރެވޭ ފައިސާގެ ލޯނ  ނ ވަތަ ތަކެތީގެ ލޯނ  ހޯދ މަށާއި، އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ކ ރ މަށް ފަރ ދ ންނަށް ދޫ 

އިޖ ތިމާޢީ ތަރައްޤީ އާއި، އިޤްޞާދީ ތަރައްޤީ އާއި، ރަށްވެހިކަމ ގެ ތަރައްޤީއަށް މަގ ފަހިކޮށްދޭ ކ ދި މަޝްރޫޢ ތައް ހިންގ މަށް  .4

 .ރަށ ކައ ންސިލްތަކަށާއި މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކަށް ދޫކ ރެވޭ ފައިސާގެލޯނ  ނ ވަތަ ތަކެތީގެ ލޯނ  

 61އަހަރާއި،  08ރ ދ ންނަށް ދޫކ ރެވޭ ލޯނ  ދޫކ ރެވޭނީ މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީގެ ރަށެއްގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ޢ މ ރ ން ފަ .3

 .އަހަރާ ދެމެދ ގެ ފަރާތްތަކަށް 

 

ނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަ .0 ކަށް، ރަހ ނ  ކ ރ މެއްނެތި ފަރ ދ ންނަށް ދޫކ ރެވޭނެ ލޯނ ގެ ލޯނ  އެހީ ދިނ މަށް ކަ

 .)ފަނަރަހާސް ރ ފިޔާ( އެވެ  050111/-އެންމެ ބޮޑ  ޢަދަދަކީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް، ރަހ ނާއެކ  ފަރ ދ ންނަށް ދޫކ ރެވޭނެ ލޯނ ގެ އެންމެބޮޑ   .4 ލޯނ  އެހީ ދިނ މަށް ކަ

 .ންސާސްހާސް ރ ފިޔާ( އެވެ )ފަ 510111/-ޢަދަދަކީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް، ރަށ  ކައ ންސިލްތަކަށް ދޫކ ރެވޭނެ ލޯނ ގެ އެންމެބޮޑ   .3 ލޯނ  އެހީ ދިނ މަށް ކަ

 ޢަދަދަކީވޭނެ ލޯނ ގެ އެންމެބޮޑ  )އެއްލައްކަ ރ ފިޔާ(އެވެ. އަދި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދޫކ ރެ  0110111/-ޢަދަދަކީ 

 .)ފަންސާސްހާސް ރ ފިޔާ( އެވެ  -/50,000

ދ ވަހެވެ. ގްރޭސްޕީރިއަޑަށް ދެވޭ މ އްދަތ ގައި،  61ލޯނ ގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތ ގައި ދެވޭނެ އެންމެ ދިގ  މ އްދަތަކީ  .2

އް ދައްކާކަށް އިންސްޓޯލްމެންޓްގެ ގޮތ ގައި ނ ވަތަ ޚިދ މަތ ގެ އަގަށް ނ ވަތަ ޖޫރިމަނާއަކަށް ވިޔަސް އިތ ރ  ފައިސާއެ

 .ނ ޖެހޭނެއެވެ. ގްރޭސްޕީރިއަޑްގެ މ އްދަތ  ގ ނަން ފަށާނީ ލޯނ ގެ ފައިސާ ދޫކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިގެންނެވެ 

ފަރ ދ ންނަށް ދޫކ ރެވޭ ލޯނާއި، ރަށ  ކައ ންސިލްތަކަށާއި މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކަށް ދޫކ ރެވޭ ލޯނ  އަނބ ރާ ދައްކާއިރ  ލޯނަށް  .5

 .ޚިދ މަތ ގެ އަގ ގެ ގޮތ ގައި އިތ ރ ކ ރެވޭނެއެވެ  05ދޫކ ރެވޭ ޖ މްލަ ޢަދަދ ގެ %

 .މަސްދ ވަހެވެ  36މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށ ން ދޫކ ރެވޭ ލޯނ  ފައިސާ އަނބ ރާ ދައްކަން ދެވޭނެ އެންމެ ދިގ  މ އްދަތަކީ  .6

 

ދ ވަސް ހަމަވ މ ންނެވެ.  ޖޫރިމަނާ  91ލޯނ  ޖޫރިމަނާވާނީ ލޯނ  އަނބ ރާ ދައްކަންޖެހޭ މ އްދަތ ގެ ތެރޭގައި ލޯނ  ނ ދައްކާ  .0

ވަނަ ދ ވަހ ން ފެށިގެންނެވެ. ޖޫރިމަނާވ މަށްފަހ  ފައިސާބަލައި ގަނެވޭނީ އެހާތަނަށް ދައްކަންޖެހި  90ފައިސާ ނަގަންވާނީ 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        39

 

އްކިވާ ނ ދެއްކިވާ ފައިސާއާއި ޖޫރިމަނާއާއި އެކ ގައެވެ. މިގޮތަށް ފައިސާ ނ ދެއްކިއްޖެނަމަ ނ ދެއްކިދާ ކޮންމެ މަހަކ  ނ ދެ

 .ޢަދަދ ން ޖޫރިމަނާ ކ ރެވެމ ންދާނެއެވެ. ޖޫރިމަނާ ނެގ މ ގައި ބަލާނީ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ހަމަވާ ދ ވަހ ން ފެށިގެންނެވެ 

ނޑ މަށްފަހ   61ލޯނ  ނެގ މަށްފަހ  ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ހަމަވެ ޖޫރިމާނާވެއްޖެނަމަ ޖޫރިމަނާ ކ ރާނީ ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ  .4 ދ ވަސް ކެ

 .ވަނަ ދ ވަހ ން ފެށިގެންނެވެ. މ އްދަތ  ގ ނާނީ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ހަމަވާ ދ ވަހ ން ފެށިގެންނެވެ  90ދ ވަސް ހަމަވެ  91

ނޑައެޅިފައިވާ މ އްދަތަށް ލޯން ނ ނިމިއްޖެނަމަ ލޯން ނެގި ފަރާތަށް އިތ ރ ކޮށް ދެވޭނީ ގިނަވެގެން  .3 ދ ވަހެވެ. އަދި  91ކަ

ނޑައެއިތ ރ ކޮށްދެވޭ މ އްދަތަށް ޖޫރި ފައިސާ ނ ދެއްކިވާ ޖ މްލައަށް ކޮންމެ މަހަކ  އިތ ރ   5% ޅިފައިވާ މަނާގެ ގޮތ ގައި ކަ

ކ ރެވޭނެއެވެ. އޭގެ ފަހ ންވެސް ލޯނ  ނ ދައްކައިފިނަމަ އިތ ރ  ފ ރ ޞަތެއް ދިނ މަކާނ ލައި ކޯޓް މެދ ވެރިކޮށް ފައިސާ ހޯދ މަށް 

 .މަސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ 

ދ ވަސް ހަމަވ މ ން ފައިސާ ހޯދ މަށްޓަކައި ދާނީ  081ކާ އިތ ރ  ލޯނ ގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ހަމަވ މަށްފަހ ، ފައިސާ ނ ދައް .2

 .ކޯޓަށެވެ. ކޯޓަށް ދިޔ މ ގެ ކ ރިން އެފަރާތަށް މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މަށް ސިޓީ ފޮނ ވަންވާނެއެވެ 

 

އެއްވެސް ރަހ ނެއް )ފަނަރަހާސް ރ ފިޔާ( އިން ދަށ ގެ ޢަދަދެއްނަމަ  050111/-ފަރ ދ ންނަށް ދޫކ ރެވޭ ލޯނ ގެ މިންވަރަކީ  .0

  .ބަހައްޓާކަށް ނ ޖެހޭނެއެވެ 

)ފަނަރަހާސް ރ ފިޔާ( އަށްވ ރެ މަތީ ޢަދަދެއްނަމަ، މަދ ވެގެން ލޯނާ  050111/-ފަރ ދ ންނަށް ދޫކ ރެވޭ ލޯނ ގެ މިންވަރަކީ  .4

އ ޅަނދ  ފަހަރ ފަދަ  އެއްވަރ ގެ އަގ ހ ރި ރަހ ނެއް ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ. ރަހ ނ ގެ ގޮތ ގައި ބެހެއްޓޭނީ ނ އ ފ ލޭ މ ދަލާއި

ތަކެއްޗެވެ. އަދި މިތަކެއްޗަކީ ލޯނ ނަގާ ފަރާތ ގެ ނަމ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވިފައިވާ ތަކެއްޗަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. ނ ވަތަ އެހެން 

 .ވެ ފަރާތެއްގެ ނަމ ގައިވާ އެއްޗެއް ރަހ ނ ކ ރާނަމަ އެފަރާތ ން އެކަމަށް އިޒ ނަދީފައިވާ ކަމ ގެ ލިއ މެއް އޮންނަން ޖެހޭނެއެ

އަށްވ ރެ ކ ޑަ ޢަދަދެއްނަމަ ލޯނާބެހޭ އެންމެހާ ޒިންމާތައް )ފަނަރަހާސް ރ ފިޔާ(  050111/- ކައ ންސިލްތަކަށް ދޫކ ރެވޭ ލޯނަކީ  .3

އ ފ ލާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ ކައ ންސިލްގެ ޤަރާރާއި، ޤަރާރ  ފާސްކ ރި ޖަލްސާގެ ޔައ މިއްޔާ ހ ށަހެޅ މ ން 

އަށްވ ރެ މަތީ ޢަދަދެއްނަމަވެސް ލޯނާބެހޭ އެންމެހާ )ފަނަރަހާސް ރ ފިޔާ(  050111/- ގެ މިންވަރަކީ ނެއެވެ. އަދި ލޯނ  ފ ދޭ

ޒިންމާތައް އ ފ ލާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ ކައ ންސިލްގެ ޤަރާރާއި، ޤަރާރ  ފާސްކ ރި ޖަލްސާގެ ޔައ މިއްޔާ 

 .ހ ނ ގެ ގޮތ ގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ ހ ށައެޅ މާއިއެކ  ލޯނާ އެއްވަރ ގެ އަގ ހ ރި މ ދަލެއް ރަ

އަށްވ ރެ ކ ޑަ ޢަދަދެއްނަމަ ލޯނާބެހޭ އެންމެހާ )ފަނަރަހާސް ރ ފިޔާ(  050111/- މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކަށް ދޫކ ރެވޭ ލޯނަކީ .2

އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކ ން  ޒިންމާތައް އ ފ ލ މަށް ހިންގާކޮމެޓީއިން އެކަމަށް އިޤްރާރ ވެފައިވާ ކަމ ގެ ލިއ މަކާއި، އެއްވެސް ސަބަބަކާހ ރެ

ލޯން ނ ދައްކައިފިނަމަ، ރަށ ކައ ންސިލ ން ޒިންމާ އ ފ ލާނެކަމ ގެ ޤަރާރަކާއި،  ޤަރާރ  ފާސްކ ރި ޖަލްސާގެ ޔައ މިއްޔާ 

އަށްވ ރެމަތީ ޢަދަދެއްނަމަ ލޯނާބެހޭ އެންމެހާ )ފަނަރަހާސް ރ ފިޔާ(  050111/- ހ ށައަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި ލޯނ ގެ މިންވަރަކީ



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        21

 

ތައް އ ފ ލާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޤަރާރާއި، ޤަރާރ  ފާސްކ ރި ޖަލްސާގެ ޔައ މިއްޔާ ޒިންމާ

 .ހ ށައެޅ މާއިއެކ  ލޯނާ އެއްވަރ ގެ އަގ ހ ރި މ ދަލެއް ރަހ ނ ގެ ގޮތ ގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ 

ނަގާފަރާތ ގެ މިލްކ ގައިވާ ތަކެތިނަމަ އެއެއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ އަތޮޅ  ލޯނ ގެ ރަހ ނ ގެ ގޮތ ގައި ބެހެއްޓޭ މ ދަލަކީ ލޯނ   .5

ކައ ންސިލާ ޙަވާލ ކޮށް ރަހ ނ ގެ ގޮތ ގައި ބެހެއްޓ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  އަތޮޅ  ކައ ންސިލަށް ލިބިދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި 

ބަސްވާކަމ ގެ ލިއ މަކާއި އެއެއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ އެހެންފަރާތެއްގެ މ ދަލެއް ރަހ ނ ކ ރަން ހ ށަހަޅާނަމަ ވެރިފަރާތ ން އެކަމަށް އެއް

 .ކައ ންސިލަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެއެވެ އަތޮޅ  ކައ ންސިލަށް ޙަވާލ ކޮށް ރަހ ނ ގެ ގޮތ ގައި ބެހެއްޓ މ ގެ ފ ރިހަމަ އިޚްތިޔާރ  އަތޮޅ 

 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ލޯނަށް .0 އެދ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވާލަންވާނެއެވެ. މިކަން  ކޮންމެ އަހަރަކ ވެސް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ކަ

 .ކ ރާނީ އަތޮޅ ގެ ހ ރިހާ ރަށެއްގައި އާންމ ކޮށް އިޢ ލާން ކޮށްގެންނެވެ 

ލޯނަށް އެދޭފޯމް ރަށ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސ މަކީ އެރަށެއްގެ ރަށ  ކައ ންސިލް އިދާރާގެ  .4

 .ޒިންމާއެކެވެ 

 .ންނާނީ އެރަށެއްގެ ރަށ  ކައ ންސިލް އިދާރާއަށެވެ ފޯމް ބަލައިގަ .3

ދ ވަހެވެ. އަދި ފޯމް ހ ށައެޅ މ ގެ  31ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތްތަކ ން ލޯނަށް އެދި ހ ށައެޅ މަށް ދެވޭނެ އެންމެ ދިގ  މ އްދަތަކީ  .2

ކައ ންސިލްތަކ ގެ  ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ފޯމްތައް އަތޮޅ  ކައ ންސިލް އިދާރާއަށް ފޮނ ވ މަކީ ރަށ  31މ އްދަތ  ހަމަވާތާ 

ޒިންމާއެކެވެ. ރަށ  ކައ ންސިލްތަކ ން ފޯމްތައް ފޮނ ވަންޖެހޭ މ އްދަތ ގެ ފަހ ން މިއިދާރާއަށް ހ ށަހަޅާ ފޯމް ބަލައި ގަނެގެން 

 .ނ ވާނެއެވެ 

 

ރޑިނޭޓިންގ ލޯނަށްއެދި ހ ށަހަޅާފައިވާ ކޮންމެ ޕްރޮޕޯސަލެއް ވަކިން  .0 ދިރާސާކ ރެވޭނެއެވެ. މިކަން ކ ރާނީ ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯ

ރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން އެކަށައަޅައި،  ނޑ ތައް ކޯ ކޮމެޓީންނެވެ. އަދި ދިރާސާކ ރ މ ގައި ބަލާނެ ކަންކަމާއި ގެންގ ޅޭނެ މިންގަ

ނަމޫނާއެއް )އިވިލ އޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ( ކައ ންސިލ ން ފާސްކޮށް ޢާންމ ކޮށް ހާމަކ ރެވެން ވާނެއެވެ. ލޯނ  ދިރާސާ ކ ރާނެގޮތ ގެ 

 .ޖަދ ވަލ ގައި ހިމެނިފައިވާނެވެ 

ލޯނަށްއެދި ހ ށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ ، ލޯނ ދިނ މަށް ހޮވޭފަރާތްތަކަށް އެކަންސިޓީއަކ ން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި  .4

 .ން ޕްރޮޕޯސަލް ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލްވާނަމަ އެކަންވެސް ސަބަބ  ބަޔާންކޮށް ސިޓީއަކ 

ލޯނ ގެ ފައިސާ ދޫކ ރ މ ގެ ކ ރިން ލޯނ ގެ އެގްރީމެންޓާއި، ރަހ ނ  ރަޖިސްޓްރީކ ރ ން ފަދަ ޤާނޫނީގޮތ ން ކ ރާންޖެހޭ ކަންކަމާއި  .3

ތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއިން ވީހާ އިދާރީގޮތ ން ކ ރާންޖެހޭ ކަންކަން ފ ރިހަމަކޮށް ނިންމ މ ގެ މަސައްކަތް ލޯން ލިބޭފަރާތާއި އަ

 .އަވަހަކަށް ނިންމ މަށް މަސައްކަތް ކ ރާންޖެހޭނެއެވެ 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        20

 

ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެހާ މާލީ މ ޢާމަލާތްތައް ހިންގަންވާނީ، މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި، މާލީކަންކަން ހިންގ މާބެހޭ ޤަވާޢިދާ،  .0

 .މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ ކައ ންސިލ ން ފާސްކ ރާ އ ޞޫލ ތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތީންނެވެ 

ޕްރޮގްރާމްގެ ރައ ސ ލްމާލ ގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ހ ންނަންވާނީ، ށ.އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އެކައ ންޓްގައެވެ. އަދި  .4

 .ސް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ އެކައ ންޓަށެވެ ލޯނ ތަކަށް ދައްކާފައިސާ ޖަމާކ ރާންވާނީވެ

ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށ ން ދޫކ ރެވޭ ލޯނ ގެ ފައިސާ ލޯނ ނަގާ ފަރާތަށް ދޭނީ ޗެކ ންނެވެ. ޗެކ ން ފައިސާ ދޫކ ރަންވާނީ ފ ރިހަމަ  .3

 .ކ ރާންޖެހޭ ހ ރިހާކަމެއް ފ ރިހަމަވެފައިވާކަން ކަށަވަރ  ކ ރ މަށްފަހ ގައެވެ 

ޖެނަމަ އެފަރާތ ގެ އެކައ ންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ޖަމާކ ރެވޭނީ އެފަރާތ ން ލޯނ  ނަގާފަރާތ ން ބޭނ ން ވެއް .2

 .އެކަމަށްއެދި ރަށ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިޔ މ ން ހ ށަހެޅ މ ން ލޯނ  ފައިސާއިން ކަމިޝަން ކަނޑާ ގޮތަށެވެ 

 

އިދާރާ މެދ ވެރިކޮށެވެ. ރަށ ކައ ންސިލް އިދާރާތަކަށް ފައިސާ ލޯނަށް އަނބ ރާ ދައްކާފައިސާ ދައްކާނީ ރަށ ކައ ންސިލް  .5

ބަލައިގަތ މަށްފަހ  ފައިސާ ބަލައިގަތް ކަމ ގެ ރަސީދ  ދޫކ ރާންވާނެއެވެ. ރަށ ކައ ންސިލްތަކަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ މަހ ންމަހަށް 

ޕޯރޓް އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކޮންމެ ބޭންކްގެ އެކައ ންޓަށް ޖަމާކ ރ މަށްފަހ   ސްލިޕާއެކ  ލޯނަށްލިބ ނ  ފައިސާގެ ރި

 .ވަނަ ދ ވަހ ގެ ނިޔަލަށް ފޮނ ވަން ވާނެއެވެ  5މަހެއްގެ 

ނޑ ތަކާއި އެއްގޮތަށް އެއް އ ޞޫލެއްގެ  .6 ރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅާ މިންގަ ރޑްކޮށް ކޯ ލޯނ ތަކާބެހޭ ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތެއް ރިކޯ

ގެ އިންތިޒާމ ، ރަށ ކައ ންސިލްގެ އިދާރާތަކ ންނާއި، އަތޮޅ  ކައ ންސިލް އިދާރާއިން ދަށ ން ރައްކައ ތެރިކަމާއެކ  ބެލެހެއްޓ މ 

 .ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ 

ޕްރޮގްރާމްގެ އިދާރީ ކަންކަމާއި ގ ޅޭގޮތ ން ދެފަރާތ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރ މަށްޓަކައި ރަށ ކައ ންސިލް އިދާރާތަކާއި  .7

 .އެމްއޯޔޫއެއް ހެދިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއާއި ދެމެދ  

ނޑައަޅާފައިވާ  45ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިގެން ލިބޭ ފައިދާއެއްގެ % .8 އަކީ ރަށ ކައ ންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތ ގައި ލިބިދިނ މަށް ކަ

ލިބޭ ޢަދަދ   އެއްޗެކެވެ. މިފައިސާ ކައ ންސިލްތަކަށް ދެވޭނީ އަހަރީ އޯޑިޓްކ ރ މަށްފަހ  އެވެ. އަދި އެކައ ންސިލަކަށް 

ނޑައެޅިގެންދާނީ އެރަށެއްގެ ނަމ ގައި ދައ ރ ކ ރާ ލޯނ ތަކ ން ލިބޭ ފައިދާއެއްގެ މައްޗަށެވެ   .ކަ

ރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ ފަރާތ ން ކޮންމެ ހަމަހަކ ން   .0 މ ޅި ޕްރޮގްރާމްގެ ކަންކަން ހ ރިނެތްގޮތް ބަލައި ދިރާސާކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ކޯ

އިންޓަރނަލް ކޮންޕްލައިންސް އޮޑިޓެއްހަދައި، ރިޕޯރޓެއް އެކ ލަވާލ މަށްފަހ  އަތޮޅ ކައ ންސިލަށް ހ ށަހަޅާން ވާނެއެވެ. އަދި 

 .މިރިޕޯރޓް ކައ ންސިލ ން ފާސްކ ރ މަށްފަހ  ޢާންމ ކޮށް ޝާއިޢ ކ ރެވޭނެއެވެ 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        24

 

ކ ރިން ކައ ންސިލަށް ހ ށަހަޅަން  30ޖެނ އަރީ މަހ ގެ އަހަރ ގެ ފަހ  ހަމަހ ގެ ކޮމްޕްލައިންސް އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް ހިނގާ އަހަރ ގެ  .4

 .ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިރިޕޯރޓް ކައ ންސިލ ން ފާސްކ ރ މަށްފަހ  ޢާންމ ކޮށް ޝާއިޢ ކ ރެވޭނެއެވެ 

ރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ ފަރާތ ން އަހަރަކ  އެއްފަހަރ   .3  މ ޅި ޕްރޮގްރާމްގެ ކަންކަން ހ ރިނެތްގޮތް ބަލައި ދިރާސާކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ކޯ

މިޕްރޮގްރާމްގެ ސާފ  އޮޑިޓެއް ހަދަން ވާނެއެވެ. މިރިޕޯރޓް ހަދަންވާނީ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅާ ޕެނަލެއް 

 .މެދ ވެރިކޮށެވެ. އަދި މިރިޕޯރޓް ކައ ންސިލ ން ފާސްކ ރ މަށްފަހ  ޢާންމ ކޮށް ޝާއިޢ ކ ރެވޭނެއެވެ 

އިން ނ ވަތަ އަހަރީ އޯޑިޓްގެ ތެރެއިން ކަމެއް އިޞްލާޙ ކޮށް ރަނގަޅ  ކ ރަންޖެހޭ އިންޓަރނަލް ކޮންޕްލައިންސް އޯޑިޓްގެ ތެރެ .0

ކަމަށް ފާހަގަ ކ ރެވިއްޖެނަމަ އެކަމަކާއި ގ ޅިގެން ލިބިފައިވާ މަޝްވަރާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތީން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް 

 .ލަސްނ ކޮށް އަޅަންޖެހޭނެއެވެ 

ބަސްވ މާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ން ނ ދާނަމަ ރަށ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާ މެދ ވެރިކޮށް ލޯނ  ނަގާފައިވާ ފަރާތަކ ން އެއް .4

ނަޞޭޙަތްދީ ސިޓީއަކ ން އެކަން އަތޮޅ ކައ ންސިލް އިދާރާއިން އެފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ނަޞޭޙަތް ޤަބޫލ ނ ކޮށް 

ތަށް ހ ށަހެޅޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ފަރާތަކަށް އަލ ން ޕްރޮގްރާމް އެއްބަސްވ މާއި ތަކ ރާރ ކޮށް ޚިލާފ ވާނަމަ  މައްސަލަ ޝަރީޢަ 

 .މެދ ވެރިކޮށް އެހީދިނ މ ގެ ދޮރ  ބަންދ ކ ރެވޭނެއެވެ 

ޕްރޮގްރާމްގެ ކަމަކާއިގ ޅިގެން، މިޤަވާޢިދ ގައި ނ ވަތަ ލޯނ ގެ އެއްބަސްވ މ ގައި ހިމެނިފައިނ ވާ ކަމެއްދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް  .3

މަސައްކަތް ކ ރާނީ މަޝްވަރާކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. އަދި މިގޮތ ން ޙައްލެއް ނ ފެނިއްޖެ ޙާލަތ ގައި  ޙައްލ ކ ރަން ފ ރަތަމަ 

މައްސަލަ ނިންމާނީ ޝަރީޢަތ ންނެވެ. ޝަރ ޢީގޮތ ން ޙ ކ މެއް ކ ރެވިއްޖެނަމަ ޝާމިލ ވާ ހ ރިހާ ފަރާތަކ ންވެސް ޝަރ ޢީ 

 .ވާނެއެވެ ޙ ކ މަށް ބޯލަނބައި އެއަށް ޢަމަލ ކ ރ ން ލާޒިމ 

ނޑައެޅިފައިނ ވާ ކަންކަން ނިންމާނީ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ. ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ނ ނިންމޭ  .2 މި އ ޞޫލ ގައި ވަކިގޮތެއް ކަ

 .ވަރ ގެ މައްސަލަތައް ނިންމާނީ ކައ ންސިލ ންނެވެ 

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް ހިންގ މ ގެ އިދާރީ އ ޞޫލ   .34
 

އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ގައިހ ރި ޢިމާރާތްތައް ފ ރިހަމަގޮތ ގައި ބެލެހެއްޓ މ ގެ މަޤްޞަދ  މިއީ މިލަދ ންމަޑ ލ  

 ޙާޞިލ ކ ރ މަށާއި، މިވަޞީލަތްތައް ބޭނ ންކޮށްގެން ވިޔަފާރީގެ އ ޞޫލ ން ޚިދ މަތް ދިނ މ ގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކ ރ މަށާއި، ކައ ންސިލަށް 

މިދާއިރާއިން އިތ ރ  ޚިދ މަތްތަކެއް ޤާއިމ ކ ރ މ ގެ މަގ ފަހި ކ ރ މަށްޓަކައި، ށ.އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ން  އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް

ނޑ ތަކާއި ހަމަތައް ބަޔާންކ ރާ އ ޞޫލެވެ  ނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތ  ހިންގައި ތަންފީޛްކ ރ މ ގެ އަސާސްތަކާއި މިންގަ  .ކަ



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        23

 

 

ނޑައަޅާ ކޯރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ ބެލ މ ގެ މިޚިދ މަތް ވިޔަފާރީގެ އ ޞޫލ   .0 ން ހިންގާ ބަލަހައްޓާނީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ން ކަ

ދަށ ންނެވެ. އަދި މިކަމާއިގ ޅިގެން ކ ރެވޭކަންކަން ކ ރ މ ގެ ޒިންމާއ ފ ލައި ވިލަރެސް ކ ރ މަށް ކައ ންސިލ ން ކަނޑައަޅާ 

 .ކައ ންސިލަރ އެޒިންމާ އ ފ ލާން ޖެހޭނެއެވެ 

ގ ޅިގެން އިދާރީގޮތ ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ މިޚިދ މަތާއި  .4

 .ޔ ނިޓ ންނެވެ 

 

ޚިދ މަތް ވިޔަފާރީގެ އ ޞޫލ ން ދިނ މ ގައި އެސެޓްގެގޮތ ގައި ބޭނ ންކ ރެވޭނީ ށ.އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމ ގައި  .0

ސްޓްރީ ކ ރެވިފައިހ ރި ޢިމާރާތްތަކެވެ. މިއ ޞޫލ ގެ ދަށ ން މިވިޔަފާރި ފެށޭއިރ  ބޭނ ންކ ރެވޭނެ ޢިމާރާތްތަކަކީ އަތޮޅ ވެހީގެ ރަޖި

ޢިމާރާތްތަކާއި، މިލައ ތ ރ ކީސާ )ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފ ނަދޫ ބ ރާންޗް މިހާރ  ހިގަމ ންގެންދާ( ޢިމާރާތާއި، 

 .ކަޑައަޅާ ޢިމާރާތްތަކާއި، މިކަމަށްޓަކައި ހޯދޭ ތަންތަނެވެ ށ.އަތޮޅ ކައ ންސިލ ން މިކަމަށް 

 .ރ. )އެއްލައްކަ އަށްސަތޭކަ ތިރީސްހަތްރ ފިޔާ ދިހަލާރި( އެވެ 0110837.01ވިޔަފާރީގެ ކެޕިޓަލަކީ  .4

 

މެހ މާންދާރީގެ ޚިދ މަތް ކ ރ މ އްދަތަށް  ދައ ލަތ ގެ ބޭނ ންތަކ ގައި އަދި ފަރ ދީ ބޭނ ންތަކ ގައި އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް .0

 .ނ ވަތަ ދިގ މ އްދަތަށް ދިނ މ ގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސ މާއި އެކަމަށް މަގ ފަހިކޮށްދިނ ން 

 .އޮފީސްހިންގ މަށާއި، ޖަލްސާތަކާއި ސެމިނަރފަދަ ކަންކަން ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ވަޞީލަތްތަކ ގެ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ ން  .4

އަގ އަދާކ ރެވޭ ގޮތަށް ގެދޮރ  ހޯދައިދީ ނ ވަތަ މިފަދަކަންކަމ ގެ މެދ ވެރިއެއްގެ ދައ ރ  އަދާކޮށް ދިނ މާއި،  ދިގ މ އްދަތ ގައި .3

 .މިގޮތ ން ހ ރި ފ ރ ޞަތ ތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ ޚިދ މަތްދިނ ން 

 

ޢިމާރާތެއް ސާފ ކޮށް ބެލެހެއްޓ މަށް ޙަވާލ ވެހ ރި މ ވައްޒަފަކ  ލައްވާ ކޮޓަރި ކޮޓަރި ކ އްޔަށް ދޫކ ރ މ ގެ ކ ރިން އެ  .0

 .ތައްޔާރ ކ ރ ވަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮޓަރި ދޫކޮށްލ މ ން ވެސް ކޮޓަރި ސާފ ކ ރ ވާ ތަކެތި ހަމަތޯ ބަލައި ޗެކ ކ ރަންވާނެއެވެ 

ލަސްނ ކޮށް ކޯޑިނޭޓަރ ގެ ލަފާގެ މަތިން އަޅަންޖެހޭ  ކޮޓަރިން އެއްވެސް އެއްޗެއް މަދ ނަމަ ނ ވަތަ ގެއްލ މެއް ވެފައިވާނަމަ  .4

 .ފިޔަވަޅ  އަޅަންވާނެއެވެ 

ދ ވަހ  ކ އްޔަށް ކޮޓަރި ދޫކ ރެވ ނ  ގޮތ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ފ ރިހަމައަށް ލިޔެބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރ ން  .3

ޖެހޭ އިރ ޝާދ ތައް ކޮޓަރި ޙަވާލ ކ ރެވޭއިރ  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ޞޫލ ތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ ދީ، ކަސްޓަމަރ ންނަށް ތަނ ން ދޭން

 .ކޮޓަރީގައި ފެންނަން ހ ންނަންވާނެވެ 
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ދ ވަހަށްވ ރެ އިތ ރ ވާނަމަ، ޚިދ މަތަށް އެދ ނ  ފަރާތ ން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި  05ދ ވަހ ކ ލީގެ ގޮތ ގައި ކ އްޔަށް ހިފާ މ އްދަތ   .2

 .ން( ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ ވަނަ މާއްދާ )ދިގ  މ އްދަތަށް ކޮޓަރި ދޫކ ރ  8މިއ ޞޫލ ގެ 

 

 .ދ ވަހ  ކ އްޔަށް ކޮޓަރިއެއް ހޯދ މަށް ލިޔ މަކ ން، ނ ވަތަ އަނގަބަހ ންވެސް ހ ށައެޅިދާނެއެވެ  .0

ހޯދ މަށް އެދި ހ ށައަޅާ ފޯރމް ފ ރިހަމަކޮށް ދ ވަހ  ކ އްޔަށް ކޮޓަރި ހިފަން ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކ ން ކޮޓަރި ކ އްޔަށް  .4

 .ހ ށައަޅަންވާނެއެވެ 

 .އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކ އްޔަށްދޫކ ރެވޭނީ ހަމައެކަނި އަތޮޅ ވެހީގެ ކޮޓަރިތަކ ންނެވެ  .3

 އަށެވެ. އެހެން 04އިން، ޖެހިގެން އަންނަ ދ ވަހ ގެ މެންދ ރ   04ކޮޓަރި ކ އްޔަށް ދޫކ ރ މ ގައި ދ ވަސް ގ ނާނީ މެންދ ރ   .2

ގަޑިއިރަށްވ ރެ ފަހ ން ކޮޓަރި ދޫކޮށްލާނަމަ އެއްދ ވަހަށްވާ ފައިސާ ނަގަންޖެހޭނެވެ. މީގެ އިތ ރ ން  0ނަމަވެސް ކޮޓަރި ހިފާތާ 

ދ ވަހ ގެ ފައިސާ  4ގަޑިއިރަށްވ ރެ އިތ ރަށް މަޑ ކ ރާނަމަ  0ގެ ފަހ ން  04އެއްދ ވަސްވެ ދެވަނަ ދ ވަހ ގެ މެންދ ރ  

 .ނަގަންވާނެއެވެ 

ޔަށް ކޮޓަރި ހިފަން ބޭނ ންވާ ފަރާތަކ ން އެކަމަށްއެދި ށ.އަތޮޅ ކައ ންސިލް އިދާރާއަށް ހ ށަހެޅ މ ން، އެޚިދ މަތަކަށް ދ ވަހ  ކ އް .5

ނޑީގެ ފީގެ  ނޑައެޅޭ އަގ  އެޑްވާންސަށް ނެގ މަށްފަހ  ކޮޓަރި ދޫކ ރާނީއެވެ. އެޑްވާންސަށް ފ ރަތަމަ ފައިސާނަގާއިރ  ތަޅ ދަ ކަ

 .( ޗާޖ ކ ރަންވާނެއެވެ ރ. )އެއް ސަތޭކ011ަ/-ގޮތ ގައި 

ނޑި ޙަވާލ ކ ރ މ ން އަނބ ރާ ޙަވާލ ކ ރަންވާނެއެވެ  .6 ނޑީގެ ފީގެ ގޮތ ގައި ނަގާ ފައިސާ ތަޅ ދަ  .ތަޅ ދަ

 .ގެ ކ ރިން ކ ރިއަށް އޮތްދ ވަހ ގެ ފައިސާ ނަގަންވާނެއެވެ 04ކޮންމެ ދ ވަހެއްގެ މެންދ ރ   .7

ންނަ ގޮތަށް ބަލައި، ކޮންމެ ސިންގަލް އެނދަކަށް އެކެއް، އަދި ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ބޭތިއްބޭނީ އެކޮޓަރިއެއްގައި އެނދ  ހ  .8

 51/-ޑަބަލް އެނދަކަށް ދެ މީހ ންގެ ރޭޓ ންނެވެ. އެއްކޮޓަރީގައި މިއަށްވ ރެ އިތ ރަށް މީހ ން ތިބޭނަމަ އިތ ރ ވާ ކޮންމެ މީހަކައް 

 .ކ ދިންނަށް ޗާޖެއް ނ ކ ރެވޭނެވެ އަހަރ ން ދަށ ގެ ކ ޑަ 5ރ ފިޔާގެ ރޭޓ ން ޗާޖ ކ ރެވޭނެއެވެ. މި މާއްދާގެ ދަށ ން 

 

ސަރ ކާރ  އިދާރާތަކަށް ދ ވަހ  ކ އްޔަށް ކޮޓަރި ދޫކ ރެވޭނީ އެ އިދާރާއަކ ން ލިޔ މަކ ން އެކަމަށް އެދި ހ ށައެޅ މ ން އެޚިދ މަތަކަށް  .0

ނޑައެޅޭ އަގ  ނ ވަތަ ކޯޓޭޝަން އެޕްރޫވްކ ރ   .މ ންނެވެ ކަ

 04އިން، ޖެހިގެން އަންނަ ދ ވަހ ގެ މެންދ ރ   04ސަރ ކާރ  އިދާރާތަކަށް ކޮޓަރި ދޫކ ރ މ ގައި ވެސް ދ ވަސް ގ ނާނީ މެންދ ރ   .4

 .އަށެވެ 

ޢަދަދާއި އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ ބޭނ މަށް ކޮޓަރި ކ އްޔަށް ނަގާނަމަ އެކަމަށް ބޭނ ންވާ ޔ ނިޓަކ ން ބޭނ ންވާ ތާރީޚް، ގަޑި، ބޭނ ންވާ  .3

 .މ އްދަތ  އެނގޭނެގޮތަށް ކަމާބެހޭ ޔ ނިޓަށް މެމޯއަކ ން އަންގަންވާނެއެވެ 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        25

 

 .ސަރ ކާރ  އިދާރާތަކަށް ފަހ ން ފައިސާދައްކާގޮތަށް ކޮޓަރި ދޫކ ރެވިދާނެއެވެ  .2

ރޭ އެ އިދާރާއަކަށް ފަހ ން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ކ އްޔަށް ހިފާ ކޮޓަރިއެއް ދޫކޮށްލ މަށްފަހ  ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދެ ދ ވަހ ގެތެ  .5

 .ނ ވަތަ އެ ޔ ނިޓަކަށް ބިލ  ފޮނ ވަން ވާނެއެވެ 

 

 .ދިގ  މ އްދަތަށް ކޮޓަރި ދޫކ ރެވޭނީ ހަމައެކަނި އަތޮޅ ވެހިންނެވެ  .0

ގަޑިއިރ  ކ ރިން ލިޔ މަކ ން 28ދިގ މ އްދަތަށް ކޮޓަރިއެއް ހިފަންބޭނ ންނަމަ އެކަންބަޔާންކޮށް މ އްދަތ  އެނގޭނެގޮތަށް މަދ ވެގެން  .4

 .އަތޮޅ  ކައ ންސިލަށް ހ ށައަޅަންވާނެއެވެ 

ދިގ މ އްދަތަށް ކޮޓަރި ދޫކ ރ މ ގައި އަގ  ކަޑައަޅާނީ ކ އްޔަށްހިފާބޭނ މާއި، ޙާލަތާއި، އަދި މ އްދަތަށް ބެލ މަށްފަހ  ކޯޑިނޭޓިން  .3

ނޑައަޅާނީ ކައ ންސިލ ންނެވެ  އަހަރަށްވ ރެ ދިގ  މ އްދަތަކަށް ކ އްޔަށް 0ކޮމެޓީންނެވެ. ނަމަވެސް   .ދޫކ ރާނަމަ އަގ  ކަ

 .ރ. ގެ ރޭޓ ންނެވެ -/451ދިގ މ އްދަތަށް ކޮޓަރި ދޫކ ރެވޭނެ އެންމެ ކ ޑައަގަކީ ދ ވާލަކަށް  .2

 .ދިގ މ އްދަތައް ކޮޓަރި ދޫކ ރ މ ގެ އެއްބަސްވ މެއް އެކ ލަވާލާ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ފާސްކ ރަންވާނެވެ  .5

 

ދ ވަހ  ކ އްޔަށް ސެމިނަރޫމް ދޫކ ރެވޭނީ ހޯލ ގައި ހިންގަންބޭނ ންވާ ޙަރަކާތަކާއި މ އްދަތ  ބަޔާންކޮށް ލިޔ މަކ ން އެކަން  .0

 .ހ ށައެޅ މ ންނެވެ 

 05ރ. ގެ ރޭޓ ންނެވެ. މިގޮތ ން ދޫކ ރެވޭނީ ގިނަވެގެން -/511ދ ވަހ ކ ލީގެ ގޮތ ގައި ސެމިނަރ ރޫމްދޫކ ރެވޭނީ ދ ވާލަކަށް  .4

 .ވަހ ގެ މ އްދަތަށެވެ ދ 

 .ރ. ގެ ރޭޓ ންނެވެ -/351ދ ވަހ  ކ ލީގެ ގޮތ ގައި ސެމިނަރ ރޫމް ދޫކ ރެވޭނެ އެންމެ ކ ޑަ އަގަކީ ދ ވާލަކަށް  .3

ދ ވަހަށް ވ ރެއިތ ރަށް ސެމިނަރ ރޫމް ކ އްޔަށް ދޫކ ރެވޭނީ ހޯލ ގައި ހިންގާ ޙަރަކާތަކަށްބަލާ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން 05 .2

ނޑައަޅާ އަގަކަށެވެ   .ކަ

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް ސެމިނަރ ރޫމް ދޫކ ރެވޭނީ ސެމިނަރ ރޫމް ކ އްޔަށް ނެގ މަށް އެދި ހ ށައަޅާ ފޯރމ ން ހ އްދައަށް އެދި  .5

 .ހ ށައެޅ މ ން އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ނެގ މަށްފަހ އެވެ 

 .ސަރ ކާރ  އިދާރާތަކަށް ބިލ ކ ރާގޮތައް  ސެމިނަރ ރޫމް ދޫކ ރެވިދާނެއެވެ  .6

ކ އްޔަށް ހިފާ ބޭނ މެއް ނިމ މ ން ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދެ ދ ވަހ ގެތެރޭ އެ އިދާރާއަކަށް ނ ވަތަ އެ ސަރ ކާރ  އިދާރާއަކ ން  .7

 .ޔ ނިޓަކަށް ބިލ  ފޮނ ވަން ވާނެއެވެ 

 .ދިގ މ އްދަތަށް ކ އްޔަށް ދޫކ ރ މަށް އެއްބަސްވ މެއް އެކ ލަވާލައި ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ  .8

 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        26

 

ކައ ންސިލ ގެ ބެލެމ ގެ ދަށ ގައިވާ އިމާރާތެއް އެކ ގައި ކ އްޔަށް ދޫކ ރެވޭނީ ކައ ންސިލަށް ހ ށައަޅާ ކައ ންސިލ ން ނިންމާ  .0

 .ނިންމ ންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޑިނޭޓިން ކޮމެޓީންނެވެ 

މަތެއްވެސް ވާންޖެހޭނީ، އަދި ވަޞީލަތެއް ނ ވަތަ ތަނެއް ބޭނ ން ކ ރަންޖެހޭނީ، ޚިދ މަތ ގެ ތެރެއިން ފޯރ ކޮށްދޭ ކޮންމެ ޚިދ މި  .0

 .އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ އަސާސީއާއި، ޤާނޫނ ތަކާއި، ޤަވާޢިދ ތަކާ ޚިލާފ ނ ވާ ކަންކަން ކ ރ މަށެވެ 

ކ ރާނީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލް އިދާރާގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑ ގެ އެކައ ންޓަށެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމ ގެ މި ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭފައިސާ ޖަމާ .4

އާމްދަނީ ފައިސާ ބަލައިގަތ މާއި، އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނ މ ގެ މަސައްކަތްކޮށް، ކަމާއިގ ޅޭ ހިސާބ  ބަލަހައްޓާނީ 

ގ ޅޭ އެންމެހާ އިދާރީ މ ޢާމަލާތްތައް ހިންގާންވާނީ މާލީ ޤަވާޢިދާއި، މި ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔ ނިޓ ންނެވެ. އަދި ކަމާ

 .އިދާރާގެ ހިންގ މ ގެ އ ޞޫލ ތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ 

މި ވިޔަފާރި ހިންގ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ ތައް ކ ރާނީ ވިޔަފާރިން ލިބޭއާމްދަނީއިންނެވެ. އަދި މިކަމ ގައި ބޭނ ންކ ރާ  .3

 .ބަލަހައްޓާނީ ވިޔަފާރީން ލިބޭ އާމްދަނީއާއި، ކައ ންސިލ ގެ ބަޖެޓ ންނެވެ  ތަންތަން މަރާމާތ ކޮށް

 ޚިދ މަތްތަކަށް ބިލ ހެދ މ ގެ އިންތިޒާމާއި ލިބެންވާ ފައިސާ މ އްދަތަށް ލިބޭތޯބަލައި ޗެކްކޮށް މިކަން ބަރާބަރަށް ހިންގ މ ގެ އިދާރީ  .2

 .އިންތިޒާމްތައް ކ ރ މަކީ ކަމާބެހޭ ޔ ނިޓ ގެ ޒިންމާއެކެވެ 

ފާރީގެ ފައިދާއާއި ގެއްލ ން ދެނެގަތ މަށްޓަކައި ކޮންމެ ތިންމަހަކ ން ރިޕޯރޓެއް އެކ ލަވާލ މަށްފަހ  އަތޮޅ ކައ ންސިލަށް ވިޔަ .5

ހ ށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. މިރިޕޯރޓް އެކ ލަވާލާނީ ކަމާބެހޭ ޔ ނިޓ ންނެވެ. އަދި ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމ މާއެކ  ކޯރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ 

 .ލް އޮޑިޓެއްކޮށް އަހަރީ ރިޕޯރޓް އެކ ލަވާލައި ކައ ންސިލަށް ހ ށަހަޅަން ވާނެއެވެ ފަރާތ ން އިންޓަރނަ 

ކޯޑިނޭޓަރ ރަށ ންބޭރ ގައި ނ ވަތަ ޗ އްޓީއެއްގައި ހ ންނަވާއިރ  މިޕްރޮގްރާމާއި ވަގ ތީގޮތ ން ހަވާލ ވެ ހ ންނަވަނީ ކޮން  .6

 .ބޭފ ޅެއްކަން ލިޔ މ ން ކަމާބެހޭ ޔ ނިޓަށް އަންގަންވާނެވެ 

 .އްޔަށް ދޫކ ރ މ ގެ ކ ރިން ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޑިނޭޓަރގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދަންވާނެވެ ކޮޓަރި ކ  .7

މި އ ޞޫލ ގެ ދަށ ން ކޮޓަރި ކ އްޔަށް ދޫކ ރ މަށްފަހ  އެކަމ ގެ މައ ލޫމާތ  އެވަގ ތަކ  ކައ ންސިލް ހިންގެވ މާއި ޙަވާލ ވެހ ންނަވާ  .8

 .ވެރިޔަކަށް އެންގ މަކީ ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޓިނޭޓަރގެ ޒިންމާއެވެ 

ކ ލި ނ ނަގާގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ބަހައްޓަން ކައ ންސިލަރަކ  ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބެހެއްޓޭނީ ޕްރޮގްރާމާ  .0

ޙަވާލ ވެހ ންނަވާ ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ ހ އްދައާއެކ  ކަމާބެހޭ އިދާރީ ޔ ނިޓާ މަޢ ލޫމާތ  ހިއްސާކ ރެވިގެންނެވެ. އަދި މިގޮތަށް މީހަކ  



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        27

 

ނަންބަރ   6،7ދ ވަހ ގެ މ އްދަތަށެވެ. މިގޮތަށް މީހަކ  ބަހައްޓާނަމަ ބެހެއްޓޭނީ  އަތޮޅ ގޭގެ  0ބެހެއްޓޭނީ ގިނަވެގެން 

 .ކޮޓަރީގައެވެ 

ރަށ  ކައ ންސިލްތަކ ން ރަސްމީ ބޭނ ންތަކ ގައި ފ ނަދ އަށް ޒިޔާރަތްކ ރައްވާ ކައ ންސިލަރ ންނާއި މ ވައްޒިފ ން ތާޒާވެލ މަށް  .4

 .ނަންބަރ  ކޮޓަރި ރަސްމީ ކޮންމެ ދ ވަހަކ ވެސް ހ ޅ ވާފައި ހ ންނަންޖެހޭނެއެވެ  6އަތޮޅ ގޭގެ 

ސަރ ކާރ ގެ އިދާރާއަކ ން އެދިގެން ކ އްޔަށް ބަދަލ ގެނެސް ނ ވަތަ ކ ލި ނ ނަގާ ގޮތަށް ފަރާތެއް ބެހެއްޓޭނީ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ  .3

ދ ވަހަށް ވ ރެ އިތ ރ ވާނަމަ އެކަން  05ކޮޓަރިއެވެ. ނަމަވެސް  ނަންބަރ  6،7ނިންމ މަކ ންނެވެ. މިގޮތ ން ދޫކ ރެވޭނީ އަތޮޅ ގޭގެ 

 .ކައ ންސިލަށް ހ ށައަޅާ ކައ ންސިލ ން ނިންމާ ނިންމ މަކަށް ޢަމަލ  ކ ރަންވާނެއެވެ 

ވާލ ވެ މިއ ޞޫލ ގައި ނ ހިމެނޭ ހާލަތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމ ގައި އަމަލ ކ ރާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް ހިންގ މާއި ހަ  .2

 .ހ ންނަވާ ކޯޑިނޭޓަރަކާއި އަދި ކައ ންސިލް ހިންގަވަން އެވަގ ތަކ  ހ ންނަވާ ބޭފ ޅެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ 

 

 އަތޮޅ ކައ ންސިލަރ ންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސ މ ގެ އ ޞޫލ   .33
 

 

ތެރެއިން ހިންގާ ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމ ގެ ދަށ ން މިއީ މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓ ގެ 

 އިދާރީ އަތޮޅ ކައ ންސިލަރ ންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސ މަށް އެކ ލަވާލެވިފައިވާ އ ޞޫލެކެވެ. މިއ ޞޫލ  އެކ ލަވާލެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދަށ ން އަތޮޅ ކައ ންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބާރ ގެ ވަނަ މާއްދާގެ  8( ގެ 7/4101ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މ ގެ ޤާނޫނ  )

 .ދަށ ންނެވެ 

 

 .ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށ ން ށ.އަތޮޅ ކައ ންސިލަރ ންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސ މަށް ބޭނ ންކ ރެވޭނީ މަރިޔާދ ގެވެ  .0

ރެއިން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  ލިބިދޭވޭނީ ށ.ފ ނަދޫގައި އަމިއްލަ ގޮތ ން އަތޮޅ  ކައ ންސިލަރ ންގެ ތެ  .4

 .އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  ނެތް ބޭފ ޅ ން އެކަމަށްއެދި ހ ށައެޅ މ ންނެވެ 

ނޑައަޅާ އަގެއް ދައްކަން ވާނެވެމަރިޔާދ ގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސަން ބޭނ ންކ ރ މ ގައި ކ ލީގެ ގޮތ ގައި ކައ ންސިލ ން  .3  .ކަ

ކައ ންސިލަރ ން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސ މަށް ދޫކ ރެވިފައިވާ ކޮޓަރި ފިޔަވައި އެހެން ކޮޓަރިއެއް ބޭނ ން ކ ރ މަށް ބޭނ ންވެއްޖެ  .2

ނޑައަޅާފައިވާ އ ޞޫލ ތަކާއި އެއްގޮ  ތްވާ ހިނދެއްގައި ޢަމަލ ކ ރެވޭނީ ޓްރަސްޓް ފަންޑ ގެ ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމަށް ކަ

 .ގޮތ ގެމަތިންނެވެ 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        28

 

ކައ ންސިލަރ ން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސ މަށް ދޫކ ރެވިފައިވާ ކޮޓަރީގައި އެބޭފ ޅެއްގެ ޢާއިލާގެ ބޭފ ޅ ންނަށްވެސް ތިބެވޭނެއެވެ.  .5

 (.)ޢާއިލާ ކަމ ގައި ބަލާނީ އަނބި،ފިރި އަދި ދަރިންނެވެ 

 .ޤާވާޢިދާ ޚިލާފ  އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެންނ ވާނެވެ  ކައ ންސިލަރ ންނަށް ދޫކ ރެވިފައިވާ ކޮޓަރިތަކ ގައި ޤާނޫނާއި .6

ކޮޓަރީގައި ބަހައްޓާފައިހ ންނަ އެއްވެސް މ ދަލަކަށް ގެއްލ ންދީގެން ނ ވާނެވެ. އަދި ކޮޓަރީގެ ސާފ ތާހިރ ކަމަށް އިސްކަން  .7

 .ދޭންވާނެވެ 

އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސ މަށް ދޫކ ރެވިފައިވާ ކޮޓަރި އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާއިހ ރެ ކ ށ ގެވެށިން ކ ށެއްގައި ހައްޔަރ ކޮށްފިނަމަ،  .8

 .އަނބ ރާ ނެގޭނެވެ 

 .ކޮޓަރިން ބޭރ ގައި އ ޅ އްވާ ގަޑިތަކ ގައި އޭސީ،ފަންކާ،ހޮޅިބ ރި ބޮކި ފަދަތަކެތި  ނިންވ މަށް ސަމާލ ކަން ދޭންވާނެވެ  .9

 

ނ ވަތަ ބަދަލ ގެނެވޭނީ ޓްރަސްޓް ފަންޑ ގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއަށް ހ ށަހަޅައި މަޝްވަރާކޮށް، މިއ ޞޫލ  އިޞްލާޙް ކ ރެވޭނީ  .0

  .އެއީ ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙެއްކަމަށް ނިންމަވައިފިނަމަ ކައ ންސިލަށް ހ ށަހަޅައި ފާސްކޮށްގެންނެވެ 

 .ން ނިންމާ ތާރީޚަކ ން ފެށިގެންނެވެ މިއ ޞޫލަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ ކައ ންސިލ ން ފާސްކ ރ މަށްފަހ  ކައ ންސިލ  .4

 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކ ން މ ސާރައާއި، އެލަވަންސް ދޭނެ އ ޞޫލ   .32
 

ށް މިއީ، މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށ ން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މަށް މަސައްކަތް ކ ރައްވާ މ އައްޒަފ ންނަ 

އެލަވަންސް ދިނ މަށް އެކ ލަވާލެވިފައިވާ އ ޞޫލެވެ. މި އ ޞޫލަކީ ސިވިލްސާވިސް ޤަވާޢިދާއި، މާލިއްޔަތ  ޤަވާއިދާއި، މ ސާރައާއި، 

ދަތ ރ   5)ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ  ޤަވާޢިދ  ބާބ   10/4104މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރ  ސަރކިއ ލަރ 

 .ާލަމުރަކީޒ ާޤޫނާނިއ، ަވީޒފާާއިއެބޭހ ާޤޫނަންށ ިރާޢަޔްތޮކްށ ެއުކަލވެާލިވަފިއާވ ުއޫޞެލެކވެ ،  ޚަރަދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙް( އާއި

 

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ހ ރިހާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މ އައްޒަފ ން ހޯދ މ ގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކ ރަންޖެހޭނީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް  .0

   .ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ 

ޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމަކ ން މ އައްޒަފަކ  ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ ޕްރޮގްރާމ ގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ ވި .4

 .މަތިން ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޑިނޭޓަރ ލިޔ މަކ ން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގައި އެދެންވާނެއެވެ 

 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        29

 

 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މަށް ގެންގ ޅޭ ރަސްމީ މ އައްޒަފ ންނަށް )ސިވިލްސާވިސްގެ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން  ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ .0

ނޑައަޅާނީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ   .ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ މ އައްޒަފ ން ފިޔަވައި(  މ ސާރަ ކަ

ނޑައެޅ މ ގައި އެއް ފެންވަރެއްގެ މ އައްޒިފ ންނަށް  .4 ނޑައެޅ މަށާއި، ސިވިލްސާވިސްގައި އެ މ ސާރަ ކަ އެއްވަރެއްގެ މ ސާރައެއް ކަ

ފެންވަރ ގެ މ އައްޒިފ ންނަށް ދެމ ންގެންދާ މ ސާރައަށާއި، އަތޮޅ ތެރޭގައި އެފަދަ މަޤާމެއްގެ ވަޒީފާތަކ ގެ އެވްރެޖްކޮށް 

  .ދެމ ންގެންދާ މ ސާރަ ދިނ މަށް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ބާރ އަޅަންވާނެއެވެ 

ރަސްޓްގެ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކަށް މ އައްޒަފ ން ނަގާއިރ ވެސް އެހެން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ގެންގ ޅޭ އެއް ފެންވަރ ގެ ވިޔަވަތި ޓް .3

ނޑައަޅަންވާނީ މިހާރ ވެސް އެ ފެންވަރ ގެ މ އަށްޒަފ ންނަށް ދެމ ންގެންދާ  މަޤާމަކަށް މ އައްޒަފަކ  ހޯދާނަމަ، އެމ އައްޒިފަކަށް ކަ

 .މ ސާރައެވެ

މ ން މިހާރ  ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ މ އައްޒަފ ންނަށް ދެމ ންގެންދާ މ ސާރައާއި، އެލަވަންސްތަށް މިއ ޞޫލާއި މި އ ޞޫލ  ފާސްވ  .2

 .އެއްގޮތަށް އަލ ން އެކ ލަވާލައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ފާސްކ ރަންވާނެއެވެ 

އް ރިވިއ ކޮށް ގެންނަންފެންނަ ބަދަލަކާއިއެކ  ކޮންމެ ތިން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ހ ރިހާ މ އައްޒަފ ންގެ މ ސާރައާއި، އިނާޔަތްތަ .5

ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއަށް ހ ށަހަޅައި  އަހަރަކ ން އެއްފަހަރ  ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ކަ

 .ފާސްކ ރަންވާނެއެވެ 

 

އ ޅަނދ ފަހަރ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ މ އައްޒަފ ން ފިޔަވައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މަށް ކ ރާދަތ ރ ތަކަށް އިތ ރ ގަޑީގެ ކައ ންސިލްގެ  .0

ގޮތ ގައި އެލަވަންސް ދެވޭނީ، ނ ރަސްމީ ގަޑީގައި ކ ރާމަސައްކަތަށެވެ. މިގޮތ ން އެމަސައްކަތެއް ކ ރަންވީ ތަނަކަށްގޮސް 

ގޮތ ން ހޭދަވި ވަގ ތަށް، ސިވިލްސާވިސް ޤަވާޢިދ ގައި އިތ ރ ގަޑީގެ ގޮތ ގައި އެމ ވައްޒަފަކަށް ކ ރަންދިޔަ މަސައްކަތެއްގައި ޢަމަލީ

ނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓ ން އިތ ރ ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ. ދަތ ރ ގައި ބައިވެރިވާ އިސްއިދާރީ މ ވައްޒަފަކ   ދިނ މަށް ކަ

   .ރ  ނިމ މ ން އިދާރާއަށް ހ ށަހަޅާނީއެވެ އިތ ރ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކ ރެވ ނ  ވަގ ތ ގެ ރިޕޯޓެއް ދަތ 

ކައ ންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ހިންގ މަށް ނ ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހަށް މ ވައްޒަފަކ  ނ ކ ންނަށް ޖެހިގެން ކ ރާމަސައްކަތައް  .4

ޤަވާޢިދ ގައި  މަސައްކަތ ގައި ހޭދަވި ވަގ ތަށް ބަލައި އިތ ރ ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ. މިގޮތ ން ލިބޭނީ ސިވިލްސާވިސް

ނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓ ންނެވެ. މ ވައްޒަފ  މަސައްކަތްކ ރާ ޔ ނިޓެއްގެ  އިތ ރ ގަޑީގެ ގޮތ ގައި އެމ ވައްޒަފަކަށް ދިނ މަށް ކަ

 .ސްޕަވައިޒަރަކ  އިތ ރ ގަޑީގައި ކ ރާމަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް އިތ ރ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކ ރި ވަގ ތ  ބަލާނީއެވެ 

ނޑީގެ ގޮތ ގައި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ނ ރަސްމީ ކައ ންސިލްގެ އ ޅަނދ  .3 ފަހަރ ގައި މަސައްކަތް ކ ރާ މ އައްޒިފ ންނަށް އިތ ރ ގަ

ނޑީގައި އ ޅަނދ  ދަތ ރަކަށް ފ ރީންސ ރެ ބަދަރަކަށް ދެވެންދެން ދަތ ރ މަތީގައި ހޭދަވާ ވަގ ތަށެވެ. މިގޮތ ން ލިބޭނީ   ގަ



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        51

 

އެމ ވައްޒަފަކަށް ދިނ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓ ންނެވެ. ދަތ ރ ތަކ ގައި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާޢިދ ގައި އިތ ރ ގަޑީގެ ގޮތ ގައި 

ހޭދަވާނެ ވަގ ތ  ބަލާނީ އ ޅަނދ ގެ ސްޕީޑްއާއި، ރޫޓ ގެ ދ ރ މިނާއި، ކަނޑ ގެ ގަދަކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކެޕްޓަންގެ މަޝްވަރާގެ 

   .ވެ މަތިން އޮފީހ ގައި އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފެކެ

 

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މަށް ކ ރާދަތ ރ  ތަކ ގައި ބައިވެރިވާ މ އައްޒިފ ންނަށް ދަތ ރ  އެލަވަންސް ދެވޭނީ  .0

  .ތިރީގައި މިވާގޮތ ގެ މަތިންނެވެ 

  ރ ފިޔާ  91/-ޑިރެކްޓަރ ން ފެށިގެން މަތީގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ރެއަކާއި ދ ވާލަކަށް  .4

 .ރ ފިޔާ  71/-ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރ ންގެ ފެންވަރ ގެ މ ވައްޒަފ ންނާ ހަމައަށް ރެއަކާއި ދ ވާލަކަށް  .3

 .ރ ފިޔާ  51/-ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން ދަށ ގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ރެއަކާއި ދ ވާލަކަށް  .2

ނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސް ގަޑިއިރ  ނ ވަތަ އެއަށްވ ރެ ގިނަވަގ ތ  ހޭ  04މިދަތ ރ ތަކ ގައި  .5 ދަވެއްޖެނަމަ ރެއަކާއި ދ ވާލަކަށް ކަ

  .ދެވޭނެއެވެ 

ދަތ ރ ގައި ދ ވަހެއްގެ އެއް އިރ ގެ ކެއ މާއި އެއް އިރ ގެ ސައިގެ ވަގ ތ  ފާއިތ ވެއްޖެނަމަ، ދ ވަހަކަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ  .6

  .ދެވޭނެއެވެ  4/0ވަރ ގެ 

ކެއ މާއި އެއް އިރ ގެ ސައިގެ ވަގ ތ  ފާއިތ ވ މ ގެ އިތ ރަށް ކެއ މ ގެ ނ ވަތަ ސައިގެ ވަގ ތެއް ދަތ ރ ގައި ދ ވަހެއްގެ އެއް އިރ ގެ  .7

ނޑައެޅިފައި އޮންނަ ޢަދަދ  ދެވޭނެއެވެ    .ފާއިތ ވެއްޖެނަމަ ދ ވަހަކަށް ކަ

 

ވެރިވާ މ ވައްޒަފ ންނަށް ދަތ ރ ގައި ހޭދަވާ ދ ވަސްތަކަށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މަށް ކ ރާދަތ ރ ތަކ ގައި ބައި  .0

  .ކެއ މ ގެ ޚަރަދ   ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާގޮތ ގެ މަތިންނެވެ 

ރ ފިޔާގެ މަގ ން ކެއ މ ގެ  041/-އެއް ރަށ ން އަނެއް ރަށަށް ކ ރާ ދަތ ރ ތަކ ގައި ކޮންމެ މ ވައްޒަފަކަށް ރެއަކާއި ދ ވާލަކަށް  .4

  .ޚަރަދ  ދެވޭނެއެވެ 

ނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސް  04ރ ތަކ ގައި މިދަތ  .3 ގަޑިއިރ  ނ ވަތަ އެއަށްވ ރެ ގިނަވަގ ތ  ހޭދަވެއްޖެނަމަ ރެއަކާއި ދ ވާލަކަށް ކަ

  .ދެވޭނެއެވެ 

 

ރޭކ ރަން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މަށް ކ ރާދަތ ރ  ތަކ ގައި ބައިވެރިވާ މ ވައްޒަފ ންނަށް ދަތ ރ ތަކ ގައި  .0

  .ޖެހޭނަމަ  ހޭދަވާ ދ ވަސްތަކަށް ހ ރ މ ގެ ޚަރަދ  ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާގޮތ ގެ މަތިންނެވެ 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        50

 

ރ ފިޔާ ކޮންމެ މ ވައްޒަފަކަށް  251/-ރ ފިޔާ، މާލެއަށް ކ ރާދަތ ރެއްނަމަ  351/-އެއް ރަށ ން އަނެއް ރަށަށް ކ ރާ ދަތ ރ ތަކަށް  .4

 .ނެއެވެ ރެއަކާއި ދ ވާލަކަށް ހ ރ މ ގެ ޚަރަދަށް ދެވޭ

އެދަތ ރެއްގައި ފަޅ ވެރިންގެ ގޮތ ގައި ބައިވެރިވާ މ އައްޒިފ ން ފިޔަވާ އެމަސައްކަތްކ ރ މަށްދާ އެހެން ހ ރ މ ގެ ޚަރަދ  ދެވޭނީ  .3

  .މ ވައްޒަފ ންނަށެވެ 

 

  .ތިރީގައި މިވާގޮތ ގެ މަތިންނެވެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މަށް ކ ރާމަސައްކަތްތަކަށް  ފޯނ  އެލަވަންސް ދެވޭނީ  .0

 .ރ ފިޔާ  451/-ދ ވެލި ޕްރޮގްރާމަށް މަހަކ   .4

 .ރ ފިޔާ  011/-ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމަށް މަހަކ   .3

 .ރ ފިޔާ  011/-ފ ނަފަތި ޕްރޮގްރާމަށް މަހަކ   .2

  .ފޯން އެލަވަންސް ދޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ  .5

 

މިއ ޞޫލ  އިޞްލާޙްކ ރެވޭނީ ނ ވަތަ ބަދަލ ގެނެވޭނީ ޓްރަސްޓް ފަންޑ ގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއަށް ހ ށަހަޅ އްވައި މަޝްވަރާކޮށް،  .0

  .އެއީ ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ނިންމަވައިފިނަމަ ކައ ންސިލަށް ހ ށަހަޅައި ފާސްކޮށްގެންނެވެ 

 .މިއ ޞޫލަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ ކައ ންސިލ ން ފާސްކ ރ މަށްފަހ  ކައ ންސިލްއިން ނިންމާ ތާރީޚަކ ން ފެށިގެންނެވެ  .4

 

 ޖަދ ވަލ ތައް  .35

ސިލ ން ޖަދ ވަލ ގައި ހިމެނޭނީ ހަވާލާދޭ ލިޔ ންތަކާއި، އެކިލިޔ ންތަކ ގެ ނަމޫނާ ތަކެވެ. މިގޮތ ން ޖަދ ވަލ ގައި ހިމެނޭ ލިޔ ންތަކަކީ ކައ ން

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބަދަލ ކ ރެވޭނެ ތަކެއްޗެވެ. ޖަދ ވަލަށް އަންނަ ބަދަލ ތައް އިންޓަރނަލް މެމޯއަކ ން މ ވައްޒަފ ންނާ ކަ

 ހިއްސާކ ރަން ވާނެއެވެ. މިގޮތ ން ޖަދ ވަލ ގައި ހިމެނޭ ލިޔ ންތަކަކ5ީ

 (0)އެނެކްސް       ބިޑް އިވެލ އޭޓިން ކޮމެޓީގެ ޤަވާޢިދ  .0

 (4)އެނެކްސް         ނަމޫނާ ސިޓީ .4

 (3)އެނެކްސް        މެސެޖ ގެ ނަމޫނާ  .3

 (2)އެނެކްސް       އިންޓަރނަލް މެމޯގެނަމޫނާ  .2

 (5)އެނެކްސް      ތަކެއްޗާއި ޚިދްމަތަށްއެދޭ ފޯމްގެ ނަމޫނާ .5

 (6)އެނެކްސް        އަގ ބަލާފޯމ ގެ ނަމޫނާ  .6
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 (7)އެނެކްސް       ޚަރަދ  ވައ ޗަރ ގެ ނަމޫނާ  .7

 (8)އެނެކްސް      ފޯރމ ގެ ނަމޫނާއަހަރީ ޗ އްޓީއަށް އެދޭ  .8

 (9)އެނެކްސް     ސަލާމާއި، އާއިލީ ޒިންމާ ޗ އްޓީގެ ފޯރމ ގެ ނަމޫނާ  .9

 (01)އެނެކްސް       އިތ ރ ގަޑީ ޙާޟިރީގެ ނަމޫނާ  .01

 (00)އެނެކްސް       އަގ ހ ށައަޅާ ފޯމ ގެ ނަމޫނާ )ކޯޓޭޝަން( .00

 (04)އެނެކްސް       ފައިސާގެ ބިލ ގެ ނަމޫނާ  .04

 (03)އެނެކްސް        ނާމޫނާ އިޢ ލާނ ގެ  .03

 (02)އެނެކްސް  ކައ ންސިލ ގެ ޖަލްސާތަކަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާކ ރ މަށް ހ ށައަޅާ ފޯރމްގެ ނަމޫނާ .02

 (05)އެނެކްސް      ކައ ންސލި ޖަލްސާތަކ ގެ ދަޢ ވަތ ގެ ނަމޫނާ .05

 (06)އެނެކްސް       ސްޓޮކް ރިކ އެސްޓް ފޯރމް  .06

 (07)އެނެކްސް      ނަމޫނާފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދ ގެ  .07

 (08)އެނެކްސް      ފައިލްތަކ ގެ ލޭބަލް ކަރ ދާހ ގެ ނަމޫނާ .08

 (09)އެނެކްސް      އިދާރާގައި ބޭނ ން ކ ރާ ތައްގަޑ ތައް  .09

ނޑ   .41  (41)އެނެކްސް        އިދާރީ އޮނިގަ

 (40)އެނެކްސް        އޮގަނައިޒޭޝަން ޗާޓ   .40
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` 

 

 މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ އިދާރާ 

 ށ.ފ ނަދޫ    

 ދިވެހިރާއްޖެ    

 

 އަންދާސީ ހިސާބ  ބަލާކޮމިޓީގެ ޤަވާޢިދ  

  ތަޢާރަފް  .0

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން ށ.އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއިން  8.08މިއީ ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ  ޤަވާޢިދ   .0

 ބިޑަށް ހ ޅ ވާލެވޭ މަސައްކަތްތަކ ގެ ބިޑް އިވެލ އޭޓްކ ރ މަށް އ ފައްދާފައިވާ ކޮމެޓިއެކެވެ. 

  މަޤްޞަދ   .4

ވެރި ގޮތެއްގައި އިވެލ އޭޓްކޮށް ހ ށައެޅޭ ބިޑްތައް ވީހާވެސް ހާމަކަންބޮޑ ، އިންސާފ  މި ކޮމެޓީގެ މަޤ ޞަދަކީ މި އިދާރާއަށް .0

ނޑައެޅ މެވެ.  އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ކަ

ގެ ދަށ ން ބާރ ލިބިގެން އ ފެއްދޭ ކޮމިޓީއަކަށްވާތީ 8.08އަންދާސީ ހިސާބ ބަލާ ކޮމިޓީއަކީ ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ  ޤަވާޢިދ ގެ  .4

 ބާރ ތަކަކީ މިއިދާރާއިން ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބާރ ތަކެކެވެ.ތިރީގައިވާ 

  ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވާ ބާރ ތައް  .3

ނޑައެޅ ން. .0  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއިން ބީލަމ ގެ އ ޞޫލ ން ހ ޅ ވާލާ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލ ކ ރާނެ ފަރާތެއް ކަ

ޙައްލ ކ ރ މަށް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި ކޮންޓެކްޓަރާއި ބީލަމ ގެ އ ސޫލ ން ކ ރ ވާ މަސައްކަތް ތަކ ގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް  .4

 އެކ  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިންމ ން.

 މަސައްކަތްތައް ދާގޮތާއި މެދ  އިދާރާގެ ފަރާތ ން މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މަސައްކަތ ގެ އެއްބަސްވ މަށް ބަލާ ފިޔަވަޅ އެޅ ން.   .3

 ކޮމިޓީ އެކ ލެވިގެންވާގޮތް  .2

 މެންބަރ ންނެވެ.  5ނޭނީ މި ކޮމިޓީގައި ހިމެ .0

ށ ކައ ންސިލް އިދާރާ ތަމްސީލ ކ ރާ ރަ މ ވައްޒަފ ންނާއި، 4ވިލްސާވިސް އަތޮޅ ކައ ންސިލަރ ންނާއި، މިއިދާރާގެ ސި 4އެއީ  .4

 އިސްމ ވައްޒަފެކެވެ.
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 މީހަކ  ބައިވެރިކ ރ ވ ން  ކޮމިޓީގައި ޓެކްނިކަލް  .5

މަޝްވަރާކ ރ މަށް ޓެކްނިކަލް މީހަކ   ހ ށައެޅިފައިވާ ބިޑްތަކާއި ގ ޅޭގޮތ ންމިކޮމިޓީގެ ޗެއާރޕާސަން ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  .0

 ބައިވެރި ކ ރެވިދާނެއެވެ. 

 ނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބ  ބަލާ ކޮމިޓީގެ ނިންމ ންތަކ ގައި ވޯޓެއް ނ ދެވޭނެއެވެ.  .4

 ބަދަލ ގެނައ ން  ކޮމިޓީ އެކ ލަވާލ މާއި  .6

 އަތޮޅ  ކައ ންސިލް އިދާރާގެ އަންދާސީ ހިސާބ ބަލާ ކޮމިޓީ އެކ ލަވާލ މަށްޓަކައި ނަން ހ ށައެޅ މ ގެ  .0

 ފ ރ ޞަތ  ރަށ ކައ ންސިލަށާއި، މިއިދާރާގެ ޔ ނިޓްތަކ ގެ ވެރިންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. .4

ކައ ންސިލްގެ ރައީސް  ށް ބަލައި އަތޮޅ މިކޮމިޓީ އެކ ލަވާލ މަށްޓަކައި ނަން ހ ށައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކ ގެ ތަޢ ލީމާއި ތަޖ ރިބާއަ .3

 މެންބަރ ން އައްޔަންކ ރަށްވަން ވާނެއެވެ. ކޮމެޓީއަށް

 ގެ ކ ރިން އަންދާސީ ހިސާބ ބަލާ ކޮމިޓީ އެކ ލަވާލަން ވާނެއެވެ. 31ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ މާރޗް  .2

 މަސްލަޙަތ  ފ ށ އެރ ން  .7

އަނބިމީހާގެ ނ ވަތަ ފިރިމީހާގެ ނ ވަތަ ދަރިއެއްގެ ނ ވަތަ އެމެންބަރެއްގެ ޝަރ ޢީ އަންދާސީ ހިސާބ  ބަލާ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ 

ތް އަދި ޤާނޫނީ ބަލަދ ވެރިކަން އޮތް ކޮންމެ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތ  ހިމެނޭ ނ ވަތަ އެމެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނ ވަތަ ދައ ރެއްއޮ

 ކ ރާނަމަ، އެފަދަ މެންބަރަކ  އެބައްދަލ ވ މެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ނ ވާނެއެވެ.ކަމަކާމެދ  އަންދާސީ ހިސާބ ބަލާ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ 

  ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތް  .8

އަންދާސީ ހިސާބ  ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީގެއިދާރީ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާނީ އިދާރީޔ ނިޓ ންނެވެ.ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަންކ ރެވޭ  .0

 މެންބަރ ންނަށް ލިޔ މ ން އެކަން އިދާރީ ޔ ނިޓ ން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ގެން މެންބަރ ންގެ މެދ ގައި ފާޅ ކ ރެވ ނ  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި މަޝްވަރާކ ރެވ ނ  ކަންތައްތަކާއި އެކަންކަމާއި ގ ޅި .4

 ޚިޔާލ ތައް ޔައ މިއްޔާކޮށް، ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ މެންބަރ ންގެ ހާޟިރީ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

  ބައްދަލ ވ ންތަކަށް ހާޒިރ ވ ން  ކޮމިޓީގެ މެންބަރ ން  .9

ބައިވެރިވާން  ބައްދަލ ވ ންތަކަށް ޙާޒިރ ވެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތ ގައިއަންދާސީ ހިސާބ  ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރ ން ، ކޮމިޓީގެ  .0

 ވާނެއެވެ.

މިނިޓްކ ރިން އެކަން ކޮމިޓީގެ  31ފެށ މ ގެ އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހ ރެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލ ވ މަށް ހާޒިރ  ނ ވެވޭނަމަ ބައްދަލ ވ ން  .4

 ޗެއަރޕަރސަންއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        55

 

ބައްދަލ ވ މަށް ހާޒިރ ނ ވާ މެންބަރ ން އަންދާސީ ހިސާބ ބަލާ ކޮމިޓީން ވަކިކ ރެވޭނެއެވެ.  3މަޤްބޫލ  ސަބަބެއްނެތި ވިދިވިދިގެން  .3

އެފަދައިން މެންބަރަކ  ވަކިކ ރެވިއްޖެނަމަ އެކަން އެ މެންބަރަކަށް ސަބަބާއިއެކ  އަންގައި އަންދާސީ ހިސާބ  ބަލާކޮމިޓީއަށް ބަދަލ  

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. މެންބަރަކ  

 ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން  .01

އަތޮޅ ކައ ންސިލް އިދާރާގެ އަންދާސީ ހިސާބ  ބަލާކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަން އަކީ އަތޮޅ ކައ ންސިލ ން ކޮމިޓީއަށް އައްޔަންކ ރާ  .0

 ކައ ންސިލަރ ންގެތެރެއިން ކޮމެޓީގެ މެންބަރ ންގެ އަޣްލަބިއްޔަތ ން ހޮވާ ކައ ންސިލަރަކެވެ.

 ޢ ރެއްގެ ފ ރަތަމަ ޖަލްސާ ޗެއަރ ކ ރަންވާނީ އިދާރާ ހިންގ މާ ޙަވާލ ވެ ހ ންނެވި ވެރިއެކެވެ.ކޮންމެ ދަ  .4

ޗެއަރޕަރސަން ޗ އްޓީގައި ހ ރ ންފަދަ ސަބަބަކާއިހ ރެ އަންދާސީ ހިސާބ ބަލާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލ ވ މެއްގައި ބައިވެރި ނ ވެވޭ  .3

ންވެއްޖެނަމަ، އެ ބައްދަލ ވ މެއް ޗެއަރކ ރާނީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ ދެވަނަ ހާލަތެއްގައި، ބައްދަލ ވ މެއް ބާއްވަން ކޮންމެހެން ބޭނ 

 މެންބަރެވެ.

 ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް  .2

އަންދާސީ ހިސާބ ބަލާ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރ ންގެ ތެރެއިން ދެބައިކޮށްފަ އެއްބަޔަށްވ ރެ ގިނަ މެންބަރ ން  .0

 ޙާޟިރ  ވެގެންނެވެ.

 މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ  .5

ކައ ންސިލ ން ބީލަމަށް ހ ޅ ވާލާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ބީލަމަށް ހ ޅ ވާލ މ ގެ ކ ރިން އެ ބީލަމާ ގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ  ކަރ ދާސް  .0

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އާންމ ކޮށް ބީލަމަށް  ކޮމެޓީން ފާސްކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތަކަށް މާކްސްދޭނެ އ ޞޫލ ވެސް ކަ

ންކަމ ގައި މާކްސް ދިނ މަށް އެއްއ ޞޫލެއް ކޮމެޓީން ފާސްކޮއްފައި ބޭއްވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކަމ ގެ ބާވަތައްބަލާ ހ ޅ ވާލާ ކަ

 މާކްސްދޭނެ އ ޞޫލ  ބަދަލ ކ ރ މަށް ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެގޮތަކަށް ބަދަލ ކ ރަންވާނެއެވެ.

ލާ، ވަޒަންކ ރ މ ގައި އަގާއި، މ އްދަތ ގެ އިތ ރ ން ތިރީގައިމިވާ މި ކޮމިޓީއަށް ހ ށައެޅޭ ކަންތައްތަކ ގެ އަންދާސީ ހިސާބ ތައް ބަ .4

 ކަންކަމ ގެ މައްޗަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

 .ްމާލީގޮތ ން އެކަން ކ ރެވޭނެ ފެންވަރެއްގައިވާ ފަރާތެއްކަނ 

 . ފަންނީގޮތ ން ޤާބިލްކަން ހ ރި މިންވަރ 

 ާއަގާ އަޅާބަލާއިރ  ހ ށައަޅާފައިވާ އަގ ތަކަކީ އެކަމަށް  ހ ށައަޅާފައިވާ އަގ ތަކާއި، އެތަނަކ ން އެކަމަކަށް އަންދާޒާކ ރ

 އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަން.

 .ްމީގެކ ރިން ކޮށްފައިވާ މިބާވަތ ގެ މަސައްކަތް ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، މަސައްކަތ ގެ ބޮޑ  ކ ޑަމިނ 

 .ްމިނޫނަސް ފެންނަ މ ހިންމ  ކަންތައްތައ 



 މަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ އަޮތޅ  ކައ ްނސިލ ގެ ިއދާރާ މިލަދ ން        56

 

ހ ށައަޅަންވާނީ މިނަންބަރ ގެ )ށ(ގައިވާ މަޢ ލޫމާތ ތައް އެކ ލެވޭ ގޮތަށް އެކި މަސައްކަތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބ   .3

 ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބ  ހ ށަހަޅާ ފޯމ ންނެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބ  ހ ށައަޅާއިރ  އަންދާސީ ހިސާބ  ހ ށައަޅާ ފަރާތްތަކ ން ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތްތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތާއި އަގ ،  .2

 ޅަންވާނެއެވެ.ޚ ލާސާކޮށް ހ ށައަ

އަންދާސީ ހިސާބ ތައް ހ ށަހަޅަންވާނީ ސިޓީއ ރައެއްގައި ބަންދ ކޮށްފައެވެ. ސިޓީއ ރައިގެ ބޭރ ގައި ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ގެ ނަމާއި އެއީ  .5

 ކޮންމަސައްކަތެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބެއްކަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

ހ ށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބ ތައް ބާޠިލްކޮށް އަލ ން އިޢ ލާން  ފަރާތަކ ން އަންދާސީ ހިސާބ  ހ ށަނާޅާނަމަ، 3މަދ ވެގެން  .6

ފަރާތަކ ން އަގ  ހ ށަނާޅައިފިނަމަޢަމަލ ކ ރާނީ ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ   3ވަނަ ފަހަރ  އިޢ ލާން ކ ރ މ ންވެސް 4ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިންނެވެ. 8.35އަދި 8.34ޤަވާޢިދ ގެ 

 ސާބ ތައް ބަލާނީ މިނަންބަރ ގެ )ށ(ގައި ބ ނެފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީގެންނެވެ.އަންދާސީ ހި .7

 ކޮމިޓީގެ ނިންމ ން  .8

ތަކެތި ގަތ މާއި ޚިދ މަތް ހޯދ މަށް، މަސައްކަތާ ހަވާލ ވާނެ ފަރާތްކަމ ގައި ކަނޑައަޅަން ވާނީ އަންދާސީ ހިސާބ ބަލާ ކޮމިޓީން  .0
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މައްސަލަތަކާއި، ޝަކ ވާތައް ބަލައި ފިޔަވަޅ   އަންދާސީ ހިސާބ ބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމ ންތަކާއި ބެހޭގޮތ ން ހ ށައެޅޭ .0

 އެޅ މ ގެ ބާރ  މިއިދާރާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
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ޑިސެމްބަރ ކ ރިން ކޮމެޓީން ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތްތަކ ގެ މައްޗަށް  30ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓް ހ ށައެޅ ން  .0

 އް ކައ ންސިލްގެ ރައީސަށް ހ ށައަޅަންވާނެއެވެ.އަލިއަޅ ވާލާ ތައްޔާރ  ކ ރެވޭ ރިޕޯޓެ
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