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ފުރަތަމަ ބަ ިއ
 .1ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ،ކަ ުއންސިލްގެ މަސައްކަތު މާޙަ ުއލު
 .1.1ކައުންސި ްލ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލް ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ
20ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބު ޮކށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލަކީ ރަށް ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .1.1.1ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު
#

މަޤާމް

ނަން

1

ޢަބްދުލްޣަނީ އިބްރާހީމް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

2

ޢަބްދުﷲ ޝަނޫން

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
ކައުންސިލް މެމްބަރު

3

 .1.1.2ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު
#

މަޤާމް

ނަން

1

އާދަމް އަޒުމީރު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

2

އަޙްމަދު ފަޔާޒް

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

3

ޢަލީ އަލްހަމް

ކައުންސިލް މެމްބަރު

4

ޝަބާނާ ލަޠީފް

ކައުންސިލް މެމްބަރު

5

ފާޠިމަތު ސިޔާދާ

ކައުންސިލް މެމްބަރު

 .1.2ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަ ުލވުންތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  112ވަނަ މާއްދާގައި ކައުންސިލުން ހަފްތާއަކު ( 1އެކެއް)
ޖަލްސާ ބާއްވަންވާނޭކަމަށާއި ،އަދި އެމާއްދާގެ (ހ)

ގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ  2ދުވަހުގެ ކުރިން ޢާއްމު ޮކށް ފޮނުވަންޖެހޭ

ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންވާނޭ ކަމަށް ބަޔާން ޮކށްފައިވެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ( 01އޮކްޓޯބަރ 2020ން  17މެއި 2021ށް)
ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ

ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި

ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

32

23

ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން
ކެންސަލްވި ޢަދަދު

23

00

ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ( 17މެއި 2021ން
ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ

ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި

ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

19

 30ސެޕްޓެމްބަރ 2021ށް)

ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

18

ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން
ކެންސަލްވި ޢަދަދު

18

00

 .1.2.1ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނީ އަންގާރަ ދުވަސްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
އަދި ޢާއްމު ޮކށް ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވެމުންދަނީ ހަފްތާގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހުކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ޮ 2020 .1.2.2އކްޓޯބަރ 1ން  17މެއި 2021ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ  32ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ޮކށްފައިވަނީ  23އާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި،
ބޭއްވިފައިވަނީ  23ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި  17މެއި 2021ން  30ސެ ްޕޓެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް
ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ  19ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ޮކށްފައިވަނީ  18އާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި،

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލުން
ބޭއްވިފައިވަނީ  18ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޮ 2020 .1.2.3އކްޓޯބަރ 1ން  17މެއި 2021ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިވާ  23ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސް ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި  17މެއި 2021ން  30ސެޕްޓެމްބަރ 2021ގެ
ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިވާ  18ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ޮ 2020 .1.2.4އކްޓޯބަރ 1ން  17މެއި 2021ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި  23އާންމު
ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  2ދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާއި ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި  17މެއި
2021ން  30ސެޕްޓެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި  18އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ
ތެރެއިން  17ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  2ދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާއި ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާކަމާއި  1ބައްދަލުވުމުގެ
އެޖެންޑާ  2ދުވަސް ކުރިން މެންބަރުންނާއި ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.2.5ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާތަކުގައި ސޮއިތައް ފުރިހަމަ ޮކށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.2.6ކައުންސިލްގެ އާއްމު އަދި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ،ޔަޢުމިއްޔާ އަދި ނިންމުންތައް ފައިލް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .1.2.7ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީ
ކައުންސިލަރުން ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު ބެލިފައިވަނީ އަހަރީ ޗުއްޓީ ،އާއިލީ ޒިންމާ ،ސަލާމް އަދި ރަސްމީ
ބޭނުމަށް ވީއްލިފައިވާ ދުވަސްތައް އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ކައުންސިލްގެ  03ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ( 01އޮކްޓޯބަރ 2020ން  17މެއި 2021ށް)
ކައުންސިލަރު

#
1

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުލްޣަނީ އިބްރާހީމް

2

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝަނޫން

3

ކައުންސިލަރ

ޙާޒިރުވާން ޖެހޭ

ޙާޒިރުވި

23
23
00

23
23
00

ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ( 17މެއި 2021ން  30ސެޕްޓެމްބަރ 2021ށް)
#

ޙާޒިރުވާން ޖެހޭ

ކައުންސިލަރު

1

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާދަމް އަޒުމީރު

2

ޒ
ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ފަޔާ ް

3

ކައުންސިލަރ ޢަލީ އަލްހަމް

4

ކައުންސިލަރ ޝަބާނާ ލަޠީފް

5

ކައުންސިލަރ ފާޠިމަތު ސިޔާދާ

18
16
17
18
18

ޙާޒިރުވި

18
16
17
18
18

 .1.2.8ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވެޑައިގެން ސޮއިކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ޓ
 .1.2.9ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހު ކައުންސިލަރަކު ސަލާމްގައި ހުންނަވާނަމަ އެދުވަހަށް މެޑިކަލް ސެޓްފިކެ ް
ހުށައަޅުއްވަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް
1.2.2

ތަފްޞީލު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު()7/2010ގެ  112ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) ޖަލްސާ ބާއްވަމުން
ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

1.2.4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ 112
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)

ގައިވާގޮތައް

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ  2ދުވަހުގެ ކުރިން ޢާއްމުކޮށް

ށ ލަފާދެވުނެވެ.
ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމަ ް
1.2.5

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޙާޞިރީތަކާއި ،ޔަޢުމިއްޔާތައް އަދި ނިންމުންތަކުގައި ކައުންސިލަރުންގެ
ސޮއިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި ،ސޮއިތައް ފުރިހަމަވުމުން ނޫނީ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްނުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .1.3ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަ ުލވުންތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  113ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން
ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.
ޮ 2020 .1.3.1އކްޓޯބަރ 1ން  17މެއި 2021ގެ ނިޔަލަށް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލުން އެއްވެސް
ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި  17މެއި 2021ން  30ސެޕްޓެމްބަރ 2021ގެ
ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން އެއްވެސް ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .1.4ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތަ ްއ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  123ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް
މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެމެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ
ދައުރެއްއޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ މިފަދަ މެންބަރަކު އެބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެގެންނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
ޮ 2020 .1.4.1އކްޓޯބަރ 1ން  30ސެޕްޓެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލުން ބޭއްވި
 41އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަރެއްގެ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނ
އަދި އެހާލަތުގައި ،އެ އެޖެންޑާ އައިޓަމްގެ ބަހުސްގައި އަދި ވޯޓުގައި އެ ކައުންސިލަރު ބައިވެރިވެފައި ނުވާކަ ް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.4.2ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .1.5ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަ ްއ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  115ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ
ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ޢާންމު ޮކށް ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ .މި ޮގތަށް ހާމަނުކުރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ޞައްޙަ އަމުރެއް ކަމުގައި
ނުބެލެވޭނެއެވެ.
 .1.5.1ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޢާއްމުކުރައްވަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނޓިސްބޯޑުގައި އަދި ކޮމިއުނިޓީ ވައިބަރ ގްރޫޕްގައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.5.2ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޢާއްމުކުރަނީ ޯ

 .1.6މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރި ވަޞީލަތްތަކާއި ،މަސައްކަ ުތ ާމޙައުލު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  2021ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ފަންތިތަކުގައި
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުން ދެއެވެ.
އޮނިގަނޑުގައި އޮތް މަޤާމްތަކުގެ ޢަދަދު
މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި

ނގެ ޢަދަދު
އިދާރާގައި މިވަޤުތު ތިބި މުވައްޒިފު ް

ޢަދަދު

މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި

2
2
8
7

ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް
މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް
ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ
ސަޕޯރޓް ސާރވިސް

0
1
6
7

ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް
މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް
ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ
ސަޕޯރޓް ސާރވިސް

19

ޖުމުލަ

ޢަދަދު

14

ޖުމުލަ

އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމްތަކުގެ ޢަދަދު ބެލިފައިވަނީ ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންއިން  11މެއި  2011ގައި ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ އޮނިގަނޑުންނެވެ.

 .1.6.1އޮނިގަނޑުގަ އިވާ މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ޮކށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.6.2ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރި ވަޞީލަތްތައް:

ކައުންސިލަރުން
މުވައްޒަފުން

ވޯކް ސްޓޭޝަން

ކޮމްޕިއުޓަރ

ފޯން

5
8

5
8

2

ޕްރިންޓަރ

2
8

 .1.6.2.1އިދާރާގައި ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.6.2.2އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ސސްތަ ާކއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ުއސޫ ުލތައް
ސޕަވައިޒްކުރުމާއި ،މަސައްކަތުގެ ޕްރޮ ެ
 .1.7މަސައްކަތް ު
 .1.7.1މުވައްޒަފުންނަށް ސުޕަވައިޒަރުން ހަމަޖައްސާފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.7.2ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލާ ސުޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.7.3ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން  01އެސް.އޯ.ޕީ
ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.7.4ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.7.5ހަދާފައިވާ

މަސައްކަތުގެ

ޕްރޮސެސްތަކާއި

ރސީޖަރތަކާއި
ޕް ޮ

އުސޫލުތަކަށް

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.7.6ދުވަހު ޔަޢުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މުވައްޒަފުން

ހޭލުންތެރިކުރުވާފައިވާކަން

ބ ިއ
ދެވަނަ ަ
ސލަށް ލާޒި ްމކުރާ
ނ ިހންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުން ި
ޒ ުއޞޫލު ް
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ ީ
ޓން
ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި ަމޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ކައުންސި ްލގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެ ްއ ު
ނ
ނއާއި ފައިނޭންޝަ ްލ ޕްލޭ ް
 .2.1ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭ ް
 .2.1.1ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޖުލައި/އޮގަސްޓް  2021ފިޔަވައި
ކޮންމެ ދެމެހުން އެއްމަހު އާއްމު ޮކށް ހާމަ ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް
2.1.1

ތަފްޞީލު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  107ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު
ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އާއްމު ޮކށް ހާމަކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ޓ
 .2.2ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ާތވަލާއި ބަޖެ ް
 .2.2.1މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ  2022ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު  2021ޖުލައި މަހުގެ
ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.2.2ކައުންސިލްގެ  2022ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  2021އޮގަސްޓް 20ގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް ،މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.2.3ކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރު ޮކށްފައިވާކަމާއި ،ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި
ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ބައިތައް ހިމަނައިގެންނޫން ަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 2021 .2.2.4ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓް ފާސްނުކޮށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ޮކށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.2.5ކައުންސިލްގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްނު ޮކށް ކައުންސިލުގައި އެހެންކަމަކާއިމެދު މަޝްވަރާ ޮކށްފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.2.6ކައުންސިލްގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2021ޖަނަވަރީ 15ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން
ފާސް ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް
2.2.3

ތަފްޞީލު
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ
 94ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ހުރިހާ ބައިތައް ހިމެނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ޓ
ޓއި އަހަރީ ރިޕޯ ް
 .2.3ކައުންސިލްގެ ހަމަހުގެ ރި ޯޕ ާ
 .2.3.1މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ  2020ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް 2021
ޖަނަވަރީ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.3.2މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން
ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް  2021ޖުލައި  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ނ
 .2.4ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމާއި ،ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ފަ ިއސާ ބެލެހެ ްއޓު ް
 .2.4.1ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސް ޮކށްގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނ
 .2.4.2ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދިނުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އިން ޤާއިމް ޮކށްފައިވާ 'ވިޔަ" ޮމޑިއުލް ބޭނުންކުރަމު ް
ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .2.4.3ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމާއި ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކުރުން
ޓކެއް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.3.1ކައުންސިލްގައި ސް ޮ
 .2.4.3.2ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަ ތަކެތި ހުންނަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ޓކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ
 .2.4.3.3ސް ޮ
ފޯމު އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ޓކް ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލް ޮކށް ބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.3.4މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމުގެ އަސްލު ،ސް ޮ
ޓކުން ތަކެތި ދޫކުރާ ގޮތުގެ ރެކޯޑް ބާކީ ބަލަހައްޓަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ
 .2.4.3.5ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަކެތީގެ ރެކޯޑާއި ސް ޮ
ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.3.6ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާތަކެތި އޯޑަރުކުރަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ޓކާއި ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ޓކް ބާކީ ފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި ސް ޮ
 .2.4.3.7ސް ޮ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް
2.4.3.7

ތަފްޞީލު
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ( 11.15ހ)ގައި ބަޔާން ޮކށްފައި ވާ ޮގތަށް އެ މުއައްސަސާއެއްގައި
ބޭނުންކުރުމަށް ،ނުވަތަ އެތަކެތި ބޭނުން ޮކށްގެން އެހެން އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް ،ނުވަތަ ތަނަށް ޚިދުމަތް
ދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯދާފައި ބަހައްޓާ ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދައި ،ސްޓޮކްބާކީ ޮކށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
ޓކް ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ކޮންމެ އައިޓަމެއްގެ ބާކީ ވަކިން އެނގޭގޮތަށް ސްޓޮކްބާކީގެ ހިސާބު
ސް ޮ
ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،އެޤަވާއިދުގެ  11.20ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަކެތީގެ ރެކޯޑާއި،
ޓކުން ތަކެތި ދޫކުރެވޭ ގޮތުގެ ރެކޯޑް އެޤަވާއިދުގެ " "MG/PC04ގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް
ސް ޮ

ފޮތެއްގައި ލިޔެގެން ނުވަތަ ބިންކާޑުގައި ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް ބޭނުން ޮކށްގެން އަޕްޑޭޓްކޮށް
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .2.4.4ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް
 .2.4.4.1ކައުންސިލްގައި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދަނީ "ވިޔަ" ޮމޑިއުލްއިންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.4.2ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޒިންމާ ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.4.3ފައިސާ ނުދައްކާ ބިލުތަކާ ފައިސާ ދައްކާފައި ހުރި ބިލުތައް ވަކިން ފައިލެއްގައި ބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.4.4ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނ
ނ ނުދާކަ ް
 .2.4.4.5ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވަމު ް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.4.6ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ބަލަހައްޓައި އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.4.7ވައުޗަރއިން ޚަރަދު ޮކށްފައިވަނީ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ހިމަނައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.4.8ވައުޗަރުން ޚަރަދު ޮކށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް
2.4.4.5

ތަފްޞީލު
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ( 4.07ރ) ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވުނު
ފައިސާގެ ރިޕޯޓް  MG/BC05ގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއް ޮގތަށް ތައްޔާރު ޮކށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .2.4.6ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު
 .2.4.6.1ކައުންސިލްގައި ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަހައްޓަނީ ތިޖޫރީގައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.6.2ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ބަހައްޓަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދައާ އެކުގައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.6.3ތިޖޫރީ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.6.4ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުންނަ ފައިސާގެ ހިސާބު ބަލަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.6.5ތިޖޫރީ ރިޕޯޓުގެ ބާކީ ޖުމްލަ އާއި ނަގުދު ފައިސާއާއި ޗެކުން ހުރި ޖުމްލަ އާއި ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.6.6ތިޖޫރީގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ޮކށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.6.7ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ޮކށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.6.8ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ވަކި މުވައްޒަފަކާ މަތި ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް
2.4.6.6

ތަފްޞީލު
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ( 6.22ށ) ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ މަހެއްގެ ނިޔަލަށް
ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ހުރިފައިސާގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ޮކށް ،ޗެކުން ހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލު ،ޗެކު
ނަންބަރުތަކާއި ،ޗެކުގެ ތާރީޚު އަދި ނަގުދު ފައިސާއިން ހުރި އަދަދު އެނގޭނެ ޮގތަށް ރިޕޯޓް
ތައްޔާރު ޮކށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .2.4.7އާމްދަނީ ފައިސާ
 .2.4.7.1ކައުންސި ލްގައި އާމްދަނީ ލިބޭ ކަންކަމުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.7.2ކޮންމެ ދުވަހަކު ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބު ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.7.3ލިބޭ ފައިސާގެ މަސްދުވަހު ރިޕޯޓް ބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.7.4ލިބޭ ފައިސާގެ އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.7.5ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަފައިސާ ވަގުތު އޮއްވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނ
ޓކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ބަޖެޓް/ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ނޫންކަ ް
 .2.4.7.6ސް ޮ
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.7.7ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ މަހުންމަހަށް ޖަމާކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .2.4.8ބަޖެޓް އަދި އައިޓަމްބާކީ ރިޕޯޓްތައް
 .2.4.8.1އެކައުންޓްބާކީ މަހުންމަހުން ބާކީކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.8.2މަހަކު އެއްފަހަރު އެކައުންޓް ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރު ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނ
 .2.4.8.3ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ައދި ބަޖެޓް ބާކީ  /އައިޓަމް ބާކީ ރިޕޯޓް ިފނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ނު ޮފނުވާކަ ް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

2.4.8.3

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  6.25ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ 20
(ވިހި)ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ބަޖެޓް ބާކީ  /އައިޓަމް ބާކީ
ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ައށް ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .2.4.9ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ
 .2.4.9.1ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .2.4.9.2މާލިއްޔާތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއް ޮގތަށް ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖަހާފައިވާކަން ފާޙަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.9.3ހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.9.4ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންގާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.9.5ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގައި ޖަހާފައިވާ އިންވެންޓްރީ ނަންބަރާއި ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

.2.4.10

ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާން

.2.4.10.1

ކައުންސިލްގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ޮކށްފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

.2.4.10.2

ކައުންސިލްގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން  2021މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް

ހުށައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ނ
 .2.5ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަ ުފންގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓު ް
 .2.5.1ކައުންސިލަރުނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ސިސްޓަމްގައި ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެހެންނަމަވެސް މަސްދުވަހުގެ
ޙާޞިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.2ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލު އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ޗުއްޓީ ނަގަމުންދަނީ ތާވަލާއި
އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.3ކައުންސިލަރުން ގަޑި ޖެހިއްޖެނަމަ މުސާރައިން ގަޑީ ލާރި އުނިކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.4މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓް ( )2021ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.5ކަނޑައެޅިފައިވާ

މުއްދަތުގައި

ސްޓާފް

އެޕްރެއިޒަލް

()2020

ހަދާފައިވާކަމާއި،

މުއްދަތުގައި

މާކްސްދެވިފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.6ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރސަނަލް ފައިލް އެކުލަވާލައި ފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލް ޮކށްގެން
ރައްކާތެރިކާމާއިއެކު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
 .2.5.7ވަޤުތީ އަދި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ރިކޯޑް ކާޑު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާކަމާއި ފައިލްގައިވާ ލިއުންތަކުގައި
ތަރުތީބު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
 .2.5.8ވަޤުތީ އަދި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ރެކޯޑް ފައިލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.9ދަތުރު ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
 .2.5.10އޮފީހުގައި މިވަގުތު ތިބި ވަޤުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން އުޅެފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ވަޤުތީ
މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.11މުވައްޒިފުން ގަޑި ޖެހުމުން ޤަވާއިދާއި އެއް ޮގތަށް މުސާރައިން ގަޑީ ލާރި އުނިކުރެވުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.12ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީޗުއްޓީރެކޯޑް އަދި އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑް ތައްޔާރު ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.13ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތަށް ވަޒީފާ ބަޔާން އެކުލަވާލާފައިވާކަމާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .2.5.14ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.15ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.16ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް އަދި ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްއިދާރާ ހުޅުވުމުގެ ހުއްދައިގެ ރެކޯޑް ރަނގަޅަށް
ބެލެހެއްޓިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.17ކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ރެކޯޑް ފައިލް ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކަށް ވަކި ފައިލެއް އެކުލަވާލާފައި ވާކަމާއި،

ފައިލްގައިވާ

ލިއުންތަކުގައި ތަރުތީބުނަންބަރު ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.18ކައުންސިރުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

2.5.1

ސ ސިސްޓަމްއެއް މެދުވެރިކޮށް
ކައުންސިރަނުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުން އެޓެންޑެން ް
ކަމާއި ގުޅުންހުރި މުވައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯއްދަވައިގެން އީ-އެޑްމިން ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން
ބެލެހެއްޓޭން އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ .އަދި ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.

2.5.9

ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ( 8.14ހ) ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ރާއްޖެއާއި ،ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުގެ "ދަތުރު ރިޕޯޓު" އެދަތުރެއް ނިމޭތާ ،ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެ އޮފީހަކަށް ހުށައެޅުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ޓން
 .2.6ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި ކޮ ެމޓީތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއް ު
 .2.6.1ބިޑް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަމާއި ،ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.6.2ބިޑް ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރު ކުރާކަމާއި ،ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔެފައިވާކަމާއި ،ކޮމެޓީގެ ލިއުންތައް ފައިލްކޮށް
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާޙަގަކުރެވުނެވެ.
ނ
 .2.6.3ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެހެންނަމަވެސް މޮނިޓަރކުރެ ުވ ު
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހިފައިނުވާކަމުގައި ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ނ ބަ ިއ
ތިންވަ ަ
 .3ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް
ނ
 .3.1މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް ބެލެހެއްޓު ް
 .3.1.1ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުމާއި ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ގުޅިގެން ފެން ހެދޭތަންތަނަށް ފަސް އެޅުމާއި ލެވެލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ނ
ށ ފެންވަރުގައި ކު ި
 .3.2އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ރަ ު
ނައްތާލުން
 .3.2.1ރަށުގައި ކުނި ޮކށި ޤާއިމްކޮށް ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކުރެވިފައިނުވާކަން
ފާހަގުކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.2.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) ގެ 2ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

އެކަށީގެންވާ

ރައްކާތެރިގޮތުގައި

ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.

ނ
ރ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގު ް
 .3.3ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާ ިއ ފެ ީ
 .3.3.1ފެރީޓާމިނަލް އެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި ،ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި އިންތިޒާމެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއް ކައުންސިލުން
ޤާއިމް ޮކށްފައިވީނަމަވެސް އުޞޫލަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި އުޞޫލަށް އަމަލު ކުރެވިފައިނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ބަނދަރު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަނީ އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ތެރެއިން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.3.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) ގެ 3ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ބަނދަރު ބެލެހެއްޓޭނޭ އިންތިޒާމެއް

ހަމަޖައްސައި ފެރީ ޓާމިނަލް ހަދައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .3.4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ
ނ
އެއްގަމު ޮތއްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓު ް
 .3.4.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ވެލި/އަކިރި/ގާ ނެގުން  2019ވަނަ އަހަރު
މަނާކުރެވިފައިވާކަމާއި ،ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ މުވައްސަސާތަކާއި ހިއްސާ ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
އަދި މޮނިޓަރު ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް އެވާރޑް
ކުރެވިފައިވާކަމާއި ،ރަށުގެ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ
 .3.5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކަރަންޓާއި ،ފެނާއި ،ފާޚާނާއާއި ،ނަ ު
ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
ނންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެ ޙިދުމަތް
 .3.5.1ރަށުގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ފެނަކަ ޯކޕަރޭޝަ ު
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ޯކޕަރޭޝަނާއި ކައުންސިލާއިމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.5.2ޕަބްލިކް ފާހާނާއެއް ރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް
ނ
ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި މުވައްސަސާތަކުން ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން ދެއްވަމުން ގެންދާކަ ް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.5.1

އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ރަށެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ފޯރުކޮށްދެނީ ،ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކަމުގައިވާ
ޙާލަތުގައި ،އެ ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ލިޔުމުން
އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .3.7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ
ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން
 .3.7.1ކައުންސިލުން ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނ ފެންވަރުމަތިކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ
 .3.7.2މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަން ީ
މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.7.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) 7ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .3.8ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަ ްއ އަރުޝީފުކުރުމާ ިއ ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީ ީމ
ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާ ެއކު،

ސލަތްތަކުގެ އެހީގައި
ލައިބްރަރީގައި ބެލެހެ ްއޓުމާއި ޒަމާނީ ެއކިއެކި ވަ ީ

ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަ ުޢލޫ ާމތު ލިބޭނޭ އިންތިޒާ ުމ ޤާއިމްކުރުން.
 .3.8.1ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތަ ްއ
ރައްކާތެރިކަމާއެކު،

ލައި ބްރަރީގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު

ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ޮކށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނުވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.8.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) 8ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ

ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ،ލައިބްރަރީގައި
ބެލެހެއްޓުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު
ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ރގެ ވަސީލަތްތަކާއި
 .3.9އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި ،ކުޅި ަވރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަ ު
ނފޫހި ިފ ުލވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
ޢާންމު ޕާކުތަކާއި މު ި
 .3.9.1ރަށުގައި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާމްކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.9.2ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި އިންތިޒާމެއް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައި އެތަންތަން
ސާފު ޮކށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ފުޓްސަލް ދަނޑަށް ފެންޖެހޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ފަރާތަކާއި
ހަވާލުކުރެވި ،ދަނޑު ފެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .3.10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި
ދ ޢަމަލުތަ ާކ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލި ޭބ
ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެ ުޅމާއި އެފަ ަ
ސ ެއހީއަށް ބޭނުންވާ
ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދި އެ ީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ުމސްކުޅިންނަށާއި ޚާއް ަ
ޒމެއް ޤާއިމްކުރުން.
ނ ނި ާ
މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓޭ ެ
 .3.10.1މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ
މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ
ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ
އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ޮކށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.10.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) 10ގައި ބަޔާން ޮކށް ަފއިވާ ގޮތަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

އި ޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް
ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދި އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން
ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .3.11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭނާއި ަތޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން
ރޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއް ޭޖގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ
ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ަ
ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަ ިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެ ިކ
ނ
ނބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ އެންމެހައި މު ާޢމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެ ްއޓު ް
ފަރާތްފަރާތުން ބި ް
 .3.11.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ
އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .3.12ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ިބމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާ ބަލަހައްޓާ
އިދާރާއަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން
 .3.12.1ބިންބިމުގެ ދަފަތަރު އެކުލަވާލައި އަދާހަމަ ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނ
 .3.12.2ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު އެއިދާރާތަކުން އެދިލެއްވުމުން ކައުންސިލު ް
ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ނ
 .3.13މިސްކިތްތައް ބެލެހެ ްއޓު ް
 .3.13.1މިސްކިތު މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން އަދި މިސްކިތް ސާފު ޮކށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.13.2މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .3.14ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެ ްއޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަ ެޖއްސުން
 .3.14.1އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާއި ޙަވާލު ޮކށްގެން ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.14.2ކަށު ކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް
ޖަމާޢަތްރެރިންނަށް އެލަވަންސް ދެމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.14.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010

3.14.2

ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ

ގެ ( 23ހ) 14ގައި ބަޔާން ޮކށް ަފއިވާ ގޮތަށް

ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއިއެކު ޖަމާއަތްތެރިންނަށް އެލަވެންސް ދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .3.15އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެ ްއޓު ާމއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން
 .3.15.1ރަށުގައި ހުރި އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަންފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.15.2ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.15.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) 15ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް

އާސާރީ

ތަންތަން

ބެލެހެއްޓުމާއި

ޘަޤާފީ

ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ދނީ އަދި ޤައުމީ
 .3.16ދީނީ ޮގތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ާފހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ީ
އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން.
 .3.16.1ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަ ޮކށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ
ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އިޙްތިފާލުތައް

ސމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި
ރވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއް ު
 .3.17މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކު ެ
ނ
ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެލެހެ ްއޓު ް
 .3.17.1ކައުންސިލުން އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމަށް ބިޑް އުސޫލުން ފަރާތަކާއި ހަވާލު ޮކށް އެފަރާތް މެދުވެރި ޮކށް މީހުން
ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގެ މަގުތައް ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި މީހުން
ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ކުނިކަހައި ސާފުކުރަނީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންކަމާއި ،ކައުންސިލުން އެކަން އިންތިޒާމްކުރުމަށް
އުޞޫލެއް ހަދައި އެއަށް އަމަލުކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ނ
 .3.18މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓު ް
 .3.18.1މަގުބައްތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ނ
ޓ ޮކންޓްރޯ ްލކުރު ް
 .3.19ޕެސް ް
 .3.19.1ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން މަދިރި މަދުކުރުމަށް ބައެއް ފެންހެދޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ވެލިއެޅިފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޓތަކާއި
ނ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ފިހާރަތަ ާކއި ހޮޓާތަކާ ިއ ރެސްޓޯރަ ް

.3.21

ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާ ިއ

ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ަކންކަން ހުރޭތޯ ބަލައިި ،އސްލާޙީ ފިޔަވަ ުޅ

އެޅުން
 .3.21.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި
ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ ބަލައި ،އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުން ނުދާކަމާއި،
އެމަސައްކަތް ކުރަނީ ސިއްޙީމަރުކަޒުންކަމަށް އަދި އެފަރާތުން އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެއެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން
ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.

 .3.22މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާ ިއ އިން ީޖނުނުލާ އެއްޗެ ިތ
ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި،
ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް
ށ
ރއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮ ް
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާ ާ
ބެލެހެއްޓުން.
 .3.22.1މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި

ދުއްވުމުގެ ކަންކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމު ޮކށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމު ޮކށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ޮކށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.22.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) 22ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި
ނލާ އެއްޗެތި
އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނު ު

ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމު ޮކށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ
އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމު ޮކށް ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .3.23ޝަރުޢި ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙު ުކމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
އެހީތެރިވެދިނުން
 .3.23.1ޝަރުޢި ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ޯކޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ
މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.

 .3.24ރަށު ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ުގޅޭ ޮގތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން
ނ
ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލު ޮކށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޮގތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެ ިކ ވުޒާރާތަކު ް
ދކުރުމާއި ،އެފަދަ ހުއްދަތަ ްއ ާބޠިލުކުރުމާއި،
ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫ ުކރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ޫ
ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ާބޠިލުކުރުން.
 .3.24.1ރަށު ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ
ޙަވާލު ޮކށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރި ޮކށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ
ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި ،އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލުކުރުމާއި ،ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން
ކުރަމުންއަންނަކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެމުންދެއެވެ.
-

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ /ސެޓްފިކެޓް ހައްދައިދިނުން

-

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ

-

އައި.ޑީ.ކާޑު ހެއްދުން

-

ގަރާޖު ހުއްދަ ދޫކުރުން

 .3.25އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަ ާމބެހޭ އިދާރާއިން
އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ތަފާސްހިސާބި ނަގައި ބެލެހެ ްއޓުމާއި ،އެސިޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ
މީސްމީހުންނާއި ،ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި ،އަދި އެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ
ނ
ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެ ްއޓު ް
 .3.25.1އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު އަޕްޑޭޓް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.25.2ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންގެ ރެކޯޑު އަޕްޑޭޓް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.25.3ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންމީހުންގެ ރެކޯޑު އަޕްޑޭޓް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.25.4ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ރެކޯޑު އަޕްޑޭޓް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

.3.26

ރަށުގައި ތިބި ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ޯފރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާ ްތތަކުގެ

ނ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފަ ިއވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި ރިޕޯޓްކުރު ް
 .3.26.1ރަށުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު އެނގޭނެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.26.2ރަށުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޒިޔާރަތް ޮކށް ޙާލަތު ބަލައި ،ކަމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް ކޮންމެ  4މަހުން
 1މަހު ރިޕޯޓް ކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.26.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 22ހޅ) ގައި ބަޔާން ޮކށްފަ ިއވާ ގޮތަށް ރަށުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ
އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ޮކށްފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު އެނގޭނެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމާއިއެކު ،ކޮންމެ  4މަހުން  1މަހު އެފަރާތްތަކަށް
ޒިޔާރަތް ޮކށް ޙާލަތު ބަލައި ،ކަމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް ރި ޯޕޓުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ނ ބަ ިއ
ހަތަރުވަ ަ
 .4ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  03ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ވާގޮތުން ރަށު ކައުންސިލުން
އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހެއެވެ.

.4.1

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާ ުބދާރީވުން

 .4.1.1ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޝަކުވާ ހުށައަޅަނީ ފޯމް އަދި ސިޓީންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.1.2ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ

ސަރވިސް ޗާޓަރގައި ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.1.3ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.1.4ޝަކުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގައި ޢަމަލު ކުރަނީ :ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވެގެން
 .4.1.5ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ  3ދުވަސްކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނ
 .4.1.6ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތައް ވަކި ފައިލެއްގައި އެމައްސަލައަކާއިގުޅޭ ބައެެެއްގައި ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓާކަ ް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .4.2ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  107-1ވަނަ މާއްދާގާއި ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ
ތަރައްޤީގެ

ޕްލޭނާއި

ލޭންޑް

ޔޫސް

ޕްލޭންއާ

ގުޅޭގޮތުން

އެޤާނޫނުގައި

ބަޔާން ޮކށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ރައްޔިތުންނާ

މަޝްވަރާކުރަންވާނެކަމަށާއި ،ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ހިންގުމުގައި ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން
ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާން ޮކށްފައިވެއެވެ.
 .4.2.1ކައުންސިލުން ތަފާތު އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގަޔާއި ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ހޯދާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.2.2ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި އަމަލު ކުރާގޮތް :ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިގެން
 .4.2.3ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް :ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ
މީހުންގެ ޢަދަދަެު މަދުވުން.
 .4.2.4ރައްޔިތުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް :ބައްދަލުވުންތަކުގައި
އަދި ލިޔެކިޔުމުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ޮކށްގެން.
 .4.2.5ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.2.6ރަށް ހިންގުމުގައި ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮންމެ 4
(ހަތަރެއް) މަހަކުން އެއްފަހަރު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުނުކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .4.2.7ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކާއި ،އެފަދަ
ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއި ،އެކި ކަންކަމުގައި ވޯޓަށް އެހުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ،އެކުލަވާލައި
އާއްމު ޮކށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

4.2.6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ()7/2010

ގެ -1

107ގެ (ނ) ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް ރަށް ހިންގުމުގައި ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް
ނިންމުމުގައި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮންމެ  (4ހަތަރެއް) މަހަކުން އެއްފަހަރު
ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
4.2.7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ()7/2010
107ގެ

(ބ)

ގައި

ބަޔާން ޮކށްފައިވާ

ގޮތަށް

ރައްޔިތުންނާ

ބައްދަލުކުރެވޭނެ

ގެ -1
އިންތިޒާމު

ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކާއި ،އެފަދަ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ
ގޮތާއި ،އެކި ކަންކަމުގައި ވޯޓަށް އެހުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ،އެކުލަވާލައި އާއްމުކުރުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ

 .4.3ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން
 .4.3.1ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމު ޮކށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ފެބްރުއަރީ( )2021މަހު ބާއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.3.2ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާފައިވާ ރައްޔަތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވީ އަހަރު()2020ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ،މާލީ ރިޕޯޓް
ރައްޔިތުންނަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.3.3ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާފައިވާ ރައްޔަތުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ( 7ހަތެއް) ދުވަސްކުރިން ފާއިތުވީ އަހަރު()2020ގެ އަހަރީ
ރިޕޯޓާއި ،މާލީ ރިޕޯޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމު ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.3.4ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމު ޮކށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ޖުލައި( )2021މަހު ބާއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.3.5ޖުލައި މަހު ބާއްވާފައިވާ ރައްޔަތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ()2022ގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ،ބަޖެޓް
ރައްޔިތުންނަށް ހުށައަޅާ ހިޔާލު ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.3.6ޖުލައި މަހު ބާއްވާފައިވާ ރައްޔަތުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ( 7ހަތެއް) ދުވަސްކުރިން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ()2022ގެ
މަސައްކަތު ތާވަލާއި ،ބަޖެޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ބ ިއ
ފަސްވަނަ ަ
ޓ
 .5އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެ ީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  56-6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކޮންމެ ރަށެއްގެ އަދި
ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލާ އެކުގައި ،އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ އެސިޓީއެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ،އެ ރަށުގެ ނުވަތަ
އެސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއެއް
ށފައިވެއެވެ.
އޮންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮ ް

.5.1

ޓ އެކުލަވާލުމާއި ކޮމެޓީ ިހންގުން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެ ީ

 .5.1.1ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަށް ( 5ފަހެއް) މެމްބަރުން  2021މެއި
17ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ
ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
#

މަޤާމް

ނަން

1

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަފްރާޙާ

ކޮމެޓީގެ ރައީސާ

2

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް

ކޮމެޓީގެ ނައިބު ރައީސާ

3

އަލްފާޟިލާ ޙަލީމާ އާދަމް

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު

4

އަލްފާޟިލާ ރުޤިއްޔާ ޝާނާ

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު

5

އަލްފާޟިލާ ޒައިނަބު އިސްމާޢީލް

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު

 .5.1.2މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާގެ މަގާމަށް ބަދަލެއް
އައިސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.3ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް އެލަވަންސް ދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.4މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ބަދަލެއް
އައިސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.5އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ހިންގާ
ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ލަފާގެ މަތިންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.6ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބަޖެޓް އޭގައި ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.7ކައުންސިލަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ މަދުވެގެން (5%ފަހެއް އިންސައްތަ) އަންހެނުންގެ
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީއާއި ޙަވާލު ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.8ރަށު ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި  ،އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުން
ކޮމެޓީގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.9އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ،ކޮމިޓީގެ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އިދާރީ އިންތިޒާމު ،ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .5.1.10އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ޙާޞިލުކުރަން ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތައް އެކަށައަޅައި އާއްމު ޮކށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.11އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ދަޢުވާއެއް ޮކށް އަދި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލާފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.12މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތެއް

ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .5.1.13ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ މުދަލާ ފައިސާ ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

5.1.13

އާމްދަނީ ހޯދުމަށާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .5.2އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޮކމެޓީގެ ަމސް ޫޢލިއްޔަތު
 .5.2.1މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން
ރަށު ކައުންސިލަށް ލަފާ ދިނުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތް :ކުނިކެހުމުގެ
މަސައްކަތް އތމ ކޮމެޓީގެ ދަށުން ކުރުމަށް ލަފާދިނުން އަދި ޒުވާނުންގެ ކުޅިވަރު އާލާކުރުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން
ދިނުމަށް ލަފާދިނުން
 .5.2.2މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ރަށުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް:
އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުން
 .5.2.3މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ރަށުގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން ވަކި ހާއްސަ މަސައްކަތެއް
ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.2.4މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން
ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް :އިޖްތިމާއީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ގޭގެއަށް ހިނގައިގެން މަޢުލޫމާތު
ދިނުން.
 .5.2.5މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރުމަށް އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން ވަކި
ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.2.6މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން ވަކި ހާއްސަ
މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނށް ލިބޭ ވަޒީފާއާއި ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞުތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކޮމެޓީއިން ވަކި
 .5.2.7މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި އަންހެނުން ަ
ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.2.8މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި އަންހެނުންނާބެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް:
އަންހެނުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނުކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

5.2.3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާގޮތަށް
ރަށުގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

5.2.5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  56-7ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ  5ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާގޮތަށް މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރުމަށް
އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

5.2.6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  56-7ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ  6ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް
ކޮމެޓީއިން މަސަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

5.2.7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  56-7ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ  7ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާގޮތަށް އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ވަޒީފާއާއި ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞުތުތައް
ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

ޮ .5.3ކމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ

ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދު

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދު

ޢަދަދު

ކެންސަލްވި ޢަދަދު
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 .5.3.1ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީ
#

ކައުންސިލަރު

1

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަފްރާހާ

2

އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު

3

އަލްފާޟިލާ ހަލީމާ އާދަމް

4

އަލްފާޟިލާ ރުގިއްޔާ ޝާނާ

5

އަލްފާޟިލާ ޒައިނަބު އިސްމާއީލް

ޙާޒިރުވާން ޖެހޭ

14
14
14
14
14

ޙާޒިރުވި

14
13
14
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09

