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ފިޚުރިސްތު
ފުރަތަމަ ބައި

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މާޙައުލު، ކައުންސިލް ހިންގުމާއި

 ..................................................................................... ކައުންސިލް

ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުންތައް

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް

ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތައް

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރި ވަޞީލަތްތަކާއި، މަސައްކަތު މާޙައުލު

މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރުމާއި، މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އުސޫލުތައް

ދެވަނަ ބައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް 
ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުންހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި 

ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭންއާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން

ވަލާއި ބަޖެޓްކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާ

ކައުންސިލްގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް

ހެއްޓުންކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމާއި، ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެ

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން

ލެހެއްޓުންކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ބެ

ތިންވަނަ ބައި

ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް
 

ތައް ހެދުމާއި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުންމަގު

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި 
ނައްތާލުން

ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގުން

ގަމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއް
ތޮއްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާންމު 
ންޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި 
ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ 
ލައިބްރަރީން ލައިބްރަރީގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި   ،ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު

އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރުން.

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި 
އި މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންޢާންމު ޕާކުތަކާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި 
ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް  ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް

ޙިމާޔަތްދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ 
މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން 
ގެ ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމު
ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން 
މުޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ އެންމެހައި

ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް 
ނުންބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދި

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން

ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން

އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން

ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ   ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް
އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން.

މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް 
ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި 
ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ ބަލައި، އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން
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މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި  ދުއްވުމުގެ 
ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން  ،ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި

އްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދު
މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ޝަރުޢި ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛު
އެހީތެރިވެދިނުން

ރަށު ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު 
ވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލާ ޙަ

ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލުކުރުން. ،އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލުކުރުމާއި ،ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ 
ގޮތެއްގެމަތިން ތަފާސްހިސާބި ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، އެސިޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، 

ރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި، އަދި އެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުންރަށްވެހިނުވެ ދި

ހަތަރުވަނަ ބައި

ވެރިވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބުދާރީވުންރައްޔިތުންގެ ބައި

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން

ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންގެ

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

ފަސްވަނަ ބައި

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމާއި ކޮމެޓީ ހިންގުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
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 މަ ބައިފުރަތަ

 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މާޙައުލު، ކައުންސިލް ހިންގުމާއި .1

 ކައުންސިލް .1.1

ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ކައުންސިލް  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ
 ބުކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.ނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާވަޤާނޫނުގެ 

 ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ. ކައުންސިލަކީ ރަށް  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ
 މެންބަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ކައުންސިލް  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ

 

 ބަރުންގެ މަޢުލޫމާތުވަނަ ދައުރުގެ މެމް ކައުންސިލްގެ  .
 މަޤާމް ނަން #
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު 
 ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ހަމީދު هللاއަބްދު 
 ކައުންސިލް މެމްބަރު ސަލީމް އާދަމް 
   
 

 ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްގެ  .
 މަޤާމް ނަން #
 ސިލްގެ ރައީސްކައުން ސަލީމް އާދަމް 
 ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ގައްޔޫމް އަބްދުލް މުސްތަފާ 
 ކައުންސިލް މެމްބަރު ހަސަން މޫސާ 
 ކައުންސިލް މެމްބަރު އާދަމް އާސިމާ 
 ކައުންސިލް މެމްބަރު ނަފްސާ އާމިނަތު 
   
 

 ޢާއްމު ބައްދަލުވުންތައްކައުންސިލްގެ  .1.2

ގައި ކައުންސިލުން ހަފްތާއަކު ވަނަ މާއްދާ އް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ
 ދުވަހުގެ  އެޖެންޑާ ޖަލްސާތަކުގެ ގައި ކައުންސިލްގެ(  ހ) )އެކެއް( ޖަލްސާ ބާއްވަންވާނޭކަމަށާއި، އަދި އެމާއްދާގެ 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ފޮނުވަންވާނޭ  ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޢާއްމުކޮށް ކުރިން

 ށް(މެއި  ން ސެޕްޓެމްބަރ  ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ) ކައުންސިލްގެ 

ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ 
 ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި 
 ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ސަބަބުން  ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު
 ކެންސަލްވި ޢަދަދު

32 29 27 02 
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 ށް(ސެޕްޓެމްބަރ  ން  މެއި  ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ) ކައުންސިލްގެ 

ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ 
 ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި 
 ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކޯ ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު
 ކެންސަލްވި ޢަދަދު

19 24 24 00 

ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ބުދަ ދުވަސްކަން  .
 އަދި ޢާއްމުކޮށް ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވެމުންދަނީ ހަފްތާގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ބައްދަލުވުމުގެ  ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ  ގެ މެއި ން  އޮކްޓޯބަރ  .

އާއްމު  ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫތެރެއިން  
ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން  ވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ ބައްދަލު
 ގެ ސެޕްޓެމްބަރ  ން މެއި އަދި  ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ 

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫތެރެއިން   ބައްދަލުވުމުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ 
 އާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ  ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 

އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ކެންސަލް ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން 
ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެނުވާވެފައި

ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  އުންސިލުން ބާއްވާފައިވާ ކަނިޔަލަށް  ގެ މެއި ން  އޮކްޓޯބަރ  .
 މެއި އަދި ން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވާކަ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިވާ  ޔަލަށްނި ގެ ސެޕްޓެމްބަރ  ން
ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ކައުންސިލްގެ 

އާންމު  ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި ނިޔަލަށް  ގެ މެއި ން  އޮކްޓޯބަރ  .
 ކުރައްވާފައި ހިއްސާ އިދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާ އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  ގެބައްދަލުވުމު

ކައުންސިލުން ނިޔަލަށް  ގެ ސެޕްޓެމްބަރ  ން މެއި އަދި  ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެނު
ދުވަސްކުރިން  އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި 

ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެނު ކުރައްވާފައި ހިއްސާ އިމެންބަރުންނާ
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާތަކުގައި ސޮއިތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .
ނިންމުންތައް ފައިލްކޮށް  ޔާ އަދިބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ، ޔަޢުމިއްއަދި ކުއްލި ކައުންސިލްގެ އާއްމު  .

ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ންތަކުގެ ޙާޟިރީކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވު .

ޢަދަދު ބެލިފައިވަނީ އަހަރީ ޗުއްޓީ، އާއިލީ ޒިންމާ، ސަލާމް އަދި ޖަލްސާތަކުގެ ޖެހޭ ކައުންސިލަރުން ޙާޟިރުވާން
 ދުވަސްތައް އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ރަސްމީ ބޭނުމަށް ވީއްލިފައިވާ 
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 ށް(މެއި  ން  އޮކްޓޯބަރ ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ) ކައުންސިލްގެ 

 ޙާޒިރުވި ޙާޒިރުވާން ޖެހޭ ކައުންސިލަރު #
 26 26 އިބްރާހިމް މުހައްމަދުރައީސް  
 21 21 ހަމީދު هللاއަބްދު ނައިބު ރައީސް 
 22 29 ސަލީމް އާދަމްލަރ ކައުންސި 
    
 
 
 

 ށް( ސެޕްޓެމްބަރ  ންމެއި  ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ) ކައުންސިލްގެ 

 ޙާޒިރުވި ޙާޒިރުވާން ޖެހޭ ކައުންސިލަރު #
 24 24 ސަލީމް އާދަމްރައީސް  
 24 24 ގައްޔޫމް އަބްދުލް މުސްތަފާ ނައިބު ރައީސް 
 24 24 ހަސަން މޫސާލަރ ކައުންސި 
 24 24 އާދަމް އާސިމާކައުންސިލަރ  
 24 24 ނަފްސާ އާމިނަތުކައުންސިލަރ  
    

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވެޑައިގެން ސޮއިކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .

ވާނަމަ އެދުވަހަށް މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހު ކައުންސިލަރަކު ސަލާމްގައި ހުންނަ .
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުހުށައަޅުއްވަމުން 

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
  ގެ(/)ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

)އެކެއް( ޖަލްސާ  ތުގެ މަތީން ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ މާއްދާގައި ވަނަ
  ބާއްވަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ގެ( /) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ވަހުގެދު  އެޖެންޑާ ޖަލްސާތަކުގެ ކައުންސިލްގެ  ގައިވާގޮތައް(  ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 
 .ލަފާދެވުނެވެ ފޮނުވުމަށް ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޢާއްމުކޮށް ކުރިން
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ އުޞޫލު )ނަންބަރު:  
ކައުންސިލްގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން )ހ(ގެ  ގެ /އ(

 ސަލާމް ކައުންސިލަރަކު ދުވަހު އޮންނަ ޖަލްސާ ނެރުމަށްފަހު އެޖެންޑާ ސާގެޖަލް
ދުވަހު  ނުކުންނަވާ މަސައްކަތަށް ބުނުއްވައިފިނަމަ، ސަލާމްގެ ޗުއްޓީއަށްފަހު އެކައުންސިލަރަކު

 ގެންދެވުމަށް ހުށައަޅުއްވަމުން ސެޓްފިކްޓެ މެޑިކަލް ސަލާމްގައި ހުންނެވި ދުވަސް/ތަކަށް 
އަދި އެދުވަސްތަކަށް މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅުއްވާނަމަ ޙަވާލާދެވުނު އުޞޫލުގެ  .ލަފާދެވުނެވެ

)ނ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެދުވަސްތަކަކީ ޙާޟިރު ނުވާ ދުވަސްތަކެއް ގޮތުގައި  
ބެލުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  

 ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް .1.3

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ލާމަރުކަޒީ ރާތައްދާއި އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.

ލި ކުއް ކައުންސިލުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫނިޔަލަށް  ގެ މެއި ން  އޮކްޓޯބަރ  .
 ގެ ސެޕްޓެމްބަރ  ން މެއި އަދި  ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ބާއްވާފައި މެއްބައްދަލުވު
ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކައުންސިލުން ނިޔަލަށް

 ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތައް .1.4

 އެއްވެސް ކައުންސިލްގެ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ  ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް ދާރީއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ފައިދާއެއް އަމިއްލަ އެމެންބަރެއްގެ ނުވަތަ ހިމެނޭ މަސްލަޙަތު ދަރިއެއްގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ އަނބިމީހާ މެންބަރެއްގެ

 އެބައްދަލުވުމެއްގައި މެންބަރަކު މިފަދަ މަޝްވަރާކުރާނަމަ ންސިލްގައިކައު ކަމަކާމެދު ދައުރެއްއޮތް ނުވަތަ
 .ބުނެފައިވެއެވެ ބައިވެރިވެގެންނުވާނެކަމަށް

 ކައުންސިލުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ނިޔަލަށް ގެ ސެޕްޓެމްބަރ ން  އޮކްޓޯބަރ  .
ރެއްގެ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެފައި ނުވާކަން ސިލަމުގައި ކައުންބައްދަލުވުއާއްމު   ބޭއްވި

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި  .

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް .1.5

 ކައުންސިލުން ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ  ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ހިރާއްޖޭގެދިވެ
 ޞައްޙަ އަމުރުތަކަކީ ހާމަނުކުރެވޭ މިގޮތަށް. ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ ޢާންމުކޮށް ކަންތައްތައް އަމުރުތަކާއި ޤަރާރުތަކާއި ފާސްކުރާ
 .އެވެނުބެލެވޭނެ ކަމުގައި އަމުރެއް

ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުޢާއްމުކުރައްވަމުން ޤަވާއިދުން ނިންމުންތައް  ހުރިހާ ކައުންސިލްގެ .

ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައިކަންކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޢާއްމުކުރަނީ  .

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
 ވަނަ  ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ރާއްޖޭގެދިވެހި 

 އަމުރުތަކާއި ޤަރާރުތަކާއި ފާސްކުރާ ކައުންސިލުން މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
 ޢާންމުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ކަންތައްތައް

ރުތަކާއި، މާލީ ހިސާބުތަކާއި އެކިއެކު ރިޕޯޓްތައް އަމު ޤަރާރުތަކާއި، ފާސްކުރާ ކައުންސިލުން 
އަދި ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި 
ވުޒާރާތަކުން ފަސޭހައިން ކޮންމެ ވަޤުތެއްގައިވެސް ބެލޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ 

ސައިޓްގައި އެމަޢުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކޮށް ކޮށް ވެބްރަސްމީ ވެބްސައިޓެއް ޤާއިމް
 ލަފާދެވުނެވެ.  ޢާއްމުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް

 
 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރި ވަޞީލަތްތަކާއި، މަސައްކަތު މާޙައުލު .1.6

 ތާވަލުގައިވާ ވާތިރީގައި ނިޔަލަށް މަހުގެ ސެޕްޓެމްބަރ  އިދާރާގައި ކައުންސިލްގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ
.ދެއެވެ މަސައްކަތްކުރަމުން މުވައްޒަފުން ފަންތިތަކުގައި

 ޢަދަދު މުވައްޒިފުންގެ ތިބި މިވަޤުތު އިދާރާގައި  ޢަދަދު މަޤާމްތަކުގެ އޮތް އޮނިގަނޑުގައި
 ޢަދަދު މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި  ޢަދަދު މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި

 0 މަންޓްމެނޭޖްސީނިއަރ   1 މެނޭޖްމަންޓްސީނިއަރ 
 1 މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް  2 މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް
 5 ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ  9 ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ
 5 ސަޕޯރޓް ސާރވިސް  7 ސަޕޯރޓް ސާރވިސް

 11 ޖުމުލަ  19 ޖުމުލަ
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 ށްދެއްވާފައިވާފާސްކޮ ގައި  މެއި  ކޮމިޝަންއިން ސާރވިސް ސިވިލް ބެލިފައިވަނީ ޢަދަދު މަޤާމްތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ
 އޮނިގަނޑުންނެވެ.

 އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި .
ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

ހުރި ވަޞީލަތްތައްކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް  .

 ޕްރިންޓަރ ފޯން ޕިއުޓަރކޮމް ވޯކް ސްޓޭޝަން 
  5 5 5 ކައުންސިލަރުން

1 
 6 8 6 މުވައްޒަފުން

     

އިދާރާގައި ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން  .
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އިމްކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާ .
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި،  

ލް ސަރވިސް އެކަށީގެންވާ ހަލުވިމިނެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސިވި
މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ހުރިހާ ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ އޮނިގަނޑުގައިވާ 

 ކަމާއިގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް ހުށައަޅުއްވައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. 
 

 ތަކާއި އުސޫލުތައްމަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރުމާއި، މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރ .1.7

ހަމަޖައްސާފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ސުޕަވައިޒަރުން މުވައްޒަފުންނަށް .

 ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާފައި ކުރުމުގެ ސުޕަރވައިޒް ބަލާ ދުވަހަށް ދުވަހުން މަސައްކަތް ޔުނިޓްތަކުގެ އަދި ސެކްޝަން .
ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން  ޕީ.އޯ.އެސް މަތްތަކަށްޚިދު މަސައްކަތްތަކާއި ކައުންސިލްގެ .
އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޗާރޓަރ  ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން  ސަރވިސް ކައުންސިލްގައި .
ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 އުސޫލުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވާފައި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ޕްރޮސެސްތަކާއި ގެހަދާފައިވާ މަސައްކަތު .
ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

ދުވަހު ޔަޢުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
 ވަނަ މާއްދާގައި  ގެ( R/: ނަމްބަރ ޤަވާއިދު) އިދުޤަވާ ސިވިލްސާވިސް ދިވެހި 

 ދުވަހަށް ދުވަހުން މަސައްކަތްތައް އިދާރާގެ މަތިން މަޝްވަރާގެ ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ ވާގޮތަށް
 ފަރާތަކީ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތު މިކަމުގެ ،ކުރުމަށާއި ކޯރޑިނޭޓް ސްޕަވައިޒްކޮށް

 ވެރިޔާގެ ޒިންމާދާރު ވާގޮތުން މާއްދާގައި ވަނަ  ގެ( / ނަމްބަރ ޤާނޫނު)
 ނިޒާމެއް ކޯޑިނޭޝަން އިދާރާގައި މަތިން މަޝްވަރާގެ ކައުންސިލްގެ ވާތީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި
 ޤާއިމްކުރުމަށް ނިޒާމެއް ސުޕަވައިޒްކުރެވޭނެ ދުވަހަށް ދުވަހުން މަސައްކަތްތައް ،ޤާއިމްކުރުމަށާއި

 .ލަފާދެވުނެވެ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، އެކަށީގެންވާ  

 ޕްރޮސެސްތަކާއި މަސައްކަތުގެ އަވަސްމިނެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަދާފައިވާ
 ލަފާދެވުނެވެ. ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މުވައްޒަފުން އުސޫލުތަކަށް ޕްރޮސީޖަރތަކާއި
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 ދެވަނަ ބައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް  .2
ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތައް 

  ބެލެހެއްޓުން

 ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭންއާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން .2.1

ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު  މަޢުލޫމާތުރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ކައުންސިލްގެ ތަ .
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ހާމަކޮށްފައި އާއްމުކޮށް

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
 ވަނަ  ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .

 ސިފަ އަމަލީ ޕްލޭންއަށް ތަރައްޤީގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ
 ހާމަކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. އާއްމުކޮށް އެއްމަހު ދެމަހުން ކޮންމެ މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ އަންނަމުންދާ

 

 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް .2.2

ޖުލައި  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު   ކައުންސިލްގެ ރުބުރީ މާއުނގޫދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތު .
މަހުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  ކައުންސިލްގެ  .
އިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފޮނުވާފަ

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ  ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި، ބަޖެޓް ނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްވަކައުންސިލްގެ  .
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫންކަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ބައިތައް ހިމަނައިގެންކަން 

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ނުވާކަން ކޮށްފައި ޚަރަދެއް ކެޕިޓަލް ފާސްނުކޮށް މަހުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓް ސެޕްޓެމްބަރ  .

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްނުކޮށް ކައުންސިލުގައި އެހެންކަމަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައި  ކައުންސިލްގެ  .
ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ގެ ކުރިޖަނަވަރީ  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  ކައުންސިލްގެ  .
 ފާސްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
 ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ހާ ބައިތައް ހިމެނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރި  ޤާނޫނުގެ
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 ކައުންސިލްގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް .2.3

ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް   ކައުންސިލްގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ .
އްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅު ޖަނަވަރީ  

)ހައެއް( މަސްދުވަހު  ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   ކައުންސިލްގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ .
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅު  ޖުލައި  ކައުންސިލުން  ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް 

އިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލަށް ހުށައަޅުއްވާފަ

 

 ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމާއި، ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން .2.4

ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .

" މޮޑިއުލް ޔަ'ވިހުއްދަދިނުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އިން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ކައުންސިލްގެ .
ފާހަގަކުރެވުނެވެ ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަން

 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމާއި ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކުރުން .2.4.3

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ގެންދާކަން ބަލަހައްޓަމުން ސްޓޮކެއް ކައުންސިލްގައި .

.ހަގަކުރެވުނެވެފާ ޙަވާލުކޮށްފައިކަން މުވައްޒަފަކާއި ވަކި ހުންނަނީ ތަކެތި ހުންނަ ގަނެފައި ސްޓޮކަށް .

 ލިބިގަތުމަށް މުދާއަދި  .ފާހަގަކުރެވުނެވެ ހުށަހަޅައިގެންކަން ފޯމް އެދޭ ލިބިގަތުމަށް މުދާ ނަގަނީ ތަކެތި ސްޓޮކުން .
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ އެއްގޮތަށްކަން ނަމޫނާއާއި ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ފޯމު އެދޭ

 ބަލަހައްޓާކަން ފައިލްކޮށް މުވައްޒަފު ބަލަހައްޓާ ރެކޯޑް ސްޓޮކް ،ލުއަސް ފޯމުގެ އެދޭ ލިބިގަތުމަށް މުދާ .
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 މާލިއްޔަތު ބަލަހައްޓަނީ ބާކީ ރެކޯޑް ގޮތުގެ ދޫކުރާ ތަކެތި ސްޓޮކުން ރެކޯޑާއި ތަކެތީގެ ގަނެވޭ ސްޓޮކަށް .
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ އެއްގޮތަށްކަން ނަމޫނާއާއި ގަވާއިދުގެ

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށްކަން މާލިއްޔަތު އޯޑަރުކުރަނީ ތަކެތިބޭނުންވާ ސްޓޮކަށް .

ފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި ސްޓޮކާއި ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ސްޓޮކް ބާކީ  .

 

 ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް .2.4.4

 މުން ގެންދަނީ "ވިޔަ" މޮޑިއުލްއިންކަންޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރަ ކައުންސިލްގައި .
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ކޮށްފައިވާކަން ޒިންމާ މުވައްޒަފަކާ ވަކި ބެލެހެއްޓުމަށް ވައުޗަރ ކުރުމުގެ ޚަރަދު ފައިސާ .

.ގަކުރެވުނެވެފާހަ ބަލަހައްޓާކަން ފައިލެއްގައި ވަކިން ބިލުތައް ހުރި ދައްކާފައި ފައިސާ ބިލުތަކާ ނުދައްކާ ފައިސާ .

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ކުރާކަން ތައްޔާރު ރިޕޯޓް ކުރެވުނު ފައިސާގެ ޚަރަދުބަޖެޓުން  ކައުންސިލްގެ .
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވަމުން ގެންދާކަން  ރިޕޯޓް ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ ކައުންސިލްގެ .
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ގެންދާކަންނު ކުރަމުން އަޕްޑޭޓް ލަހައްޓައިބަ އައިޓަމްބާކީ ކައުންސިލްގެ .

 ހިމަނައިގެންކަން އަސްލު ލިޔުންތަކުގެ ބޭނުންވާ ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ވައުޗަރއިން .
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ލިބިގެންކަން ހުއްދަ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ވައުޗަރުން .

 ންސިލްގެ ލަފާއަތޮޅު ކައު

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަޖެޓް ޚަރަދު ހިސާބުތައް  ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  

 ކުރާ މަހަކު )ހ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އެޤަވާއިދުގެ 
 އެމަހެއްގެ ފެށުނީއްސުރެ އަހަރު ،އާއި ޖުމްލަ ދުގެޚަރަ ހިނގި އެމަހަކު) ހިސާބު ޚަރަދުތަކުގެ

 ވަކިވަކިން އައިޓަމްތައް އެކި( އެނގޭނޭގޮތަށް ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ހިނގާފައިވާ ނިޔަލަށް
 އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  

 
 ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު .2.4.6

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ތިޖޫރީގައިކަން ބަހައްޓަނީ ފައިސާ ބޭނުންވާ ބަހައްޓަން ގޮތުން ވަގުތީ ކައުންސިލްގައި .

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ އެކުގައިކަން ހުއްދައާ ވެރިއެއްގެ ބަހައްޓަނީ ފައިސާ ތިޖޫރީގައި .

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ނުވާކަން ބަހައްޓާފައި ފައިސާ ތަނެއްގައި އެއްވެސް އެހެން ނޫން ތިޖޫރީ .

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ދާކަން ބަލަމުން ހިސާބު ފައިސާގެ ހުންނަ ޖޫރީގައިތި ނިޔަލަށް ހަފުތާއެއްގެ ކޮންމެ .

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ދިމާވާކަން އާއި ޖުމްލަ ހުރި ޗެކުން ފައިސާއާއި ނަގުދު އާއި ޖުމްލަ ބާކީ ރިޕޯޓުގެ ތިޖޫރީ .

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ވަމުން ނުދާކަންފޮނު މިނިސްޓްރީއަށް ފިނޭންސް ތައްޔާރުކޮށް މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތިޖޫރީގެ .

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ކަންނޫން އެއްގޮތަށް ނަމޫނާއާއި ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް .

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ މަތިކޮށްފައިވާކަން މުވައްޒަފަކާ ވަކި ޒިންމާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ތިޖޫރީ .

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
 މަހެއްގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  

 ފައިސާގެ ހުރި ޗެކުން ،ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓު ހުރިފައިސާގެ އޮފީހުގައި ނުވަތަ ތިޖޫރީގައި ނިޔަލަށް
 އެނގޭނެ އަދަދު ހުރި ފައިސާއިން ނަގުދު އަދި ތާރީޚު ޗެކުގެ ،ނަންބަރުތަކާއި ޗެކު ،ތަފްޞީލު

ގޮތަށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމަށް 
 ލަފާދެވުނެވެ.
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)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް  ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  
 ތައްޔާރުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް MG/BC24އެޤަވާއިދުގެ 

  
 

 އާމްދަނީ ފައިސާ .2.4.7

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ގެންދާކަން ބަލަހައްޓަމުން ދަފްތަރު ކަންކަމުގެ ލިބޭ އާމްދަނީ ކައުންސިލްގައި .

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ބަލަހައްޓާކަން ކައުންސިލުން ހިސާބު ފައިސާގެ ލިބޭ ކައުންސިލަށް ދުވަހަކު ކޮންމެ .

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ބަލަހައްޓާކަން ރިޕޯޓް މަސްދުވަހު ފައިސާގެ ލިބޭ .

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ބަލަހައްޓާކަން ރިޕޯޓް ދުވަހުގެ އަހަރު ފައިސާގެ ލިބޭ .

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެމުން ނުދާކަން ޖަމާކުރަ އެކައުންޓަށް އޮއްވާ ވަގުތު ބަލައިގަންނަފައިސާ ކައުންސިލަށް .

ތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ބަޖެޓް/ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަ .
ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ރަމުން ނުދާކަންޖަމާކު މަހުންމަހަށް ފައިސާ ލިބޭ ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ ސަރުކާރުގެ .

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
އުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ކަ .

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ޤަވާއިދުގެ 
 އާމްދަނީގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ  ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ .

 ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގައި އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.  ލިބޭ ގޮތުގައި
  

 
 ބަޖެޓް އަދި އައިޓަމްބާކީ ރިޕޯޓްތައް .2.4.8

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ބާކީކުރާކަން މަހުންމަހުން އެކައުންޓްބާކީ .

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ކުރާކަން ރުތައްޔާ ސްޓޭޓްމަންޓް ރީކޮންސިލިއޭޝަން އެކައުންޓް އެއްފަހަރު މަހަކު .

 މިނިސްޓްރީއަށް ފިނޭންސް ރިޕޯޓް ބާކީ އައިޓަމް/  ބާކީ ބަޖެޓް އަދި ސްޓޭޓްމަންޓް ރީކޮންސިލިއޭޝަން .
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ފޮނުވާކަންނު

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
ންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ ގައި ބަޔާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  

)ވިހި(ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ބަޖެޓް ބާކީ / އައިޓަމް  
 ބާކީ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
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 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ .2.4.9

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ގެންދާކަން ބަލަހައްޓަމުން ރަޖިސްޓަރީ ހަރުމުދަލުގެ ގައިއިދާރާ ކައުންސިލްގެ .

 ޖަހާފައިވާކަން ނަންބަރު އިންވެންޓްރީ ހަރުމުދަލުގައި އެއްގޮތަށް ނަމޫނާއާއި ޤަވާޢިދުގެ މާލިއްޔާތު .
.ފާޙަގަކުރެވުނެވެ

 އެއްގޮތަށްކަން ނަމޫނާއާއި ގަވާއިދުގެ ތުމާލިއްޔަ ގެންދަނީ ބަލަހައްޓަމުން އެކުލަވާލައި ރަޖިސްޓަރީ މުދަލުގެ ހަރު .
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ގެންގާކަން ކުރަމުން އަޕްޑޭޓް ގަވާއިދުން ރަޖިސްޓްރީ ހަރުމުދަލުގެ .

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގައި ޖަހާފައިވާ އިންވެންޓްރީ ނަންބަރާއި ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .

 
 ލްގެ މާލީ ބަޔާންކައުންސި .2.4.10

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކައުންސިލްގެ  .

މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން  ކައުންސިލްގެ  .
އޮފީހަށް ހުށައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުންކައުންސި .2.5

އަދި  .ފާހަގަކުރެވުނެވެ މުންދާކަންބަލަހައްޓަ އިފޮތުގަ އި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީކައުންސިލަރުނާ .
އަދި ޙާޞިރީ  ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރު ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ރިޕޯޓް ތައްޔާ
ޗުއްޓީ  ނަމަވެސްކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލު އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  .

ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫން ނަގަމުންދަނީ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ އުނިކުރެވޭކަން ރިލާ ގަޑީ މުސާރައިން ޖެހިއްޖެނަމަ ގަޑި ކައުންސިލަރުން .
( ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓް ) .
 މާކްސްދެވިފައިވާކަން މުއްދަތުގައި ،ހަދާފައިވާކަމާއި () އެޕްރެއިޒަލް ސްޓާފް މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ .

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ
 މުވައްޒަފަކާއި ވަކި ފައިލްތައް އެކުލަވާލައި ފައިލް ޕަރސަނަލް ވައްޒަފަކަށްމު ކޮންމެ ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ .

. ކުރެވުނެވެ ފާހަގަ ގެންދާކަން ބަލަހައްޓަމުން ރައްކާތެރިކާމާއިއެކު ޙަވާލްކޮށްގެން
 އިލްގައިވާފަ ޖަހާފައިވާކަމާއި ނަންބަރު ކާޑު ރިކޯޑް ފައިލްތަކުގައި ޕަރސަނަލް މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ އަދި ވަޤުތީ .

. ކުރެވުނެވެ ފާހަގަ ޖަހާފައިވާކަން ނަންބަރު ތަރުތީބު ލިއުންތަކުގައި
 ހިމެނިފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ހިމަނަންޖެހޭ ފައިލްގައި ރެކޯޑް ޕަރސަނަލް މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ އަދި ވަޤުތީ .

ށް އަދާހަމަކޮށް މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން އަހަރުން އަހަރަ.ފާހަގަކުރެވުނެވެ
ލެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

. ކުރެވުންވެ ފާހަގަ ތައްޔާރުކުރާކަން ރިޕޯރޓް ދަތުރު އަދި ބަލަހައްޓާކަމާއި ހާޟިރީ ދަތުރު .



 16ގެ  33ފްޙާ: ސަ  

 ހިމެނޭގޮތަށް މާތުމަޢުލޫ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ އުޅެފައިވާ ކުރިން މުވައްޒަފުންނާއި ވަޤުތީ ތިބި މިވަގުތު އޮފީހުގައި .
.ވެފާހަގަކުރެވުނެ ދާކަން ބަލަހައްޓަމުން އެކުލަވާލާ ރަޖިސްޓަރީއެއް މުވައްޒަފުންގެ ވަޤުތީ

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ އުނިކުރެވުންދާކަން ލާރި ގަޑީ މުސާރައިން އެއްގޮތަށް ޤަވާއިދާއި ޖެހުމުން ގަޑި މުވައްޒިފުން .

 ތައްޔާރުކޮށް ރެކޯޑް ޗުއްޓީގެ ޒިންމާ އާއިލީ އަދި ޓީރެކޯޑްއަހަރީޗުއް މުވައްޒަފުންގެ ކައުންސިލަރުންނާއި .
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ގެންދާކަން ބަލަހައްޓަމުން

 އެއްބަސްވުން ވަޒީފާގެ އެކުލަވާލާފައިވާކަމާއި ބަޔާން ވަޒީފާ ގޮތަށް ޤަވާޢިދުގައިވާ ސިވިލްސަރވިސް .
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ އެކުލަވާލާފައިވާކަން

ން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ގެންދާކަނު ބަލަހައްޓަމުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ޒަފުންމުވައް ރަސްމީގަޑީގައި .

. ފާހަގަކުރެވުނެވެ ވާކަންނު ބަލަހައްޓާފައި ރެކޯޑް ބޭރަށްދާ ހުސްވަގުތަށްމުވައްޒަފުން  ރަސްމީގަޑީގައި .

. ފާހަގަކުރެވުނެވެ ބެލެހެއްޓިފައިވާކަން ރަނގަޅަށް ރެކޯޑް އިދާރާހުޅުވާލެއްޕުމުގެ ކައުންސިލްރަސްމީ ގަޑީގައި  .
ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން  ހުއްދައިގެ ހުޅުވުމުގެ ކައުންސިލްއިދާރާ ނަމަވެސް ނުރަސްމީގަޑީގައި

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
  ،ވާކަމާއި އެކުލަވާލާފައި ފައިލެއް ވަކި ކައުންސިލަރަކަށް ކޮންމެ ފައިލް ރެކޯޑް ޕަރސަނަލް ކައުންސިލަރުންގެ .

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ވާކަންނު ޖަހާފައި ތަރުތީބުނަންބަރު ތަކުގައިލިއުން ފައިލްގައިވާ
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ވާކަންނު ހިމެނިފައި ލިޔެކިޔުންތައް ހިމަނަންޖެހޭ ކައުންސިރުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައި .

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
 ނަ ގޮތުގައިމެދު ނުކެނޑި ދިނުމަށް ކައުންސިލަރުންނާއިއެންމެ ފުރިމަ ޚިދުމަތްތައް ދޭ އިދާރާއިން 

 ގެންދިއުމަށް އަމަލުކުރަމުން ޝެޑިއުލްއަށް އެކުލަވާލާއި ޝެޑިއުލް ޗުއްޓީ އަހަރީ މުވައްޒަފުންގެ
 .ލަފާދެވުނެވެ

 ބާބުގެ ވަނަ  ގެ( R/: ނަމްބަރ ޤަވާއިދު) ޤަވާއިދު ސިވިލްސާވިސް ދިވެހި 
 ޕާރސަނަލް މުވައްޒަފުންގެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) ދާގެމާއް ވަނަ 

 ހިމެނުމާއިއެކު ވަޒީފާން ބަޔާން ފަދަ ލިޔުންތައް އަދާހަމަކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ފައިލްތަކުގައި
 ވަނަ  ގެ( R/: ނަމްބަރ ޤަވާއިދު) ޤަވާޢިދު ސިވިލްސަރވިސް ދިވެހި 

 ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭރަށްދާރެކޯޑް މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގައި ގޮތަށް އިވާގަ( ހ) މާއްދާގެ
 .ލަފާދެވުނެވެ

 ވަނަ  ގެ( R/: ނަމްބަރ ޤަވާއިދު) ޤަވާޢިދު ސިވިލްސަރވިސް ދިވެހި 
 ރެކޯޑް ބޭރަށްދާ ހުސްވަޤުތައް މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގައި ގޮތަށް ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ
 .ލަފާދެވުނެވެ އްޓުމަށްބެލެހެ

 ބާބުގެ ވަނަ  ގެ( R/: ނަމްބަރ ޤަވާއިދު) ޤަވާއިދު ސިވިލްސާވިސް ދިވެހި 
 ރަސްމީގަޑީގައި ގޮތުގެމަތިން ޤަވާއިދުގައިވާ ހިންގާ ލކައުންސިލް ،މާއްދާއާއި ވަނަ 

 އިދާރާހުޅުވާ ކައުންސިލް ނުރަސްމީގަޑީގައިއިއެކު ރެކޯޑާ ލެއްޕުމުގެ ހުޅުވާ އިދާރާ ކައުންސިލް
 ގެންދިޔުމަށް ބަލަހައްޓަމުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ޤަވާއިދުން އެކުލަވާލައި ފޮތް ހުއްދައަށްއެދޭ ލެއްޕުމުގެ

 .ލަފާދެވުނެވެ
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 ވަކި ފައިލްއެއް ކައުންސިލަރަކަށް ކައުންސިލަރުންގެ ޕާސަލަން ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންމެ 
ޖަހަމުން  ނަންބަރު ލިއުންތަކުގައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ގައިވާފައިލް، އެކުލަވާލުމާއިއެކު

 ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
ކައުންސިލަރުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނުމަށް  

ލަފާދެވުނެވެ.
  

 

 ޓުންކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއް .2.6

ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިންކަން  ،އެކުލަވާލާފައިވާކަމާއި ކޮމިޓީއެއް ބިޑް .
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ޔައުމިއްޔާތައް ކޮމެޓީގެ ނަމަވެސްކުރަމުން ނުދާކާން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ތައްޔާރު އެޖެންޑާ ބިޑް ކޮމެޓީގެ .
.ފާޙަގަކުރެވުނެވެ ގެންދާކަން ބަލަހައްޓަމުން ފައިލްކޮށް ތައްލިއުން ކޮމެޓީގެ ،ލިޔެފައިވާކަމާއި

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
K-:ނަންބަރު)  ސަރކިއުލަރ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ  C I R)ެއެނެކްސް ގ 

 ކޮމެޓީގެ ޑްބި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ގެ"އުޞޫލު ހިންގާ ކޮމެޓީ ބިޑް" ގައިވާ
P ގައިވާ ޖަދުވަލު ސަރކިޔުލަރގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ދައުލަތުގެ ،ޔަޢުމިއްޔާ R ްފޯމެޓަށ، 

P އަދި ،ބެލެހެއްޓުމަށާއި ލިޔެ R ިނިންމުންތައް ބިޑްކޮމެޓީގެ އެއްގޮތަށް ފޯމެޓާއ 
ންޑާ އަދި ބިޑްކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެ .ލަފާދެވުނެވެ ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުކުރަމުން

 ތައްޔާރުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
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 ތިންވަނަ ބައި
 

 ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް .3

 މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން .3.1

ކައުންސިލުން މަގުތަކަށް ވެލިއަޅައި ލެވެލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .

ގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ރަށު އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތު .3.2
 ފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުން

ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާކަށް  ކުނި ފެންވަރުގައި ރަށުގައި ކުނި ކޮށި ޤާއިމްކޮށް ރަށު .
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ހިންގުންބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި  .3.3

އުޞޫލެއް ކައުންސިލުން ޤާއިމްކޮށްފައި  މުގެފެރީޓާމިނަލް އެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި، ބަނދަރު ބެލެހެއްޓު .
ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ގެހިންގުމު އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބަނދަރު ބެލެހެއްޓޭނޭ  ގޮތުގެ މަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިގެ ( ހ)  ގެ(  /
 .ލަފާދެވުނެވެ ދިނުމަށް ޚިދުމަތް އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ފެރީ ޓާމިނަލް ހަދައި ހިންގުމުގެ

  
 

ން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރު .3.4
 ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 ގިރުން ރަށް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގެތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ .
 ކަނޑުތޮށިގަނޑު ތޮއްޓާއި އެއްގަމު ރަށުގެވެ. އަޅަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެ ފިޔަވަޅު ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި

ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މަރާމާތުކޮށް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާގެ  .3.5
 މު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންނިޒާމުފަދަ ޢާން

ރަށުގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .

ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި މުވައްސަސާތަކުން ބޭނުންވާ  .
ދެއްވަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި  .3.7
 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން

ދެމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލުން ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް .

ފަހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހަކާއި  ފެންވަރުމަތިކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފަންނީ އަދި ތަޢުލީމީ މީހުންގެ ބޮޑެތި .
ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  

 އަދި ތާރީޚީ ރަށުގެ އަރުޝީފުކުރުމާއި ލިޔުންތައް މީރަސް ރަށުގެ ހިންގުމާއި ލައިބްރަރީ ރަށުގެ .3.8
 އެކިއެކި ޒަމާނީ ބެލެހެއްޓުމާއި ލައިބްރަރީގައި  ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު ލިޔެކިޔުންތައް ޤަދީމީ

 .ޤާއިމްކުރުން އިންތިޒާމު ލިބޭނޭ މަޢުލޫމާތު އެކިއެކި ލައިބްރަރީން އެހީގައި ވަސީލަތްތަކުގެ

ރެވެމުން ނުދާކަން އަރުޝީފުކު ލިޔުންތައް ރަސްމީ ރަށުގެ އިމްކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި،ޤާ ލައިބްރަރީއާއްމު  ރަށުގެ .
ކެއް ނެތްކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢޫލޫމާުތު ލިޔެކިޔުންތަ ޤަދީމީ އަދި ތާރީޚީ ރަށުގެ ފާޙަގަކުރެވުނެވެ. އަދި

 ދެއްވައެވެ.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ އްޖޭގެދިވެހިރާ 

 ހިންގުމާއި ލައިބްރަރީ ރަށުގެ  ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ)  ގެ(  /
 ލިޔެކިޔުންތައް ޤަދީމީ އަދި ތާރީޚީ ރަށުގެ އަރުޝީފުކުރުމާއި ލިޔުންތައް ރަސްމީ ރަށުގެ

 އެހީގައި ވަސީލަތްތަކުގެ އެކިއެކި ޒަމާނީ ބެލެހެއްޓުމާއި ލައިބްރަރީގައި  ،ކުރައްކާތެރިކަމާއެ
 .ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ އިންތިޒާމު ލިބޭނޭ މަޢުލޫމާތު އެކިއެކި ލައިބްރަރީން
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 އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ .3.9
 ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ރަށުގައި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާމްކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .

 ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި އިންތިޒާމެއް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައި ބިންތައް ދަނޑުތަކާއި ޢާންމު ކުޅިވަރުކުޅޭ .
ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
. 

 
 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ،މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ  ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ)  ގެ(  /
 ޢާންމު ވަސީލަތްތަކާއި ކުޅިވަރުގެ ބެލެހެއްޓުމާއި ބިންތައް ދަނޑުތަކާއި ޢާންމު ރުކުޅޭކުޅިވަ

 .ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ ޚިދުމަތްތައް މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޕާކުތަކާއި
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ  .3.10
ކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ މަރު

ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި 
ޓޭނެ ނިޒާމެއް ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއް

 ޤާއިމްކުރުން.

 ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ .
 ޢަމަލުތަކާ އެފަދަ އެޅުމާއި ފިޔަވަޅު ހުއްޓުވުމަށް އަނިޔާތައް ހިންގާ ގޭތެރޭގައި ހިންގުމާއި މަރުކަޒު ޚިދުމަތްދޭނެ

 އެހީއަށް ޚާއްސަ މުސްކުޅިންނަށާއި އިފޯރުކޮށްދިނުމާ އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދި ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ޔާއަނި ގުޅިގެން
ޤާއިމްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ  ނިޒާމެއް ބެލެހެއްޓޭނެ މީހުން އެފަދަ އެހީތެރިވެދީ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ

މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ންސިލްގެ ލަފާއަތޮޅު ކައު

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .

 އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ)  ގެ(  /
 ހިންގާ ގޭތެރޭގައި ހިންގުމާއި މަރުކަޒު ދުމަތްދޭނެޚި ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ ގޮތުގެމަތިން
 ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އަނިޔާ ގުޅިގެން ޢަމަލުތަކާ އެފަދަ އެޅުމާއި ފިޔަވަޅު ހުއްޓުވުމަށް އަނިޔާތައް
 ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްސަ މުސްކުޅިންނަށާއި އިފޯރުކޮށްދިނުމާ އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދި
 .ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ ނިޒާމެއް ބެލެހެއްޓޭނެ މީހުން އެފަދަ އެހީތެރިވެދީ މީހުންނަށް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ  .3.11
ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި 

މާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި
އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން 

 އެންމެހައި މުޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން ހިންގާ

 ވުޒާރާއިން ބިމާބެހޭ ގޮތުގެމަތިން ތަޢާރުޟުނުވާ ޕްލޭނާއި ޔޫސް ލޭންޑް ޤާނޫނާއި ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .
 ގެއިމާރާތްކުރުމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ޢިމާރާތްތައް ބިމާއި ދޫކުރުމާއި ބިން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ

 ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ އެންމެހައި ވާހަދާފައި މިނިސްޓްރީތަކުން ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދުތަކާއި
 ފަރާތްފަރާތުން އެކިއެކި ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނުގައިވާ ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަލަހައްޓައި ކަންކަން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން  ރެކޯޑުތައް މުޢާމަލާތުތަކުގެ އެންމެހައި ހިންގާ ގުޅޭގޮތުން ބިންބިމާ
ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާ  .3.12
 ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުމުގެ ދަފަތަރު އެކުލަވާލައި އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ބިންބި .

މަޢުލޫމާތު އެއިދާރާތަކުން އެދިލެއްވުމުން  ބޭނުންވާނެ އިދާރާއަށް ބަލަހައްޓާ އެކުލަވާ ދަފްތަރު ޤައުމީ ބިމާބެހޭ .
ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ސިލްގެ ލަފާއަތޮޅު ކައުން

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .

 އެކުލަވައި ދަފްތަރު ބިންބިމުގެ   ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ)  ގެ(  /
 ބޭނުންވާނެ އިދާރާއަށް ބަލަހައްޓާ އެކުލަވާ ތަރުދަފް ޤައުމީ ބިމާބެހޭ ބެލެހެއްޓުމާއި އެދަފްތަރު
 .ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ މަޢުލޫމާތު
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 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން .3.13

މިސްކިތު މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .

މުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރު .

 

 ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން .3.14

އަހަރު އެއްފަހަރު އާއްމުކޮށް އިއުލާންކޮށް ބަޔާކާއި ޤަބުރުސްތާނު ބަލަހައްޓަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  .
ކުރެވުނެވެ.ފާހަގަ ޙަވާލުކޮށްގެންކަން

ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކަށު ކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ .

 އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން .3.15

ވެއެވެ.ރަށުގައި އާސާރީ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި .

ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އެހީތެރިކަން  ދިރުވައި ކަންކަން ޘަޤާފީ .
ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ  .3.16
 ބޭއްވުން. އަދި ޤައުމީ  އިޙްތިފާލުތައް

  ޤައުމީ އަދި ދީނީ ފާހަގަކޮށް މުނާސަބަތުތައް ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ޤައުމީގޮތުން ދީނީގޮތުންނާއި .
ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުން  އިޙްތިފާލުތައް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .

 ޤައުމީގޮތުން ނީގޮތުންނާއިދީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ)  ގެ(  /
 އިޙްތިފާލުތައް  ޤައުމީ އަދި ދީނީ ފާހަގަކޮށް މުނާސަބަތުތައް ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

 .ގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެބޭއްވުމު
  

މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން  .3.17
 ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އި އެމުވައްޒަފުން ކައުންސިލުން އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާ .
މެދުވެރިކޮށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގެ މަގުތައް ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވާކަން 
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އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ކުނިކަހައި ސާފުކުރަނީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންކަމާއި، ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 
ޒާމްކުރުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް/އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލުން އެކަން އިންތި

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .

 ސާފުކުރެވޭނެ ކުނިކަހައި ގޮތަށް މަގުމަތި ށްފައިވާބަޔާންކޮ ގައި( ހ)  ގެ(  /
 ޒީނަތްތެރިކޮށް ރަށް ދެމެހެއްޓުމާއި ސާފުތާހިރުކަން ރަށުގެ ހަމަޖެއްސުމާއި އިންތިޒާމެއް
 .މުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެބެލެހެއްޓު

  

 މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން .3.18

ޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް މަގު ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއް .
ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން .3.19

ކައުންސިލުން  ސިއްހީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން  .
ގަކުރެވުނެވެ.ހިންގާފައި ވާކަން ފާހަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި  .3.21
ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ 

 ބަލައި، އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން

 ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ހާރަތަކާއިފި ،ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  އިސްލާޙީ ،ބަލައި ހުރޭތޯ ކަންކަން މާރުކޭޓުތަކުގެ ޢާންމު  ގެސްޓްހައުސްތަކާއި

ރިކަމަށް ކައުންސިލުން ކުރަމުން ނުދާކަމާއި، އެމަސައްކަތް ކުރަނީ ސިއްޙީމަރުކަޒުންކަމަށް އަދި އެފަރާތުން އެހީތެ
އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެއެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.
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 އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުލީ މަގުމަތީގައި ހިނގައިއުޅުމާއި މީހުން މަގުމަތީގައި .3.22
 އިންތިޒާމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން ތްވާއެއްގޮ ޤާނޫނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ދުއްވުމުގެ  އެއްޗެތި

 އުޅަނދުފަހަރުން ދުއްވާ ކަނޑުގައި އެއްގަމާއި ފީނަގައިގެން އަތުން ޢާންމުންގެ ،ބެލެހެއްޓުމާއި
 އެއްގޮތްވާ މިންގަނޑުތަކާ ކަނޑައަޅާ ވުޒާރާއިން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ދޭ

 .ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން

 ދުއްވުމުގެ  އެއްޗެތި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުލީ މަގުމަތީގައި ހިނގައިއުޅުމާއި މީހުން ގައިމަގުމަތީ .
 އަތުން ޢާންމުންގެ ،ބެލެހެއްޓުމާއި އިންތިޒާމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން

 ވުޒާރާއިން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ދޭ ންއުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ ކަނޑުގައި އެއްގަމާއި ފީނަގައިގެން
 ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކޮށްފައި އިންތިޒާމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ މިންގަނޑުތަކާ ކަނޑައަޅާ

ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .

 ހިނގައިއުޅުމާއި މީހުން މަގުމަތީގައި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ)  ގެ(  /
 ކަންކަން ދުއްވުމުގެ  އެއްޗެތި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުލީ މަގުމަތީގައި

 އަތުން ޢާންމުންގެ ،ބެލެހެއްޓުމާއި އިންތިޒާމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ނޫނާޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ދޭ އުޅަނދުފަހަރުން ދުއްވާ ކަނޑުގައި އެއްގަމާއި ފީނަގައިގެން

 އިންތިޒާމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ މިންގަނޑުތަކާ ކަނޑައަޅާ ވުޒާރާއިން ކަމާބެހޭ
 .ފާދެވުނެވެލަށް ބެލެހެއްޓުމަ

  
 

ޝަރުޢި ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ  .3.23
 އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން

 އިދާރާތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކޯޓުތަކަށާއި ޝަރުޢީ ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޙުކުމްތައް ކުރާ ކޯޓުތަކުން ޝަރުޢި .
އްކަތް ކައުންސިލުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.އެހީތެރިވެދިނުމުގެ މަސަ

 

 ޤާނޫނުތަކުގެ އެކިއެކި ގުޅޭގޮތުންނާއި ކަންކަމާ ހިމެނޭ ދާއިރާގައި ބާރުގެ ކައުންސިލްގެ ރަށު .3.24
 އެކިއެކި ސަރުކާރުގެ ގުޅޭގޮތުންނާއި ކަންކަމާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލާ ރަށު ދަށުން
 އެފަދަ ،ދޫކުރުމާއި ހުއްދަތައް ކަނޑައަޅާ ދޫކުރަން މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލް ރާތަކުންވުޒާ

 .ބާޠިލުކުރުން ހަދައިދިނުމާއި ރަޖިސްޓަރީ ،ބާޠިލުކުރުމާއި ހުއްދަތައް
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 ރަށު ދަށުން ޤާނޫނުތަކުގެ އެކިއެކި ގުޅޭގޮތުންނާއި ކަންކަމާ ހިމެނޭ ދާއިރާގައި ބާރުގެ ކައުންސިލްގެ ރަށު .
 މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލް ވުޒާރާތަކުން އެކިއެކި ސަރުކާރުގެ ގުޅޭގޮތުންނާއި ކަންކަމާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސިލާކައުން

 ހަދައިދިނުމާއި ރަޖިސްޓަރީ ،ބާޠިލުކުރުމާއި ހުއްދަތައް އެފަދަ ،ދޫކުރުމާއި ހުއްދަތައް ކަނޑައަޅާ ދޫކުރަން
ނަކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ތިރީގައި ބާޠިލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުންއަން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެމުންދެއެވެ.
ސެޓްފިކެޓް ހައްދައިދިނުންރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ  
މަސައްކަތް ސާވޭކުރުމުގެ ހެއްދުމައްޓަކައި ސަލާމަތީ ދޯނިފަހަރުގެ އޮޑި 
ރަޖިސްޓްރީކުރުން އުޅަނދު 
 ރަޖިސްޓްރީ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި 
 ހެއްދުން ކާޑު ޑީ.އައި 
ދުކުރުން ހުއްދަ ގަރާޖް 

 

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  .3.25
އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ތަފާސްހިސާބި ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، އެސިޓީއެއްގެ 

ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ  ރަޖިސްޓަރީގައި
 މީހުންނާއި، އަދި އެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން

ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުބަލަހައްޓަމުން  އަޕްޑޭޓްކޮށް ރެކޯޑު މީހުންގެ މަރުވާ ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް .

 ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަޕްޑޭޓްކޮށް ރެކޯޑު މީސްމީހުންގެ ވެފައިވާރަށްވެހި .

 ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަޕްޑޭޓްކޮށް ރެކޯޑު މީހުންމީހުންގެ ގެންދާ ދިރިއުޅެމުން ރަށްވެހިނުވެ .

ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުޓަމުން ބަލަހައް އަޕްޑޭޓްކޮށް އެކުލަވާލާފައިވީނަމަވެސް ދަފްތަރު ބިދޭސީންގެ .

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
. 

 
 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 މަރުވާ ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ)  ގެ(  /
 ގޮތެއްގެމަތިން އަންގާ އިދާރާއިން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ބެލެހެއްޓުމާއި ރެކޯޑު މީހުންގެ

 ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަޖިސްޓަރީގައި އެސިޓީއެއްގެ ،ބެލެހެއްޓުމާއި ނަގައި ތަފާސްހިސާބި
 ޅޭދިރިއު އެސިޓީގައި އަދި ،މީހުންނާއި ގެންދާ ދިރިއުޅެމުން ރަށްވެހިނުވެ ،މީސްމީހުންނާއި

 .ފާދެވުނެވެބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް  ލިޔެ ދަފްތަރު ބިދޭސީންގެ
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 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ރަށުގައި ތިބި .3.26
 ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ފަރާތްތަކުގެ

 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ތެރެއިން މީހުންގެ ށްވެހިވެފައިވާރަ ށުގައިރަ .
އެކުލަވާލާފައިވާކަން  ދަފްތަރެއް އެނގޭނެ ޙާލަތު ފަރާތްތަކުގެ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ފަރާތްތަކުގެ

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ންތެރެއި މީހުންގެ ރަށްވެހިވެފައިވާ ށުގައިރަ .

 އިދާރާތަކަށް ޤައުމީ ކަމާބެހޭ ،ބަލައި ޙާލަތު ޒިޔާރަތްކޮށް ފަރާތްތަކަށް ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ފަރާތްތަކުގެ
ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ކުރަމުން ރިޕޯޓް މަހު  މަހުން  ކޮންމެ

 ންސިލްގެ ލަފާއަތޮޅު ކައު

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
 
 

 

 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 މީހުންގެ ރަށްވެހިވެފައިވާ ގޮތަށް ރަށުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހޅ( ގައި)  ގެ(  /
 ގޮތުގައި ފަރާތްތަކުގެ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޞަ ރައްކާތެރިކަންޚާއް އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ތެރެއިން

  ކޮންމެ އެކުލަވާލުމާއިއެކު، ދަފްތަރެއް އެނގޭނެ ޙާލަތު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ
އިދާރާތަކަށް  ޤައުމީ ކަމާބެހޭ ،ބަލައި ޙާލަތު ޒިޔާރަތްކޮށް މަހު އެފަރާތްތަކަށް  މަހުން

 ނެވެ.ރިޕޯޓުކުރުމަށް ލަފާދެވު
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 ހަތަރުވަނަ ބައި
 

 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން .4

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ވާގޮތުން ރަށު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ކައުންސިލުން އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހެއެވެ.

 ކުވާ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބުދާރީވުންޝަ .4.1

.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ކަންލިޔުމުންނާއި އަނގަބަހުން ހުށައަޅަނީ ޝަކުވާ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ .

 އެކުލަވާލާ އުސޫލެއް ކުރާނެ ޢަމަލު ދާރީވުމުގައި ޖަވާބު ޝަކުވާތަކަށް ހުށައެޅޭ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ .
.ވުނެވެފާހަގަކުރެ ވާކަންނު ފާސްކޮށްފައި

 ވާކަންނު ހިއްސާކޮށްފައި ރައްޔިތުންނާ ތައްޔާރުކޮށް އުސޫލު ކުރާނެ ޢަމަލު ދާރީވުމުގައި ޖަވާބު ޝަކުވާތަކަށް .
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ލިޔުމުން ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ޖަވާބުދާރީވުމުގައި ޝަކުވާއަށް .

 ދުވަސްކަން  މުއްދަތަކީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާރީވުމަށް ޖަވާބު ޝަކުވާތަކަށް ހުށައެޅޭ ށްއިދާރާއަ ކައުންސިލްގެ .
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 ފައި ނުވާކަންބަލަހައްޓާ ފައިލްކޮށް ފައިލެއްގައި ވަކި ޝަކުވާތައް ހުށައެޅޭ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ .
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ޞީލުތަފް ރެފަރެންސް
 
 

 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ނުވަތަ ރަށެއްގެ ހިމެނޭ އެކައުންސިލެއް ގައި( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ  ގެ(  /

 ކައުންސިލްގެ ނދުހި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ކަމަށް ވާންޖެހޭނެ ޖަވާބުދާރީ ރައްޔިތުންނަށް ދާއިރާއެއްގެ
 އުސޫލެއް ކުރާނެ ޢަމަލު ދާރީވުމުގައި ޖަވާބު ޝަކުވާތަކަށް ހުށައެޅޭ ޝަކުވާ ދާރާއަށްއި

 .ލަފާދެވުނެވެ ހިއްޞާކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ފާސްކޮށް އެކުލަވާލާ
މުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތައް ވަކި ފައިލްއެއްގައި ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަ 

 ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
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ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  .4.2
 ދިނުން

 ކައުންސިލުން މާއްދާގާއި ވަނަ - ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދައިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޤާނޫނުގައި ގުޅޭގޮތުން ޕްލޭންއާ ޔޫސް ލޭންޑް ޕްލޭނާއި ތަރައްޤީގެ ޖެހޭއެކުލަވާލަން
 ނިންމުންތައް މުހިންމު ނިންމާ ހިންގުމުގައި ސިޓީއެއް ނުވަތަ ރަށެއް ،އިމަޝްވަރާކުރަންވާނެކަމަށާ ރައްޔިތުންނާ
 .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ކުރަންވާނެކަމަށްމަޝްވަރާ ރައްޔިތުންނާ ކައުންސިލްތަކުން ނިންމުމުގައި

 ހޯދާކަން މަޝްވަރާ ލަފަޔާ ރައްޔިތުންގެ ހިންގުމުގައި ރޭވުމުގަޔާއި މަޝްރޫޢުތައް އެކިއެކި ތަފާތު ކައުންސިލުން .
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ންގްތައް އާއްމު ބައްދަލުވުންތަކާއި ފޯކަސް ގްރޫޕް މީޓީ ކައުންސިލުން ހޯދަނީ މަޝްވަރާ ލަފަޔާ ރައްޔިތުންގެ .
ބާއްވައިގެން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ  ކުރިމަތިވެފައިވާ ކައުންސިލަށް ހޯދުމުގައި މަޝްވަރާ ބައިވެރިވުމާއި ރައްޔިތުންގެ .
ބައްދަލުވުންތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ތަރުޙީބު ކުޑަވުންކަމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

ކަމާއިބެހޭ އިދާރަތަކަށް ގޮސް  ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ރައްޔިތުގެ .
 ކަންކަން ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.އެ

 މަޝްވަރާކުރާކަން ރައްޔިތުންނާ ކައުންސިލުން ނިންމުމުގައި ނިންމުންތައް މުހިންމު ކައުންސިލުން ނިންމާ .
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 މަޝްވަރާކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާ ކައުންސިލުން ނިންމުމުގައި ނިންމުންތައް މުހިންމު ނިންމާ ހިންގުމުގައި ރަށް .
ނެވެ.ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރާކަން ފާހަގަކުރެވު ކައުންސިލުން އެއްފަހަރު މަހަކުން( ހަތަރެއް)  ކޮންމެ

 ،އުޞޫލުތަކާއި ޢަމަލުކުރާނެ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި ންތިޒާމުއި ބައްދަލުކުރެވޭނެ ރައްޔިތުންނާ .
 ،އުޞޫލު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ އެހުމުގައި ވޯޓަށް ކަންކަމުގައި އެކި ،ގޮތާއި ގެންދާނެ ކުރިއަށް ބައްދަލުވުން އެފަދަ

ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު އާއްމުކޮށްފައި އެކުލަވާލާފައިވާނަމަވެސް

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ އަތޮޅު

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
 ގެ(  /) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ނިންމުންތައް މުހިންމު ނިންމާ ހިންގުމުގައި ށްގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރަ-
 މަހަކުން( ހަތަރެއް)  ކޮންމެ މަޝްވަރާކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާ ކައުންސިލުން ނިންމުމުގައި
 ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. އެއްފަހަރު

 ގެ(  /) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .
 އިންތިޒާމު ބައްދަލުކުރެވޭނެ ންނާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރައްޔިތު-

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

 އާއްމުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ
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 ހާމަކުރުންޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ރައް .4.3

( މަހު ބާއްވާފައިވާކަން ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ފެބްރުއަރީ) .
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

(ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، މާލީ ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާފައިވާ ރައްޔަތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވީ އަހަރު) .
ޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ރި

 ގެ()އަހަރު )ހަތެއް( ދުވަސްކުރިން ފާއިތުވީ ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާފައިވާ ރައްޔަތުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ  .
ރިޕޯޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މާލީ ،ރިޕޯޓާއި އަހަރީ

( މަހު ބާއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ޖުލައި)ރައްޔިތުން .

(ގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި، ޖުލައި މަހު ބާއްވާފައިވާ ރައްޔަތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ) .
ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށައަޅާ ހިޔާލު ހޯދާފައިވާ

(ގެ )ހަތެއް( ދުވަސްކުރިން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ) ޖުލައި މަހު ބާއްވާފައިވާ ރައްޔަތުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ  .
މަސައްކަތު ތާވަލާއި، ބަޖެޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ   ގެ(  /
 )ހަތެއް( ފެބްރުއަރީ މަހު ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލުވުމުގެ 

ރިޕޯޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުމަށް  މާލީ ،ރިޕޯޓާއި އަހަރީ އަހަރުގެ ދުވަސްކުރިން ފާއިތުވީ
 ލަފާދެވުނެވެ.
 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތި  ގެ(  /
)ހަތެއް(  ޖުލައި މަހު ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމުގެ 

ބަޖެޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުމަށް  ،ތާވަލާއި މަސައްކަތު އަހަރުގެ އޮތް ދުވަސްކުރިން ކުރިއަށް
 ލަފާދެވުނެވެ.
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 ފަސްވަނަ ބައި

 އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ .5

 ރަށެއްގެ ންމެކޮވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  -ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ،ޓަކައިމަސައްކަތްކުރުމަށް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ އެސިޓީއެއްގެ ނުވަތަ ރަށެއްގެ އެ ،އެކުގައި ކައުންސިލާ ސިޓީއެއްގެ އަދި
 ތަރައްޤީއަށް އިންތިޚާބުކުރާ އަންހެނުންގެ ރައްޔިތުން ރަށެއްގެ އެ ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ނުވަތަ އެސިޓީގެ ރަށުގެ އެ

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.އޮންނަންވާނެކަމަށް  ކޮމިޓީއެއް މަސައްކަތްކުރާ

 ހިންގުން މާއި ކޮމެޓީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލު .5.1

 މެމްބަރުން  )ފަހެއް( އަށް  ކޮމިޓީ މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލްގެ .
ތިޚާބުކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ންވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އިމެއި 

މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ 

 މަޤާމް ނަން #
 ކޮމެޓީގެ ރައީސާ ސަލްމާ އަބްދުއްސަމަދުއަލްފާޟިލާ  
 ކޮމެޓީގެ ނައިބު ރައީސާ ފާތުމަތު ސިމާނާ އަލްފާޟިލާ 
 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު އަޒީމާ އަބަދުއްސަމަދު އަލްފާޟިލާ 
 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު މަރިޔަމް ފިރާޝާ އަލްފާޟިލާ 
 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު ހާޖަރު ސޮފޫރާ އަލީ އަލްފާޟިލާ 
   

 މަގާމަށް ގެރައީސާ ކޮމިޓީގެ ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްގީއަށް އަންހެނުންގެމޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  .
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ނުވާކަން އައިސްފައި ބަދަލެއް

.ހަގަކުރެވުނެވެފާ ދެމުންދާކަން އެލަވަންސް މެމްބަރުންނަށް ކޮމެޓީގެ .

 މެމްބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްގީއަށް އަންހެނުންގެމޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  .
.ފާހަގަކުރެވުނެވެ ނުވާކަން އައިސްފައި ބަދަލެއް

ގަކުރެވުނެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަ .
 ގެ ލަފާގެ މަތިންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލްހިންގާ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލާފައިވަނީ 

އޭގައި ހިމަނާފައިވާކަން  ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެގައި ބަޖެޓު ކައުންސިލްގެ .
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 އިންސައްތަ( ފަހެއް)% މަދުވެގެން ޢަދަދުގެ ޖުމްލަ ފައިސާގެ ލިބޭ ގައިގޮތު އެހީގެ ހިލޭ ށްކައުންސިލަ .
 ކޮމިޓީއާއި ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 
ހިންގުމުގައި  ގަވާއިދު ހަދައި އެއާގުޅޭ،  އެކަށައަޅައި އްސިޔާސަތުތަ އެކަށައަޅަންޖެހޭ ފެންވަރުގައި ށުރަ .

ކައުންސިލުން ކޮމެޓީގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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 ،ވަސީލަތްތަކާއި ބޭނުންވާ ބެލެހެއްޓުމަށް ކަންކަން އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .
ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަން  ކައުންސިލުން ،އިންތިޒާމު އިދާރީ ބޭނުންވާނެ ރުމަށްކު މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 އެކަށައަޅައި ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާ ޙާޞިލުކުރަން ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .

ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު އާއްމުކޮށްފައި
އުފުލާފައި  ދަޢުވާއެއް މައްޗަށް ކޮމިޓީގެ އަދި ކޮށް ދަޢުވާއެއް ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުރާ އަށްތަރައްޤީ ންހެނުންގެއަ .

ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ފަހާކޯހެއް ކޮމިޓީއިން  ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ހޯދުމަށާއި މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ .

.ފާހަގަކުރެވުނެވެހިންގާފައިވާކަން 
ފައިސާ ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މުދަލާ މާލިއްޔަތުގައިވާ ކޮމިޓީގެ .

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
)ނ(ގައި  -ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ކޮންމެ ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް ގެ މަތިން އަންހެނުންގެބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު
މަހު  ފުރަތަމަ އަހަރެއްގެ ކޮންމެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާ ޙާޞިލުކުރަން އަހަރަކުމެ

 ޢާންމުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. އެކަށައަޅައި
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 ޚިދުމަތްތަކާ ރަށްވެހިކަމުގެ ދެމުންގެންދާ ކައުންސިލުން ކަންކަމުގައާއި ރަށުގެމޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި  .
 ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ދިނުމަށް ލަފާ ކައުންސިލަށް ރަށު ބެހޭގޮތުން

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
މަސައްކަތްކޮށްފައި  ކޮމެޓީއިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޙައްޤުތައް އިންސާނީރަށުގެ ވުނު މުއްދަތުގައި މޮނިޓަރކުރެ .

ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް  އިތުރުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން ދީނީރަށުގެ މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި  .

ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކޮމެޓީއިން ހިންގާފައިވާކަން
 އިތުރުކުރުމަށް ބައިވެރިވުން އަންހެނުންގެ ކަންކަމުގައި އިޖްތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީމޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި  .

މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކޮމެޓީއިން
 އިތުރުކުރުމަށް އިތުރުކުރުމަށް ޢަދަދު އަންހެނުންގެ ޙާޞިލުކުރާ ތަޢުލީމު މަތީމޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި  .

މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކޮމެޓީއިން
ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން  ޙާލަތު ޞިއްޙީ ކުޑަކުދިންގެ އަންހެނުންނާއިމޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި  .

މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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ފުރުޞުތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް  ވިޔަފާރީގެ ވަޒީފާއާއި ލިބޭ އަންހެނުންނަށްއި މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގަ .
 ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކޮމެޓީއިން 

މަސައްކަތްކޮށްފައި މަށް ކޮމެޓީއިން އަންހެނުންނާބެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި  .
 ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ތަފްޞީލު ރެފަރެންސް
ވަނަ  -ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .

 ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޙައްޤުތައް އިންސާނީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ރަށުގެ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 
 މެޓީއިން މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ކޮ

ވަނަ  -ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ކަންކަމުގައި އިޖްތިމާޢީ އަދި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ސިޔާސީ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 މެޓީއިން  މަސަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.ކޮ އިތުރުކުރުމަށް ބައިވެރިވުން އަންހެނުންގެ
ވަނަ  -ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ޢަދަދު އަންހެނުންގެ ޙާޞިލުކުރާ ތަޢުލީމު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މަތީ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 
 މަސަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ. ންކޮމެޓީއި އިތުރުކުރުމަށް އިތުރުކުރުމަށް

ވަނަ  -ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ޙާލަތު ޞިއްޙީ ކުޑަކުދިންގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އަންހެނުންނާއި މާއްދާގެ )ހ(ގެ 
 ދެވުނުވެ.މަސަތްކުރުމަށް ލަފާ ކޮމެޓީއިން ރަނގަޅުކުރުމަށް

ވަނަ  -ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އެއްކޮށް  މަޢުލޫމާތު މުހިންމު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އަންހެނުންނާބެހޭ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.
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ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ 
 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދު

ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި 
 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދު

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
 ޢަދަދު

ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން 
 ކެންސަލްވި ޢަދަދު
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