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ޚިދުމަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާންމު .3.5

 17ފޯރުކޮށްދިުނން



   

ޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ .3.7 ތަ

 17 .................................................................................................... ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން

ޝީފުކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ .3.8 ލިޔުންތައް އަރު

ޢުލޫމާތު ލިބޭނޭ   ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު ލައިބްރަރީގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަ

 18 ...................................................................................................................................... އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރުން.

ޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު .3.9 އިޖްތިމާ

 18 ........................................................................................... ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ޕާކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ 

ޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު .3.10 ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި ހިންގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާ

އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދި އެހީތެރިކަން 

ނިޒާމެއް  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ

 18ޤާއިމްކުރުން.

ޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން .3.11 ޢާރު ކަނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަ

ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ 

ޖޭގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ދިވެހިރާއް

ޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް  ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ އެންމެހައި މު

 19 ...................................................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން 

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

ޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން  19 .................................................................................................................... ބޭނުންވާނެ މަ

 19 ........................................................................................................................... މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން.3.13

 20 ...................................................................... ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން .3.14

ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން.3.15  20 ............................................................. އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި 

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަޮކށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ  އިޙްތިފާލުތައް .3.16

 20 ބޭއްވުން.

މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިޮކށް .3.17

 20ބެލެހެއްޓުން

 20 ..................................................................................................................... މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން .3.18

 20 ............................................................................................................................ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން .3.19

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ފިހާރަތަކާއި ޮހޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  .3.21

 21 ..................................................................... ހުރޭތޯ ބަލައި، އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުންޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން 

އެއްޗެތި  ދުއްވުމުގެ ކަންކަން  މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ.3.22

ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުޮކށް ބެލެހެއްޓުމާއި 



   

އްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެ 

 21 ................................................................................................................................. އިންތިޒާމުޮކށް ބެލެހެއްޓުން.

ޢީ ޯކޓުތަކަށާއި .3.23 ޢި ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރު  21 . ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުންޝަރު
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އް ޙަވާލުޮކށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިޮކށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތަ

ޠިލުކުރުމާއި ،ދޫކުރުމާއި ޠިލުކުރުން. ،އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާ  21 .................................................... ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާ
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 23 ........................................................................................................... ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން.4.21

ޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން.4.22  23 ............................ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަ
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 ފުރަތަމަ ބައި 

 ކަުއންސިލްގެ މަސައްކަތު މާޙައުލު، ކައުންސިލް ހިންގުމާއި .1

 ކައުންސިލް  .1.1

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ކައުންސިލް  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

 ނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުޮކށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.ވ20ަ

 ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ. ކައުންސިލަކީ ރަށް  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ

 މެންބަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ކައުންސިލް  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ

 

ޢުލޫމާތު  3ކައުންސިލްގެ  .1.1.1  ވަނަ ދައުރުގެ ެމމްބަރުންގެ މަ

 މަޤާމް  ނަން #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙާއްމަދު މުފީދު  1

 ރައީސް ކައުންސިލްގެ ނައިބު  މުޙައްމަދު އާރިފް އަހްމަދު  2

 ކައުންސިލް މެމްބަރު  މުހައްމަދު ސުޖުއާން  3

   
 

ޢުލޫމާތު  4ކައުންސިލްގެ  .1.1.2  ވަނަ ދައުރުގެ ެމމްބަރުންގެ މަ

 މަޤާމް  ނަން #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ސިނާން 1

 ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް  هللاއާދަމް އަބްދު 2

ޠިމަތު އާދަމް  3  ކައުންސިލް މެމްބަރު  ފާ

ޢީލް  4  ކައުންސިލް މެމްބަރު  ދިޔާނާ އިސްމާ

 ކައުންސިލް މެމްބަރު   ޙަސަން ވަޙީދު 5

   
 

 ޢާއްުމ ބައްދަުލވުންތައްކައުންސިލްގެ  .1.2

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  )އެކެއް(  1ގައި ކައުންސިލުން ހަފްތާއަކު ވަނަ މާއްދާ  112ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

ދުވަހުގެ ކުރިން ޢާއްމުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ  2ބާއްވަންވާނޭކަމަށާއި، އަދި އެމާއްދާގެ )ހ(  ގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ޖަލްސާ 

 ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންވާނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ.

ޢުލޫާމތު ) 3ކައުންސިލްގެ   ށް(2021މެއި  17ން 2020ސެޕްޓެމްބަރ  01ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަ

ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ 
 ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި 
 ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން  ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު 
 ކެންސަލްވި ޢަދަދު

32 11 11 00 



   

 

ޢުލޫާމތު ) 4ކައުންސިލްގެ   ށް(2021ސެޕްޓެމްބަރ  30ން  2021 މެއި 17ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަ

ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ 
 ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި 
 ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން  ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު 
 ކެންސަލްވި ޢަދަދު

19 27 24 03 
 

 .ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ބުދަ ދުވަސްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް  .1.2.1

އަދި ޢާއްމުޮކށް ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވެމުންދަނީ ހަފްތާގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހުކަން 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން   32ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ  ގ2021ެ މެއި 17ން 1 ޮއކްޓޯބަރ 2020 .1.2.2

އާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި،   11ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްޮކށްފައިވަނީ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ

ބައްދަލުވުމެ ކެންސަލް ވެފައި ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން  11ބޭއްވިފައިވަނީ 

ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަްށ ބޭއްވުމަށް 2021ސެޕްޓެމްބަރ  30ން 2021މެއި  17އަދި  .ފާހަގަކުރެވުނެވެ ނުވާކަން

ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްޮކށްފައިވަީނ  ތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫމިލަދުންމަޑުލު އުބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން   19ލާޒިމުކުރާ 

ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން  24އާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ  27

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ 03

 11ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  11އުންސިލުން ބާއްވާފައިވާ ގެ ނިޔަލަށް ކ2021ަމެއި  17ން 1ޮއކްޓޯބަރ  2020 .1.2.3

ޢުމިއްޔާ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްޮކށްފައިވާކަމާއި  ސެޕްޓެމްބަރ  30ން 2021މެއި  17އަދި  ބައްދަލުވުމުގެ ޔަ

ޢުމިއްޔާ ކައުންސިލްގެ  24އިން ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެ  24ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިވާ 2021 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަ

 ޖަލްސާއަކުން ފާސްޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އާންމު  01ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި 2021މެއި  17ން 1ޮއކްޓޯބަރ  2020 .1.2.4

މެއި  17އަދި  .އްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެކުރަ ނުދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާއި ހިއްސާ  2ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  01ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި 2021ސެޕްޓެމްބަރ  30ން 2021

 .ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެނުދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާއި ހިއްސާ  2އެޖެންޑާ 

ޢުމިއްޔާތަކުގައި ސޮއިތައް ފުރިހަމަޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  .1.2.5  ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަ

ޢުމިއްޔާ އަދިއަދި ކުއްލި ކައުންސިލްގެ އާއްމު  .1.2.6  ނިންމުންތައް ފައިލްޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ، ޔަ

 ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  



   

ޟިރީ ކައުންސިލްގެ އާންމު ބަ .1.2.7  އްދަލުވުންތަކުގެ ޙާ

ޟިރުވާން ޢަދަދު ބެލިފައިވަނީ އަހަރީ ޗުއްޓީ، އާއިލީ ޒިންމާ، ސަލާމް އަދި ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުގެ ޖެހޭ ކައުންސިލަރުން ޙާ

 ބޭނުމަށް ވީއްލިފައިވާ ދުވަސްތައް އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 

ޢުލޫމާތު ) 03ކައުންސިލްގެ   ށް(2021މެއި  17ން 2020 އޮްކޓޯބަރ 01ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަ

 ޙާޒިރުވި ޙާޒިރުވާން ޖެހޭ  ކައުންސިލަރު  #

 10 10 މުޙާއްމަދު މުފީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  1
މުޙައްމަދު އާރިފް  ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް  2

 އަހްމަދު 
11 11 

 8 11 މުހައްމަދު ސުޖުއާންކައުންސިލަރ  3
    
 

 

ޢުލޫމާތު )ވަނަ  04ކައުންސިލްގެ   ށް(2021 ސެޕްޓެމްބަރ 30 ނ2021ްމެިއ  17ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަ

 ޙާޒިރުވި ޙާޒިރުވާން ޖެހޭ  ކައުންސިލަރު  #

 23 23 މުޙައްމަދު ސިނާން ކައުންސިލްގެ ރައީސް  1
 23 23 هللاއާދަމް އަބްދު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް  2
ޠިމަތު އާދަމް ކައުންސިލަރ  3  24 24 ފާ
ޢީލް ކައުންސިލަރ  4  27 27 ދިޔާނާ އިސްމާ
 27 27 ޙަސަން ވަޙީދުކައުންސިލަރ  5
    
 

ޟިރުވެވެޑައިގެން ސޮއިކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .1.2.8  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ޖަލްސާއަށް ޙާ

މެޑިކަލް ސެޓްފިކެްޓ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހު ކައުންސިލަރަކު ސަލާމްގައި ހުންނަވާނަމަ އެދުވަހަށް  .1.2.9

 ހުށައަޅުއްވަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޞީލު ރެފަރެންސް   ތަފް

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) 1.2.2 ވަނަ  112(ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
)އެކެއް( ޖަލްސާ ބާއްވަމުން  1މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން 

  ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.



   

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) 1.2.4  112( ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
ދުވަހުގެ ކުރިން ޢާއްމުކޮށް  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  ގައިވާގޮތައް  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ 

 ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމަްށ ލަފާދެވުނެވެ.

  

 

 ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަުލވުންތައް .1.3

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން  113ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

 ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.

ކުއްލި ކައުންސިލުން  ކޮމަންޑޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގެ ނިޔަލަށް 2021މެއި  17ން 1 ޮއކްޓޯބަރ 2020 .1.3.1

ގެ ނިޔަލަްށ 2021ސްެޕޓެމްބަރ  30ން 2021މެއި  17އަދި  ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ކައުންސިލުން ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި

 

 ޙާލަތްތައް ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ަމސްލަޙަތު ފުށުއަރާ  .1.4

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް  123ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

 މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެމެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ 

ޝްވަރާކުރާނަމަ މިފަދަ މެންބަރަކު އެބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެގެންނުވާނެކަމަށް ބުނެ  ފައިވެއެވެ.ދައުރެއްއޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަ

 ބޭއްވި  ކައުންސިލުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫނިޔަލަށް ގެ 2021ސްެޕޓެމްބަރ  30ން 1 ޮއކްޓޯބަރ 2020 .1.4.1

 ރެއްގެ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުގައި ކައުންސިލަބައްދަލުވު އާއްމު  38

ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާކަން  .1.4.2

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  .1.5

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

 އަމުރެއް ކަމުގައި ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ޢާންމުޮކށް ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ. މިޮގތަށް ހާމަނުކުރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ޞައްޙަ

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޢާއްމުކުރައްވަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .1.5.1

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ފޭސްބުކްގައިކަންކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޢާއްމުކުރަނީ  .1.5.2

  



   

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޞީލު ރެފަރެންސް   ތަފް

ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި، އަމުރުތަކާއި، މާލީ ހިސާބުތަކާއި އެކިއެކު ރޯިޕޓްތައް އަދި ކައުންސިލުން  1.5.2
ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކުން 

ވެބްސައިޓެއް ފަސޭހައިން ކޮންމެ ވަޤުތެއްގައިވެސް ބެލޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ 
ޢުލޫމާތުތައް އަދާހަމަޮކށް ޢާއްމުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށްޤާއިމް  ލަފާދެވުނެވެ.  ޮކށް ވެބްސައިޓްގައި އެމަ

 

 

 

ޞީލަތްތަކާއި، މަސައްކަތު މާޙައުލު .1.6  މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރި ަވ

މަހުގެ ނިޔަލަށް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ފަންތިތަކުގައި  ސެޕްޓެމްބަރ 2021ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ

 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުން ދެއެވެ.

 އިދާރާގައި މިވަޤުތު ތިބި މުވައްޒިފުންގެ ޢަދަދު   އޮނިގަނޑުގައި އޮތް މަޤާމްތަކުގެ ޢަދަދު

 ޢަދަދު  މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި   ޢަދަދު  މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 

 0 މެނޭޖްމަންޓް ސީނިއަރ   2 މެނޭޖްމަންޓް ސީނިއަރ 
 1 މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް  2 މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް
 7 ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ  11 ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ
 11 ސަޕޯރޓް ސާރވިސް   11 ސަޕޯރޓް ސާރވިސް 
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ޝަންއިން  ބެލިފައިވަނީއޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމްތަކުގެ ޢަދަދު   އޮނިގަނޑުންނެވެ.ގައި ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ  2011މެއި  11ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމި

ވާކަން ނު އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ޮކށްފައި  .1.6.1

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

ޞީލަތްތައްއްކަތްކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން މަސަ .1.6.2  :ހުރި ވަ

ޝަން   ޕްރިންޓަރ ފޯން ކޮމްޕިއުޓަރ ވޯކް ސްޓޭ

  5 5 5 ކައުންސިލަރުން 

1 
 11 14 14 މުވައްޒަފުން

     
 

ޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .1.6.2.1 ނަމަވެސް  އިދާރާގައި ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަ

 ކުރެވުނެވެ.ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރިކަން ފާހާގައިދާރާގައި 



   

ޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .1.6.2.2 ނަމަވެސް އިދާރާގެ ކޮމްޕިޓަރ  އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަ

ގެ ސަބަބުން އަދި ފޯން ނެޓްވޯކުގައި ވިއުގައިގެ މައްސަލަތައް އުޅުމުގެ ސަބަބުންނާއި، ކޮމްޕިއުޓަރތަކުގެ ސްޕީޑް ލަސްވުމު

 މައްސަލަ އުޅުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޞީލު ރެފަރެންސް   ތަފް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި، އެކަށީގެންވާ  1.6.1
ޝަނުން  ހަލުވިމިނެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި

ހޯދުމަށް ކަމާއިގުޅުން ހުރި ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ އޮނިގަނޑުގައިވާ ހުރިހާ މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން 
 އިދާރާތަކަށް ހުށައަޅުއްވައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. 

އެކަށީގެންވާ  ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި 1.6.2
ހަލުވިމިނެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުްނ 

ޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.  މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަ

 

 ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ުއސޫލުަތއްމަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރުމާއި، މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަާކއި  .1.7

 މުވައްޒަފުންނަށް ސުޕަވައިޒަރުން ހަމަޖައްސާފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .1.7.1

ޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލާ ސުޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން  .1.7.2 ސެކް

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އެސް.އޯ.ޕީ  40އި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާ  .1.7.3

 ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހަދާފައިވާކަން  01ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން  .1.7.4

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްޮރސީޖަރތަކާއި އުސޫލުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވާފައިވާކަން ހަދާފައިވާ  .1.7.5

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޢުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލްޮކށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .1.7.6  ދުވަހު ޔަ

 



   

 ދެވަަނ ބައި 

ޞޫލުން  .2 ިހންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުްނިސލަށް ލާޒިްމކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އު

  ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި ަމޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ކައުްނސިްލގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެްއުޓން

ަޝލް ޕްލޭން  .2.1  ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭްނއާއި ފައިނޭން

 ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އާއްމުކޮށް  ޢުލޫމާތުމަކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ  .2.1.1

 ހާމަޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަުތ ތާވަލާއި ބަޖެޓް  .2.2

ޖުލައި މަހުގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު  2022ކައުންސިލްގެ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ .2.2.1

 ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް، މިނިސްޓްރީ 20އޮގަސްޓް  2021ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  2022ކައުންސިލްގެ  .2.2.2

 ން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އޮފް ފިނޭންސް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާކަ

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި  ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުޮކށްފަިއވާކަމާއި، ބަޖެޓް ނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްވ2021ަކައުންސިލްގެ  .2.2.3

އަދި ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ ކަމަށްލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ  ަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫން ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ބައިތައް ހިމަނައިގެން

 ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 5%

 މަހުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓް ފާސްނުކޮށް ކެޕިޓަލް ޚަަރދެއް ޮކށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ސެޕްޓެމްބަރ 2021 .2.2.4

ޝްވަރާޮކށްފައި ނުވާކަްނ ވަނަ އަހަރުގެ ބަ 2021ކައުންސިލްގެ  .2.2.5 ޖެޓް ފާސްނުޮކށް ކައުންސިލުގައި އެހެންކަމަކާއިމެދު މަ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން 15ޖަނަވަރީ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2021ކައުންސިލްގެ  .2.2.6

 ފާސްޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޞީލު ރެފަރެންސް   ތަފް

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  2.2.3 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހުރިހާ ބައިތައް ހިމެނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. 94

 

 

 ކައުންސިލްގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯާޓއި އަހަރީ ރިޕޯޓް  .2.3

ޞީލު ރިޕޯޓް  2020ކައުންސިލްގެ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ .2.3.1  2021ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފް

 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 10ޖަނަވަރީ 

)ހައެއް( މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2021ކައުންސިލްގެ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ .2.3.2

ޞީލު ރިޕޯޓް  ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  10ޖުލައި  2021ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފް

 ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



   

 

  ބެލެހެްއޓުން ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމާއި، ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ފަިއސާ .2.4

 ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސްޮކށްގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.1

" ޮމޑިއުލް ބޭނުންކުރަުމްނ ޔަހުއްދަދިނުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އިން ޤާއިމްޮކށްފައިވާ 'ވިކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް  .2.4.2

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ ގެންދާކަން

 

 ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކުރުން ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމާއި  .2.4.3

 ކައުންސިލްގައި ސޮްޓކެއް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.3.1

 ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަ ތަކެތި ހުންނަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.3.2

މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ އަދި  ން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ސޮްޓކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެންކަ .2.4.3.3

 ފޯމު އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .ސޮްޓކް ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްޮކށް ބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ ،މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމުގެ އަސްލު .2.4.3.4

ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަކެތީގެ ރެކޯޑާއި ސޮްޓކުން ތަކެތި ދޫކުރާ ގޮތުގެ ރެކޯޑް ބާކީ ބަލަހައްޓަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  .2.4.3.5

 ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާތަކެތި އޯޑަރުކުރަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.3.6

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި ސޮްޓކާއި ދިމާސޮްޓކް ބާކީ އިޓަމްތަކުގެ ބައެއް އަ .2.4.3.7

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޞީލު ރެފަރެންސް   ތަފް

ޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  2.4.3.7 )ހ(ގައި ބަޔާންޮކށްފައި ވާގޮތަށް އެ މުއައްސަސާއެއްގައި  11.15ދަ

ނުވަތަ ތަނަށް ޚިދުމަތް  ،ނުވަތަ އެތަކެތި ބޭނުންޮކށްގެން އެހެން އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް ،ބޭނުންކުރުމަށް
ސްޓޮކްބާކީޮކށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،  ،ދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯދާފައި ބަހައްޓާ ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދައި 

ސްޓޮކްބާކީގެ ހިސާބު ސޮްޓކް ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ކޮންމެ އައިޓަމެއްގެ ބާކީ ވަކިން އެނގޭގޮތަށް 
 ،ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަކެތީގެ ރެކޯޑާއި 11.20ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އެޤަވާއިދުގެ 

" ގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް MG/PC04ސޮްޓކުން ތަކެތި ދޫކުރެވޭ ގޮތުގެ ރެކޯޑް އެޤަވާއިދުގެ "

ޞީލަތެއް ބޭނުންޮކށްގެން އަޕްޑޭޓްކޮްށ ފޮތެއްގައި ލިޔެގެން ނުވަތަ ބިންކާޑުގައި ނުވަތަ އިލެ ކްޓްރޯނިކް ވަ
 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  

 

 ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް  .2.4.4

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދަނީ "ވިޔަ" ޮމޑިއުލްއިންކަންކައުންސިލްގައި  .2.4.4.1

 ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޒިންމާ ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.4.2

 ފައިސާ ނުދައްކާ ބިލުތަކާ ފައިސާ ދައްކާފައި ހުރި ބިލުތައް ވަކިން ފައިލެއްގައި ބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.4.3



   

 ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކުރެވުނު ފައިސާގެ ރަދުޚަބަޖެޓުން ކައުންސިލްގެ  .2.4.4.4

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވަމުން ގެންދާކަްނ  .2.4.4.5

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ބަލަހައްޓައި އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންގެންދާކަން .2.4.4.6

 ވައުޗަރއިން ޚަރަދުޮކށްފައިވަނީ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ހިމަނައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.4.7

ނަމަވެސް ބައެއް މުދާ ހޯދުމަށްފަހު މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ބައެއް ފޯމު ބިލުގެ ތާރީޚަށްވުރެ ފަހުން ތައްޔާރުޮކށްފައިވާކަން 

ޞީލުޮކށްފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފާ  ހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި މުދާ ހޯދާބޭނުން ފޯމުގައި ތަފް

 ވައުޗަރުން ޚަރަދުޮކށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.4.8

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޞީލު ރެފަރެންސް   ތަފް

ގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް 2)ށ(ގެ ގެ 6.07ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  2.4.4.7

އަދި މިފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ވައުޗަރާއި އެއްޮކށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
 އެންމެހައި ބައިތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވޭތޯ ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ޚަރަދު ނުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  

 

 

 ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު  .2.4.6

 ކައުންސިލްގައި ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަހައްޓަނީ ތިޖޫރީގައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.6.1

 ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ބަހައްޓަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދައާ އެކުގައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.6.2

 ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ތިޖޫރީ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި  .2.4.6.3

 ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުންނަ ފައިސާގެ ހިސާބު ބަލަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.6.4

 ތިޖޫރީ ރިޕޯޓުގެ ބާކީ ޖުމްލަ އާއި ނަގުދު ފައިސާއާއި ޗެކުން ހުރި ޖުމްލަ އާއި ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.6.5

 ތައްޔާރުޮކށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ޮފނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތިޖޫރީގެ .2.4.6.6

 ތައްޔާރުޮކށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް .2.4.6.7

 ހަގަކުރެވުނެވެ.ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ވަކި މުވައްޒަފަކާ މަތިޮކށްފައިވާކަން ފާ .2.4.6.8

 އާމްދަނީ ފައިސާ .2.4.7

 ކައުންސިލްގައި އާމްދަނީ ލިބޭ ކަންކަމުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.7.1

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ބަލަހައްޓާކަންކޮންމެ ދުވަހަކު ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބު ކައުންސިލުން  .2.4.7.2

 ބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ލިބޭ ފައިސާގެ މަސްދުވަހު ރިޕޯޓް  .2.4.7.3

 ލިބޭ ފައިސާގެ އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.7.4

  ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަފައިސާ ވަގުތު އޮއްވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.7.5

ޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  .2.4.7.6 ބަޖެޓް/ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ނޫންކަްނ ސޮްޓކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސް

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ މަހުންމަހަށް ޖަމާކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .2.4.7.7



   

 

 ބަޖެޓް އަދި އައިޓަމްބާކީ ރިޕޯޓްތައް .2.4.8

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އެކައުންޓްބާކީ މަހުންމަހުން ބާކީކުރާކަން  .2.4.8.1

ޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރު ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.8.2  މަހަކު އެއްފަހަރު އެކައުންޓް ރީކޮންސިލިއޭ

ޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ބަޖެޓް ބާކީ / އައިޓަމް ބާކީ ރިޕޯޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަްށ ޮފނުވާކަްނ  .2.4.8.3 ރީކޮންސިލިއޭ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ރަޖިސްޓްރީ ހަރުމުދަލުގެ  .2.4.9

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.9.1

ޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއޮްގތަށް ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖަހާފައިވާކަން ފާޙަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.9.2  މާލިއްޔާތު ޤަވާ

ލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން ހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި ބަ .2.4.9.3

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންގާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.4.9.4

 ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގައި ޖަހާފައިވާ އިންވެންޓްރީ ނަންބަރާއި  .2.4.9.5

 

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާން  .2.4.10

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުޮކށްފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 2020ކައުންސިލްގެ  .2.4.10.1

މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  2021ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން  2020ކައުންސިލްގެ  .2.4.10.2

 ހުށައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  



   

 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަުފންގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން  .2.5

ޟިރީކައުންސިލަރުނާ .2.5.1 އަދި ކައުންސިލަރުންނާއި  ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މުންދާކަންގައި ބަލަހައްޓަސިސްޓަމް އި މުވައްޒަފުންގެ ޙާ

ޟިރީ ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ޞިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަމުން ގެންދާކަން  މުވައްޒަފުންގެ ޙާ އަދި ޙާ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އްޓީ ނަގަމުންދަނީ ތާވަލާއި ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލު އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ޗު .2.5.2

 އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ކައުންސިލަރުން ގަޑި ޖެހިއްޖެނަމަ މުސާރައިން ގަޑީ ލާރި އުނިކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.5.3

 ( ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.2021މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓް ) .2.5.4

މުއްދަތުގައި މާކްސްދެވިފައިވާކަން  ،ހަދާފައިވާކަމާއި (2020) އެޕްރެއިޒަލްކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ސްޓާފް  .2.5.5

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރސަނަލް ފައިލް އެކުލަވާލައި ފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލްޮކށްގެން  .2.5.6

 ހަގަ ކުރެވުނެވެ. ރައްކާތެރިކާމާއިއެކު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާ

ވަޤުތީ އަދި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ރިކޯޑް ކާޑު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާކަމާއި ފައިލްގައިވާ ލިއުންތަކުގައި  .2.5.7

 ތަރުތީބު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

  ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވަޤުތީ އަދި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ރެކޯޑް ފައިލްގައި  .2.5.8

ޟިރީ  .2.5.9  ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވުންވެ. ނު އަދި ދަތުރު ރިޕޯރޓް ތައްޔާރު ބަލަހައްޓާކަމާއި ނުދަތުރު ހާ

ޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ވަޤުތީ އޮފީހުގައި މިވަގުތު ތިބި ވަޤުތީ މުވައްޒަފުްނނާއި ކުރިން އުޅެފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ  .2.5.10 މަ

 މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 މުވައްޒިފުން ގަޑި ޖެހުމުން ޤަވާއިދާއި އެއޮްގތަށް މުސާރައިން ގަޑީ ލާރި އުނިކުރެވުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .2.5.11

ރީޗުއްޓީރެކޯޑް އަދި އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑް ތައްޔާރުޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަ .2.5.12

 ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޢިދުގައިވާ ގޮތަށް ވަޒީފާ ބަޔާން އެކުލަވާލާފައިވާކަމާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައިވާކަން  .2.5.13 ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަ ރަސްމީގަޑީގައި .2.5.14

 ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގައި  .2.5.15

ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްއިދާރާ ސް ބަލަހައްޓާފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް  .2.5.16

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނު ހުޅުވުމުގެ ހުއްދައިގެ ރެކޯޑބެލެހެއްޓިފައި

ފައިލްގައިވާ   ،ކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ރެކޯޑް ފައިލް ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކަށް ވަކި ފައިލެއް އެކުލަވާލާފައި ވާކަމާއި  .2.5.17

 ލިއުންތަކުގައި ތަރުތީބުނަންބަރު ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނިފައި ބައެއް ކައުންސިރުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ .2.5.18

  



   

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޞީލު ރެފަރެންސް   ތަފް

ޢުލަތުގެ  2.5.9 ރާއްޖެއިން  ،)ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ރާއްޖެއާއި 8.14މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ދަ
)ފަހެއް( ދުވަހުގެ  5ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުގެ "ދަތުރު ރިޕޯޓު" އެދަތުރެއް ނިމޭތާ 

 ތެރޭގައި އެ އޮފީހަކަށް ހުށައެޅުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 13ވަނަ ބާބުގެ  1( ގެ R-311/2014ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ:  ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް 2.5.16
ލކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާ  ،ވަނަ މާއްދާއާއި

ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް އަދި ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ހުއްދައަށްއެދޭ ފޮތް 
 ނެވެ.އެކުލަވާލައި ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވު 

 ކައުންސިލަރުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. 2.5.18

  

 

 

 ޮކމެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި ޮކެމޓީތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްުޓން .2.6

 ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ،ބިޑް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަމާއި  .2.6.1

ކޮމެޓީގެ ލިއުންތައް ފައިލްޮކށް  ،ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔެފައިވާކަމާއި ،ބިޑް ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރު ކުރާކަމާއި .2.6.2

 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާޙަގަކުރެވުނެވެ.

 ރާގައި އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ އިދާ .2.6.3

 ،ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔެފައިވާކަމާއި ،ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރު ކުރާކަމާއި ،އެކުލަވާލާފައިވާކަމާއިކޮމެޓީ އެޗްއާރުއެމްޑީ  .2.6.4

 ކޮމެޓީގެ ލިއުންތައް ފައިލްޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާޙަގަކުރެވުނެވެ.

  



   

 ތިންވަަނ ބައި 

 ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް .3

 މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން  .3.1

ކުރެވިފައި ނުވާކަްނ  މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް  .3.1.1

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޞީލު ރެފަރެންސް   ތަފް

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ  3.1.1 (  2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
މަގުތައް މަގުތައް ހެދުމާއި  ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގައ1ިގެ )ހ(  23ގެ 

 ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  

 

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ރަުށ ފެންވަރުގައި ކުިނ  .3.2

 ނައްތާލުން

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރެވިފައި ނުވާކަމާއި، ރަށުގައި ކުނި ޮކށި ޤާއިމްކު .3.2.1

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކުރެވެމުން ނުދާކަން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޞީލު ރެފަރެންސް   ތަފް

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ  3.2.1 (  2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތުގައި  ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންގައި 2)ހ( ގެ  23ގެ 

ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯާރނެ ގޮތެއްގެމަތިން ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި 

 ލަފާދެވުނެވެ.

  

 

 ބަނދަރު ބެލެހެްއޓުމާއި ފެީރ ޓާރމިނަލް ހަދައި ިހންގުން .3.3

ޞޫލެއް ކައުންސިލުން  .3.3.1 ފެރީޓާމިނަލް އެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި، ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި އިންތިޒާމެއް ނުވަތަ އު

ޞޫލެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޤާއިމްޮކށްފައި ނުވާކަން  ނަމަވެސް ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމުގެ އު

ޢީ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރާ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކަން  ކުރިއަށްދާކަމާއި، ބަނދަރު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިޖްތިމާ

 ކުރެވެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  



   

 ލަފާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ޞީލު ރެފަރެންސް   ތަފް

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ  3.3.1 (  2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
ބަނދަރު ބެލެހެއްޓޭނޭ އިންތިޒާމެއް  ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ3ްގެ ( ހ) 23ގެ 

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ހަމަޖައްސައި ފެރީ ޓާމިނަލް ހަދައި ހިންގުމުގެ 

  

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ  .3.4

 އެއްގަމު ޮތއްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު  މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގެތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ .3.4.1

ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ޮކށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ބަނދަރު ހަދާ ނިމިފައިވަނީ  މަށްއެޅު

ަކއުންސިލުން ނުވާކަން  ކުރަންޖެހިފައި މަރާމާތުއެއްގަމު ތޮއްޓާއި ކަނޑުޮތށިގަނޑު ވަނަ އަހަރުގައި ކަމުގައި ވުމުން 2020

 އްވައެވެ.ފާހަގަކުރަ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޞީލު ރެފަރެންސް   ތަފް

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ  3.4.1 (  2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  މަތިން ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ 4( ހ) 23ގެ 

ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ކަނޑުޮތށިގަނޑު މަރާމާތުޮކށް 
 ލަފާދެވުނެވެ. މުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބެލެހެއްޓު

  

 

ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، ނަުރދަމާގެ ނިޒާމުފަަދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،  .3.5

 ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްިދނުން

ޝަުނންކަން ފާަހގަކުރެވުނެވެ. .3.5.1  ރަށުގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭ

ނަރުދަމާ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި  ނުގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެމުން ދާކަމާއިފެ .3.5.2

 މުވައްސަސާތަކުން ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން ދެއްވަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

ބޮޑެތި މީހުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި .3.7

ޢުލީމީ އަދި ަފންނީ ެފންވަރުމަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން  ތަ

 ކައުންސިލުން ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .3.7.1

ޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމަށް ކައުންސިލުން .3.7.2 ހިންގާފައިވާކަން  ނިޔަމިކަމުގެ ކޯހެއް ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



   

 

ޝީފުކުުރމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ  .3.8 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާިއ ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަްއ އަރު

ލައިބްރަރީގައި ެބލެހެްއޓުމާއި ޒަމާނީ ެއކިއެކި ވަީސލަތްތަކުގެ އެހީގައި   ،ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާެއކު

ޢުލޫާމތު ލިބޭނޭ އިންިތޒާމު ޤާއިްމކުރުން.  ލައިބްރަރީން އެކިއެިކ މަ

ޝީފުކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި  ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި،ލައިބްރަރީ  އި އާންމު ރަށުގަ .3.8.1 ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރު

ވާކަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެފަދަ ލިޔެކިޔުމެއް ނެތުމުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ނުދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިޤަ

 ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
ޞީލު ރެފަރެންސް   ތަފް

ޞޫލުން  3.8.1 (  2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ   ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަށް 8( ހ) 23ގެ 

ޝީފުކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ލައިބްރަރީގައި   ،ލިޔުންތައް އަރު
ޢުލޫމާތު ލިބޭނޭ ބެލެހެއްޓުމާއި ޒަމާނީ އެ ކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަ

 އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  

 

ޢީ މަރުަކޒުތަކާއި، ކުިޅވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެްއޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާިއ  .3.9 އިޖްތިމާ

 ުމނިފޫިހފިުލވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންޢާންމު ޕާކުތަކާއި 

ޢީ މަރުކަޒެއް ޤާމްކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .3.9.1  ރަށުގައި އިޖްތިމާ

 ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މް އިންތިޒާމުގެ ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓު .3.9.2

 

ޢީ ރަްއކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަުރކަޒު ހިންގުމާިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .3.10  ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާ

ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަުޅ އެުޅމާއި އެފަަދ ޢަމަލުތަާކ ގުިޅގެން އަނިޔާ ިލބޭ 

ނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިން

 މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން ބެލެހެްއޓޭނެ ނިާޒމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ  .3.10.1 މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާ

ންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިޭބ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި ހި

ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ާޚއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ 

 "އިބަމަ" ގްރޫޕްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 



   

ޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިާމބެޭހ  .3.11 ޢާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާޫނނާއި ލޭންްޑ ޔޫްސ ޕްލޭާނއި ތަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބިމާިއ ޢިމާރާތްތައް ރަޖިްސޓްރީުކރުމާއި 

އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިްސޓްރީތަުކން ހަދާފައިވާ އެްނމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހަްއޓައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތަްއ ބެލެހެއްޓުން އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުްނ ބިްނިބމާ   ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ އެންމެހައި މު

ޟުުނވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ  .3.11.1 ޢާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަ

ގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭ

މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި 

ންގާ އެންމެހައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހި

ޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއް  ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ކުރަމުންޓުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި މު

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޞީލު ރެފަރެންސް   ތަފް

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ  3.11.1 (  2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންްޑ  ދ  ގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ ގޮތަށް 11( ހ) 23ގެ 

ޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ  ޢާރު ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަ
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ 
މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން 

ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަހައްޓައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ
ޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް  ލަފާދެވުނެވެ. ހިންގާ އެންމެހައި މު

  

 

 ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެުކލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެްއޓުމާއި ިބމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު ެއކުަލވާ ބަލަހައްޓާ  .3.12

ޢުޫލމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން   އިދާރާއަށް ބޭނުންވާނެ މަ

 ތަރު އެކުލަވާލައި އަދާހަމަޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފްބިންބިމުގެ ދަ .3.12.1

ޢުލޫމާތު އެއިދާރާތަކުން އެދިލެއްވުމުން ކައުންސިލުން  .3.12.2 ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާނެ މަ

 ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެްއޓުން  .3.13

 މިސްކިތު މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ަކއުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .3.13.1

 މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .3.13.2



   

 

 ޤަބުރުސްތާނު ެބލެހެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަެޖއްސުން  .3.14

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ސާފުޮކށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާކަންޤަބުރުސްތާނު  .3.14.1

ޢަތް .3.14.2 ރެރިންނަށް އެލަވަންސް ކަށު ކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމާއި، ޖަމާ

 ދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

ޘަޤާފީ ކަްނކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން  .3.15  އާސާރީ ތަންތަން ެބލެހެއްޓުާމއި 

ޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ. .3.15.1  ރަށުގައި އާސާރީ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކައުންސިލުން މަ

 

ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަިދ ދީނީޮގތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  .3.16

 ޤައުމީ  އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްުވން.

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަޮކށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ  އިޙްތިފާލުތައް  .3.16.1

 ހަގަކުރެވުނެވެ.ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާ

 

މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުެރވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްުސމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި  .3.17

 ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެލެހެްއޓުން 

ޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި އެމުވައްޒަފުން މެދުވެ .3.17.1 ރިކޮށް ކައުންސިލުން އިޖްތިމާ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގެ މަގުތައް ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ކުނިކަހައި ސާފުކުރަނީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންކަމާއި، ކައުންސިލުން އެކަްނ 

ޞޫލެ ޞޫލު ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ  އް/އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އިންތިޒާމްކުރުމަށް ވަކި އު ނަމަވެސް އު

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކާން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން  .3.18

ޞޫލުން ފަރާތަކާއި ޙަވާލުޮކށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާކަްނ މަގު ބައްތިތައް މަރާމާތުޮކށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް  .3.18.1 އު

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ޕެސްޓް ކޮްނޓްރޯލްކުރުން  .3.19

 ކައުންސިލުން ހިންގާފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ހުވަނި ނައްތާލުމުގެ ޙަރަކާތެއްޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން  .3.19.1



   

 

ގޮތުގެމަތިން، ފިހާރަތަކާއި ޮހޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންްޓތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ  .3.21

ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހަުއސްތަކާިއ  ޢާންުމ މާރުޭކޓުތަކުގެ ަކންކަން ހުރޭތޯ ބަލައި، ިއސްލާޙީ ފިޔަވަުޅ 

 އެޅުން

ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި   ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން .3.21.1

އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުން ނުދާކަމާއި،  ،ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ ބަލައި

ތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެއެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން އެމަސައްކަތް ކުރަނީ ސިއްޙީމަރުކަޒުންކަމަށް އަދި އެފަރާތުން އެހީ

ޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.  ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމަށް މަ

 

މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާިއ އިންީޖނުނުލާ އެއްޗެިތ   .3.22

 ،ތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއިދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮ

ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގަިއގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާާރއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮްށ 

 ބެލެހެއްޓުން.

ގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި  ދުއްވުމުގެ ކަންކަން މަގުމަތީ  .3.22.1

ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުޮކށް ބެލެހެއްޓުމާއި

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

ޞޫލެއް ޑްރާފްޓްޮކށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުޮކށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން   ކަން ފާަހގަކުރެވުނެވެ.  އު

ޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުާކރުގެ އިދާރާތަކަށް  .3.23 ޢި ކޯޓުތަކުން ކުރާ ުޙކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރު ޝަރު

 އެހީތެރިވެދިނުން 

ޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  .3.23.1 ޢި ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރު ޝަރު

ޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.މަ  ސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް މަ

 

ރަށު ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭޮގތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން  .3.24

ޒާރާތަކުން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭޮގތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެިކ ވު

ޠިލުކުރުމާއި ،ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ޫދކުރުމާއި  ،ެއފަދަ ހުއްދަތައް ާބ

ޠިލުކުރުން.  ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާ

ރަށު ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ  .3.24.1

ޙަވާލުޮކށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިޮކށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ 



   

ޠިލުކުރުމާއި އެފަ ،ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި  ޠިލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން  ،ދަ ހުއްދަތައް ބާ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާ

 ކުރަމުންއަންނަަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެމުންދެއެވެ.

 ހައްދައިދިނުންއުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ސެޓްފިކެޓް  -

 ޮއޑި ދޯނިފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ހެއްދުމައްޓަކައި ސާވޭކުރުމުގެ މަސައްކަތް  -

 އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުން -

 އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ  -

 އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުން  -

 ގަރާޖް ހުއްދަ ދޫކުރުން  -

 

ސަރުކާރުގެ ކަާމބެހޭ އިދާރާއިން އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި  .3.25

އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ތަފާސްހިސާބި ނަގައި ބެލެހެްއޓުމާއި، އެސިޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ 

މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީުހްނނާއި، އަދި ެއސިޓީގައި ދިިރއުޅޭ ބިދޭސީންގެ 

 ދަފްތަރު ލިޔެ ެބލެހެއްޓުން 

 އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު އަޕްޑޭޓްޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .3.25.1

 ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންގެ ރެކޯޑު އަޕްޑޭޓްޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .3.25.2

 އަޕްޑޭޓްޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންމީހުންގެ ރެކޯޑު  .3.25.3

 ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ރެކޯޑު އަޕްޑޭޓްޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .3.25.4

 

ޞަ ރައްކާތެރިކަން ޯފރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާްތތަކުގެ  .3.26 ޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއް ރަށުގައި ތިބި ޚާއް

  ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފަިއވާ

ޞަ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުޮކށްދޭންޖެޭހ ފަރާތްތަކުގެ  .3.26.1 ޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއް ރަށުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޚާއް

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު އެނގޭނެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން

ޞަ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުޮކށްދޭންޖެޭހ ފަރާތްތަކުގެ  .3.26.2 ޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއް ރަށުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޚާއް

މަހުން  4ކަމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް ކޮންމެ  ،ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޒިޔާރަތްޮކށް ޙާލަތު ބަލައި 

 މަހު ރިޕޯޓް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 1



   

 ހަތަރުަވނަ ަބއި 

 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން .4

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  އި ވާގޮތުން ރަށު ކައުންސިލުން ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގަ 03ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

 އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހެއެވެ.

 ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާުބދާރީވުން  .4.1

 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފޯމުންކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޝަކުވާ ހުށައަޅަނީ  .4.1.1

ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމުގައި  .4.1.2 ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ ފާސްޮކށްފައިވާކަްނ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށައެޅޭ 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ހިއްސާޮކށްފައިވާކަންރައްޔިތުންނާ  ތައްޔާރުޮކށްޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލު  .4.1.3

  ލިޔުމުން ޖަވާބުދީގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ލިޔުމުން ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތަކަށް ޝަކުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގައި ޢަމަލު  .4.1.4

ދުވަހާއި  7ދުވަހާއި  3ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ  .4.1.5

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްކަން

ޝަކުވާތައް ވަކި ފައިލެ  .4.1.6  އްގައި ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށައެޅޭ 

 

ޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްަތކަށް ދިނުން .4.2  ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަ

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  އެކުލަވާލަންޖެހޭ ވަނަ މާއްދާގާއި ކައުންސިލުން  107-1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއާ ގުޅޭގޮތުން އެޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންާނ 

ޝްވަރާކުރަންވާނެކަމަށާއި ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ހިންގުމުގައި ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން  ،މަ

ޝްވަރާކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ.ރައްޔިތު  ންނާ މަ

ޝްވަރާ ހޯދާކަން  .4.2.1 ޢުތައް ރޭވުމުގަޔާއި ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާ މަ ޝްރޫ ކައުންސިލުން ތަފާތު އެކިއެކި މަ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޝްވަރާ  .4.2.2 ދަލުވުންތައް ބާއްވައިގެންކަން ހޯދަނީ އާއްމު ބައްދަލުވުންތަކާއި ފޯކަސް ގްރޫޕް ބައްރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާ މަ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ޝްވަރާ ހޯދުމުގައި ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެ .4.2.3 ހުމަކީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ޙާޒިރުާވ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި މަ

 ރައްޔިތުން މަދުވުންކަމުގައި  ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

ޝްވަރާ ކަމާއިބެހޭ .4.2.4  މަސައްކަތްކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ރައްޔިތުގެ ޚިޔާލާއި މަ

ޝްވަރާކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .4.2.5  ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ މަ

ޝްވަރާކުރުމަށް ކޮންމެ ރަށް ހިންގުމުގައި ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި  .4.2.6  4ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ މަ

 )ހަތަރެއް( މަހަކުން އެއްފަހަރު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ،ރީޚާއިތާ ،އެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ތަނާއި ،)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން 5ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން  .4.2.7

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލުން ޢާންމުޮކށްފައި ،ވަގުތާއި 



   

ޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހު  .4.2.8 އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ  ،އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ،ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަ

ޢުކޮށްފައި  7ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން   ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢާންމުޮކށް ޝާއި

ޞޫލުތަކާއި .4.2.9 އެފަދަ  ،ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރާނެ އު

ޞޫލު ،ށް ގެންދާނެ ގޮތާއިބައްދަލުވުން ކުރިއަ އެކުލަވާލައި  ،އެކި ކަންކަމުގައި ވޯޓަށް އެހުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އު

 އާއްމުޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޞީލު ރެފަރެންސް   ތަފް

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ  4.2.7 -1(  ގެ 2010/7ޤާނޫނު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
)ފަހެއް(  5ގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން 107

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  ،ވަގުތާއި ،ތާރީޚާއި ،އެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ތަނާއި ،ދުވަހުގެ ކުރިން
 ކައުންސިލުން ޢާންމުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) 4.2.8 -1(  ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
ޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހ107ު  ،ގެ )އ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަ

)ހަތެއް(  7ފެށިގެން ގިނަވެގެން އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތާރީޚުން  ،އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ
ޢުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢާންމުޮކށް ޝާއި

  

 

ޢުލޫމާތު  .4.3  ާހމަކުރުންރައްޔިތުންނަށް މަ

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ( މަހު ބާއްވާފައ2021ިރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމުޮކށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ފެބްރުއަރީ) .4.3.1

 ( މަހު ބާއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.2021ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމުޮކށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ޖުލައި) .4.3.2

(ގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި، ބަޖެޓް 2022ޖުލައި މަހު ބާއްވާފައިވާ ރައްޔަތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ) .4.3.3

 ދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ރައްޔިތުންނަށް ހުށައަޅާ ހިޔާލު ހޯ

(ގެ 2022)ހަތެއް( ދުވަސްކުރިން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ) 7ޖުލައި މަހު ބާއްވާފައިވާ ރައްޔަތުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ  .4.3.4

ޢުލޫމާތު ޢާއްމުޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  މަސައްކަތު ތާވަލާއި، ބަޖެޓްގެ މަ

  



   

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޞީލު ރެފަރެންސް   ތަފް

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ  4.3.1 (  2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހު  107ގެ 

 ބޭއްވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމުޮކށް ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލުވުމެއް 

  

 

 ފަސްވަަނ ބައި 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ  .5

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ކޮންމެ ރަށެއްގެ އަދި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  56-6ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

އެ ރަށުގެ ނުވަތަ  ،އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ އެސިޓީއެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ،ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލާ އެކުގައި 

އެސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއެއް 

 ވެއެވެ.ބަޔާްނޮކށްފައިއޮންނަންވާނެކަމަށް 

 މާއި ކޮމެީޓ ހިންގުންއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެީޓ އެކުލަާވލު .5.1

މެއި  2021މެމްބަރުން  )ފަހެއް( 5އަށް ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  .5.1.1

ތިޚާބުކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ންވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އ17ި

ޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަ

 

 މަޤާމް  ނަން #

ޟިލާ  1  ކޮމެޓީގެ ރައީސާ  އައިމިނަތު އަޒްމީނާއަލްފާ

ޟިލާ 2  ކޮމެޓީގެ ނައިބު ރައީސާ  ފާތުމަތު ރަހްމާ  އަލްފާ

ޟިލާ 3  ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު  هللاޔޫމީ އަބްދު އަލްފާ

ޟިލާ 4  ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު  މަރިޔަމް ސިފާނާ އަލްފާ

ޟިލާ 5  ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު  ލް ކަރީމް ދުހަލީމާ އަބް އަލްފާ

   
 

ގެ މަގާމަށް ބަދަލެއް އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  .5.1.2

 އައިސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ދެމުންދާކަންކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް އެލަވަންސް  .5.1.3

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ބަދަލެއް މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  .5.1.4

 އައިސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޢިދު އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ހިންގާ އަން .5.1.5 ހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ހިންގާ ޤަވާ

ޢިދު އެކުލަވާލާފައިވަނީ    ގެ ލަފާގެ މަތިންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލްޤަވާ



   

 ކޮމިޓީގެ ބަޖެޓް އޭގައި ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާގައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު .5.1.6

)ފަހެއް އިންސައްތަ( އަންހެނުންެގ 5ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ މަދުވެގެން % ށްކައުންސިލަ .5.1.7

 ވެ. ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީއާއި ޙަވާލުޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެ

އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުން ،  ންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައިރަށު ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަ .5.1.8

ޝްވަރާ ހޯދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ކޮމެޓީގެ ހިޔާލާއި މަ

ކޮމިޓީގެ  ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި .5.1.9

 ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ،މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އިދާރީ އިންތިޒާމު

ޞިލުކުަރން ކަނޑަައޅާ ލަނޑުދަނޑިތައް އެކަށައަޅައި އާއްމޮުކށްފައިވާކަްނ  .5.1.10 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ޙާ

 ވެ.ފާހަގަކުރެވުނެ

ޢުވާއެއް އުފުލާފައި ނުވާކަން  .5.1.11 ޢުވާއެއް ކޮށް އަދި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ދަ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޢީ ސަރައްޙަދުތައް މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮމިޓީއިން  .5.1.12 އިޖްތިމާ

 ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ މުދަލާ ފައިސާ ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. .5.1.13

 

ޫޢލިއްޔަތު .5.2  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޮކމެޓީގެ ަމސް

ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރަށު މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި  .5.2.1

 މަސައްކަތްޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލަށް ލަފާ ދިނުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން 

ޢި ބަދަހި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން ޮކށްފައިވާ ރަށުގެ މުއްދަތުގައި  މޮނިޓަރކުރެވުނު .5.2.2 އިޖްތިމާ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކުގައި ބައިވެރިވާކަންމަދަދުވެރިން )އިބަމަ(ގެ މަސައްކަތްތަ 

މަސައްކަތްޮކށްފައި ނުވާކަން ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން ރަށުގެ މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި  .5.2.3

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޢީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިްނ މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި  .5.2.4 ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާ

 މަސައްކަތްޮކށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޞިލުކުރާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރުމަށް އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން ނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ޮމ .5.2.5 ޢުލީމު ޙާ މަތީ ތަ

 މަސައްކަތްޮކށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޞިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިންމޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި  .5.2.6 ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް  އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ 

 ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޞުތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަްށ ކޮމެޓީއިން މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި  .5.2.7 އަންހެނުްނނަށް ލިބޭ ވަޒީފާއާއި ވިޔަފާރީގެ ފުރު

 މަސައްކަތްޮކށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގައި  .5.2.8 މަސައްކަތްޮކށްފައި ނުވާކަން އަންހެނުްނނާބެހޭ މުހިންމު މަ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 



   

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

ޞީލު ރެފަރެންސް   ތަފް

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ  5.2.3 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ޤާނޫނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
 ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.އިތުރުކުރުމަށް 

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  5.2.4 ވަނަ މާއްދާގެ  56-7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

ޢީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން  4)ހ(ގެ  ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާގޮތަށް ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާ
 އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން  މަސަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  5.2.5 ވަނަ މާއްދާގެ  56-7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
ޞިލުކުރާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ގަ 5)ހ(ގެ  ޢުލީމު ޙާ އި ބަޔާންޮކށްފައިވާގޮތަށް މަތީ ތަ

 އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  5.2.7 ވަނަ މާއްދާގެ  56-7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
ޞުތުތައް  7)ހ(ގެ  ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާޮގތަށް އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ވަޒީފާއާއި ވިޔަފާރީގެ ފުރު

 ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  5.2.8 ވަނަ މާއްދާގެ  56-7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
ޢުލޫމާތު އެއްޮކށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގައި ބަޔާ 8)ހ(ގެ  ންޮކށްފައިވާގޮތަށް އަންހެނުންނާބެހޭ މުހިންމު މަ

 މަސަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

  

 

 ޮކމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް .5.3

ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ 
 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދު 

ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި 
 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދު 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ބޭއްވުނު 
 ޢަދަދު

ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން 
 ކެންސަލްވި ޢަދަދު

05 25 25 00 
 

 

ޟިރީ  .5.3.1  ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާ

 

 ޙާޒިރުވި ޙާޒިރުވާން ޖެހޭ  ކައުންސިލަރު  #

ޟިލާ   1  25 25 އައިމިނަތު އަޒްމީނާ ރައީސާ އަލްފާ
ޟިލާ   2  25 25 ރަހްމާ ފާތުމަތު ނައިބު ރައީސާ އަލްފާ
ޟިލާ  3  25 25  هللاޔޫމީ އަބްދުމެމްބަރު އަލްފާ
ޟިލާ   4  25 25 މަރިޔަމް ސިފާނާ މެމްބަރު އަލްފާ
ޟިލާ   5  25 25 ލް ކަރީމް ދު ހަލީމާ އަބްމެމްބަރު އަލްފާ
    




