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ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުމުގެ ޤާނޫނު (  ) 7/2010ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ޒ) ގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ،ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި
ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި ،ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ،ކައުންސިލްތަކުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަކީ ދެންނެވުނު ޤާނޫނުތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.
މިގޮތުން މި މޮނިޓަރިންގ އަކީ  ،ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ތިލަދުންމަތީ
އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލުން އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތާއި  ،މިންވަރާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި
މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތަކާއި ލިއުންތައް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި ،ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަމުންދާ
ގޮތާއި ،ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރާއި ،ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް
މަގުފަހިކޮށް ،އިޖްތިމާޢީ ،އިޤްތިޞާދީ ،ޘަޤާފީ އަދި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު
ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި އެކަންކަން އެމަގުން ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު
މޮނިޓަރިންގއެކެވެ .ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރެވުނީ
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ނިޔަލަށެވެ .މި މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއިދާރާގެ

 4މުވައްޒަފުން

ހިމެނޭ ޓީމަކުންނެވެ.

މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއައްސަސާ
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނޫ ( ޤާނޫނު
ނަމްބަރ ) 7/2010:ގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަދި މި ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަމިއްލަ
ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް
އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚުސެކެވެ.
ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ބަލަހައްޓަވަނީ އެ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަތަ އެވަގުތަކު
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ.
އިދާރީ އޮނިގަނޑު
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަކީ  11މެއި  2011ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ
އޮނިގަނޑެކެވެ .މި އޮނިގަނޑު ބާރަށު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވަނީ

 13އޭޕްރީލް

 2011ގައެވެ .ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ

އޮނިގަނޑުގައިވާ ޢަދަދަށް މުވައްޒަފުން ހަމަނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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މުވައްޒަފުން
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގައި  20ޖަނަވަރީ  2015ގެ ނިޔަލަށް  5ކައުންސިލަރުންނާއި ،ސިވިލްސަރވިސްގައި ހިމެނޭ 8
މުވައްޒަފުން މިދަންނަވާ ތާވަލްގައިވާ ފަންތިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދެއެވެ.
މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް
މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި

ޢަދަދު

ސީނިޔަރ ސްޓާފް

0

މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް

2

ސަޕޯޓް އޮފިސަރ

4

ސަޕޯޓް ސަރވިސް

2

ޖުމްލަ

8

ތިރީގައި އެވަނީ ކައުންސިލްގެ މަޤާމްތަކުގައި ތިބި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުގެ ނިސްބަތް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި

0%
ފ
ސީނިޔަރސްޓާރ ް

25%

25%

ޓ
ނޖްމަން ް
މިޑްލް މެ ޭ
ސަޕޯޓް އޮފިސަރ

50%

ސ
ސަޕޯޓް ސަރވި ް

ތިރީގައި އެވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގައި  20ޖަނަވަރީ  2015ގެ ނިޔަލަށްތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު
ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެވެ.
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މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު
މުވައްޒަފުންގެ ލެވެލް

#

ޢަދަދު

1

އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް

2

2

މެދުމަދްރަސީ

1

3

ޘާނަވީ

5

4

މަތީ ޘާނަވީ

0

5

ސެޓްފިކެޓް

5

6

ޑިޕްލޮމާ

0

7

ޑިގްރީ

0

8

މާސްޓަރސް

0

9

ޕީ.އެޗް.ޑީ

0

މަތީގައިވާ ތާވަލަށް ބަލާއިރު އެކިފަންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ހުނަރަށްބަލައި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އެނގޭނެ
ޗާޓް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ތ
ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެ ް

މ
ޑިޕްލޮ ާ

%15

%0

ސ
ދރަ ީ
ދމަ ް
މެ ު

ސެޓްފިކެޓް

%8

%38

ވ
ޘާނަ ީ
%39

ވ
މަތީ ޘާނަ ީ
%0
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ކައުންސިލް އިދާރާ
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް
ރެހެންދިމަގު
ހއ .ބާރަށް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ނަމްބަރ6500016 :

ފެކްސް:

 6500016އީމެއިލް:

baarah@halifatoll.gov.mv

ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  61ވަނަ މާއްދާގެ ޅ .ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސް
ހިނގާ ސަރަހައްދަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ .މި ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
(ހ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި މިޤާނޫނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން.
(ށ) ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ،މިގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަތޮޅު
ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.
(ނ) ރަށުކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކުރެވިގެން ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ރަށު ކައުންސިލުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލަށް ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މި
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަންފީޒުކުރުން.
(ރ) ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާ ނުހިގާގޮތް ބެލުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލަށް
އެހީތެރިވެދީ ،ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވެ ،މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ޤަވާޢިދުން ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން.
(ބ) ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި

 ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު ފެންވަރުގައި

އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާގުޅޭ ޤަވާޢިދުހަދާ ހިންގުން.
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(ޅ) ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު ރައްޔިތުންގެ
ނަމުގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުން.
(ކ) ރަށު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުން
(އ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެހެން ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް
ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަދި
މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި މިފަދަ އިންވެސްޓްތައް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކުކުރުން.
(ވ) އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެމަތިން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރުގެ ބިމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

 ،ފަޅާއި ބިން އެކި ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް

ދޫކުރުމާއި ދިނުން.
(މ) އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި ،މިޤާނޫނުގެދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއި ދޫކުރުން.
(ފ) ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑއަޅާފައިވާ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ
އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ހިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި
މަސްލަހަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތުއެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު އުފެއްދުން.
(ދ) ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބަދަލުވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްގެ ނަން ބަދަލުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރީގެ ކައުންސިލުން
ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ އުފުލުން.
(ތ) ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން ފީ ކަނޑައެޅުމާއި ފީ ނެގުން.
(ލ) މީހުންގެ އަމިއްލަ ބިންތަކާއި މުދާ އާއްމު ބޭނުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ޢަދުލުވެރި ބަދަލު ދިނުމަށްފަހު އެފަދަ ތަންތަން ނެގުން.
(ގ) ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުން ޚިދުމަތްދެވޭ ތަންތަނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަނދުފަހަރާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި ،ޕާކުފަދަ ޢާޢްމު
ތަންތަނަށް ނަން ދިނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން.
(ޏ) ރަށުގެ މަގާއި ޕާކްތަކާއި މައިދާންފަދަ ތަންތަން ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ދާއިމީގޮތުން ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުން.
(ސ) ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާނޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން.
(ޑ) މިޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.
(ޒ) ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުންކުރުން.
(ޓ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުގެ ފަރާއި ،ފަޅުފަދަ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުން.
(ޔ) ރަށުގައި އަމާން އަދި ޞުލްޙަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި އެންމެހައި
ކަންކަންކުރުން.
(ޕ) ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގައި އެއްވެސްމީހަކު ޤާނޫނާ
ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙުޤީގުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން.
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(ޖ) ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން.
(ޗ) ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ކަންކަން ކުރުން.
ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތް
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލުން ތިރީގައި
މިދަންނަވާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްގޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ
މާއްދާއިން ލާޒިމްކޮށްފައި ވެއެވެ.
(ހ) ރަށުގެ މަގު ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
(ށ) އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ރަށުފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުން.
(ނ) ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ ޓާމިނަލް ހަދައި ހިންގުން.
(ރ) ދިވެހިރާއްޖޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި
ކަނޑު ތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
(ބ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަރަންޓާ ،ފެނާ ،ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ އާއްމު ޚިދުމަތް ހިންގާ
ބެލެހެއްޓުން.
(ޅ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރއާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް
ދިނުން.
(ކ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްދިނުމާއި ،ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ
ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
(އ) ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ ލިއުންތައް އަރުޝީފްކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ ލިއެކިއުންތައް
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ލައިބްރަރީގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް
ޤާއިމްކުރުން.
(ވ) އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި ،ކުޅިވަރުކުޅޭ އާއްމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަޞީލަތްތަކާއި ،އާއްމު
ޕާކްތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
(މ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި
ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެދަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި
މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
(ފ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤަނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާރަޒުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުން
ބިންދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ
އެންމެހައި ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ރަށުގެ
ބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ ،ބިމާބެހޭ އެންމެހައި މުއާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި މިނޫންވެސް
ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބެލެހެއްޓުން.
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(ދ) ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައި އެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފުތަރު އެކުލަވައި ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން.
(ތ) މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން.
(ލ) ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި ،ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން
ހަމަޖެއްސުން.
(ގ) އާޘާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން.
(ޏ) ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ،ދީނީ އަދި ޤައުމީ އިޙްތިފާލްތައް
ބޭއްވުން.
(ސ) މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތަތެރިކޮށް
ބެލެހެއްޓުން.
(ޑ) ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން.
(ޒ) ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.
(ޓ) ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ،ޙާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
(ޔ )

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފިހާރަތަކާއި

 ،ހޮޓާތަކާއި  ،ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި  ،ކެފޭތަކާއި ،

ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ،އާއްމު މާރުކޭޓްތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭޓޯބަލައި ،އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅުން.
(ޕ) މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައި އުޅުމާއި ،މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި ،އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އާއްމުންގެއަތުން ފީ ނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ
އުޅަނދުފަހަރުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް
ބެލެހެއްޓުން.
(ޖ) ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުންކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން.
(ޗ) ރަށު ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި،
އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލްކުރުން.
(ހހ) އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެރަށެއްގެ
ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި

 ،އަދި އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ

ދަފުތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
(ހށ) ރަށު ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތް ދިނުން.
ކައުންސިލަރުން
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ބާރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލަކީ ބާރަށު ރައްޔިތުންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .1މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް -ކައުންސިލްގެ ރައީސް
 .2މުޙައްމަދު ޝާފިޡު -ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
 .3ޙުސައިން ފަހުމީ -ކައުންސިލަރ
 .4ޢަބްދުﷲ ޒުނައިރު -ކައުންސިލަރ
 .5އަނީސް ޙިލްމީ-
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ފުރަތަމަބައި
އު
 .1ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މާހަ ލ
 1.1ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް ހިންގަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ
 111ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް ހިންގުމާބެހޭ
ޤަވާޢިދުގެ ދަށުންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލާ  26ފެބުރުއަރީ  2011ގައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ވަނީ
ފާސްކޮށްފައެވެ.
 .2ރަށު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތައް ގެނެސް ފާސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 1.2ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުންތައް
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 115ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު

އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އާއްމު ބައްދަލުވުމެއް ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމްކުރެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަސްކަން ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައި
ވެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ  2ދުވަސްކުރިން މެމްބަރުންނަށް އަންގާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .3ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ

 2ދުވަސްކުރިން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފޮނުވުމަށް ،ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި

އޮތްނަމަވެސް ބައެއްފަހަރު އެ މުއްދަތަށްވުރެ ލަސްވެފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4ކައުންސިލްގެ ފުރަތަ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ  141އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިވަނީ،
 77އާއްމު ބައްދަލުވުމެވެ.
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 .5ބޭއްވުނު  77އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 49

ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

 .6ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައިނުވާ  10ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ.
 .7ޔަވްމިއްޔާ ލިޔެފައިނުވާ  18ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ.
 .8ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ކައުންސިލަރުން ޙާޒިރުވުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .9ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމާއި އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާތައް އެނގޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްވަކިން
ފައިލްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .10ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ޙަވާލުކުރަން ގެންގުޅެނީ އޭ.ފޯ ސައިޒްގެ ގަނޑެއްގައެވެ .އެޖެންޑާ ޙަވާލުކުރަން ގެންގުޅޭ ގަނޑުގައި ސުރުޚީ
އަޅާފައިވަނީ '' މެމްބަރުންނާ ތަކެތި ޙަވާލުކުރާ '' މިގޮތަށެވެ.
 .11ބައެއް ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ނުލިއެވިވަނީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ އިދާރީ މުވައްޒަފަށް އެކަން ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭތީ
ކަމަށާއި ބައެއްފަހަރު އެމުވައްޒަފު ޗުއްޓީގައި ދިއުމުންވެސް ނުލިޔެވި ހުންނަކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .12ޔަވްމިއްޔާ ފައިލްގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ އެހެނިހެން ލިއުންތައް ފައިލްކޮށްފައި ހުރުމުން
ޔަވްމިއްޔާތަކާއި އެހެނިހެން ލިއުންތަކާ މަސްހުނިވާގޮތް ވެފައިވެއެވެ.
 .13ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުން ފެށިގެން ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމާ ހަމައަށް  ،ބާއްވަން ލާޒިމުކުރާ  141އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ
ތެރެއިން  64އާއްމު ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  115ވަނަ މާއްދާގައި  ،ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލުން
ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ އާއްމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ޢަދަދު އެކަށިގެންވާ
ވަރަށްވުރެ މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ބައްދަލުވުންތައް ބަރާބަރަށް ބޭއްވޭތޯ ކައުންސިލްގެ ރައިސާއި މެމްބަރުން
މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުން ރަނގަޅުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .2ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ޙަވާލުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ލިއުމުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ސުރުޚީ މިހާރުއޮތްގޮތް މިދަންނަވާގޮތަށް
ބަދަލުކުރަން ފެންނަކަމަށް ދަންނަވަމެވެ '' .މެމްބަރުންނާ އެޖެންޑާ ހަވާލުކުރާ ''
 .3ކައުންސިލްގެ  10ޖަލްސާއެއްގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރައްވާފައި ނުވާތީ ޖަލްސާތަކުގެ ޔަވްމިއްޔާ ބަރާބަރަށް ފާސްކުރައްވަމުން
ގެންދެވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .4ކައުންސިލްގެ  18ޖަލްސާއެއްގެ ޔަވްމިއްޔާ ލިއުއްވާފައި ނުވާތީ ޔަވްމިއްޔާތައް ބަރާބަރަށް ލިއުއްވުމުގެ މައްޗަށް ސަމާލުކަން
ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 1.3ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 116ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާތަކުން ކިތައްވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުންކަން އެނގެން ނުހުރެއެވެ.
 26 .2ފެބުރުއަރީ  2011ން  18ޖަނަވަރީ  2015ހަމައަށް  26ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ.
 .3ބާއްވާފައިވާ  26ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރެވިފައިވަނީ  18ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.
 .4ބާއްވާފައިވާ  6ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .5ބާއްވާފައިވާ  2ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔަވްމިއްޔާ ލިޔެފައެއް ނުވެއެވެ.
 .6ކުއްލި އަދި ޢާއްމު ބައްދަލުވުމެއްކަން ނޭނގޭ  2ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ.
 .7ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަވްމިއްޔާތައް ފައިލްކޮށްފައިވަނީ އާއްމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފައިލަށެވެ.
 .8ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބާއްވަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ނޫނަސް ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 - 1ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ލިއުއްވާއިރު އެއީ ކިތައްވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުންކަން ޔަވްމިއްޔާއިން އެނގެން އޮންނަންވާނެ
އެވެ.
 - 2ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ބައެއް ޔަވްމިއްޔާ ފާސްނުކޮށް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
 116ވަނަ މާއްދާގައިވާ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް

 - 3ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ
ފަހުގައެވެ.

 - 4ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާތައް ވަކި ފައިލެއްގައި ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 1.4ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  126ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް
މެމްބަރެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ މެމްބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް
ނުވަތަ ދައުރެއްއޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ މިފަދަ މެމްބަރަކު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެގެން
ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމެއްގައި
އެކަމަކާ ގުޅުންހުރި ކައުންސިލަރަކު ބައިވެރިވެވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ.
 .2ކައުންސިލަރެއްގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތެއްގައި

 ،ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާފައި

ނުވިނަމަވެސް ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަޥާޢިދުގައި އެކަމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.
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 .3މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތެއް އަދި ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާ އެ އުސޫލަށް ޢަމަލު
ކުރަމުން ގެންދިއުން މުހިއްމު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
 1.5ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  118ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ
ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް އާއްމުކޮށް ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ .މިގޮތަށް ހާމަނުކުރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ޞައްޙަ
އަމުރުތަކެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލުން ނިންމާ ބައެއް ނިންމުންތައް ޢާއްމުކުރެވި ބައެއް ނިންމުންތައް ޢާއްމުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ވޯޓްދެއްވި ބޭފުޅުންނާއި ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނާއި ތާއީދު ކުރެއްވި ބޭފުޅުން އެނގޭކަށް
ނުހުރެއެވެ.
 .3ނިންމާ ނިންމުންތައް ޢާއްމުކުރަމުންދަނީ އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑްގައެވެ.
 .4ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ޢާއްމުކުރުމަށް ވަކި އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .5ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ،ޢަމަލުކުރެވެމުން ދެއެވެ.
 .6ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ނިންމުމުގެ ޢަދަދު އެނގޭކަށް ނެތެވެ.
 .7ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ބަރާބަރަށް އާއްމުކުރެވެމުން ނުދަނީ އިދާރާގެ މަސައްކަތް ހުންނަގޮތުން ވަގުތު ނުވެގެންކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 118ވަނަ މާއްދާގަ އިވާ ގޮތުން ފާސްކުރާ

ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް އާއްމުކޮށް ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހާމަނުކުރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ސައްޙަ
އަމުރުތަކެއްކަމަށް ނުބެލެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ .އެހެންކަމުން ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންތައްތައް އާއްމުކޮށް
ހާމަކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.
 .2ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އާއްމުކުރާނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅާ އެއުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން
ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 1.6ކައުންސލުން ކަންކަން ނިންމުމާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުއާމަލާތާއި ކޯޑިނޭޝަން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ކަންކަން އެޖެންޑާކުރަނީ އެވަގުތަކު ކައުންސިލް އިދާރާގައި
އިސްކޮށް ހުންނަވާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ސެކްޝަނުގައި އެވަގުތަކު ހުންނަވާ އިސްވެރިއަކު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް
ދަންނަވައިގެން ރައީސް އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
 .2މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލިއުމުން ޙަވާލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .3ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރައްވާ ކަންތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ވަކި އުސޫލެއް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .4ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރައްވަނީ އަނގަބަހުން އެކަމަކާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފަކަށް
ދަންނަވައިގެންނެވެ .ފައިސާއާބެހޭ ކަމެއްނަމަ ލިއުމުން ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ.
 .5ކައުންސިލަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ރައިސާ ދެމެދު އޮންނަގުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .6ކައުންސިލްގެ ރައީސާ މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަގުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
 .7މުވައްޒަފުންނާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ އޮންނަގުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .8ކައުންސިލަރުންނާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އޮންނަގުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރައްވާ ކަންތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރެއްވުމުގެ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅުއްވައި
އެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .2ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ

 112ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަކީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި

ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާންޖެހޭ ބަޔަކަށްވާތީ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އަދާކުރާނޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅަން
ޖެހެއެވެ .އެހެންކަމުން ކައުންސިލް މެމްބަރުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަނޑައަޅާ ލިއުމުން ޙަވާލު ކުރުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.

 1.7މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމާއި ރިޕޯރޓް ކުރުމާއި މޮނިޓަރކުރުން
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލް އިދާރައިގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޔުނިޓްތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .އަދި ކޮންމެ ޔުނިޓެއްގެ މަސައްކަތް
އެނގޭނެހެން ލިއުމުން ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ.
 .2ކައުންސިލް އިދާރައިގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިންގެ ބެލުމުގެދަށުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް
ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

 .3ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮންފަރާތަކަށްކަން މުވައްޒަފުންނަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.
 .4މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ސްޕަވައިޒަރުގެ ފަރާތުން ލިބެއެވެ.
 .5އެކިއެކި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އެހެން ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގެއެވެ.
 .6ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށްބަލާ ސްޕަވައިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .7މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވެއެވެ.
 .8މުވައްޒަފުންނަށް ސްޕަވައިޒަރ ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ފެށުމާއެކު ޔުނިޓްތަކުން އެހަފްތާގެ ތެރޭގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތް
ރާވާ ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭތޯ ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދިއުން
މުހިއްމުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .2މީގެއިތުރުން ސްޓާރފް މީޓީންގ މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ބޭއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 1.8މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްރޮސީޖާތަކާއި އުޞޫލުތައް
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރހަދާ އާއްމުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .3ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރި ކުރެވެމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު
ލިބުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
އުސޫލުތަކާއި ސަރވިސް ޗާޓަރ އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 1.9މައްސައްކަތު މާޙައުލު
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަރަށްބޮޑު .އެހެންކަމުން ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްކުރާނެ
ވަކިރޫމެއް ނުހުރޭ  5ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވަނީ  82.9އަކަފޫޓް ހުންވަރުގެ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ.
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 .2ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަސައްކަތްކުރާނެ ވަކި ކޮޓަރިއެއް ނުހުރެއެވެ.
 .3ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަނީ  90.10އަކަފޫޓް ހުންނަ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ .އެހެންކަމުން ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވަންޖެހެނީ
ވަރަށް ދަތިކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .4ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން އިދާރީ  8މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެނީ  200އަކަފޫޓާއި 133
އަކަފޫޓްގެ  2ކޮޓަރީގައެވެ .އެހެންކަމުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަމީހުން އިށީންނާނެ ޖާގަ ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .5ކައުންސިލަރުންގެ ސަބަބުން މަސައްކަތު މާހައުލަށް ދަތިކަމެއް ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ.
 .6މުވައްޒަފުންގެ ސަބަބުން މަސައްކަތު މާހައުލަށް ދަތިކަމެއް ދިމާވެފައި ނުވިނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ޢަދަދަށް
މުވައްޒަފުން ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ގެންދަންވާ އެންމެ ހަލުއިމިނުގައި ނުގެންދެވޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .7މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑަށް މީހުން ހަމަކުރެވޭތޯ އެކިފަހަރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން
ބަޖެޓް ނުދެއްވާތީ އަދި އެކަން ހަމަނުޖެހޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .8ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރިޓީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓެމުން ނުދެއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުގެ ގޮތުގައި ހިމަނައި
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 1.10މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަޞީލަތްތައް
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ  5މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ހުންނަނީ (  90.10އަކަފޫޓް )  1ކޮޓަރި
 .2ކައުންސިލްގެ  5މެމްބަރުން ބޭނުންކުރެއްވުމަށް  3މޭޒްހުރޭ.
 .3ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް  8ގޮޑި ހުރޭ
 .4ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބޭނުންކުރެއްވުމަށް  2ފޯން ހުރޭ
 .5ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބޭނުންކުރެއްވުމަށް  2ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްހުރޭ
އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަޞީލަތްތައް
 .1އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް  8މޭޒާއި 8 ،ގޮނޑިއާއި 7 ،ކޮމްޕިއުޓަރާއި 7 ،ފޯނާއި 4 .ޕްރިންޓަރާއި،

2

ފެކްސް މެޝިން ހުރެއެވެ.
 .2މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް  2ކޮޓަރި ހުރިނަމަވެސް އެތަނުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 .3ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނެޓް އެކަށީގެންވާ ސްޕީޑެއްގައި ނުލިބެއެވެ .ނަމަވެސް މޯޑަމް ބޭނުންކޮށްގެން
އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

 .4ކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަރަންޓާއި ފޯންގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް
 501,447ރުފިޔާ ކެޕިޓަލް

 2011 .1ވަނައަހަރު ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ
ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ  19,989ރުފިޔާއެވެ.

 2012 .2ވަނައަހަރު ކައުންސިލުން ލަފާކޮށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓް ފެންނަން ނެތެވެ .އެ އަހަރު ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް
ދެއްވާފައިވާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ  4,833,057ރުފިޔާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  49,878ރުފިޔާއެވެ.
 2013 .3ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓްގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ  4,721,677ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ
 95,000ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް އެއަހަރު ސަރުކާރުން

ޖުމްލައަކީ  115,000ރުފިޔާއެވެ .ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ޖުމްލައަކީ

ދެއްވާފައިވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް  3,221,272ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ދެއްވާފައިވަނީ  8,000ރުފިޔާއެވެ.
 2014 .4ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓްގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ

 4,891,463ރުފިޔާއެވެ.

 58,000ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް އެއަހަރު ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް

 4,066,190ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ދެއްވާފައިވަނީ  38,800ރުފިޔާއެވެ.
 2015 .5ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓްގެ ރިކަންރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ  7,667,956ރުފިޔާ ކެޕިޓަލް
ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ  58,000ރުފިޔާއެވެ.
 .1ކައުންސިލުން ލަފާކުރި ބަޖެޓް
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

އަހަރު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

2011

ލަފާކުރި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރިއިރު ކައުންސިލްތައް އުފެދިފައިނުވޭ

2012

ލަފާކުރި ބަޖެޓް ފެންނަން ނެތް

ޖުމްލަ

2013

4,721,677

115,000

95,000

4,931,677

2014

4,891,463

58,000

-

4,494,463

2015

7,667,956

58,000

-

7,725956

 .2ކައުންސިލަށް ލިބުނު ބަޖެޓް
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އަހަރު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ޖުމްލަ

2011

501,447

19,989

-

521,436

2012

4,833,057

49,878

-

4,882,935

2013

3,221,272

8,000

-

3,229,272

2014

4,066,190

38,000

-

4,104,190

ތިލަދުންމަތީ އުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ލަފާކުރި ބަޖެޓާއި ލިބުނު ބަޖެޓް
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ނ
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ލަފާކުރި

521,436

0

2011

4,882,935

0

2012

3,229,272

4,931,677

2013

4,104,190

4,494,463

2014

0

7,725,956

2015
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ދެވަނަ ބައި
 2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިއުންތައް
ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓުން
 2.1ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލަން ޖެހެއެއެވެ.
 .2ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުހަމަވުމުގެ  3މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމާޒްކޮށް ކުރިއަށްއޮތް 5
އަހަރު ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ  5އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ.
 .2ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު ބަލައި ޕްލޭން މުރާޖައާ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
2.2

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް

 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 93ވަނަ މާއްދާއިން ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ

ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަށް ބަލައިގެން ރަށު ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރަން
ޖެހެއެވެ.
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި
ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ.
 .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 96ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލަށް

ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާއި ނަގާ ލޯނަށް ބަލައިގެން ހިނގާއަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެ އަހަރުގެ
ޖެނުއަރީ މަހުގެ  15ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްކުރަން ޖެހެއެވެ.
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 98ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ

އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބަލައިގެން ތިލަފަތް ހަމަވާގޮތަކަށް ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ
އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާޒްކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެއެވެ.
 .5ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 99ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ހިނގާއަހަރަށް

ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގައި ނުހިމެނޭކަމަކަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހޭނަމަ އެފަދަ ޚަދަރެއް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް
ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންޖެހެއެވެ.
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ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ  2012,2013,2014,2015ވަނައަހަރުގެ ބެޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވެއެވެ.
 .3ކައުންސިލްގެ  2015ވަނައަހަރުގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާ ،އަންގަވާފައިވާ ތާރީޚަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް
ފޮނުވާފައިވެއެވެ .އަދި އެލް.ޖީ.އޭއަށް ކޮޕީކޮށްފައި ވެއެވެ.
 .4ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް  2012,2013,2014ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .5ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވަނީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަންކުރަންވީގޮތް ރަނގަޅަށް އެނގިފައި
ނުވާތީކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .6ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ( )2012,2013ބަޖެޓް އެ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ  15ގެ ކުރިން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .7ކައުންސިލުން ފާސްނުކޮށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .8ބާރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަކާލާތު ކުރުމަށް ވަކީލުން ފޮނުވުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި ރަށުގެ އަތިރިމަތީގައި ލެވިފައިވާ ،ބޮޑުފާރު
އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ތަޅާ ނެގުމާބެހޭ ގޮތުންނާއި ،މާކޮޅާއި ނިޔަމިވައު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  2012ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްނުކޮށް
ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  96ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ހިނގާއަހަރުގެ ބަޖެޓް
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖަނަވަރީ  15ގެކުރިން ފާސްނުކޮށް ކައުންސިލްގައި އެހެންކަމަކަށް މަޝްވަރާ ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 .9ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.
 .10ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .11މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް މިހާތަނަށް މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ތައްޔާރު ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތު ތާވަލު އެލް.ޖީ.އޭގެ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު
ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .2ކައުންސިލުން ތައްޔާރު ކުރައްވަންޖެހޭ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ،މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައިގެން ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .3ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  96ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ

 15ވަނަ

ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްކުރައްވަން ވާނެއެވެ.

 2.3ކައުންސިލްގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުން ކޮންމެ
އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން
ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ
އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ

 10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލް ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ  2011،2012،2013ވަނައަހަރުގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް  2014ވަނައަހަރުގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 2014 .2ވަނައަހަރުގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވަނީ މަސައްކަތްތައް ހުރިގޮތުން އަދި ތައްޔާރު ނުކުރެވޭތީ
ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3ކައުންސިލްގެ  2013،2012،2011ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް  2014ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ތައްޔާކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 2014 .4ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވަނީ މަސައްކަތް ހުރިގޮތުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން
ހުރިގޮތުން އަދި ތައްޔާރު ނުކުރެވޭތީކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލުން ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ތައްޔާރު ކުރެއްވުމުގައި
މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 2.4ކައުންސިލްގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް
.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ

 28ވަނަ ދުވަހުގެކުރިން ކައުންސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް

ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން  19ނޮވެމްބަރ  2014ގައި ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 .3ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .4މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވަނީ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތުމާއި ،އަދި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަން އެނގިފައި
ނެތުމުން ކަމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
 .5ކައުންސިލްގެ މާލީބަޔާން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައެއް ނުވެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1އިންޓަރނަލް އޯޑިޓިންގ އަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ މާލިއްޔަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާއި އިދާރީ
ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު ކުރެވި ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ،ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް
އަމަލުކުރުމަށް އިތުރަށް ބާރުއަޅާ ކަމަކަށްވާތީއާއި އަދި އެފަދަ ކަންކަން ހަމައިން ކައްސާލައިގެން ދިއަނުދިއުމުގެ މައްޗަށް
އެޅޭ ވަރަށްބޮޑު ބާރަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށްވާތީ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓެއް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރުމަކީ މުހިއްމު
ކަމެކެވެ.
 .2މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށްފަހު މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 2.5ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުން
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 87ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ

އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  94ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް
ހިނގާ އަހަރު ލިބޭ އާމްދަނީގެ  5%އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒަރވުގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
 .2ކައުންސިލުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަދޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .3ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުންކުރާ ޚަރަދާއި ،ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިންކުރާ ޚަރަދަށް ހުއްދަދިނުން ވަކިވަކިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
 .4ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  94ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް  5%ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .5ކައުންސިލުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ .ނަމަވެސް ފާސްކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ،
އެލް.ޖީ.އޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަކަށް ނޫނެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓް އެލް.ޖީ.އޭގެ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 2.6ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދުމާއި މުދާ ގަތުމާއި ލިބިގަތުމާއި އޯޑަރ ކުރުމުގެ ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 88ވަނަ މާއްދާގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ

ފައިސާއާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
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ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދާ ސްޓޮކަށް ވާނުވާގޮތް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވޭލެއް ރަނގަޅެއް
ނޫނެވެ.
 .2ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަތަކެތި ހުންނަނީ ވަކި މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .3ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޚައިގެނެއް ނޫނެވެ.
 .4މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭފޯމްގެ އަސްލު ސްޓޮކް ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ،ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދެއެވެ.
 .5ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަކެތީގެ ރެކޯޑާއި ،ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރާ ގޮތުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .6ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަކެއްޗާއި ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރާގޮތުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ ފޮތެއް ގެންގުޅުނު ނަމަވެސް ސްޓޮކުން ނެގޭތަކެތި
ބަރާބަރަށް ބާކީކުރެވިފައި ނުވާތީ ފޮތުގެ ބާކީ އާއި ސްޓޮކްގައި ހުރިތަކެތީގެ ބާކީ ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން 2013
ވަނައަހަރު އޯޑިޓް ރިޕޯޓްގައިވެސް ރަގަޅަށް ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާކަމަށް އޯޑިޓް ރިޕޯރޓްގައިވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަށް ސްޓޮކް ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ނުވުމާއި ސްޓޮކްގެ
ބައެއްތަކެތި ހުންނަނީ ތަޅުނުލެވޭ ތަނެއްގައިކަމަށް ވުމުން ސްޓޮކްގައި ހުންނަ ތަކެތި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ބޭނުންވަގުތަކު
ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެއެވެ.

ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކުރުން
 .1މުދަލަށް އޯޑަރުކުރަނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށްގެން ނޫނެވެ.
 .2މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް ހުންނަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާޢިދުގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .3މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމް ތައްޔާރުކުރަނީ މުދާ ގަންނަންއެދޭ ފޯމް އޮވެގެނެއް ނޫނުވެ.
 .4މުދާ ގަންނަންއެދޭ ފޯމް އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަކަށް ނޫނެވެ.
 .5މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމްގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންނާއި އެކައުންޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ވަކިން ނުބަލަހައްޓައެވެ.
 .6މުދާ ގަންނަން އެދޭފޯމް އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުންކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމްގެ ކޮޕީ
ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ނުބަލަހައްޓާކަން ފާގަހަ ކުރެވެއެވެ،

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް
 .1ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .2ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާތަށް ލިޔެފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .3ބިޑް ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .4ބިޑްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެވެމުންދެއެވެ.
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 .5އާއްމުގޮތެއްގައި ކައުންސިލަށް ތަކެތި ހޯދަފައިވަނީ

 3ފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެން ކަމުގައިވިޔަސް ތިންފަރާތުން އަގު ނުހޯދާ

ބައެއްތަކެތި ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިކަން

 2013ވަނައަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓްގައިވެސް އޯޑިޓްއޮފީހުން

ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބަލަހައްޓާފައިވާގޮތް
 .1ވައުޗަރ ނިޒާމް ގާއިމްކޮށްފައިވެއެވެ.
 .2ކޮންމެ އެކައުންޓަކުން ޚަރަދުކުރުމަށް ވަކި ވައުޗަރ ފޮތެއް ގެންގުޅެއެވެ.
 .3ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 .4ފައިސާ ނުދައްކާ ބިލްތަކާއި ފައިސާ ދައްކާފައިހުރި ބިލްތައް ވަކިން ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓައެވެ.
 .5ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ބަލަހައްޓައި އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.
 .6ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .މިކަން

 2013ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓްގައިވެސް

ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ
 .1ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އޮވެއެވެ.
 .2ވައުޗަރ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވައިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށެވެ.
 .3ވައުޗަ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.
 .4ވައުޗަރއިން ޚަރަދުކުރުމުގައި މުދާ ގަންނަން އެދޭފޯމް ހިމަނާފައި ނުވެއެވެ .ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާއިބެހޭ
ފޯމް ތައްޔާރުކޮށް އެޓޭޗްކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ
 .1ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލެވިފައި ވެއެވެ.
 .2ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވައިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށެވެ.
އަތްމަތީ ފައިސާ (ޕެޓީކޭޝް) ގެ ހިސާބު
 .1ޕެޓީކޭޝްގެ ނުވަތަ އަތްމަތީ ފައިސާ ގެންގުޅެމުން ނުދެއެވެ.
ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު
 .1ކައުންސިލްގައި ވަގުތީގޮތުން ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހުންނަނީ ތިޖޫރީގައެވެ.
 .2ތިޖޫރީ ރިޕޯޓްގެ ބާކީ ޖުމްލައާއި ނަގުދު ފައިސާއާއި ޗެކުންހުރި ޖުމްލައާއި ދިމާވެއެވެ.
 .3ތިޖޫރީނޫން އެހެންތަނެއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ނުވެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

 .4ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ބަހައްޓަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދައާ އެކުގައެވެ.
 .5ތިޖޫރީގެ ހަފްތާ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގެ ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައި
ނުވެއެވެ.
 .6އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް ތިޖޫރީގައި ގިނަދުވަސް ވަންދެން ފައިސާ ބަހައްޓާކަމަށާއި މިގޮތުން ކުރީގެ އެކިއެކި އައިޓަމްތަކުން
ހުރި ފައިސާއާއި ޕްރީސްކޫލުން ލިބޭފައިސާ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ޚަރަދުކުރާކަން
ރިޕޯޓްގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ .މީގެއިތުރުން

 2013ވަނައަހަރުގެ އޯޑިޓް

 2003ވަނައަހަރު ތިޖޫރީ ފަޅާލައިގެން ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ ފައިސާއާއި

 2013ވަނައަހަރު ތިޖޫރީ ވަގަށް ނެގުމުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާވެސް ތިޖޫރީ ބާކީއަށް ވައްދައިގެން ދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
އަދި އެފައިސާއަކީ ކޮންކޮން އައިޓަމްތަކެއްގައި ހިމެނޭ ފައިސާއެއްކަން ސާފުވާން ނެތްކަންވެސް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
ނަމަވެސް ތިޖޫރީ ބާކީ ބެލެހެއްޓުމަށް އިތުރު ފޮތެއް ގެންގުޅެމުންދާތީ ،އެފޮތުންދައްކާ ބާކީއާއި ތިޖޫރީގައި ހުންނަފައިސާއާ ދިމާވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ތިޖޫރީ ބާކީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާކަންވެސް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
އާމްދަނީ ފައިސާ
 .1އާމްދަނީ ފައިސާގެ ދުވަހުފޮތް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.
 .2ލިބޭފައިސާގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރުދުވަހުގެ ރިޕޯޓް މިހާތަނަށް ތައްޔާރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .3ކޮންމެ ދުވަހަކު ކައުންސިލަށް ލިބޭފައިސާ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވެއެވެ.
 .4ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ވަގުތުއޮއްވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ނުދެއެވެ.
 .5ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފާއި ،ފައިސާ ޖަމާކުރެވެންދެން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި ،ޖަމާކުރާ މުވައްޒަފަކީ އެއްމުވައްޒަފެކެވެ.
 .6ތިޖޫރީގައި ،ގިނަދުވަސްވަންދެން އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާނުކޮށް ފައިސާ ބަހައްޓަވާކަމަށް އޯޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
ނަމަވެސް އެކަން އިސްލާޙުކޮށް އެފައިސާތައް މިހާރުވަނީ ،އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކޮށްފައެވެ.
ރިކޮންސްލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް
 .1ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރ މަހު ހިސާބު ނިންމާއިރު ބޭންކުން ދައްކާ ބާކީއާއި އޮފީހުގެ ފޮތްތަކުން ދައްކާ ބާކީއާ ދިމާވާގޮތަށް
ހިސާބުތައް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާގެ ބާކީ ރިޕޯޓް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރ ނިމުމުން އެކުލަވާލާފައެއް ނުވެއެވެ.
 .3ޚަރަދު ރިޕޯޓްތަކާއި ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެކައުންޓަކަށް ހަދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މިކަންތައް  2013ވަނައަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓުންވެސް ފާހަގަ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ
 .1ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
 .2ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަކަށް ނޫނެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

 .3ފޮތުގައިވާ މުދަލަކީ ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދާކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެތްކަމަށް

 2013ވަނައަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓްގައި

ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ .މިކަން މިހެން ދިމާވެފައިވާ ސަބަބެއްކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ

 2014ވަނައަހަރު ގަނެފައިވާ

މުދަލުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތަށް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަމްބަރު ޖަހާފައި ނެތުމުންނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދާ ސްޓޮކަށް ވާނުވާގޮތް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވޭލެއް ރަނގަޅު
ނޫންކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި މި އިދާރާއަށް ފެންނާނީ އެކަންތައްތައް ހަރުދަނާކޮށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް
ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .2ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމުގެކުރިން މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހުގައި ނޫނީ ތަކެތި ނުނެންގެވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
 .3މުދަލަށް އޯޑަރުކުރައްވަންވާނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތަށް އެކަމަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ފޯމްތައް ތައްޔާރު ކުރައްވައި
ގެންނެވެ.
 .4މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމްގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންނާއި އެކައުންޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ވަކިވަކިން ބަލަހައްޓަވަން
ވާނެއެވެ.
 .5ކައުންސިލުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިހުރި ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
 .6މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފައިސާގެ އެންމެހާ މުއާމަލާތްތައް ހިންގަވަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ
ކުރައްވައިގެން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
 2.7ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމަދްނީގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޒިންމާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤަނޫނުގެ

 89ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަށް

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭފައިސާއާއި ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނ ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ކަންކަމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދެއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ކަންކަމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް އެ ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވުމަށް
ދަންވަމެވެ.
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 .2ލާމަރުކަޒީ ޤަނޫނުގެ  89ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ
ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޒިންމާއެކެވެ .އެހެންކަމުން ފައިސާއާ
ގުޅުންހުރި ބައެއްކަންކަން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޒިންމާދާރުވެ
ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 2.8މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މުވައްޒަފުންގެ ޙާޒިރީ ވަރަށް ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
 .2މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނާއި އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައި ވެއެވެ.
 .3މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ.
 .4މުވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް ފައިލް ތައްޔާރުކޮށް ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
 .5މުވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް ފައިލްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓައެވެ.
 .6ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އޮފީހުގެ މަޤާމްތަކުގެ ތަކުގައި ކުރިން އުޅެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ
ބަލަހައްޓަމުން ދެއެވެ.
 .7މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި  ،މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި ،މަޤާމްގެ ނަމްބަރު ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި މުވައްޒަފަށް ލިބޭ
އެލަވަންސްވެސް ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ .މިހެންދިމާފެފައިވަނީ ،މިފޮތް ތައްޔާރުކުރެވުނު ދުވަސްވަރު އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު
ތެރޭގައި މިދެންނެވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ނުވާތީކަމުގައި މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .8މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ.
 2.9ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބިޑްކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައި ވެއެވެ.
 .2މާލިއްޔަތު ޤަވަޢިދުގެ

 8.18ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެކަން ލިއުމުން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް

އަންގާފައެއް ނުވެއެވެ .މި ކޮމިޓީ އުފެދުނީ  2014ވަނައަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގައެވެ .އޭގެކުރިން ބިޑްކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައެއް
ނުވެއެވެ.
 .3ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައި ވެއެވެ .މިކޮމިޓީ އުފެދިފައިވަނީ

 2012ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ .މި ކޮމިޓީ

އުފެދުނުފަހުން މިހާތަނަށް ބޭއްވުނީ  3ބައްދަލުވުމެކެވެ.
 .4މީގެއިތުރުން މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއެއް އުފެދިފައި ވީނަމަވެސް މިކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް
ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.
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އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ބިޑްކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ

 8.18ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީއަށް ހޮވުނުކަން ލިއުމުން އެންގެވުމަށް

ދަންނަވަމެވެ.
 2.10ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބިޑްކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުންދެއެވެ .ނަމަވެސް ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ހިއުމަން ރިސޯސްކޮމިޓީގެ  3ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

 2ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވީނަމަވެސް

 1ބައްދަލުވުމުގެ

ޔަވްމިއްޔާ ލިޔެފައެއް ނުވެއެވެ.
 .3ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކޮށް މެމްބަރުން ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލްގައި އޮންނަ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިއުއްވުމަށްފަހު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރައްވާ މެމްބަރުން
ސޮއިކުރެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅު ބެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ތިންވަނަ ބައި
ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް

.3

 3.1މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުން ރަށުގެ މަގު

ހެދުމާއި މަގުތަށް މަރާމާތުކޮށް ރަށު ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1އަލަށް ހަދަންޖެހޭ މަގުތައް ހެދުމުގެ ގޮތުން ބަޖެޓް ތަންދިން މިންވަރަކުން ރުއްގަހަށް ބަދަލުދީ ރުއްގަސްނަގާ މަގު
ސާފުކުރެވޭކަމަށް މަޢުލޫމަތު ލިބުނެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ވަޞީލަތްތައް ނެތުމުން މަގުތައް އެއްވަރުކޮށް މަރާމާތުކޮށް ނުހެދެއެވެ.

 3.2އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ރަށުފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކުނި އުކާލާނެ ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅާ ކުނިކޮށި ހަދާފައި ވީނަމަވެސް އެތަންތަން ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން މިހާރު
ކުނިކޮށިވަނީ ވާވަދެ ބެދިފައިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .2މިހާރު ކުނިއުކަނީ ރަށުގެ އެކި ދިމާލުން މީހުންނޫޅޭ ސަރަޙައްދު ތަކަށްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3ކައުންސިލްގައި މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތުމުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް އަދި ދެވޭކަށް ނެތެވެ .ނަމަވެސް ކުނި
އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް އަގެއްދީގެން ކުރެވޭތޯ ކައުންސިލުން ސަރވޭއެއް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެކަން ރައްޔިތުން
ބަލައިގެންފިނަމަ އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ބޭނުންވެއެވެ.

 3.3ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ފާލަމާއި ފެރީޓާމިނަލް ހިންގުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާގޮތުން ރަށުގެ

ބަނދަރު މާރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީޓާމިނަލް ހަދައި ހިންގުން މިއީ ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބާރަށުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޖެޓީއެއް ސަރުކާރުން ހަދަމުން އެބަގެންދެއެވެ .ކައިރި މުސަތަޤުބަލެއްގައި ޖެޓީގެ މަސައްކަތް
ނިމި ބޭނުން ކުރަން ފެށިދާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.
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 .2ފެރީޓާމިނަލްގެ ޚިދުމަތް ބަޖެޓް ނެތުމާއެކު އަދި ދެވެމުން ނުދެއެވެ .ނަމަވެސް މިކަމަށް ބިން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.
 3.4ރަށްގިރުން ހުއްޓުމާއި އެއްގަމާއި ކަނޑުތޮށި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާގޮތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމުތޮއްޓާއި
ކަނޑުތޮށިގަޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބާރަށުގައި ބަނދަރު ހެދިފައި ނުވާތީ އެއްގަމު ތޮއްޓެއް ލެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރަށުގެ މޫނުމަތި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުންވަނީ މަނާކުރެވިފައި ކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ވަކި އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވިނަމަވެސް މިހާރު ވެއްޔާ އަކިރި ނަގަމުންދަނީ
ކުރީގެ ރަށުއޮފީހުގެ ދުވަސްވަރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 3.5ކަރަންޓާއި ފެނާއި ،ފާޚާނާއާއި ،ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަރަންޓާ ،ފެނާ ،ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާއްމު ޚިދުމަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ
ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.
 .2ފެނާއި ،ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ދެއްވާފައި ނުވާތީ އެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން ދެވިފައެއް
ނުވެއެވެ.
 3.6ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރއާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ރަށު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭން
ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ރަށުތެރޭގައި މަދިރި އުފެދޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ބަލައި ،ކައުންސިލާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒާ
ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

 .2ބާރަށު ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ބައެއް ވަސީލަތްތައް ނެތުމުމާއި އެމްބިއުލަންސް ހަލާކުވެގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ނުލިބި
ދަތިވާތީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ބައެއް ކަންކަން ޙައްލުކޮށްދެވިފައި ވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭސްފިހާރައެއް ޢިމާރާތްކޮށް އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ ހިންގުމަށްޓަކައި އެސް.ޓީ.އޯއާ ޙަވާލުކުރުމަށް
ތައްޔާރުވަމުން ދެއެވެ.

 3.7ޕްރީސްކޫލްތައް ހިންގުމާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ތަޢުލީމު އުގަންނައި ދިނުން
 24ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައިވާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީސްކޫލް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ،ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމަކީ ރަށުކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ޕްރީސްކޫލް ހިންގަނީ ކައުންސިލް އިދާރައިގެ ބެލުމުގެދަށުންނެވެ.
 .2ޕްރީސްކޫލް މަރާމާރުކޮށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދެނީ ކައުންސިލް އިދާރާއިންނެވެ.
 .3ބޮޑެތިމީހުންނަށް ތަޢުލީމު އުނގަންނައި ދިނުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 3.8ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.
 24ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައިވާގޮތުން ރަށުގެ ލައިބްރަރީ

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ހިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ ލިއުންތައް އަރުޝީފްކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ ލިއެކިއުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު،
ލައިބްރަރީގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް
ޤާއިމުކުރުމަކީ ރަށު ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެގޮތެއް އަދި ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ރަށުގެ ޤަދީމީ ލިއުން އަރުޝީފުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ .އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައެއް ވެސް ނުވެއެވެ.
 .3ޒަމާނީ ވަޞީލަތް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް އަދި ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.
 3.9އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި ކުޅިވަރުކުޅޭ އާއްމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި އާއްމު ޕާކުތައް
ޤާއިމްކުރުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާގޮތުން އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި

ކުޅިވަރުކުޅޭ އާއްމު ދަނޑުތަކާއި ،ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަޞީލަތްތަކާއި  ،އާއްމު ޕާކްތަކާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމާބެހޭ
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރެވިފައެއް ނުހުރެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

 .2ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ އާއްމު ދަނޑުތައް ހެދިފައި ވެއެވެ.
 .3ބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރާނާ ފެންސް ޖަހާފައިވެއެވެ.
 .4ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ވަޞީލަތް ހޯދޭނެގޮތް ބަޖެޓްގައި ނެތުމާއެކު ވަޞީލަތް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .5ކުޅިވަރު ކުޅޭ ބިންތައް ބަލަހައްޓަނީ ޒުވާނުންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .6މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް އާއްމު ޕާރކް ހެދުމުގެގޮތުން ރަށުގެ ތިން ދިމާލަކުން ބިން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

 .3 10އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގެ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށާއި އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތްދީ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށާއި ،ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމާއި

 ،އެފަދަ

މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން.
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގައިވާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް
ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނާއި
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަމީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ
ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ދޭނެ މަރުކަޒެއް އަދި ޤާއިމުކުރެވިފައެއް ނުހުރެއެވެ.
 .2ގޭތެރޭގެ އަނިޔާތަކާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވެމުން
ދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ވެދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަމެއް
ދެވެމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.

 3.11ބިން ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ބިމާ ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން
ހިނގާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގައިވާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ ތައާރުޒުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ،ރަށުން ބިންދޫކުރުމާއި ބިމާ
ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ
އެންމެހައި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި އެކިއެކި ފަރާތްތަތަކުން ރަށުގެ
ބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ ބިމާބެހޭ އެންމެހައި މުއާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އަދި މިނޫންވެސް
ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
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ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ދިރިއުޅުމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލުން ބިން ދޫކުރެއެވެ.
 .2ކައުންސިލުން ދޫކުރެވޭ ބިންބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ލިޔެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ބިމާބެހޭގޮތުން ހިންގާ އެކިއެކި
މުއާމަލާތްތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
 .3ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކުރިން ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ކަންމުޑި ޖަހައި ދިނުމާއި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ކަންކަން ގެންދާގޮތް ބަލަހައްޓައެވެ.

 3.12ބިންބިމުގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލައި ،ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފުތަރު އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓާ ޤައުމީ އިދާރާއަށް
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގައިވާގޮތުން ރަށު ގެބިންބިމުގެ ދަފުތަރު

އެކުލަވައި ،އެދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފުތަރު އެކުލަވައި ،ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދިނުން ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ޤައުމީ އިދާރާ މޯލިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ރަށުގެ ބިމުގެ ބަޖެޓް
ހަދާ ފޮނުވަމުން ގެންދެއެވެ .އަދި ބިމާބެހޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް އެ އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަމުން ގެންދެއެވެ.
 .2ރަށުން ބިންދޫކުރުމުގެ ކުރިން ބިމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާގެ ލަފާގެމަތިން ބިމާބެހޭ ކަންކަން ކުރެވެމުންދެއެވެ.

3.13

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލަމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) ގައިވާގޮތުން މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ
ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބަޖެޓް ލިބޭ މިންވަރަކުން މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .2މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ބަޖެޓް ތަންދިން މިންވަރަކުން ހޯދައިދެމުން ގެންދެއެވެ.
 .3އާއްމުކޮށް ބާރަށުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 3.14ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ލ) ގައިވާގޮތުން ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމާއި

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ
ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ޤަބުރުސްތާނު ވިނަނޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލަހައްޓެމުން ގެންދެއެވެ.
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 .2ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ.
 .3ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިނަވާގެއެއް އަޅާފައި ވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެތަން ކައުންސިލާ
ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާތީ ހިނަވާގޭގެ ބޭނުން ކުރާކަށް ނުފެށެއެވެ.
 .4ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރަނީ އެކަމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ދައުރުވާގޮތަކަށް ބަހައިލައިގެން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު
ލިބުނެވެ.

 3.15އާޘާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފީކަންކަން ދިރުވުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) ގައިވާގޮތުން އާސާރީ ތަންތަން

ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބާރަށަކީ އާސާރީ ތަންތަން ހުރި ރަށެކެވެ .އެގޮތުން އާސާރީ މިސްކިތަކާއި ކަޅުއޮއްފުންމި ބަން މަގުގައި ހުންނަ  2ވަޅާއި ،ކަމަނާ
މަގާއި ތިންބެރެބެދި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ހިމެނެއެވެ.
 .2އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ނެތިގެން އެތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބަޖެޓެއް ލިބޭތޯ
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖަށް ދަންނަވައިގެން ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ބަޖެޓް ނުލިބޭތީ އެންމެ
އެދެވޭގޮތެއްގައި މިތަންތަން ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
 3.16ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޏ) ގައިވާގޮތުން ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން
ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ އިޙުތިފާލްތައް ބޭއްވުން.
ޓީމަށް ފަހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފަހާގަކުރެވެމުން ގެންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .2ދީނީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރެވެމުން ނުދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 3.17މަގުމަތި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލަމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައިވާގޮތުން މަގުމަތި ކުނިކަހައި

ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ.
 .2ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ކުނިއުކާ ނުލުމަށް އަންގަމުންދާކަމަށް
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މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .އަދި

ރަށުތެރެ އަބަދުވެސް ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންނަށް ނަސޭހަތްތެރި ވަމުން

ގެންދެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 3.18ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޑ) ގައިވާގޮތުން ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލާ
ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މަގުމަތި ދިއްލުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އަބަދުވެސް ކައުންސިލްގައި ހުންނާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .2މައްސަލަޖެހޭ ބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ކައުންސިލަރުންނެވެ .ނަމަވެސް

 2015ވަނައަހަރު

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3އަލަށް ޖަހަންޖެހޭ ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓަށް ފައިސާ ލިބޭ މިންވަރަކުން ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 .4ބާރަށުގެ މަގުތައް އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި ދިއްލާ ބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 3.19ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޒ) ގައިވާގޮތުން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ
ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބާރަށަކީ މަދިރީގެ އުނދަގޫ ވަރަށްބޮޑު ރަށަކަށްވާތީ މަދިރި ނައްތާލުމަށްޓަކައި ބާރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން
ގުޅިގެން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެ.
 .2ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މަދިރިގިނަވާ ދުވަސްވަރު ރަށުތެރެއަށް ފޮގް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ގެންދެއެވެ .މިގޮތުން މޮނިޓަރ
ކުރެވުނު ދުވަސްވަރުވެސް ފޮގުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަކަން މި ޓީމަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 3.20ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އާއްމު ފަރުދުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޓ) ގައިވާގޮތުން ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ
ހާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފަހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ވިއްސާރަވެ ވައިބާރުވުމުގެ ސަބަބުން ގޯތިގެދޮރަށް ނުރާއްކާ ވެދާނެހެން ހިވާ ރުއްގަސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން
ކޮށްދެއްވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .2މޫސުން ގޯސްވެ ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އެހީ ހޯދައިގެން
މަގުތަކުގައި ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
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 3.21ފިހާރަތަކާއި ،ހޮޓާތަކާއި ،ރެސްޓޯރަންޓް ،ކެފޭ ،އަދި ގެސްޓްހައުސްފަދަ ތަންތަން ހުންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި
ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން.
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ޔ) ގައިވާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ފިހާރަތަކާއި ،ހޮޓާތަކާއި ،ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ،ކެފޭތަކާއި ،އާއްމު މާރުކޭޓްތަކުގެ ކަންތައްތައް
ހުރޭތޯބަލައި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ފިހާރަތަކުގެ ކަންތައްތައް ހުންނަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ މިހާރު ބަލަމުން ގެންދަނީ ޞިއްޙީމަރުކަޒްގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު
ޔުނިޓުންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .2ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ހުރިތޯ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބަލަމުންދާ ކަމުގެ
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 3.22މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގާއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،އާންމުންގެއަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ
އުޅަނދުފަހަރުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޕ) ގައިވާގޮތުން މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގާ
އުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އާއްމުންގެ އަތުން ،ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ދޭ
ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ
ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ޓިމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 - 1އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލެމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފުލުހުން
މެދުވެރިވެގެނެވެ .މީގެކުރިން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅަނދު ދުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާބެހޭ ޝަކުވާލިބުމުން ކައުންސިލުން
ނަސޭހަތްތެރި ވެފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 - 2ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވަނީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިއްޖެނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް
ނަސޭހަތްތެރިވެ އެކަމެއް ރަގަޅުކުރުމަށް އަންގަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 3.23ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުންކުރާ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގައާއި ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުން.
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ޖ) ގައިވާގޮތުން ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުންކުރާ

ޙުކުމްތައް ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަކީ
ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
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ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުކޯޓުންކުރާ ޙުކުމް ތަންފީޒް ކުރުމުގެ ޗިޓް ލިބުމާއެކު ޙުކުމް ތަންފީޒް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރެވެމުންދެއެވެ.
 .2މިހާތަނަށް  7މީހެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒް ކުރެވިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3މީގެއިތުރުން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެވެއެވެ.
 3.24ރަށުގެ ބާރުގެދަށުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ
ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑއަޅާ ހުއްދަތައް
ދޫކުރުމާއި ،އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް.
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޗ) ގައިވާގޮތުން ރަށުކައުންސިލްގެ
ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑއަޅާ ހުއްދަތައް
ދޫކުރުމާއި ،އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި ،ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމާއި ،ބާޠިލުކުރުން މިއީ ރަށު ކައުންސލުން
ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން
 .1ރަށުގައި އިންޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި އެފަދަ ހުއްދަ ބާޠިލްކޮށް ދެވެއެވެ.
 .2މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދަފަދަ މަގުމަތީގައި ޓެންޓް ޖެހުންފަދަ ކަންކަމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވެއެވެ.
 .3މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވެއެވެ.

 3.25އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ
ގޮތެއްގެމަތިން ތަފާސްހިސާބު ނަގާ ބެލެހެއްޓުމާއި އެރަށެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި
ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުންގެންދާ މީހުންނާއި ،އަދި އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ހހ) ގައިވާގޮތުން އަލަށް އުފަންވާ
ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެރަށެއްގެ
ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި ،ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުންގެންދާ މީހުންނާއި ،އަދި އެރަށެއްގައި
ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަކީ ރަށުކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި ،މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
 .2ރަށުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވެއެވެ.
 .3ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރަށުންބޭރު މީހުންގެ ދަފުތަރު ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދެއެވެ.
 .4ރަށުގައި އުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.
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 3.26ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ޚިދުމަތްދިނުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ހށ) ގައިވާގޮތުން ރަށު

ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްދިނުމަކީ ރަށު
ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުއޮފީހުގެ އަޑުގަދަކުރާ މެދުވެރިކޮށް އާއްމުންގެ އެކިއެކި އެންގުންތައް ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދެއެވެ.
 .2އާއްމުންގެ މުހިއްމު ބޭނުންތަކުގައި ކައުންސިލުން ފެކްސް ކޮށްދެވެއެވެ.
 .3ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފޯމް ފުރައިދިނުމާއި ފައިސާ ހޯދައި
ދިނުމުގައި ކައުންސިލުން އެހީތެރިވެދެވެއެވެ.
 .4ބޭންކުން ފައިސާ ނެގުމުގެ ގޮތުން ޗެކްހަދައި ދިނުމާއި ބޭންކުން ފައިސާ ނެގުމައި ކައުންސިލުގެ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބައި
 4ކައުންސިލާއި ސަރުކާރައި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަގުޅުން
4.1

ކައުންސިލްތަކާއި ފުލުހުންނާ އޮންނަ ގުޅުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނޫގެ

 70ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިދާރީ ދާއިރާތަކާއި

ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެނަމަ
ކައުންސިލްތަކަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިވެ ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެނަމަ،
ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފުލުހުން ދޭންވާނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ފުލުހުންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތުގައި ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް
ދެވެއެވެ .ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެދޭ ކަންކަމުގައި ތެރޭގައި މަގުތައް ރޭގަނޑު އަލިކޮށްދިނުމާއި ވެއްޔާއި ،އަކިރި
ނެގުން މަނާ ސަރަޙައްދު އޮޅުންފިލުވުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ހާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ލިބޭކަމަށް
ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއެވެ.
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 .3ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެންޖެހެނީ މަދިރިއަށް ފޮގުކުރުން ،ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އެހީވެދިނުން،
ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރުންފަދަ ކަންކަމަށެވެ.

4.2

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  71ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުން ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދޭ
ޚިދުމަތް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .ޤައުމީ އިދާރާތަކުން،
އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އަތޮޅު
ކައުންސިލްތަކުންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުންނާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ދޭންވާނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1އިމްޕޯރޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ބާޠިލް ކޮށްދެވެއެވެ.
 .2އޮޑި ދޯނިފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހައްދައި ދެވެއެވެ.
 .3އޮޑި ދޯނިފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ލިއެކިއުންތައް ފުރިހަމަކޮށްދެވެއެވެ.
 .4ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ޙާލަތުގައި އެހީތެރިކަން
ދެވެމުން ދެއެވެ.
 .5އައި.ޑީ.ކާޑު ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯމް ފުރައިދެއެވެ.
 STO .6އިން ހަދަމުންދާ ޓާފް ދަނޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެ ދެވެއެވެ.

4.3

ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 74ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވާ

ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް
ކައުންސިލްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުގެ މަގުކޮށުމާއި އެކިއެކި މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގައި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،ޒުވާނުންގެ
އެހީތެރިކަން ހޯދިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 2014 .2ވަނައަހަރުވެސް މަގުކޮށުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޒުވާނުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާކަމުގައި މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު އިތުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދެކެވެއެވެ .އަދި
ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކޮށް ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
4.4
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ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށްދޭ އާއްމު އެހީ

ތިލަދުންމަތީ އުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނޫގެ

 82ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ،ސިޓީ

ކައުންސިލްތަކާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އޮފީސްތައް ހިންގުމަށާއި ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ކައުންސިލުން
ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަމަށް ބަލައިގެން ،ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނައި ،ބަޖެޓް ފާސްވުމުން ފާސްވި ބަޖެޓާއެއްގޮތަށް އެފައިސާ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި
ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ) އާބާދީ
(ށ) ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު
(ނ) އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދު
(ރ) ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ،ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު
(ބ) އިދާރީ ދާއިރާގެ މަރުކަޒީ ރަށްރަށާއި މުޅި ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރަށްރަށަށް
ދާއިރާގެ އެހެން ރަށްރަށުން ހުރި ދުރުމިން
(ޅ) ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
(ކ) ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 23ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ

އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައި ދިނުމަށް ދައުލަތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ
ރައްޔިތުން ހަމަހަމަވާ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދިނުމުގެ އުޞޫލުން އެރަށަކަށް ،އެސިޓީއަކަށް ،އަދި
އެ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުން.

ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ އިދާރީ ޚަރަދަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ބަޖެޓް ފިޔަވައި އިތުރުއެހެން ކަމަކަށް ފައިސާ
ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.
4.5

ކުއްލި ޙާލަތުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ
އިދާރީ ދާއިރާއްތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  72ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން
ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހީގެ އިތުރުން ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް ނުވަތަ
ބަލިމަޑުކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މާލީ ،ފަންނީ ،ނުވަތަ އެހެނިހެން އެހީ ކައުންސިލްތަކަށް
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 2012 .1ވަނައަހަރު މޫސުން ގޯސްވެ ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ދަނޑުބިންތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި
ސަރުކާރުން  20,000/-ރުފިޔާގެ އެހީ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.

4.6
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ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތްތަކުން ކައުންސިލަށްދޭ މިންވަރު

ތިލަދުންމަތީ އުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  81ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލް ބައިވެރިނުވެ ޤައުމީ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ އިދާރައެއް މެދުވެރިކޮށް އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީގެ ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމުކުރާ
ވަސީލަތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށްވެސް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން އެ އިދާރާއެއް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް
ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ކައުންސިލަށް ދޭނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ވަޞީލަތްތަކުން ކައުންސިލަށް އެއްވެސް މިންވަރެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ފަސްވަނަ ބައި
 5ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
 5.1ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުންހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 3ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާގޮތުން އެ ކައުންސިލެއް ހިމެނޭ

ރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ކައުންސިލުން ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ޝަކުވާ ހުށަޅާނެ ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.
 .2ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުން ،ސިޓީން ،އީ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަދި ފޯނުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ވެސް
ބަލައިގަންނަ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް  3ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ.
 .4ޝަކުވާތަކަށް ޖާވާބުދާރީ ވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް  2014ގައި އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މި އުސޫލު
ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފައި ވެއެވެ.
 .5ޝަކުވާތައް ވަކި ފައިލެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.

 5.2ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން

Page 43

ތިލަދުންމަތީ އުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

 .1އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނޫގެ

 23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާގޮތުން ރައްޔިތުންގެ

ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ،މިގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް
ފޮނުވުން.
 .2އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  92ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  5އަހަރު ދުވަހުގެ ރަށުގެ
ތަރައްޤީ ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި އާއްމު ކުރަންވާނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ތަފާތު އެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލަފައާ މަޝްވަރާ ހޯދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .2ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވައިލައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރު ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .3ރައްޔިތުންގެ ލަފައާއި މަޝްވަރާ ހޯދަނީ ފޯރަމްގެ ގޮތުގައި ބައްދަލުވުން ބާއްވައިގެން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .4ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުމަކީ ރައްޔިތުން ހާޒިރުވުން މަދުވުމާއި ރައްޔިތުންނާ
ބައްދަލުކުރާނެ ތަނެއް ނެތުންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.

ހަވަނަ ބައި
 6އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
 6.1އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 35ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުން ކޮންމެ ރަށު

ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެ ރަށެއްގެ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއެއް އޮންނަން
ވާނެއެވެ .މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2އިންތިޚާބު ބޭއްވޭ ވަރަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައެއް ނުވެއެވެ.
 .3ކޮމިޓީއަށް ހޮވަންޖެހެނީ  5މެމްބަރުންނެވެ .ފުރަތަމަ އިޢުލާން ކުރުމުން ސިޓީލެއްވީ

 4މީހުންނެވެ .ދެވަނަ ފަހަރަށް

އިޢުލާން ކުރުމުން ކުރިމަތިލެއްވީ  ( 1އެކެއް ) މީހެކެވެ .އެހެންކަމުން އިންތިޚާބު ބާއްވާކަށް ނުޖެހުނެވެ .އަދި ކޮމިޓީ
އިފްތިތާޙުވެސް ނުކުރެވެއެވެ .މިހާރު މީގެތެރެއިން ބައެއް މީހުން ރަށުގައި ނެތްކަމަށާއި އަދި ބައެއްމީހުން މިހާރު
ކޮމިޓީގައި އުޅެން ބޭނުން ނުވާކަމަށްވެސް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.

 6.2އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
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ތިލަދުންމަތީ އުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

 36ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލަމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
(ހ) ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރަށު ކައުންސިލަށް
ލަފާދިނުން
(ށ) ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި މުދާ މިލްކުކުރުމާއި ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި އެކިއެކި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްކުރުން
(ނ) ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުން
(ރ) އާމްދަނީ ހޯދުމަށާއި އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުން
(ބ) އަންހެނުންގެ ހައޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
(ޅ) އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
(ކ) ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
(އ) މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރާ އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
(ވ) އަންހެނުންގެ ޞިއްހީ ޙާލަތު ރަގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
(މ) އަންހެނުންނާބެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން
(ފ) ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙު ނުކުރެވޭތީ ކޮމިޓީއާބެހޭ ކަންކަން ކުރިއަކަށް ނުދެއެވެ.

ހަތްވަނަ ބައި
 7ކައުންސިލުން ވިޔަފާރިކުރުން

 7.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނޫ ފާސްވުމުގެ ކުރިން ހުރި ،ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި
މުދަލާއި ،ތަންތަނާއި ،ފައިސާ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 139ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގަމުންއައި ރަށު އޮފީސްތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ،މި
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާ ތާރީޚާހަމައަށް ހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ
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އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުން ހިންގަމުންއައި
މަދްރަސާތަކާއި މަކްތަބުތަކާއި ކްލާސްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި އިންޖީނުގެތަކާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް،
މިޤާނޫނުގެދަށުން އުފައްދާ ރަށު ކައުންސިލް އުފެދުމާއެކު ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވީއެވެ .މިގޮތުން ރަށު ރައްޔިތުންގެ
ނަމުގައިހުރި ތަކެތި ބަދަލުވާނީ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދަށަށެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ބާރަށު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ތަންތަނާއި ،ތަކެއްޗާއި ،ފައިސާ
 .1ބާރަށު މަކުތަބު
 .2މަކުތަބުލް އަހައްދިއްޔާ
 .3ބާރަށު ރަށްވެހިގެ
 .4މަސްޖިދުއްނަސްރު
 .5ބާރަށު އުތުރުއަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތް
 .6ބާރަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތް ( މަސްޖިދުއް ތަޢާންވުން )
 .7ބާރަށު ޕްރީސްކޫލް
 .8ބާރަށު ވިމެންސެންޓަރ
 7 .9ކަޅުހަން  5000ލީޓަރުގެ
 .10ގަސްކާނާ ތައްޔާރުކުރާ  1މެޝިން
 1 .11ޓްރެކްޓަރ ( ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ )
 1 .12ޝްރެޑަރ މެޝިން ( އިލެކްޓްރިކް )
 26 .13ކަޅުހަން  2500ލީޓަރުގެ
 1 .14ޕެޓްރޯލް ޕަންޕު
 1 .15މެޝިން ވިނަކޮށާ
 2 .16ކަޅުހަން  1000ލީޓަރުގެ
 1 .17ޖަނަރޭޓަރު  3ކިލޯވޯޓްގެ
ބާރަށު ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި  211,299.31ރުފިޔާ
ބާރަށު އަންހެނުންކޮމިޓީގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި  11,847.99ރުފިޔާ
ބާރަށު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި  349,650.46ރުފިޔާ
 7.2ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކާ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމާއި އިންވެސްޓްކުރުން
 .1އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްތަކުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ
ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އިޤްތިޞާދީ ހަރާކަތްތައް ހިންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .އަދި
އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަށާއި އިޤްތިޞާދީ އަދި
އިޖްތިމާޢީގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކާއި
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ކުންފުނި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވްތަކާ ބައިވެރިވެ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
1

ބާރަށު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަދި ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

2

އެއްވެސް ފަރާތަކާ ދެމެދު އިންވެސްޓެއް ކުރެވިފައެއް ވެސް ނުވެއެވެ.

 7.3ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ހިސާބުކިތާބު ބަލަހައްޓާގޮތް
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 88ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި

މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބާރަށު ކައުންސިލުން ވިޔަފާރި ކުރަމުން ނުދާތީ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހިސާބެއްނެތެވެ.
ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން
 .1ބާރަށު ކައުންސިލުން ވިޔަފާރި ނުކުރާތީ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސްޓޮކެއް ނެތެވެ.
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި ޚަރަދާބެހޭ ލިއެކިއުންތައް ބަލަހައްޓާގޮތް
 .1ބާރަށު ކައުންސިލުން ވިޔަފާރި ނުކުރާތީ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ
ބާރަށު ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ވިޔާފާރިއެއް މިވަގުތަކު ނެތެވެ.

އަތްމަތީ ފައިސާ ( ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ) ގެ ހިސާބުތައް
 .1ޕެޓީކޭޝްފައިސާ ގެންގުޅެމުން ނުދެއެވެ.
ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު
ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހުންނަނީ ބޭންކް އެކައުންޓްގައެވެ.

އާމްދަނީ ފައިސާ
ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުން ނުގެންދެއެވެ.
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ރީކޮންސްލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް
ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްތަކުގެ ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ.
ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ
މާލިއްޔަތު ޤަވައިދު  7.11ގައިވާގޮތަށް އައިޓަމްތައް ބައިކުރެވިގެން ރައްޔިތުންގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓެމުން
ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުން
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުން ނުދާތީ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އޮޑިޓްކުރުން
އޯޑިޓްކުރާނެ ވިޔަފާރީއެއް ނެތުމާއެކު އޯޑިޓެއް ނުކުރެއެވެ.
 7.4ކައުންސިލުން ފީއާއި ކުލި ނެގެން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 78ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތަށް

ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަނޑައަޅައި ފީ ނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ނަގާ ފީ
ކަނޑއަޅަންވާނީ އެތަނެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
މިގޮތުން ނެގޭ ފީތަކަކީ؛
(ހ) ކަރަންޓް ޚިދުމަތަށް ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ
(ށ) ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ
(ނ) ރަށު ފެންވަރުގައި ދެވޭ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތަށް ނެގޭ މަހު ފީ
(ރ) ކުނި ޖަމާކޮށް ރައްކަތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް ނަގާ މަހު ފީ
(ބ) ރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގެ އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ
(ޅ) އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ
(ކ) ކައުންސިލް ސަރަޙައްދުގައި އެއްޗެތި އުފައްދައި ވިއްކުމާއި ވިޔަފާރިއާއި ފިހާރައާއި މާރުކޭޓް ގޮޅީގެ އަހަރީ ފީ
(އ) ޑައިވްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީ
(ވ) ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކުލި ( ޤައުމީ ،އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރަށް
ނަގާފައިވާ ބިންތަކުން ކައުންސިލަށް ކުއްޔެއް ނެގުމުގެ ބާރު ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ )
(މ) ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ ކުލި
(ފ) ގޮއިފާލައްބާއާއި ހިންނަފަދަ ތަންތަނުގެ ކުލި
(ދ) ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި
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(ތ) ކަނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓްފަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށާއި ސަރަޙައްދަށް ނެގޭ ކުލި
(ލ) ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމަށް ނަގާ ކުލި ( ފައްތިއާ ،މުދާއަރުވާ ބޭލުން )
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
މިދަންނަވާ ކަންކަމަށާއި ތަންތަނަށް ކައުންސިލުން ކުލި ނަގަމުންދާކަން
 .1ވިޔަފާރި ކުލި
 .2ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާ
 .3ބިމުކުލި
 .4ޕްރީސްކޫލް ފީ
ފީއާއި ކުލި ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވައިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ.
 7.5ރައްޔިތުންގެ މުދާ ވިއްކުމާއި ބަދަލުކުރުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 79ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ މުދާ ވިއްކުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
ބެލެވޭނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
މިދަންނަވާ ތަކެތި މިދަންނަވާ އަގުތަކަށް ވިއްކާފައި ވެއެވެ.
 1 .1ޓްރެކްޓަރ ( މުދާ އުފުލާ ) ވިއްކި އަހަރު  2014ވިއްކި އަގު  2500.00ރުފިޔާ
 .2ކާދު ތައްޔާރުކުރާ  1މެޝިން ވިއްކި އަހަރު  2014ވިއްކި އަގު  5100.00ރުފިޔާ
 1 .3ޖަނަރޭޓަރ KV 3

ވިއްކި އަހަރު 2014

ވިއްކި އަގު  8600.00ރުފިޔާ

 7.6ކައުންސިލުން ހުޅުވާފައިވާ ފަންޑުތައް
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނޫގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގައިވާ ގޮތުގުން ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ
ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ހިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ހައްޤުތަކާއި މަސްލަހަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް
ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު އުފެއްދުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މިހާތަނަށް ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ޤާއުމުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިން ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެކަންވަނީ މިހާރު
މަޑުޖެހިފައި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
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 7.7ރަށުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަންޑުތައް
ރަށުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަންޑެއް މިވަގުތަކު ނެތެވެ.
 7.8ކައުންސިލުން ލޯނުނެގުން
 83ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކުންނާއި އެހެނިހެން މާލީ އިދާރާތަކުން
ލޯނު ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .ކައުންސިލުން ނަގާ ލޯނުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކުރިއަށް
އޮންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ބާރަށު ކައުންސިލުން ލޯނެއް ނަގާފައެއް ނުވެއެވެ.
 7.9ކައުންސިލުން އެހެން ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ދިނުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 85ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް އެއަހަރަކަށް ލިބޭ

އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ކަނޑައި ބާކީހުންނަ ފައިސާ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެމަތިން އެހެން ކައުންސިލަކަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި
ދޫކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ކުރެވޭ މުއާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި އެއްބަސް
ވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރައި ނުދައްކާނަމަ އެފަރާތަކަށް ސަރުކާރުން ލިބޭ ފައިސާއިން
އުނިކޮށް އަނެއް ކައުންސިލަށް އެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ބާރަށު ކައުންސިލުން އެހެން ކައުންސިލަކަށް ލޯނެއް ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 7.10އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ތަންތަން ހެދުން.
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލަމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 86ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން

އެފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި ،ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން އެ ވަޞީލަތެއް
ހިންގުމަށްފަހު އަނބުރާ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރާގޮތަށް ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ހޮޓާ ،ގެސްޓްހައުސް ،ފާލަން،
މަގު ނުވަތަ ބަނދަރުފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އެގްރީމެންޓްކޮށް
ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުގެމަތިން ހަދާ ތަންތަނަކީ ކައުންސިލްގެ ތަންތަނެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލްތަކާއި އަމިއްލަ
ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވޭ މުއާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ
އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާގަހަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިފައެއް
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ނުވެއެވެ.
 7.11ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވުނު ޖުމްލަ ފައިސާ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 94ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް

ހިނގާއަހަރު ލިބޭ ،އާމްދަނީގެ  ( 5ފަހެއް ) އިންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރަން
ވާނެއެވެ .މިފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނީ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔަރުކުރެވިފައި ނެތުމުން ރިޒަރވުގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންވަރު އެނގެން ނެތުމުން ރިޒަރވުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ބަލާފައިވަނީ ބަޖެޓް ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު
 2014ވަނައަހަރު ނުނިމޭތީ ބާކީ

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން ބާކީވެފައިވާ ފައިސާއަށް ބަލައިގެންނެވެ .އެހެންކަމުން
އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

 2011 .1ވަނައަހަރާއި  2014ވަނައަހަރު ރިޒަރވުގެ ގޮތުގައި  5 %ރައްކާކުރެވިފައި ނުވަނީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ
އާމްދަނީއާއި ،ޚަރަދާ އަޅާބަލާއިރު ދަށްވެފައިވާތީ ކަމަށް ވެއެވެ.
 2011 .2ވަނައަހަރު ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުނު ފައިސާގެ އިންސައްތަ 2.4%
 2012 .3ވަނައަހަރުގެ ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުނު ފައިސާގެ އިންސައްތަ 11%
 2013 .4ވަނައަހަރު ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުނު ފައިސާގެ އިންސައްތަ 5.5%

އަށްވަނަ ބައި
 8ކުރިމަގަށް ރޭވުމާއި ނަތީޖާ ޙާސިލުކުރުން
 8.1ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 .2ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ކައުންސިލަރުން ފިޔަވައި އިތުރުބަޔަކާ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .3ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ހިމަނައިގެންނެވެ.
 .4ޕްލޭން ހެދުމުގެކުރިން ރަށުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ސާރވޭއެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .5ތަސައްވުރު ކަނޑައެޅުމުގައި މަސައްކަތްކުރީ ކައުންސިލަރުންގެ ލަފާގެމަތިން އިދާރީ
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މުވައްޒަފުން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .6ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައެޅީ ކައުންސިލަރުންގެ މަޝްވަރާއާއެކު އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .7ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ފައިނަލް ކުރުމުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލަރުންގެ އެހީތެރިކަން
ލިބިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .8ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުމަކީ ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ފަރާތް ނޫން
އެހެންފަރާތަކުން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހުން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .9ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރިވިއު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .10ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އާއްމު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 8.2ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުގައިދެވޭ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .2ކައުންސިލުން ހަދަންޖެހޭ  25ޤަވާޢިދު ހެދުނު ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ވެހިކަލް ޗެކްކުރެވޭނެ ގޮތްހަމަޖެހިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ.
 .4މަގުމަތީގައި އިތުރު ބައްތިޖެހުނެވެ.
 .5މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުމަކީ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމެވެ.
 .6ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒް ކުރެވޭނީ ސަރުކާރުން ވެސް އެހީތެރިކަން ލިބިގެންނެވެ.
 .7ކައުންސިލް އިދާރައިގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑުކަމުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން ޕްލޭން ތަންފީޒް ކުރުމުގައި
ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި ވެއެވެ.
 8.3ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ދެނެގަތުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ދެނެގަތުމަށް މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވާރކެއް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ޕްލޭން ރިވިއުކުރަމުން ގެންދެވިފައެއް ވެސް ނުވެއެވެ.

 9ނިންމުން
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ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ
ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ،ދިމިޤްރާތީ އަދި ޖާވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށް،
އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ،އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ،ޘަޤާފީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ
ފެންވަރު މަތިކޮށް ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް  ،ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބޭނެމަގު ،ފަހިކޮށްދީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ.
މި މަޤްޞަދު ޙާސިލްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ( 8އަށެއް ) ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި އުފައްދަންޖެހޭ އިދާރާތަކާއި މަޤާމްތަކާއި
ކައުންސިލްތައް އުފައްދައި ،މި ބަޔާންކުރެވުނު އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލްތަކާއި މަޤާމްތަކުގެ ސިފަތަކާއި ،އިޚްތިޞާޞް
ކަނޑައަޅައި މިކަމާބެހޭ އެންމެހާ އުޞޫލްތައް ބަޔާންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
ޤާނޫނު ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ބަޔާންކުރާ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލުން ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވޭ ވަރުގެ ކުރިއެރުމެއް ނުލިބުނު
ކަމުގައިވިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކައުންސިލަރުންނާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވާކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ހަމަ އެއާއެކު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ
ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރާ ގޮތުގެ  ( 5ފަހެއް ) އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައި
ވީނަމަވެސް ،އަދި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރަން
ބޭނުންވި ނަމަވެސް ވަޞީލަތްތަކާއި ،ތަނުގެ ޖާގަ ދަތިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި ފައިސާގެ ދަތިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ކައުންސިލަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ކައުންސިލަކަށް ވީހނދު ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލަރުންނާއި
އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މައިގަނޑު އަސާސަކަށް ވާންޖެހޭނީ އެ ޤާނޫނުގެ މަފްހޫމާއެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ހިންގުމެވެ .ޤާނޫނުގައި
ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އެގޮތުގައި ކުރުމެވެ .މިގޮތުން އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވެސް
ބަރާބަރަށް ކުރަމުން ގެންދިއުމެވެ .ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބަރާބަރަށް ބޭއްވުމާއި ،ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔެ
ފާސްކުރުމާއި ،ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ބަރާބަރަށް ރަށުގެ އެކި ތަންތަނުގައި އާއްމު ކުރަމުން ގެންދިއުމެވެ.
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލެވޭ އިރު އެ ޕްލޭނެއްގައި ،ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކާއި ،ރައްޔިތުންނަށް
ފައިދާކުރަނިވި ކުދި މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނިގެން ދެއެވެ .އެހެންކަމުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ހަމައެކަނި
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާ ނުވެ ކައުންސިލުން އިސްނަންގަވައިގެން އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީ
ހޯއްދަވައިގެން ކަންކަން ކުރެއްވުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ބާރަށު ކައުންސިލް އިދާރާ ވޭތުވެ ދިޔަ

 3އަހަރު (  )2011،2012،2013ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި  ،އެ އިދާރައިގައި މިހާރު

ރަނގަޅަށް ހުރި ކަންކަމާއި ،ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ .އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް އިޞްލާހުކުރެއްވުމަކީ ކައުންސިލް ރަނގަޅަށް ހިންގެވުމުގައި ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ .ރައްޔިތުން އެދޭ ނަތީޖާ
ޙާޞިލްވާނީ އެއިރުންނެވެ.
ބާރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް އިދާރީގޮތުން ދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތާމެދު
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިތްހަމަޖެހޭކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
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