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ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުމުގެ ޤާނޫނު (  ) 7/2010ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ޒ) ގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ،ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ،ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި
ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް 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 ރަށުކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ތިލަދުންމަތީ
އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލުން އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތާއި  ،މިންވަރާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި
މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތަކާއި ލިއުންތައް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި ،ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރަމުންދާ
ގޮތާއި ،ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި  ،ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރާއި ،ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް
މަގުފަހިކޮށް ،އިޖްތިމާޢީ ،އިޤްތިޞާދީ ،ޘަޤާފީ އަދި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ
ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި އެކަންކަން އެމަގުން ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު
މޮނިޓަރިންގއެކެވެ .ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނީ

 25ޖަނަވަރީ  2015ން 02

ފެބުރުވަރީ  2015ގެ ނިޔަލަށެވެ .މި މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަނޑައެޅި

 4މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ

ޓީމަކުންނެވެ.

މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއައްސަސާ
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު
ނަމްބަރ ) 7/2010:ގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަދި އެ 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 ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަވަނީ ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ސިވިލްސަރވިސް
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފު މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.
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އިދާރީ އޮނިގަނޑު
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާފައިވަނީ

 06އޭޕްރީލް  2011ގައެވެ .މި އޮނިގަނޑު ސިވިލް

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ  11މެއި  2011ގައެވެ.
މުވައްޒަފުން
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގައި  25ޖަނަވަރީ  2015ގެ ނިޔަލަށް  ( 41އެކާޅީސް ) މުވައްޒަފުން މިދަންނަވާ ތާވަލްގައިވާ
ފަންތިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދެއެވެ.
މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް
މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި

ޢަދަދު

ސީނިޔަރ ސްޓާފް

1

މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް

2

ސަޕޯޓް އޮފިސަރ

18

ސަޕޯޓް ސަރވިސް

20

ޖުމްލަ

41

ތިރީގައި އެވަނީ ކައުންސިލްގެ މަޤާމްތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތަކުގެ ނިސްބަތް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި
2% 5%
ސީނިޔަރ ސްޓާފް
ޓ
ނޖްމަން ް
މިޑްލް މެ ޭ

49%
44%

ސަޕޯޓް އޮފިސަރ
ސ
ސަޕޯޓް ސަރވި ް
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ތިރީގައި އެވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގައި  25ޖަނަވަރީ  2015ގެ ނިޔަލަށްތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު
ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު
މުވައްޒަފުންގެ ލެވެލް

#

ޢަދަދު

1

އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް

20

2

މެދުމަދްރަސީ

1

3

ޘާނަވީ

1

4

މަތީ ޘާނަވީ

3

5

ސެޓްފިކެޓް

13

6

ޑިޕްލޮމާ

3

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.
މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

7%
ތ
ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެ ް
ސ
ދރަ ީ
ދމަ ް
މެ ު
ވ
ޘާނަ ީ

49%

32%

ވ
މަތީ ޘާނަ ީ
ސެޓްފިކެޓް
މ
ޑިޕްލޮ ާ
7%
2% 3%
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ކައުންސިލް އިދާރާ
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހއ .ދިއްދޫ
ޝާރިއުލްއަމީންމަގު
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ނަމްބަރ 6500019 :ފެކްސް:

6500588

އީމެއިލްdhidhdhoo@halifatoll.gov.mv :

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ .މި ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
(ހ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ހިންގައި ތަރައްޤީކޮށް ލާމަރުކަޒީ
ޤާނޫނުގައި 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 ލާމަރުކަޒީ
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަންފީޛުކުރުން.
(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 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު
ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާގުޅޭ ޤަވާޢިދުހަދާ ހިންގުން.
(ޅ) ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުން.
(ކ) ރަށު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުން
(އ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެހެނިހެން 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 އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކުކުރުން.
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(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 ފަރާތްފަރާތަށް 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 އާއްމު
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.
(ޖ) ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން.
(ޗ) ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ކަންކަން ކުރުން.
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ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ތިރީގައި
މިދަންނަވާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ
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ވަނަ 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 ކަރަންޓާއި ،ފެނާއި

 ،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 ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ،ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ
ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
(އ) ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ ލިއުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި 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 އެފަދަ 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 ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ރަށުގެ ބިމާ
ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ ،ބިމާބެހޭ އެންމެހައި މުއާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤަނޫނާއި މިނޫންވެސް ޤަނޫނުތަކުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ބެލެހެއްޓުން.
(ދ) ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައި އެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފުތަރު އެކުލަވައި ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން.
(ތ) މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން.
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(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 ހުރޭތޯބަލައި ،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
ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
(ހށ) ރަށު ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

ކައުންސިލަރުން
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ
މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ދިއްދޫ ކައުންސިލުންނެވެ.
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލަކީ ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .1އިބްރާހީމް ސިނާނު  -ކައުންސިލްގެ ރައީސް
 .2ޖައުހަރީ ޢަލީ  -ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
 .3އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ކައުންސިލަރ
 .4ޖިބުރީލް މުޖުތަބާ ކައުންސިލަރ
 .5ޢަލީ ވަޙީދު ކައުންސިލަރ
 .6އިބްރާހީމް ވަޙީދު ކައުންސިލަރ
 .7މުޙައްމަދު ނަހުދީ ކައުންސިލަރ
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ފުރަތަމަބައި
ލު.
 .1ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާއި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މާހައ
 1.1ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު
 111ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

ކައުންސިލް ހިންގަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ބާރުލިބިގެން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1ކައުންސިލުން ޤަވާޢިދެއް ފާސްކުރެވެންދެން ކައުންސިލްގެ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  26ފެބުރުއަރީ  2011ގައި ބޭއްވުނު ދިއްދޫ
ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.
 .2ރަށު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތައް ގެނެސްފައެއް
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 ''އަންގާރަ'' ދުވަސްކަމަށް ކައުންސިލްގެ ހިންގާ
ޤަވާޢިދުގައި ވެއެވެ.
 .2އާއްމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ  2ދުވަސްކުރިން އާއްމުގޮތެއްގައި އެކަން މެމްބަރުންނަށް އަންގައެވެ.
 .3އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އާއްމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ

 2ދުވަސް ކުރިން

މެމްބަރުންނަށް އެޖެންޑާ ފޮނުވައެވެ.
 26 .4ފެބުރުއަރީ  2011ން  25ޖަނަވަރީ  2015ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ލާޒިމްކުރާ  190އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ
ތެރެއިން ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިވަނީ 131 ،އާއްމު ބައްދަލުވުމެވެ.
 .5ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  59އާއްމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .6ބޭއްވުނު  131އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
 .7ކައުންސިލްގެ  2ވަނަދައުރަކަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރައްވާފައިވާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން

 01މެމްބަރަކު ކައުންސިލްގެ

ބައްދަލުވުންތަކަށާއި ،ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވުމުގައި ޙާޒިރީ ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .8ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަވްމިއްޔާތައް ރަނގަޅަށް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
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ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޒިރުވުން ހުރިގޮތް
 26ފެބުރުއަރީ  2011ން  25ފެބުރުއަރީ  2014ގެ ނިޔަލަށް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޢީމް
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ތަފްޞީލް

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަޙުމަދު މަމްދޫނު
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ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ރަޝީދު

ސމީ
ރަ ް
އ
ގ ި
މ ަ
ބޭނު ު
1

އ
ފ ި
ވީއްލާ ަ
0

އާއިލީ

އަހަރީ

މ
ޒިން ާ

ޗުއްޓީ

0

71

މ
ވ ސަލާ ް
ނ ާ
ހާޒިރު ު
6

ވ
ރ ި
ހާޒި ު
582

72

ނ
ރވާ ް
ހާޒި ު
ހ
ޖެ ޭ
732

ތަފްޞީލް

ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ސިރާޖް

ސމީ
ރަ ް
އ
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ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު
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ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު
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މ
ނ ސަލާ ް
ޖހު ު
ގަޑި ެ
0

11

ވ
ރ ި
ހާޒި ު
647

ނ
ރވާ ް
ހާޒި ު
ހ
ޖެ ޭ
732

ތަފްޞީލް

ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ޖަމީލް

ސމީ
ރަ ް
އ
ގ ި
މ ަ
ބޭނު ު
0

އ
ފ ި
ވީއްލާ ަ
0

އާއިލީ

އަހަރީ

މ
ޒިން ާ

ޗުއްޓީ

0

82

މ
ވ ސަލާ ް
ނ ާ
ހާޒިރު ު
5

117

ވ
ރ ި
ހާޒި ު
528

ނ
ރވާ ް
ހާޒި ު
ހ
ޖެ ޭ
732

ތަފްޞީލް

ކައުންސިލަރުންގެ ހާޒިރުވުން ހުރިގޮތް

 26ފެބުރުވަރީ  2014ން  25ޖަނަވަރީ  2015އަށް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ސިނާނު

ސމީ
ރަ ް
އ
ގ ި
މ ަ
ބޭނު ު
7
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އ
ފ ި
ވީއްލާ ަ
0

އާއިލީ

އަހަރީ

މ
ޒިން ާ

ޗުއްޓީ

3

29

މ
ނ ސަލާ ް
ޖހު ު
ގަޑި ެ
0

27

ވ
ރ ި
ހާޒި ު
156

ނ
ރވާ ް
ހާޒި ު
ހ
ޖެ ޭ
222

ތަފްޞީލް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޖައުހަރީ ޢަލީ

ސމީ
ރަ ް
އ
ގ ި
މ ަ
ބޭނު ު
0

އ
ފ ި
ވީއްލާ ަ
0

އާއިލީ

އަހަރީ

މ
ޒިން ާ

ޗުއްޓީ

8

26

މ
ނ ސަލާ ް
ޖހު ު
ގަޑި ެ
0

ވ
ރ ި
ހާޒި ު
173

15

ނ
ރވާ ް
ހާޒި ު
ހ
ޖެ ޭ
222

ތަފްޞީލް

ކައުންސިލަރ އިސްމާޢީލް ނަޞީރު

ސމީ
ރަ ް
އ
ގ ި
މ ަ
ބޭނު ު
0

އ
ފ ި
ވީއްލާ ަ
0

އާއިލީ

އަހަރީ

މ
ޒިން ާ

ޗުއްޓީ

1

27

މ
ނ ސަލާ ް
ޖހު ު
ގަޑި ެ
0

ވ
ރ ި
ހާޒި ު
173

21

ނ
ރވާ ް
ހާޒި ު
ހ
ޖެ ޭ
222

ތަފްޞީލް

ކައުންސިލަރ ޖިބުރީލް މުޖުތަބާ

ސމީ
ރަ ް
އ
ގ ި
މ ަ
ބޭނު ު
6

އ
ފ ި
ވީއްލާ ަ
0

އާއިލީ

އަހަރީ

މ
ޒިން ާ

ޗުއްޓީ

9

8

މ
ވ ސަލާ ް
ނ ާ
ހާޒިރު ު
43

37

ވ
ރ ި
ހާޒި ު
119

ނ
ރވާ ް
ހާޒި ު
ހ
ޖެ ޭ
222

ތަފްޞީލް

ކައުންސިލަރ ޢަލީ ވަޙީދު

ސމީ
ރަ ް
އ
ގ ި
މ ަ
ބޭނު ު
11
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އ
ފ ި
ވީއްލާ ަ
0

އާއިލީ

އަހަރީ

މ
ޒިން ާ

ޗުއްޓީ

0

30

މ
ވ ސަލާ ް
ނ ާ
ހާޒިރު ު
0

14

ވ
ރ ި
ހާޒި ު
167

ނ
ރވާ ް
ހާޒި ު
ހ
ޖެ ޭ
222

ތަފްޞީލް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ވަޙީދު

ސމީ
ރަ ް
އ
ގ ި
މ ަ
ބޭނު ު
6

އ
ފ ި
ވީއްލާ ަ
0

އާއިލީ

އަހަރީ

އ.ވ

މ
ޒިން ާ

ޗުއްޓީ

ޗުއްޓީ

10

22

2

މ
ސަލާ ް

ވ
ރ ި
ހާޒި ު

20

162

ނ
ރވާ ް
ހާޒި ު
ހ
ޖެ ޭ
ތަފްޞީލް

222

ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ނަހުދީ

ސމީ
ރަ ް
އ
ގ ި
މ ަ
ބޭނު ު
4

އ
ފ ި
ވީއްލާ ަ
0

އާއިލީ

އަހަރީ

މ
ޒިން ާ

ޗުއްޓީ

5

30

މ
ވ ސަލާ ް
ނ ާ
ހާޒިރު ު
0

ވ
ރ ި
ހާޒި ު

16

167

ނ
ރވާ ް
ހާޒި ު
ހ
ޖެ ޭ
222

ތަފްޞީލް

 1.3ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 116ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ.
 26 .2ފެބުރުވަރީ  2011ން  25ޖަނަވަރީ  2015އާ ހަމައަށް  11ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ.
 .3ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކުން  1ޤަރާރު  2011ވަނައަހަރު ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.
 .4ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
 .5ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކުން ނުނިންމޭނެ އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 1.4ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  126ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް
މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް
ނުވަތަ ދައުރެއްއޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ މިފަދަ މެންބަރަކު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެގެން
ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލަރެއްގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމަކާގުޅިގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމެއްގައި އެކަމަކާ
ގުޅުންހުރި ކައުންސިލަރަކު ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވައެވެ.
 .2ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ހެދިފައި ނުވިނަމަވެސް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ.
 .3މިފަދަ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް ފާސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .4މަސަލަހަތު ފުށުއަރާ  01ހާލަތު ދިމާވެފައިވާވެއެވެ.
އިސްލާޙުކުރުމަށް ލަފާދޭގޮތް
 .1ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވައިލާ
ފާސްކުރެއްވުމަށްފަހު އެ އުސޫލަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދިއުން މުހިއްމު ކަމަށް ފެނެއެވެ.
 1.5ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  118ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ
ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް އާއްމުކޮށް ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ .މިގޮތަށް ހާމަނުކުރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ޞައްޙަ އަމުރުތަކެއް
ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލުން ނިންމަވާ ނިންމުންތައް އާއްމުކުރެވެމުންދޭ.
 .2ނިންމާ ނިންމުންތައް އާއްމުކުރެވެމުންދަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައާއި  ،ރަށުގައި އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ބަހައްޓާ 10
ތަނެއްގައިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އާއްމުކުރާނެ ވަކީ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .4ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ،ޢަމަލުކުރެވެމުންދެއެވެ.
 .5ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ  131ނިންމުން އާއްމުކޮށްފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.

 1.6ކައުންސލުން ކަންކަން ނިންމުމާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުއާމަލާތާއި ކޯޑިނޭޝަން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެޖެންޑާކުރަނީ ކައުންސިލްގައި އިދާރީގޮތުން އިސްކޮށް
ހުންނަވާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ހުށަހެޅުމުން މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާ
ކުރެއްވުމަށްފަހުގައިކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
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 .2މެންބަރުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ލިއުމުންނެވެ.
 .3މެމްބަރުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމައިގެންނެވެ.
 .4ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ.
 .5ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރުމަށް އުޞޫލެއް ހެދިފައި ވެއެވެ.
 .6ކައުންސިލަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ އޮންނަގުޅުން މަސައްކަތު މާހައުލުގައި އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން ޖެހޭކަމަށް ފެނެއެވެ.
 .7ކައުންސިލްގެ ރައީސާ މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަގުޅުން ރަނގަޅު.
 .8ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާ ކައުންސިލަރުންނާ އޮންނަގުޅުން ރަނގަޅު.
 .9ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަގުޅުން ރަނގަޅު.

 1.7މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމާއި ރިޕޯރޓް ކުރުމާއި މޮނިޓަރކުރުން
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޔުނިޓްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅާ ލިޔެފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންގެ ބެލުމުގެދަށުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބެލެހެއްޓޭ
އުޞޫލަކުންނެވެ.
 .3ޔުނިޓްތައް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް މުވައްޒަފުންނަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.
 .4މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ސްޕަވައިޒަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދެއެވެ.
 .5އެކި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް އެހެން ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ( ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަން ފިޔަވައި )
އެނގެއެވެ.
 .6މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވެއެވެ.
 .7މުވައްޒަފުންނަށް ސްޕަވައިޒަރ ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.

 1.8މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްރޮސީޖާތަކާއި އުޞޫލުތައް
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ ހަދާފައެއް ނުވެއެވެ.
 .3ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރި ކުރެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު
ލިބުނެވެ.
 .4ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރތައްހަދާ ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
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އިސްލާޙުކުރުމަށް ލަފާދޭގޮތް
 .1ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
އުސޫލުތަކާއި ސަރވިސް ޗާޓަރ އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާ ކައުންސިލުން ފާސްކުރެއްވުމަށްފަހު އެއަށް އަމަލުކުރެއްވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.

 1.9މައްސައްކަތު މާހައުލު
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްކުރާނެ ވަކި ރޫމެއް ނުހުރެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ވަކިން ރޫމެއް ހުރިނަމަވެސް ބޭނުންކުރަން އަދި ނުފެށޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު
ލިބުނެވެ.
 .3ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި ކައުންސުލަރުން ތިއްބަވަނީ އެއްރޫމެއްގައެވެ.
 .4ކައުންސިލަރުންގެ ސަބަބުން މަސައްކަތު މާހައުލަށް ދަތިކަމެއް ދިމާވެފައި ނުވެއެވެ.
 .5މުވައްޒަފުންގެ ސަބަބުން މަސައްކަތު މާހައުލަށް ދަތިކަމެއް ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ.
 .6ފައިސާގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދެއެވެ.

 1.10މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރި ވަޞީލަތްތައް
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވާ  7ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް

 7ގޮނޑި  4މޭޒް  2ކޮމްޕިއުޓަރ  1ފޯން

ހުރެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ  7މެންބަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ  1ކޮޓަރީގައެވެ.
އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަޞީލަތްތައް
 .1އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް  14މޭޒާއި 14 ،ގޮނޑިއާއި 12 ،ކޮމްޕިއުޓަރާއި 9 ،ފޯނާއި 3 .ޕްރިންޓަރާއި،
 1ފެކްސް މެޝިނެއް ހުރެއެވެ.
 .2މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް  3ކޮޓަރި ހުރެއެވެ.
 .3ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްކުރާ ފްލޯއޭރިޔާގެ ބޮޑުމިނަކީ  216އަކަފޫޓެވެ.
 .4ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރެއެވެ.
 .5ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓާއި ފޯންގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައެއް ނުވެއެވެ.
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ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް
 .1ކައުންސިލަށް  2011ވަނައަހަރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ  1,795,168ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް
ދެއްވާފައިވަނީ  34,903ރުފިޔާއެވެ.
 2012 .2ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ

 19,247,393ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް

ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  19,052,620ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް  2012ވަނައަހަރު ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ 7,351,509
ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ދެއްވަފައިވަނީ  65,604ރުފިޔާއެވެ.
 2013 .3ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓްގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ

8,921,975ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ

ޖުމްލައަކީ  1,372,600ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް އެއަހަރު ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް

5,134,023

ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ދެއްވާފައިވަނީ  36,400ރުފިޔާއެވެ.
 9,754,204ރުފިޔާއެވެ.

 2014 .4ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓްގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ  979,100ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް އެއަހަރު ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް
 6,779,532ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ދެއްވާފައިވަނީ  68,960ރުފިޔާއެވެ.
 13,035,347ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ

 2015 .5ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ
 1,082,675ރުފިޔާއެވެ.
 .1ކައުންސިލުން ލަފާކުރި ބަޖެޓް
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އަހަރު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

2011

ބަޖެޓް ލަފާކުރިއިރު ކައުންސިލް އުފެދިފައިނުވޭ

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ޖުމްލަ

2012

19,247,393

19,052,620

43,800,000

82,100,013

2013

8,921,975

1,372,600

-

10,294,575

2014

9,754,204

979,100

-

10,733,304

2015

13,035,347

1,082,675

-

14,118,022

 .2ކައުންސިލަށް ލިބުނު ބަޖެޓް
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އަހަރު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ޖުމްލަ

2011

1,795,168

34,903

-

1,830,071

2012

7,351,509

65,604

-

7,417,113

2013

5,134,023

36,400

-

5,170.423

2014

6,779,532

68,960

-

6,848,492
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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 އެކުލަވާލައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.
 .2ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުހަމަވުމުގެ  ( 3ތިނެއް ) މަސްދުވަސް ކުރިން ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމާޒްކޮށް
ކުރިއަށްއޮތް  5އަހަރު ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުން.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ  5އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާތީ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު ބެލޭކަށް ނެތެވެ.
2.2
.1

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ 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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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލް (  2015,2014,2013,2012,2011ވަނައަހަރު ) ތައްޔާރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް (  2015,2014,2013,2012ވަނައަހަރު ) ތައްޔާރުކޮށްފައި ވެއެވެ.
 .3ކައުންސިލްގެ  2015ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ފޮނުވަން އަންގަވާފައިވާ ތާރީޚަށް ފޮނުވިފައެއް ނުވެއެވެ .ބަޖެޓް
ފޮނުވަންޖެހޭ ތާރީޚަށްވުރެ  2ދުވަސް ފަހުން ފޮނުވިފައިވަނީ ބަޖެޓަށް ގެންނަންޖެހުނު ބައެއް އިސްލާޙުތައް ހުރެގެންކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .އަދި ބަޖެޓް އެލް.ޖީ.އޭއަށް ކޮޕީކޮށްފައި ވެއެވެ.
 .4ކައުންސިލްގެ

 2014،2013،2012ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާތީ ސްޓޭޓްމަންޓް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެލް.ޖީ.އޭ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލޭކަށް ނެތެވެ.
 .5ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވަނީ ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިފައި ނުވާތީކަމަށް މަޢުލުމާތު ލިބުނެވެ.
 .6ކައުންސިލްގެ  2014,2013,2012ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް އެ އަހަރު ޖެނުއަރީ  15ގެ ކުރިން ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
 .7ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްނުކޮށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .8ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްނުކޮށް އެހެންކަމަކަށް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .9ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން ނޫނެވެ.
 .10ކައުންސިލްގައި ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .11މަސައްކަތު ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައި ނުވަނީ މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރުކުރެވިފައި
ނުވާތީކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .12މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދަތިކަމެއް ނެތްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ނަމަވެސް ތާވަލު ތައްޔާރު ކުރެވިފައިނުވާ
ސަބަބެއް އެނގެންނެތެވެ.
އިސްލާޙުކުރުމަށް ލަފާދޭގޮތް
 .1ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާނެގޮތުގެ ތާވަލު އެލް.ޖީ.އޭގެ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް
ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.
 .2ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ސްޓޭޓް މަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާތީ ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުރަމުން ގެދެވުން.
 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 ދިއްދޫ 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 ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 2014,2013,2012,2011ވަނައަހަރުގެ

 .1ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ

ހަމަހުގެ ރިޕޯރޓް

އެކުލަވާލެވިފައިވާކަން .އަދި އެލް.ޖީ.އޭއަށާއި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެލް.ޖީ.އޭގެ ނަމޫނާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ.
 .3ކައުންސިލުން ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ އަހަރީ ރިޕޯރޓް (  2014,2013,2012,2011ވަނައަހަރުގެ ) ތައްޔާރުކޮށްފައި ވެއެވެ.
އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަމުންދެއެވެ.
 .4ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުމަކީ ޓްރެފިކް ޤަވާޢިދާ
ޚިލާފުވެގެންކުރާ ޖޫރުމަނާ އާއި ބިމުކުލި އެއީ ސީދާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށް ނުވަތަ ގަވަރމަންޓް ރެވެނިއު އެއްކަން
ކަނޑައެޅިގެން ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ލަސްވާ ލަސްވުންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 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  2011ވަނައަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ 2011 .އަދި  2012ވަނައަހަރުގެ މާލީބަޔާން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަކަށް ނޫނެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ  2011އަދި  2012ވަނައަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
 .3ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް ކުރެވިފައި ނުވަނީ އެކަން ކުރެވޭނެ ފަންނީ
މުވައްޒަފުން ނެތުމުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 2013 .4ވަނައަހަރުން ފެށިގެން މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ.
 .5ކައުންސިލް އުފެދުނުފަހުން އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓެއް އޯޑިޓަރޖެނެރަލް އޮފީހުން ކޮށްފައިވަނީ  2012ވަނައަހަރުއެވެ.
އިސްލާހުކުރުމަށް ލަފާދޭގޮތް
 .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
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އެޅޭ ވަރަށްބޮޑު ބާރަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށްވާތީ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓެއް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް
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.
 .2ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ނިޒާމެއް އޮވެއެވެ.
 .3ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުންކުރާ ޚަރަދާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކުރާޚަރަދަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަކިން ބަލަހައްޓައެވެ.
 .4ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނުގައިވާ އަހަރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .5ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  96ގައިވާ ގޮތަށް ޖެނުއަރީ  15ގެ ކުރިންނެވެ.
 .6ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  94ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް  5%ރިޒަރވުގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވެމުން ނުދެއެވެ.
 .7ކައުންސިލުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ކަންކަން ގެންދަނީ ވައުޗަރ ނިޒާމެއްގެ ދެށުންނެވެ .ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުދާތީ ރިޒަރވުގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރާ ޢަދަދެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

 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.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގައި ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
 .2ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދޭތަކެތި ސްޓޮކަށްވައްދާ ސްޓޮކަށް ވާނުވާގޮތް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވޭ.
 .3ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަތަކެތި ހުންނަނީ ވަކިމުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައިއެވެ.
 .4ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށްއެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެނެއް ނޫނެވެ.
 .5މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭފޯމް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .6މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް އަސްލު ،ސްޓޮކް ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދެއެވެ.
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 .7ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަކެތީގެ ރެކޯޑާއި ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރާ ގޮތުގެ ރެކޯޑް ބާކީކޮށް ބަލަހައްޓަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ
އެއްގޮތަށެވެ.
 .8ސްޓޮކްގައި ހުރިތަކެތި ރެންޑަމްކޮށް ބެލިބެލުމުން އޭ.ފޯ ސައިޒްގެ ކަރުދާހުގެ އަދަދާއި ސްޓޮކްބާކީ ފޮތުގައި ހުރި ޢަދަދު
ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ސްޓޮކްގެ ތަކެތި ބަލަހައްޓާނެ ތަޅުލެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެހެންކަމުން
އޮފީހުގެ ސްޓޮކަށް ގެނެވިފައިހުރި ފޮޓޯކޮޕީ ކަރުދާހާއި ޕްރިންޓަރ ކާޓްރިޖްފަދަ ތަކެތި ،ބަހައްޓަފައި ހުންނަނީ ހާމަތަނެއްގައި
ކަމަށްވާތީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާފަރާތަށް ނޭނގި ސްޓޮކުން ތަކެތި ގެއްލުމާއި މަދުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކުރުން
 .1މުދަލަށް އޯޑަރުކުރަނީ އޯޑަރ ފޯމް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.
 .2މުދާގަންނަން އެދޭ ފޯމް އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.
 .3މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމް ތައްޔާރުކުރަނީ މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް އޮވެގެނެއް ނޫނެވެ.
 .4މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަކަށް ނޫނެވެ.
 .5މުދަލަށް އޯޑަރކުރާ ފޯމްގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފާރާތުންނާއި އެކައުންޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ވަކިން ނުބަލަހައްޓާކަން.
 .6މުދަލަށް އޯޑަރުކުރެވި މުދާ ހޯދާފައިވަނީ މުދާގަންނަން އެދޭ ފޯމެއް ނެތިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން
އޯޑަރކުރާ ފޯމް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދެއެވެ.
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް
 .1އާއްމުގޮތެއްގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .2ވައުޗަރުތައް ބެލިބެލުމުން  1000 /-ރުފިޔާއާއި  25000 /-ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ތަކެތި އާންމުގޮތެއްގައި ހޯދާފައިވަނީ  03ފަރާތުން
އަގުހޯދައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް  12ނޮވެމްބަރ  2014ގައި އަލްޓްރާ ފެޝަން އިން  5288/-ރުފިޔާ ގެ ތަކެތި
 03ފަރާތުން އަގުހޯދުމަކާނުލާ ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި އެގޮތަށް އެތަކެތި ހޯދިފައިވަނީ އެމެޖެންސީކޮށް
ހޯދަންޖެހުމުން ކަމަށް ބަޖެޓްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
 .3އެގްރިމެންޓް ކުރެވިގެން ކުރުވާފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގެ އެގްރިމެންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރަންވީގޮތުގެ ތަފްޞީލް
ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުހުރެއެވެ .އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށްބަލާއިރު އެގްރިމެންޓްގައި ސީލިންގކުރުން ހިމަނާފައިވާއިރު
ސީލިންގްކުރަންވީ ކޮންކަހަލަ ފިލަޔަކުންކަމާއި އަދި ސީލިންގގެ މަސައްކަތް ކުރަންވީގޮތުގެ ތަފްޞީލް ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ.
 .4ބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާތަށް ލިޔެފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ.
 .5ބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ.
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބަލަހައްޓާފައިވާގޮތް
 .1ކައުންސިލްގައި ވައުޗަރ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްފައިވެއެވެ.
 .2ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ވަކި ވައުޗަރ ފޮތެއް ގެންގުޅެމުންދެއެވެ.
 .3ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާބެހޭ ވައުޗަރތައް ބެލެހެއްޓުން ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޒިންމާކޮށްފައިވެއެވެ.
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 .4ފައިސާ ދައްކާފައިހުރި ބިލްތަކާއި ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ބިލްތައް ވަކިން ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ދެއެވެ.
 .5ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯރޓް ތައްޔާރު ކުރެވެމުން ގެންދެއެވެ.
 .6ކައުންސިލްގެ އައިޓަމް ބާކީ ބަލަހައްޓައި އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.
 .7ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި ޚަރަދުކުރުމުގެ ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓުން ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ
 .1ކައުންސިލްގައި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ގެންގުޅެއެވެ.
 .2ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.
 .3ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.
 .4ވައުޗަރ ބެލިބެލުމުން އެއްވެސްގޮތަކަށް މުދާގަންނަންއެދޭ ފޯމް ބޭނުންކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މިފޯމް ފިޔަވާ
ވައުޗަރއާއެކު ދެންފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ
 .1ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައި ވެއެވެ.
 .2ޗެކް ރަޖިސްޓްރީން ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ އެކައުންޓް ބާކީކުރުމާއި އެކައުންޓުން ކުރަމުންދާ ޚަރަދުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޗެކް ނަމްބަރާއި
ވައުޗަރ ނަމްބަރ ތަރުތީބުން އެގެންހުރިކަން.
 .3ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.
އަތްމަތީ ފައިސާ (ޕެޓީކޭޝް) ގެ ހިސާބު
 .1ޕެޓީކޭޝްގެ ނުވަތަ އަތްމަތީ ފައިސާ ގެންގުޅެމުން ނުދާތީ ޕެޓީކޭޝް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން.
ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު
 .1ކައުންސިލްގައި ވަގުތީގޮތުން ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހުންނަނީ ތިޖޫރީގައެވެ.
 .2ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ބަހައްޓަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދައާއެކުގައެވެ.
 .3ތިޖޫރީނޫން އެހެން އެއްވެސްތަނެއްގައި ފައިސާ ނުބަހައްޓައެވެ.
 .4ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުންނަ ފައިސާގެ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުދެއެވެ.
 .5ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތެއް ގެންގުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .6ކައުންސިލަށް ލިބޭފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭންކަށް ޖަމާކުރެވޭތީ ތިޖޫރީގައި އާއްމުކޮށް ފައިސާ ބަހައްޓަމުން ނުގެންދެއެވެ.
ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ބަހައްޓަމުން ނުގެންދިޔަ ނަމަވެސް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތިޖޫރީ ރިޕޯރޓް ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ
އާދީއްތަ ދުވަހު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަމުން ނުގެންދެއެވެ.
އާމްދަނީ ފައިސާ
 .1އާމްދަނީ ފައިސާގެ ދުވަހުފޮތް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.
 .2ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ވަގުތު އޮއްވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވެއެވެ.
 .3ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފާއި ފައިސާ ޖަމާކުރެވެންދެން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި ،ޖަމާކުރާ މުވައްޒަފަކީ އެއްމުވައްޒަފެކެވެ.
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 .4ލިބޭފައިސާގެ ދުވަހުފޮތް މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ލިބޭފައިސާގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓާއި
އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
ރިކޮންސްލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް
 .1ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރމަހު ހިސާބު ނިންމާއިރު ބޭންކުން ދައްކާ ބާކީއާ އޮފީހުގެ ފޮތްތަކުން ދެއްކާ ބާކީއާ ދިމާވާގޮތަށް
ހިސާބުތައް ނިންމާފައިވެއެވެ.
 .2ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާއާއި ބާކީގެ ރިޕޯރޓް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރމަސް ނިމުމުގެކުރިން އެކުލަވާލާފައި ވެއެވެ.
 .3ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓާއި ބަޖެޓް ރިޕޯރޓް ބަރާބަރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ
 .1ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
 .2ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.
 .3ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ނުގެންދެއެވެ.
 .4ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޗެކްކުރިއިރު ހަރުމުދަލުގެ ކޯޑް ނަމްބަރުގައި ހިމެނޭ އޮފީސް ނަމްބަރުގެ ގޮތުގައި ޖަހާފައިވަނީ
ރަށުއޮފީހުގެ ދުވަސްވަރު ބޭނުންކުރަމުންއައި ރަށުގެ އަކުރު

 A10ބޭނުންކޮށްގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މާލިއްޔަތު

ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަކިވަކިން އިންވެންޓްރީ ނަމްބަރު ޖެހުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( ކޮމްޕިއުޓަރ ،މޮނިޓަރ ،ސީ.ޕީ.ޔޫ،
ކީބޯޑު ،މައުސް ) ތަކެތީގައި ނަމްބަރު ޖަހާފައިވަނީ ހުރީ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށްލައިގެން އެއް ސިސްޓަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި
އޮފީހުގެ އިންވެންޓްރީގައި ހިމެނެންޖެހޭ ސީލިންގ ފަންކާފަދަ ތަކެތި އިންވެންޓްރީން ފެންނަން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
އިސްލާހުކުރުމަށް ލަފާދެވުނުގޮތް
 .1ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި މުދަލުގެ ކޯޑް ޖައްސަވާއިރު މާލިއްޔާރު ޤަވާޢިދުގައި
ބުނެފައިވާގޮތަށް ކޯޑް ޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި އިންވެންޓްރީއަށް ނާރުވާ އެއްވެސް މުދަލެއް ހުރިނަމަ އެ މުދަލެއް
އިންވެންޓްރީއަށް އެރުވުމަށް 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 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލެވިފައިވޭ.
 .2ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އާމްދަނީލިބޭ ހުރިހާ ވަސީލަތްތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

 .3ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީ ގަވައިދުން އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .4ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އާމްދަނީގެ
ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ދިދަދަނޑީގެ ކުލީގެ ރޭޓާއި މިހާރު ނަގަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ރޭޓް ދިމާނުވާކަން ފާހަކުރެވެއެވެ.
 .5ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީގެގޮތުގައި ލިބޭފައިސާއާއި ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫގައިވާގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޒިންމާއެކެވެ .ރައީސްގެ ޒިންމާ ފައިސާއާބެހޭ ގިނަކަންކަމުގައި
އަދާކުރައްވާފައި ވީނަމަވެސް ބައެއްކަންކަން ފުރިހަމައަށް އަދާކުރައްވާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 2.8މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މުވައްޒަފުންގެ ޙާޒިރީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ .ޙާޒިރީ ބަލަހައްޓަނީ ޑިޖިޓަލް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށްގެން.
 .2ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ.
 .3ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރުވާފައި ވެއެވެ.
 .4ސްޓާރފް އެޕްރައިޒަލްހަދާ ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ.
 .5މުވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް ފައިލްތައް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ .ފައިލްތައް ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ސިވިލްސަރވިސް
ޤަވާޢިދު  2014ގެ  254ވަނަ މާއްދާގެ ކ.ގައިވާގޮތަށް ސިއްރު ލިއުންތަކެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ.
 .6ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އޮފީހުގެ މަޤާމްތަކުގެ ތަކުގައި ކުރިން އުޅެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ރަނގަޅަށް
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
 .7މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
 2.9ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބިޑްކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.
 .2މާލިއްޔަތު ޤަވައިދުގެ  8.18ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެކަން ލިއުމުން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް އަންގާފައި
ނުވެއެވެ.
 .3ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤާއިމުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ދިއްދޫގައި ޤާއިމުކުރެވިފައި އޮންނަނީ

ދިއްދޫގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއެކެވެ.
 2.10ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބިޑްކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
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ތިންވަނަ ބައި
ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް.

.3

 1.1މަގުތައް 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
 2014 .1ވަނައަހަރު ފަހުކޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓާ ގުޅިގެން މަގުތަކުގެ އަޑިގުޑަން ފިލުވުމަށް
ވެލިއެޅުނުކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .2ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުންނަ އާއްމު ފަރާތްތަކުގެ ތަކެތި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނުކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 2014 .3ވަނަ އަހަރު ޖުލައިމަހު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ރަށުގެ އެކިއެކި މަގުތަކަށް ވެލިއެޅުކަމަށް މަޢުލޫމާތު
ލިބުނެވެ.
.4

ރަށުގެ މަގުތަކަށް ތާރުއެޅުމަށްޓަކައި އެމް.އާރ.ޑީ.ސީ އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވެމުންދޭ .ތާރު އަޅަންޖެހޭ
މަގުތަށް ފާހަގަކުރެވި ޗާޓްކުރެހިފައިވޭ .އަދި މިހިނގާ

 2015ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ

 04މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ޢަމަލީގޮތުން

މަސައްކަތްފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 1.2އެކަށީގެންވާ 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
 .1ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނި ނައްތާލުމަށް ޤަވާޢިދެއް ހެދި ގެޒެޓަށްފޮނުވައި އަދި ރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ޤަވާޢިދުގެ ކޮޕީއެއް
ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
.2

ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޤަވާޢިދަށް  01ފެބުރުއަރީ  2015ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.

 .3ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.
 .4ރަށުގައި ހުންނަ ފަޅުގޭގޭގައި އުފެދޭ ކުންޏާއި އަދި ވިނަ ގަސްތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ރަށުތެރެ ހަޑިވާތީ އެކަން
ހައްލުކުރެވުނުކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .5ކުނިއެޅުން މަނާ ސަރަޙައްދު ފާހަގަކޮށް އެސަރަހައްދަށް ކުނިއެޅުން މަނާކޮށް ބޯޑު ބެހެއްޓުނެވެ.
 3.3ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ފާލަމާއި ފެރީޓާމިނަލް ހިންގުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާގޮތުން ރަށުގެ ބަނދަރު

މާރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބަނދަރަށް ކުނިއެޅުމާއި ބަނދަރަށް ތަކެތިއެޅުން މަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭތެރެދޭތެރެއިން އިޢުލާން ނެރެވެއެވެ.
 .2ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް އުޞޫލު ހެދިފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3ފެރީޓަރމިނަލް އެޅިފައެއް ނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .4ބަނދަރު މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.
 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 ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ދިއްދުއަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށަކަށްވާތީ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ
ސަރަޙައްދުގައި  2014ވަނައަހަރު ރަށުފެންވަރުގައި ވެލި ބަސްތާތައް ޖެހިފައިވެއެވެ.
.2

ރަށްގިރުން މެދުވެރިވެފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ރިޕޯޓްކުރެވެމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.

.3

ރަށުގެ ގިރަމުންދާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން  2014ވަނައަހަރު ސަރުކާރުން ރިވެޓްމަންޓު ޖަހާދީފައި ވެއެވެ.

 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 ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުން ހިންގައި
ބަލަހައްޓަންޖެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.
 .2ފެނުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3ރަށުން ފެންހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މިސްކިތް،ސްކޫލް،އަދި ހޮސްޕިޓަލް ތާނގީތަކަށް ފެންއެޅުމުގެ މަސައްކަތް
ޑިސާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ކެރެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .4ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދެއްވާފައި ވެއެވެ.
 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 ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ރަށުކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

 .1ރަށުގައި ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރޭނަމަ ކައުންސިލާއި ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ.
 .2ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ހޮސްޕިޓަލުންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 3.7ޕްރީސްކޫލްތައް ހިންގުމާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ތަޢުލީމު އުގަންނައި ދިނުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައިވާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީސްކޫލް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި  ،ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތައް ރަށުކައުންސިލުން ރާވައި ހިންގަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ޕްރީސްކޫލް ހިންގަނީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްއިދާރާގެ ބެލުމުގެދަށުންނެވެ.
 .2ޕްރީސްކޫލް މަރާމާރުކޮށް ބަލަހައްޓަނީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިންނެވެ.
 .3ބޮޑެތިމީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަދި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ފެތުމުގެ
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނެވެ.
 .4ސެކިއުރިޓީން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށުކައުންސިލާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގުޅިގެންރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ހިންގުނު،
އެޕްރޮގްރާމްގެ ގިނަ ބައިވެރިން މިހާރު ވަޒީފާގައި އުޅެމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
 .5އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަދި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ފަޔަރ ފައިޓިންގ ތަމްރީން ޕްރްގްރާމެއް

 02ބުރަކަށް ބަހާލައިގެން

ބުރެއްގައި  30މީހުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މީހުން ތަމްރީން ކުރެވުނުކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .6ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށްވުރެ އިތުރަށް ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމްދެވޭކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 3.8ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައިވާގޮތުން ރަށުގެ ލައިބްރަރީ

ހިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ ލިއުންތައް އަރުޝީފްކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ ލިއެކިއުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު،
ލައިބްރަރީގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް
ކައުންސިލުން ޤާއިމުކުރަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ލައިބްރަރީއެއް އެޅުމަށް ބިމެއް ފާހަގަކުރުން ފިޔަވައި އިތުރުކަމެއް ކުރެވިފައެއް 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 ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓަސް އިން ދިއްދޫގައި ހަދާ ފުޓްސަލްދަނޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިދާރީ މަސައްކަތަށް
ރަށުކައުންސިލުން އެހީތެރިވެދެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 2014 .2އޯގަސްޓް މަހުގެތެރޭގައި ރަށުގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
 .3ރަށުގެ ދެކޮޅުގައި ހަދާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ސާފުކުރުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ
ޙަވާލުކުރެވުނުކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .4ރަށުގެ ދެކޮޅުގައި ހަދާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކްގައި ވިނަ ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގުނުކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 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 ކައުންސިލުން ޤާއިމުކުރަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ފައިސާގެ އެހީ ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު
ލިބުނެވެ.
 .2ގެވެށި އަނިޔާއާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއާއި ސްކޫލާއި ،އަދި ކައުންސިލް
ގުޅިގެން ހިންގުނުކަމަށް މަޢުލޫމަތު 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 ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުން ބިންދޫކުރުމާއި ބިމާ ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ބިމާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން.
 .2ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.
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 .3ބިންރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުން އޮފީހުން އެގެއެއްގެ މިންއަޅާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު

 03ދުވަހުގެތެރޭ ރަޖިސްޓްރީ

ހައްދައިދެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .4ދެބުރިއަށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ފޯމާއި އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކުގެ އަޞުލް ހުށަހެޅުމުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .5ރަށުގެ ލޭޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ރިޔާޔަތްކޮށް ކައުންސިލުން ބިންދޫކުރަމުން ގެންދެވޭ.
 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 ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަފުތަރު

ބެލެހެއްޓުމާއި ،ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފުތަރު އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭން
ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބިމާބެހޭ ދަފްތަރެއް ( ދޫކުރެވޭ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ) ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުންދޭ.
 .2ޤައުމީ އިދާރާއިން ބިމާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ހޯއްދެވުމަށް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެމަޢުލޫމާތު ދެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 3.13މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) ގައިވާގޮތުން މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 2013،2012 .1ވަނަ އަހަރު ދިއްދޫ ރީތިގޮފީގެ ފަރާތުން މިސްކިތްތައް އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވިކަމަށް މަޢުލޫމާތު
ލިބުނެވެ.
 2014 .2ވަނަ އަހަރު ޢީދު މިސްކިތް ކަރަންޓް ވަޔަރިންގ އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށް ފާޚާނާ ބްލޮކް އެއްކޮށް މުށި ބަދަލުކޮށް މަރާމާތު
ކުރެވުނުކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3ޢީދުމިސްކިތް ކަރަންޓް ވަޔަރިންގ އަޅައި ދިނުމުގެ މަސައަކަތް ދިއްދޫ ރިޔަލްޓީ ސްޕޯޓްސްއިން ހިލޭކޮށްފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު
ލިބުނެވެ.
 .4އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް
ހިންގިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
 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 ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަންޖެހެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
.1

ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކުރަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު

 01ފަހަރު އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް

ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ .ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ވަކިބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެންނެއް ނޫނެވެ.
.2

ކުރިން ހުރި ހިނަވާގެ ބައުވެ ،ޖާގައިގެ ދަތިކަމުން އައު ހިނަވާގެއެއްގެ އަޅުއްވައި ދެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން
 2013ވަނައަރު ފައްޓަވާ  2014ގައި ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ .އަދި އެހިނަވާގެ ވަނީ ދިއްދޫކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.

.3

ޤަބުރުސްތާނުގައި ބޭނުންކުރުމަށް  02ލައިޓް ތައްޔާރުކޮށް ފެންހޮޅި ،ފަކީރާ،އުދެލި ފަދަ ތަކެތި ވެސް ލިބެންހުރެއެވެ.

.4

ސަންދޮއް ފިޔަވާ ކަފައާއި ،ކަފުނާއި އަދި ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި އަބަދުވެސް ރިޒާވްގައި ހުންނާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.

 .5ޤަބުރުސްތާނު ފުރިފައިވާތީ ޤަބުރުސްތާނަށް

 4ފޫޓަށް ވެލިއަޅާއަލުން ޤަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު އެޅުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގައި ހިމަނައި ދިނުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން .މިއަދާ ހަމައަށްވެސް މިކަމަށް
ހައްލެއް އައިސްފާނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 3.15އާޘާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފީކަންކަން ދިރުވުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) ގައިވާގޮތުން ކައުންސިލުން އާސާރީ

ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދަމަހައްޓަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1އާޘާރީ މިސްކިތެއްގެ ގޮތުގައި ދިއްދޫގައި ހުންނަނީ ދިއްދޫ ޢީދުމިސްކިތެވެ .އެމިސްކިތް އަޞްލް ނުގެއްލޭނެހެން  2014ވަނައަހަރު
މަރާމާތު ކުރެވިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 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 ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތްތައް
ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފަހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުތެރޭގައި ދިދަޖަހާ ޒީނަތްތެރި ކުރެވޭ ،އަދި ބައެއްފަހަރު ތަފާތު ކުޅިވަރު ކުޅެވޭކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .2ރަމަޟާންމަހު ދީނީ ދަރުސްދެވޭ  .ސަރުކާރުން ދީނީ ނަޞޭޙަތްދިނުމަށް ފޮނުވާ ވަފުދުތަކަށް އެހީތެރިވެދީ އިންތިޒާމްތައް
ހަމަޖައްސައި ދެވިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
.3

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަމަޟާންމަހު ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު
ލިބުނެވެ.

.4

ރަމަޟާމަހު ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރަން ގެންނަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގައި ( ސްކޫލަށާއި
ޗޭނު ޖަމްޢިއްޔާއަށް ) އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

 3.17މަގުމަތި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައިވާގޮތުން މަގުމަތި ކުނިކަހައި

ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް
ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުގެ ބަނދަރާއި ގޮނޑުދޮށާއި ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 1.18ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ޑ) ގައިވާގޮތުން ކައުންސިލުން ރޭގަނޑު

މަގުމަތި ދިއްލާ ބަލަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މަގުމަތި ބައްތިތަކާއި ބަނދަރު ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ.
 .2އަލަށް މަގުމަތި ބައްތި ޖަހަންޖެހޭ މަގުތަކުގައި ބައްތިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އެ ސަރަޙައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ
އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރެވެމުން ދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 1.19ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ޒ) ގައިވާގޮތުން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީ މިހާރު އެ
މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓްގެ ފަރާތުންނެވެ.
.2

ރަށުގައި ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރޭނަމަ ހޮސްޕިޓަލާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން މަދިރިއުފެދޭ ތަންތަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރެވެމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.

 1.20ކުއްލި 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 ކައުންސިލުން ޤާއިމުކުރަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފަހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 2012 .1ވަނައަހަރު ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވި ސަރަޙައްދުގައި ވެލިގޯނިޖަހައި ޕަންޕު ބޭނުންކޮށްގެން ފެން
ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނުކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

 1.21ފިހާރަތަކާއި ،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 ،ގެސްޓްހައުސްތަކާއި އާންމު މާރުކޭޓްތަކުގެ
ކަންތައްތައް ހުރޭތޯބަލައި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުގެ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ،ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ކެފޭފަދަ ތަންތަން ހުންނަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށް
ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 1.22މަގުމަތީގައި 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 ކައުންސިލުން
ބަލަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.
ޓިމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 - 1އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމުގެ ކަންކަން
ކުރަނީ ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންނެވެ.
 1.23ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުންކުރާ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގައާއި ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޖ) ގައިވާގޮތުން ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުން ކުރާ
ޙުކުމްތައް ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ކައުންސުލިން އެހީތެރިވެދޭން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ޙުކުމް ތަންފީޒް ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުން ރަށުކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒް ކުރުމުގެ ކަންކަން
ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދެވޭ.
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 1.24ރަށުކައުންސިލްގެ ބާރުގެދަށުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ
ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ 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 ،ބާޠިލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން
ކުރަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން
 .1އިމްޕޯރޓްމުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ބާތިލްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެ.
 .2މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެއެވެ.
 .3ހޮޓާ،ކެފޭ،ރެސްޓޯރަންޓް ހުއްދަ އާއި ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވެއެވެ.
 1.25އަލަށް 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 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ތަފާސްހިސާބު
ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެރަށެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި ،ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުންގެންދާ
މީހުންނާއި ،އަދި އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު ކައުންސިލުން ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ،ވިހާމަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
 .2އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުން ދެއެވެ.
 .3ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރަށުންބޭރު މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ދެއެވެ.
 .4ރަށުގައި އުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ.
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 1.26ކައުންސިލުން 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 ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން
ދޭންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
އޮޑިއެހެލާނެ ތަނެއް ހެދޭތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރަށް
ދަންނަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ .ވަރަށް އަވަހަށް ސާވޭކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
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ހަތަރުވަނަ ބައި
 4ކައުންސިލާއި ސަރުކާރައި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަގުޅުން
 4.1ކައުންސިލްތަކާއި 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.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައްތަކުގައި ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް
ފޯރުކޮށްދެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު.
 .2ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ހާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ރަގަޅަށް ލިބޭކަން
ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު.
 .3ފުލުހުން ކައުންސިލްގައި އެދެނީ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ،ފުރަތަމަ ކައުންސިލުން އެމައްސަލައަށް އެޓެންޑު
ކުރުމަށްފަހު އެކަން ހައްލު ނުވެއްޖެނަމަ ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެންޖެހޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .4ޢާއްމުގޮތެއްގައި ކައުންސިލުން ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދެނީ ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލްކުރުމާއި މަގުމަތީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް.
 4.2ޤައުމީ 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
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ފުޓްސަލް ދަނޑުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި
އެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެވެއެވެ.
 .2އެސްޓީއޯ އާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން
ދެވުނެވެ.
 .3ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ދިއްދޫގައި އަޅާ ގެތަކުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެވެއެވެ.
 .4އެމް.އާރް.ޑީ.ސީން ދިއްދޫގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ޙާލަތުގައި އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.
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 4.3ތަރައްޤީގެ 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 ހިއްކި ސަރަޙައްދު ފެހި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލާއި ރިއަލްޓީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ގުޅިގެން ހިންގުނުކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .2ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އަމިއްލަފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބައްދަލުކުރެވޭ
ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3ކައުންސިލުން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ދީފައިވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ބަނޑޮސް އައިލެންޑް
ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ސެޓްފިކެޓް

 3އިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯހުން ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން،

މިކޯހުގައި ބާރަލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .4ހދ .ހަނިމާދޫގައި ބޭއްވި ކޯޗިންގ ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ހޯދައި ދެވުނުކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .5އަމިއްލަފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށްގެން ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ނެތުމުން މިކަމުގައި ގޮންޖެހުންތަކާއި
ކުރިމަތިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .6ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފައިސާގެ އެހީދޭނެ އުޞޫލެއް ހެދިފައިއެއްނުވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ފައިސާ ދޫކުރެވެނީ
ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 4.4ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށްދޭ އާއްމު އެހީ
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
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(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 ކޮންމެ އަހަރަކު ދެއްވާ ބަޖެޓްފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް
މަޝްރޫއަކަށް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަކަށް ކައުންސިލަށް އެހީ ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ބައެއް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
 4.5ކުއްލި ޙާލަތުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ
އިދާރީ ދާއިރާއްތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 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
 .1ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެފައި ނުވެއެވެ.
 4.6ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތްތަކުން ކައުންސިލަށްދޭ މިންވަރު
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 ލިބެމުން ނުދެއެވެ.
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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 ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ އަނގަބަހުން ،ފޯނުން ،އީމެއިލް އަދި ލިއުމުންނެވެ.
އަނގަބަހުންނާއި ފޯނުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ފޮތެއްގައި ނޯޓްކުރެވޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .2ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާނެ އުސޫލު އޮތްނަމަވެސް އެ އުޞޫލު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .3ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް  21ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .މި މުއްދަތަކީ
ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް އާއްމު އުޞޫލަކުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ މާލަސް މުއްދަތެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
 .4ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް މޯނިންގ ބްރީފިންގގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރެވެއެވެ.
 .5ޝަކުވާތައް ހުންނަނީ އެކަމަކާ ގުޅުންހުރި ފައިލެއްގައި ފައިލްކުރެވިފައެވެ.
 5.2ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ތަފާތު އެކިކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .2ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވައިލައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ބޭއްވުނީ އެންމެ
ބައްދަލުވުމެކެވެ.
 .3ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތުމުން ގޮންޖެހުންތަކާއި
ކުރިމަތިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ ( .މިސާލަކަށް :ތަނުގެ ދަތިކަން ،ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތުން)
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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
އޮންނަންވާނެއެވެ .މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  19ނޮވެމްބަރ  2012ގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .2މިކޮމިޓީގައި ތިއްބަވަނީ  7މެމްބަރުންނެވެ .ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 6.2އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލަމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 36ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް

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
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ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރަށުކައުންސިލަށް ލަފާދިނުމަށް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.
 .2ރަށުގެ ދެކުނު ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ރަށުފެންވަރުގައި ތޮށިޖެހި ދުވަހު ކައްކައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް
ކޮށްދެއްވިއެވެ.
 .3ޖެންޑަރ ފެމެލީއާއި ކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން

 2014ވަނަ އަހަރު ޖެންޑަރ ފެމެލީ ސެންޓަރަށް ގެނެވުނު

 13އަހަރުގެ

ކުއްޖެއްގެ ދަންވަރު ޑިއުޓީ ނަގައިގެން ކޮމިޓީން ބަލަހައްޓައި ދެއްވިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .4އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 2014 .5ވަނަ އަހަރު ރަށުގެ އަންހެންވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭސިކް ފަހާ ކޯހެއް ހިންގިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު
ލިބުނެވެ.
 2014 .6ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ކޮމިޓީއާ ގުޅިގެން ރަށުގެ ގޭގެއަށްގޮސް ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް
މަޢުލޫމާތު ދެވުނުކަމަށް ކައުންސިލުން ވިދާޅުވިއެވެ.
 .7ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައި ހުންނަނީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްގެންކަން ފާހަގަކުރެވޭ .ފައިސާ
ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދައާއި ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ ފޮތްތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ،ހުރިހާ
ލިޔުންތަކެއް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.
 .8އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީން މިހާތަނަށް އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާއެއްކޮށް އަދި ދަޢުވާއެއް ލިބިގަނެފައެއް ނުވެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

ހަތްވަނަ ބައި
 7ކައުންސިލުން ވިޔަފާރިކުރުން

 7.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނޫ ފާސްވުމުގެ ކުރިން ހުރި ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި
މުދަލާއި 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 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
ރަށުއޮފީސް ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވިއިރު ހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން
 .1ވައިލެޓް މާލަން ( އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒް )
 .2ޣާޒީ މުޙައްމަދު ޕްރީސްކޫލް
ރަށުއޮފީސް ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވިއިރު ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ
ދިއްދޫ ރ.ކ ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި  2011ވަނައަހަރު ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު  501,313.16ރުފިޔާ
ރަށުއޮފީސް ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވިއިރު ހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަކެތި
 320ދިދަދަނޑި

ބަދަލުވި އަހަރު

 245ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި ބަދަލުވި އަހަރު

2011
2011

މިނޫން އިތުރު އެއްޗެއް ހުރިކަމަކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

 7.2ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކާ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމާއި އިންވެސްޓްކުރުން
 .1އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްތަކުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ
ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .އަދި
އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަށާއި އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީގޮތުން
ކުރިއެރުން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކާއި ކުންފުނި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވްތަކާ ބައިވެރިވެ
ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ވަކިކަމެއް ކުރަމުންދާ ކަމަކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނެތެވެ.
ކައުންސިލުން 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
 .1ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ވިޔަފާރިކުރަމުން ނުގެންދެއެވެ.
ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން
 .1ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިއެއް ނެތުމުން ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދެއެވެ.
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި ޚަރަދާބެހޭ ލިއެކިއުންތައް ބަލަހައްޓާގޮތް
 .1ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުން ނުދެއެވެ.
ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ
ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ވިޔަފާރި ނުކުރާތީ އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރެވެމުން ނުދެއެވެ.
އަތްމަތީ ފައިސާ ( ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ) ގެ ހިސާބުތައް
 .1ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ގެންގުޅެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބު
 .1ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ފައިސާގެ ހިސާބު ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އާމްދަނީ ފައިސާ
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އާމްދަނީއެއް ލިބެމުން ނުދޭ.
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ރީކޮންސްލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް
ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގެ ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރެވެއެވެ.
ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ
ރައްޔިތުންގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓިފައިވާކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުން
ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރީއެއް ނެތުމާއެކު މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރެވެމުން ނުދެއެވެ.
އޮޑިޓްކުރުން
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރީއެއް ނެތުމާއެކު އޯޑިޓް ނުކުރެއެވެ.
 7.3ކައުންސިލުން 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
(ތ) ކަނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓްފަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށާއި ސަރަޙައްދަށް ނެގޭ ކުލި
(ލ) ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމަށް ނަގާ ކުލި ( ފައްތިއާ ،މުދާއަރުވާ ބޭލުން )
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ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
މިދަންނަވާ ކަންކަމަށާއި ތަންތަނަށް ކައުންސިލުން ކުލި ނަގަމުންދެއެވެ.
 .1ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ކުލި ( އަކަފޫޓަކަށް  -/15ލާރި )
 .2ވިޔަފާރިކުލި މަހަކު (  50/-ރުފިޔާ )
 .3ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ކުލި
 .4ދިދަ ދަނޑި ކުލި ( ދުވާލަކަށް  1/50ރުފިޔާ )
 .5ވައިލެޓްމާލަމުގެ ކުލި ( ދުވާލަކަށް  500/-ރުފިޔާ )
 .6ފީ އާއި ކުލި ނަގަމުންދަނީ ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުންނެވެ.

 7.4ރައްޔިތުންގެ 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
ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ވިއްކާ އަދި ބަދަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 7.5ކައުންސިލުން 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
 .1އެއްވެސް ފަންޑެއް ޤާއިމުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ޤާއިމުކުރެވިފައި ނުވާތީ ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރެވެނީ ޓްރަސްޓް ފަންޑަކާ ނުލައެވެ.
 .3ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނު ނަމަވެސް މިހާތަނަށް މި ފަންޑު ޤާއިމުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
ރަށުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަންޑުތައް
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ރަށުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަންޑެއް މިވަގުތަކު ނެތެވެ.
 7.6ކައުންސިލުން 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
ދިއްދޫ ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ލޯނެއް ނަގާފައެއް ނުވެއެވެ.
 7.7ކައުންސިލުން 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
ދިއްދޫ ކައުންސިލުން އެހެން ކައުންސިލަކަށް މިހާތަނަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 7.8އަމިއްލަ 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 އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ކުރެވިފައިނުވެއެވެ.
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 7.9ރިޒަރވްގެ 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
 .1ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާތީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5%ރިޒާރވުގެ ގޮތުގައި
ބެހެއްޓިފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.
 2011 .2ވަނައަހަރު ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުނު ފައިސާގެ އިންސައްތަ ބަޖެޓް ހަދާއިރު އެބައި ހިމަނާފައިނުވާތީ
އެނގޭކަށް ނެތެވެ.
 2012 .3ވަނައަހަރުގެ ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުނު ފައިސާގެ އިންސައްތަ ބަޖެޓް ހަދާއިރު އެބައި ހިމަނާފައިނުވާތީ
އެނގޭކަށް ނެތެވެ.
 2013 .4ވަނައަހަރު ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުނު ފައިސާގެ އިންސައްތަ ބަޖެޓް ހަދާއިރު އެބައި ހިމަނާފައިނުވާތީ
އެނގޭކަށް ނެތެވެ.
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އަށްވަނަ ބައި
 8ކުރިމަގަށް ރޭވުމާއި ނަތީޖާ ޙާސިލުކުރުން
 8.1ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލުން  ( 05ފަހެއް ) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައި ނުވާތީ މިކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ.
 8.2ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވާތީ ޕްލޭން ތަންފީޒް ކުރެވިފައެއްވެސް ނުވެއެވެ.
 8.3ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ދެނެގަތުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާތީ ޕްލޭންގައިވާ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ދެނެގަނެވޭކަށް ނެތެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2015

 9ނިންމުން
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 ބޭނުން 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 އިދާރީ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް
ދެއްވުމުގައި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް
މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވާކަން މި އިދާރައިން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އަދިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނޫގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް
ދެއްވުމުގައި ކައުންސިލްގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރި މިންވަރަކުން ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ކުރައްވާފައި ވީނަމަވެސް ލާމަރުކަޒީ
ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ރަށުގެ ތަރައްޤީޕްލޭން
ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އެހެންކަމުން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރައްވައި މި އިދާރާއަށް ފޮނުއްވައި ދެއްވުމަށް މިރިޕޯރޓްގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
އޮފީހަށް ހާޒިރުވެލެއްވުމުގައި ކައުންސިލަރ ޖިބުރީލް މުޖުތަބާގެ ހާޒިރީދަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ދިއްދޫ ކައުންސިލް
މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނެގިފައިވާ ހާޒިރީގެ ނަތީޖާއަށް ބާލައިރު ކައުންސިލަރ ޖިބުރީލް މުޖުތަބާ

 43ދުވަހު،

އޮފީހަށް ޙާޒިވެ ލައްވާފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން ކައުންސިލަރުން ،ކައުންސިލަށް ޙާޒިރުވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ދުވަސްތަކަށާއި
ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތުތަކަށް ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައިން ގަޑީލާރި އުނިކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް އަންގަވާ ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ ނަމްބަރ 10 ( 221-LS/CIR/2013/11 :ޑިސެމްބަރ  ) 2013ސަރކިއުލަރއަށް
ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅުއްވާ ފަރާތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކަމަށްވެފައި ކައުންސިލަރުން
ކައުންސިލަށް ޙާޒިރުވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ދުވަސްތަކަށާއި ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތުތަކަށް ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައިން
ގަޑީލާރި އުނިކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމްބަރ:
 29 ( 221-LS/CIR/2014/1ފެބުރުއަރީ  ) 2014ސަރކިއުލާއިންވަނީ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް އަންގަވާފައެވެ.
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އިދާރީ ކަންކަމާއި ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަން ގެންގޮސްފައިވަނީ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ވީނަމަވެސް
ބައެއްކަންކަން އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭކަން މި ރިޕޯރޓްގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
 16ރަޖަބް 1436
 05މެއި

2015

މުޙައްމަދު ރަޝީދު
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