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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 އިހަވަންދޫ 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 އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި އެކަންކަން އެމަގުން ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް
ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު މޮނިޓަރިންގއެކެވެ .ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނީ

22

އޮކްޓޯބަރ  2014ން  24އޮކްޓޯބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށެވެ .މި މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން
ކަނޑައެޅި  4މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ޓީމަކުންނެވެ.

މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއައްސަސާ
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ 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 އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓަވަނީ ކައުންސިލްގެ އެންމެއިސް އިދާރީ މުވައްޒަފާއި އޭނާ
ކަނޑައަޅާ ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނެވެ.
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އިދާރީ އޮނިގަނޑު
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަކީ

 11މެއި

 2011ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

ފާސްކޮށްފައިވާ އޮނިގަނޑެކެވެ .މި އޮނިގަނޑު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލެވިފައި ވީނަމަވެސް އެކުލަވާލެވުނު ތާރީޚެއް އެނގޭކަށް
ނެތެވެ .އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމްތަކުގެ ތެރެއިން  7މަޤާމަކަށް މީހުން ނެގިފައެއް
ނުވެއެވެ .ސަބަބެއް ކަމުގައި ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ އެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރަ ހަމަޖެހިފައި ނެތުމެވެ .މަޤާމްތަކަށް މީހުން
ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާވަރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވާކަން ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
މުވައްޒަފުން
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގައި

 24އޮކްޓޯބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް

( 31އެއްތިރީސް) މުވައްޒަފުން މިދަންނަވާ

ތާވަލްގައިވާ ފަންތިތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ވެއެވެ.
މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާގޮތް
މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި
ސީނިޔަރ ސްޓާފް

ޢަދަދު
-

މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް

1

ސަޕޯޓް އޮފިސަރ

13

ސަޕޯޓް ސަރވިސް

17

ޖުމްލަ

31

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

0% 3%
ސީނިޔަރ ސްޓާފް
42%

ޓ
ނޖްމަން ް
މިޑްލް މެ ޭ

55%

ސަޕޯޓް އޮފިސަރ
ސ
ސަޕޯޓް ސަރވި ް

ތިރީގައި އެވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގައި  21އޮކްޓޯބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށްތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު
ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު
މުވައްޒަފުންގެ ލެވެލް

#

ޢަދަދު

1

އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް

0

2

މެދުމަދްރަސީ

18

3

ޘާނަވީ

4

4

މަތީ ޘާނަވީ
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ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  61ވަނަ މާއްދާގެ ޅ .ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ
ކައުންސިލްގެ އިޚްތިސާސް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ 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.
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(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.
(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.
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(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.

ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ 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.
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(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.
(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.
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(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 އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

21

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުންނެވެ.
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަކީ އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .1މުޙައްމަދު ޢާޞިފް  -ކައުންސިލްގެ ރައީސް
 .2ޢަބްދުލްމުޢީދު އިބްރާހީމް -ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
 .3ޢަލީ ރަމީޒް ކައުންސިލަރ
 .4ޢާއިޝަތު އަޒުހާރާ ކައުންސިލަރ
 .5ޢަލީ ޝަހީމް ކައުންސިލަރ
 .6މުޙައްމަދު ރަޝީދު ކައުންސިލަރ
 .7މޫސާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ކައުންސިލަރ
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ފުރަތަމަބައި
ލު.
 .1ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާއި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މާހައ
 1.1ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު
ކައުންސިލް ހިންގަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 111ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

ބާރުލިބިގެން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އެކުލަވައިލާ

 26ފެބުރުއަރީ  2011ގައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން

ފާސްކޮށްފައިވާކަން .ފާސްކުރި ޔަވްމިއްޔާގެ ނަމްބަރަކީ  (D)A-248/201/01އެވެ.
 .2ރަށު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވައިދަށް އިތުރުކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތައް ގެނެސްފައިވާކަން.
 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 ޤަވާޢިދުން
އެނގޭކަން.
 .2ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ  2ދުވަސްކުރިން އާއްމުގޮތެއްގައި މެމްބަރުންނަށް އެކަން އަންގާކަން.
 .3އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އާއްމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ

 2ދުވަސް ކުރިން

މެމްބަރުންނަށް އެޖެންޑާ ފޮނުވާކަން.
 26 .4ފެބުރުއަރީ  2011ން  24އޮކްޓޯބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ލާޒިމްކުރާ  174އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ
ތެރެއިން ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިވަނީ  126އާއްމު ބައްދަލުވުންކަން.
 .5ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  48އާއްމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި ނުވާކަން.
 .6ބޭއްވުނު  126އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައިވަނީ  124އާއްމު ބައްދަލުވުންކަން.
 .7ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ކައުންސިލަރުން ޙާޒިރުވުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކުރެވޭ.
 .8ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުންތަކާއި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަވްމިއްޔާ ލިޔަމުން ގެންދިޔަނަމަވެސް އެ ދެޔަވްމިއްޔާ
ވަކިންވަކިން އެނގޭގޮތަށް ލިޔަމުން ނުދާކަން.
 .9ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަވްމިއްޔާ ލިޔަމުންދަނީ އެލް.ޖީ.އޭ އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަން.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 .10އާއްމު ބައްދަލުވުމާއި ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާތައް ވަކިނުކޮށް އެއްކޮށް ބައިންޑް ކުރެވިފައި ހުންނަކަން.
 .11ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ  174އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ބޭއްވިފައި ނުވާ

 48ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި ނުވަނީ

ކައުންސިލަރުން ސަލާމާއި ޗުއްޓީއާއި ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވުމުންނާއި އަދި މިނޫންވެސް
ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެންކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނު.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުންތަކާއި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަވްމިއްޔާ ވަކިވަކިން ލިއުއްވައި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް ވަކިން
އަދި އާއްމު ބައްދަލުވުންތައް ވަކިން ފައިލްކޮށް ނުވަތަ ބައިންޑުކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .2ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަވްމިއްޔާ ލިއުއްވާއިރު އެ ޔަވްމިއްޔާއަކީ ކިތައްވަނަ ދައުރުގެ ކިތައްވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުންކަން ނުވަތަ
ކިތައްވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުންކަން އެނގޭގޮތަށް ލިއުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .3ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުމާއި ކުއްލި ބައްދަލުވުން ތަކުގެ ޔަވްމިއްޔާ އެލް.ޖީ.އޭގެ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ލިޔުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
 .4ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ލާޒިމްކުރާ ބައްދަލުވުންތައް ބަރާބަރަށް ބޭއްވޭތޯ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރައްވަން ފެނެއެވެ.
 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 އެއްގޮތަށްކަން.
 26 .2ފެބުރުވަރީ  2011ން  24އޮކްޓޯބަރ  2014އާ ހަމައަށް  19ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާކަން.
 .3ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ފެށުނީއްސުރެ  ( 1އެކެއް ) ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފިޔަވައި ދެންހުރި ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ޔަވްމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
 .4ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ  1ޔަވްމިއްޔާ ފެންނަން ނެތްކަން.
 .5ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ހަމަވުމުގެ އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައި ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކުން އެއްވެސްކަމެއް ނިންމައިގެން
ނުވާނެކަމަށް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި އޮތްނަމަވެސް އެ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައި ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބާއްވައި ބައެއްކަންކަން
ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން.
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 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.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލަރެއްގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމަކާގުޅިގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމެއްގައި އެ
ކައުންސިލަރަކު ބައިވެރިވެފައި ނުވާކަން .އެފަދަ ޙާލަތުގައި އެ މެމްބަރަކު ޖަލްސާ ދޫކުރައްވާ ނުކުންނަވާކަން.
 .2ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތަކުގައި ކަންކުރާނެގޮތް ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި އޮތްނަމަވެސް އެފަދަ ކަންކަމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި އުޞޫލެއް ހަދާ ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވައިލާ 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 ބަރާބަރަށް އާއްމު ކުރައްވަމުން ނުގެންދަވާކަން.
 .2އެތައް ބައްދަލުވުމެއްގެ ނިންމުންތައް އެއްފަހަރާ އާއްމުކުރެވިފައި ވުމާއި  ،އެ އާއްމުކުރެވުނު ނިންމުންތައް ލިއުއްވާފައިވަނީ
ޔަވްމިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވުމާއި އަދި އެ ލިއުމުގައި އިދާރީ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ވާހަކަތައްވެސް ހިމަނުއްވާފައިވާކަން.
 .3ނިންމާ ނިންމުންތައް ޢާއްމުކުރަނީ ރަށުގެ އެކިދިމާލުގައި ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބަހައްޓާފައިވާ ނޯޓިސް ބޯޑްގައި ކަން.
 .4ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ޢާއްމުކުރުމަށް އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން.
 .5ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ،ޢަމަލުކުރެވެމުންދާކަން.
 .6ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ޢަދަދު އެނގެން ނެތްކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
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 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 118ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން

އާއްމުކޮށް ހާމަކުރައްވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ގަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތަކެވެ.
 .2އާއްމުކުރެވޭ ނިންމުންތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަވަންވާނީ ޔަވްމިއްޔާތަކާ މުޅިން ވަކިންނެވެ .އަދި އާއްމުކުރެވޭ ނިންމުންތަކުގެ
ޢަދަދު އެނގޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ބެލެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 1.6ކައުންސލުން ކަންކަން ނިންމުމާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުއާމަލާތާއި ކޯޑިނޭޝަން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ކަންތައްތައް އެޖެންޑާކުރަނީ ކައުންސިލްގައި އިދާރީގޮތުން
އިސްކޮށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ދަންވައި ރައީސް އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންކަން.
 .2މެންބަރުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާގޮތް ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެނގިފައިވާކަން.
 .3ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މެމްބަރުންނާ ޙިއްޞާކުރެއްވުމުގެ
ގޮތުން ބާއްވަންޖެހޭ ބްރީފިންގން ބާއްވަމުން ނުދާކަން.
 .4ކައުންސިލްގެ ރައިސާއި މެމްބަރުންނާ ދެމެދު މުއާމަލާތާއި ކޯޑިނޭޝަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނެތްކަން.
 .5ކައުންސިލަރުންނާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާ ދެމެދު މުއާމަލާތާއި ކޯޑިނޭޝަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނެތްކަން.
 .6ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދު އޮންނަގުޅުން ރަނގަޅުކަން.
 .7ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރުމަށް ވަކި އުސޫލެއް ހެދިފައިނުވާކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ހިމެނޭގޮތަށް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ،ނުވަތަ އެވަގުތަކު ކައުންސިލް ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު އިސްކޮށް އިންނަވައިގެން
މޯނިންގ ބްރީފިން ދެއްވުމަކީ ކައުންސިލް ހިނގަމުންދާގޮތް ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށްވެސް އެނގިގެންދިއުމާއި ކައުންސިލްގެ
ރައީސާއި މެންބަރުންނާއި ދެމެދު މަސައްކަތު މާހައުލުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ކަމަކަށްވާތީ ބްރީފިން
ދެއްވުން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރައްވާ ކަންތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރެއްވުމުގެ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅުއްވައި
އެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 1.7މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމާއި ރިޕޯރޓް ކުރުމާއި މޮނިޓަރކުރުން
ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައަޅާ ލިޔެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެލިއުން ޓީމަށް ނުދެއްކުނުކަން.
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 .2ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލާ ސްޕަވައިޒް ކުރަމުން ގެންދާކަން.
 .3މަސައްކަތް ރާވާ ،މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާކަން.
 .4މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ސްޕަވައިޒަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާކަން.
 .5އެކި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް އެހެން ޔުނިޓްތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން.
 .6މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވާކަން.
 .7މުވައްޒަފުންގެ ސްޕަރވައިޒަރ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1އިދާރައިގެ މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ
ދަތިތައް ދެނެގަތުމުގެގޮތުން މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ސްޓާރފް މީޓީން ބޭއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް ކަމުގައި
ދަންނަވަމެވެ.

 1.8މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްރޮސީޖާތަކާއި އުޞޫލުތައް
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައި ނުވާކަން.
 .2ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ ހަދާފައިނުވާކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .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
 .1ރަށުގެ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު ކައުންސިލުގެ ،އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރައްވަން ތިއްބަވާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު މަދުކަން.
 .2ބަޖެޓްގައި މުސާރަ ދެވޭވަރަށް ފައިސާނެތިގެން އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ޢަދަދަށް މީހުން ހަމަނުވާކަން.
 .3ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވާ  7ކައުންސިލަރުންނަށް ހުންނަނީ  4ކޮމްޕިއުޓަރކަން
 .4އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ކޮންޕިއުޓަރެއް ނުހުންނަކަން.
 .5ކައުންސިލަރުންގެ ސަބަބުން މަސައްކަތު މާހައުލަށް ދަތިކަމެއް ދިމާވެފައި ނުވާކަން
 .6މުވައްޒަފުންގެ ސަބަބުން މަސައްކަތު މާހައުލަށް ދަތިކަމެއް ދިމާވެފައި ނުވާކަން.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 ،ސިވިލްސަރވިސް

 .1ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ ޢަދަދަށް މުވައްޒަފުން ނެގޭތޯ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި
ކޮމިޝަނާއި .އެލް.ޖީ.އޭއާ ވާހަކަދައްކަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުން ފެނެއެވެ.

 1.10މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރި ވަޞީލަތްތައް
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ  7ކައުންސިލަރުންނެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ  7މެންބަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ  2ކޮޓަރީގައެވެ.
 .3ކައުންސިލް މެންބަރުން ބޭނުންކުރުމަށް  3ފޯނު ހުރެއެވެ.
 .4ކައުންސިލް މެންބަރުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް  4ކޮމްޕިއުޓަރ ހުރެއެވެ.
އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަޞީލަތްތައް
 .1އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް

 11މޭޒާއި

 11ގޮނޑިއާއި

 8ކޮމްޕިއުޓަރާއި

 3ފޯނާއި 5 .ޕްރިންޓަރާއި

ފެކްސް މެޝިނެއް ހުރެއެވެ.
 .2މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް  3ކޮޓަރި ހުރެއެވެ.
 .3ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްކުރާ ފްލޯއޭރިޔާގެ ބޮޑުމިނަކީ  1289.07އަކަފޫޓެވެ.
 .4ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް މޯޑަމެއް މެދުވެރިކޮށް ލިބެންހުރޭ .ނަމަވެސް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެ
ޚިދުމަތް ލިބެމުން ނުދެއެވެ.
 .5ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓާއި ފޯންގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރެއެވެ .ނަމަވެސް  2ފަހަރު ބިލްނުދެއްކިގެން ޚިދުމަތް
މެދުކެނޑިފައިވެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް
 .1ކައުންސިލަށް  2011ވަނައަހަރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ  2,029,771ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް
ދެއްވާފައިވަނީ  27,760ރުފިޔާއެވެ.
 2012 .2ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ

 12,669,873ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް

ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  912,440.ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް  2012ވަނައަހަރު ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ 7,399,913
ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ދެއްވަފައިވަނީ  70,052ރުފިޔާއެވެ.
 2013 .3ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓްގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ  12,243,439ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ
ޖުމްލައަކީ  1,653,740ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް އެއަހަރު ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް

4,735,675

ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ދެއްވާފައިވަނީ  162,000ރުފިޔާއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 11,611,108ރުފިޔާއެވެ.

 2014 .4ވަނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓްގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ  575,868ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް އެއަހަރު ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް
 5,246,395ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ދެއްވާފައިވަނީ  105,927ރުފިޔާއެވެ.
 .1ކައުންސިލުން ލަފާކުރި ބަޖެޓް
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އަހަރު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

2011

ބަޖެޓް ލަފާކުރިއިރު ކައުންސިލް އުފެދިފައިނުވޭ

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ޖުމްލަ

2012

12,669,873

912,440

18,710,500

32,292,813

2013

12,243,439

1,653,740

24,500,000

38,397,179

2014

11,611,108

575,868

2,714,500

14,901,476

2015

9,398,972

2,318,330

-

11,717,302

 .2ކައުންސިލަށް ލިބުނު ބަޖެޓް
އަހަރު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ޖުމްލަ

2011

2,029,771

27,760

-

2,057,531

2012

7,399,913

70,052

-

7,469,965

2013

4,735,675

162,000

-

4,897,675

2014

5,246,395

105,927

-

5,352,322

ލަފާކުރި ބަޖެޓާއި ލިބުނު ބަޖެޓް
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7,469,965

32,292,813

2012

4,897,675

38,397,179

2013

5,352,322

14,717,302

2014

11,717,302

2015

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

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 ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވާފައިވާކަން.
 .2ޕްލޭންތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު ބަލައި ޕްލޭން މުރާޖައާ ކޮށްފައިވާކަން.
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލު އެލް.ޖީ.އޭ ފޯމެޓާއެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .2ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތު ތާވަލެއް ނެތްނަމަވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން .އަދި
ކުރަންފަށާ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްވެސް ކުރެއްވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން.
 .3ކައުންސިލްގެ  2015 2014 2013 2012ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.
 .4ކައުންސިލްގެ  2014ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ފޮނުއްވާފައިވަނީ ފޮނުވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚަށްވުރެ ފަހުންކަން .އަދި ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ކޮޕީކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .5ކައުންސިލްގެ  2014 2013 2012ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .6ކައުންސިލްގެ  2013 2012ބަޖެޓް އެ އަހަރު ޖެނުއަރީ  15ގެ ކުރިން ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަން.
 2014 .7ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލް ބަޖެޓް ޖެނުއަރީ  15ގެކުރިން ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
 .8ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންކަން.
 .9ބަޖެޓް ފާސްކުރަންޖެހޭ ތާރީޚްތަކުގައި ބަޖެޓް ފާސްނުކޮށް އެހެން ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން.
 .10މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރުކުރުމަށް ދުރާލައި ތައްޔާރު ނުވެވުނީ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް
އެލް.ޖީ.އޭއިން އެކަމަށް ފޯމެޓް ތައްޔާރު ކުރައްވައި އެލް.ޖީ.އޭގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމުކުރައްވާފައިވާކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހިންގާނެގޮތުގެ ތާވަލު އެލް.ޖީ.އޭގެ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންދުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .2ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ޖެނުއަރީ

 15ގެކުރިން ފާސްކުރެއްވުމަށް ފަހުގައިނޫނީ

އެހެންކަންކަމުގައި ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ނުކުރެއްވުމަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ

 96ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

އެގޮތަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .3ކޮންމެ އަހަރެއްވެސް ނިމުމުން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައިގެން ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 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.
 .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.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ  2011ވަނައަހަރުން ފެށިގެން  2013ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެއަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލް އިދާރާއިން
ފޮނުވަންޖެހޭ ފުރަތަމަ ހަމަހާއި ފަހު ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯރޓް ފޮނުވާފައިވާކަން .ނަމަވެސް ރިޕޯރޓް ފޮނުވުމަށް
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ވަކި މުއްދަތެއް އޮތްނަމަވެސް ރިޕޯރޓް ފޮނުވިފައިވަނީ މުއްދަތު ފާއިތުވިފަހުންކަން.
 2014 .2ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯރޓް އެލް.ޖީ.އޭގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވާފައިވާކަން.
 .3ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ވަކި މުއްދަތެއް
އޮތްނަމަވެސް ރިޕޯރޓް ފޮނުވާފައިވަނީ މުއްދަތު ފާއިތުވިފަހުންކަން.
 .4ކައުންސިލުން ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކަކީ
ސެކްޝަންތަކުން ލިބެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބުން ދަތިވުން އަދި ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުން ނެތުން.
 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
 .1ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން .ނަމަވެސް

 10އޭޕްރީލް  2014ގައި އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލް

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓެއް ކޮށްފައިވާކަން.
 .2ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .3ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައި ނުވާކަން.
 .4މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވަނީ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް މާލީބަޔާން ތައްޔާރު ކުރަންވީގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި
ނެތުމުންކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1އިންޓަރނަލް އޯޑިޓިންގ އަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ މާލިއްޔަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާއި އިދާރީ
ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު ކުރެވި ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް
އަމަލުކުރުމަށް އިތުރަށް ބާރުއަޅާ ކަމަކަށްވާތީއާއި އަދި އެފަދަ ކަންކަން ހަމައިން ކައްސާލައިގެން ދިއަނުދިއުމުގެ މައްޗަށް
އެޅޭ ވަރަށްބޮޑު ބާރަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށްވާތީ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓެއް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށްފަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 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 ފާސްކޮށްގެންކަން.
 .2ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުންކުރާ ޚަރަދާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިންކުރާ ޚަރަދަށް ހުއްދަދިނުން ވަކިވަކިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން.
 .3ކައުންސިލްގެ  2013 2012ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ

 96ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް

ޖެނުއަރީ  15ގެ ކުރިން ނޫންކަން.
 .4ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެލް.ޖީ.އޭއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް އެކަން ކުރެވިފައެއް
ނުވެއެވެ .ކައުންސިލްގެ  2014ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ  15ގެކުރިން ފާސްކުރައްވާފައިވާކަން.
 .5ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  94ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް  5 %އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވިފައި
ނުވާކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 94ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިޒަރވްގެ

ގޮތުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ  5%ބެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއްވުން ފެންނަކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.

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

 88ވަނަ މާއްދާގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ

ފައިސާއާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގައި ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާކަން.
 .2ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދޭތަކެތި ސްޓޮކަށްވައްދާ ސްޓޮކަށް ވާނުވާގޮތް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދާކަން.
 .3ސްޓޮކަށް ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަނާޅާކަން.
 .4މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭފޯމްގެ އަސްލު ،ސްޓޮކް ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްކޮށް ނުބަލަހައްޓާކަން.
 .5ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަކެތީގެ ރެކޯޑާއި ސްޓޮކުން ދޫކުރާ ތަކެތީގެ ރެކޯޑް ބާކީކޮށް ނުބެލެހެއްޓޭކަން.
 .6ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަތަކެތި ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 .7ސްޓޮކްގައި ހުންނަ ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ ޢަދަދާއި ސްޓޮކްބާކީ ފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދު
ދިމާނުވާ ކަމުގައި  2012ވަނައަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓްގައިވެސް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާކަން .ހަމައެގޮތަށް ސްޓޮކްގައި ހުރި ބައެއް
އައިޓަމްތައް މި ޓީމުގެ ފަރާތުން ރެންޑަމްކޮށް ގުނާލެވުނުއިރު ގިނަ އައިޓަމްތައް ސްޓޮކްބާކީ ފޮތާ ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު.
 .8ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސްޓޮކް ރޫމަކީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ކޮންމެ ވަގުތަކު ވަދެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަނަކަށްވާތީ ސްޓޮކްގައި
ހުންނަ ތަކެތި ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކު މެދުވެރިނުކޮށް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކުރުން
 .1މުދަލަށް އޯޑަރުކުރަނީ އޯޑަރ ފޯމް ހައްދައިގެންކަން.
 .2މުދާގަންނަން އެދޭ ފޯމް އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށްކަން.
 .3މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމްގެ ކޮޕީ ،ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންނާއި ބަޖެޓް ސެކްޝަނުން ވަކިން ނުބަލަހައްޓާކަން.
 .4މުދާ އޯޑަރުކުރާ ފޯމް ކޮޕީގެ އިތުރުން މުދާ ގަންނަންއެދޭ ފޯމާއި ކޮޕީ  ،ބަޖެޓް ސެކަޝަނުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަނަމަވެސް
ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ފޯމްތަކުގެ ކޮޕީ ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން.
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް
 .1ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެމައްޗަށް ބަލާއިރު ބިޑުކޮށްގެން ހޯދަންޖެހޭ މުދާ ހޯދުމުގައި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .2ބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާތަށް ލިޔެފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ.
 .3ބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ.
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބަލަހައްޓާފައިވާގޮތް
 .1ކައުންސިލްގައި ވައުޗަރ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން.
 .2ފައިސާ ޚަރަދުކުރުގައި ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ވަކި ވައުޗަރ ފޮތެއް ގެންގުޅެމުންދާކަން.
 .3ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާބެހޭ ވައުޗަރތައް ބެލެހެއްޓުން ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޒިންމާކޮށްފައިވާކަން.
 .4ފައިސާ ދައްކާފައިހުރި ބިލްތަކާއި ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ބިލްތައް ވަކިން ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓާކަން.
 .5ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯރޓް ތައްޔާރު ކުރެވެމުން ނުދާކަން.
 .6ކައުންސިލްގެ އައިޓަމް ބާކީ ބަލަހައްޓައި އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދާކަން.
ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ
 .1ކައުންސިލްގައި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ގެންގުޅޭކަން.
 .2ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށްކަން.
 .3ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށްކަން.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 .4ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ލިއުންތައް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 2013 .5ވަނައަހަރު ކައުންސިލުން ހޯދާފައިވާ ތަކެތީގެ ގިނަ ބިލްތަކެއްގެ ފައިސާ މިހާތަނަށް އަދާކޮށްފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިކަން މިހެންވެފައިވާ ސަބަބެއްކަމަށް ފައިސާއާބެހޭ ޔުނިޓުގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އެ ބިލްތަކާއެކު
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމްތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ފައިސާއާބެހޭ ބަޔަށް ބިލްތައް އައިސްފައިވާތީ އެ ބިލްތައް އަނބުރާ ތަކެތި ހޯދުމަށް
 12އޮކްޓޯބަރ  2014ގައި ލިބުމުން

ޙަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެއްވީ ކަމުގައެވެ .މި ބިލްތައް ފައިސާއާބެހޭ ޔުނިޓަށް

އޭގެތެރެއިން ބައެއް ބިލްތަކުގެ ފައިސާ އަދާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ބިލްތަކުގެ ލިއުންތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައި ނުވާތީ
އެއީ ކިހިނެއްވެފައިވާ ކަމެއްތޯ ސާފުކުރުމަށް  ،މުދާ ގެނައުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފާ ސުވާލުކުރުމުން އެފަރާތުން ވިދާޅުވަނީ މި
އިދާރާއަށް ގެނެވޭ ބައެއްތަކެތި އެފަރާތަށް ނޭނގި ގެންނަމުންދާތީ އެފަދަ ތަކެތީގެ ލިއުންތައް ފުރިހަމަ ނުކުރެވެނީ ކަމުގައެވެ.
ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ
 .1ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 ތިޖޫރީގައިކަން.
 .2ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ބަހައްޓަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދައާއެކުގައިކަން.
 .3ތިޖޫރީނޫން އެހެން އެއްވެސްތަނެއްގައި ފައިސާ ނުބަހައްޓާކަން.
 .4ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުންނަ ފައިސާގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓަމުންދާކަން.
 .5ތިޖޫރީ ރިޕޯޓްގެ ބާކީ ޖުމްލައާއި ނަގުދު ފައިސާއާއި ޗެކުންހުރި ޖުމްލަ ދިމާވާކަން.
 .6ތިޖޫރީ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރި ނަމަވެސް ރިޕޯރޓް ފޮނުވަން އޮންނަ ދުވަހަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯރޓް ފޮނުވަމުން
ނުގެންދާކަން.
އާމްދަނީ ފައިސާ
 .1އާމްދަނީ ފައިސާގެ ދުވަހުފޮތް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށްކަން.
 .2ލިބޭފައިސާގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރުދުވަހުގެ ރިޕޯޓް މިހާތަނަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .3ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ވަގުތު އޮއްވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭކަން.
 .4ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފާއި ފައިސާ ޖަމާކުރެވެންދެން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި ،ޖަމާކުރާ މުވައްޒަފަކީ އެއްމުވައްޒަފެއްކަން.

ރިކޮންސްލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 .1ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓާއި ބަޖެޓް ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ބަޖެޓް އެކައުންޓަށް އެކަނިކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރު ކުރަމުންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ނަމޫނާއާ
އެއްގޮތަށް ނޫންކަން.
 .2ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރ މަހު ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ނިންމާއިރު ބޭންކުން ދައްކާ ބާކީއާއި އޮފީހުގެ ފޮތްތަކުން ދައްކާ
ބާކީއާއި ދިމާވާގޮތަށް ހިސާބުތައް ނިންމާފައި ނުވާކަން.
 .3ބަޖެޓް އެކައުންޓް ފިޔަވައި އަނެއް

 3އެކައުންޓަށް ބަޖެޓް ރިޕޯޓާއި ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައި

ނުވާކަން.
ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ
 .1ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން.
 .2ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި އައިޓަމްތައް ބައިކުރެވިފައިވާގޮތަށް އައިޓަމްތައް ވަކިވަކިން
ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭ .އަދި މުދަލުގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަމްބަރ ޖަހާފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމްގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންނާއި އެކައުޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ވަކިން ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯރޓް ތައްޔާރު ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .3ކައުންސިލްގެ ސްޓޮކް ނުބެލެހެއްޓޭކަން އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށްވެސް އަދި މިއިދާރާއަށްވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ސްޓޮކް
ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކޮށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މިކަން އަންގަވާ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .4ތިޖޫރީގެ ހަފްތާ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގެ ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވަމުން
ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .5ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރ މަހު ހިސާބު ނިންމާއިރު ބޭންކުން ދައްކާ ބާކީއާއި އޮފީހުގެ ފޮތްތަކުން ދައްކާ ބާކީއާ ދިމާވާގޮތަށް
ހިސާބުތައް ނިންމަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .6ލިބޭފައިސާގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް މިހާތަނަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް

2012

ވަނައަހަރު ކައުންސިލްގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓްގައިވެސް އޯޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފާހަގަ ކުރައްވާތީ އެކަން ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
 .7ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި އައިޓަމްތައް ބައިކުރެވިފައިވާގޮތަށް އައިޓަމްތައް ވަކިވަކިން ބަލަހައްޓަވަމުން
ގެންދެވުމަށާއި މުދަލުގައި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަމްބަރ ޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 2.7ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމަދްނީގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޒިންމާ
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

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
 .1ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 2.8މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މުވައްޒަފުންގެ ޙާޒިރީ ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން.
 .2އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ހަދާފައި ނުވާކަން ފަހަގަކުރެވޭ.
މިގޮތުން  19މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ ބަޔާން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ.
 .3ކޮންމެ މުވައްފަކަށްވެސް ޕާރސަނަލް ފައިލެއް ހެދިފައިވާކަން.
 .4ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު  2010ގެ  199ވަނަ މާއްދާގެ ނ .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްފައިލްގައި
ހުންނަންވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ގިނަ ލިއުންތައް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ( .ވަޒީފާއަށް އެދި ފުރާފައިވާ ފޯމް ނުވަތަ ސިޓީ
ލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި ،ސަނަދުތަކާއި ލިއުންތަކުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮޕީފަދަ ލިއުންތައް) .
 .5ސްޓާރފް އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވީނަމަވެސް  2014ވަނައަހަރުގެ އެޕްރައިޒަލް ރިވިއުކުރިއިރު މައިގަނޑު މަސައްކަތަށް ބަދަލު
އައިސްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .6ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި މުވައްޒަފުންގެ އައި.ޑީކާޑު ނަމްބަރާއި ކުރިން އޮފީހުގައި އުޅެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ
މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ނުވާކަން އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިން ޗިޓްގެ ތާރީޚްވެސް ހިމެނިފައި ނުވާކަން.
 .7މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
1

މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ރެކޯޑް ފައިލްގައި
ހުންނަންވާނެކަމަށް ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައިވާ ލިއުންތައް ހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 2.9ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބިޑްކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވާކަން އަދި ބިޑުކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްދާކަން.
 .2ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާކަން ނަމަވެސް މިކޮމީޓިގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުން ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން
ސޮއިކުރެއްވިނަމަވެސް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި ގަޑި ޖައްސަވާފައި ނުހުންނަކަން.
 .3ގޯތި ދޫކުރުމާބެހޭ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާކަން .އެހެންނަމަވެސް މިކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާކަން.
 .4ބަނދަރުކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާކަން އެހެންނަމަވެސް މިކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާކަން
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 .5ޕަބްލިކު ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވޭ .މިކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކޮށްގެން ފާސްކޮށް އެކުލަވާފައިވާ
ކޮމިޓީއެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ސޮއިކުރައްވާއިރު ވަޑައިގެންނެވި ގަޑި ޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .2ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައްވާ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލެއްވުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 2.10ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބިޑްކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުންދާކަން.
 .2ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީގެ ޔަވްމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާކަން.
 .3ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކޮށް މެމްބަރުން ސޮއިކުރައްވާފައިނުވޭ .ހަމައެކަނި ސޮއިކުރައްވަނީ ޗެއަރޕާސަން
އެކަނިކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލްގައި އޮންނަ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެއްވުމަށް ފަހު އެކޮމިޓީއެއްގައި
ހިމެނިވަޑައިގެންނަވާ މެމްބަރުން ޔަވްމިއްޔާގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަވަމެވެ.
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ތިންވަނަ ބައި
ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް.

.3

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

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުން ރަށުގެ މަގު

ހެދުމާއި މަގުތަށް މަރާމާތުކޮށް ރަށު ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 2012،2013،2014 .1ވަނައަހަރު ބައެއް މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ ގޮތުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ވެހިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން ވެލިއެޅުމުގެ
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.
 2013 .2ވަނައަހަރާއި

 2014ވަނައަހަރުވެސް ބަޖެޓް ލިބުނު މިންވަރުން މަގުމަގަށްއަރާ ރުއްގަހަށް ބަދަލުދީ މަގު

ސާފުކޮށްފައިވެއެވެ.
 .3ރަށުގެ ބީޗްރޯޑް މަގަށް ވެލިއަޅާ މަގު މަރާމާތު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 3.2އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ރަށުފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކުނި އުކާލާނެ ވަކި ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
 .2ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.
 .3އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .4ކުނި ނައްތާލަނީ އަންދައިގެން ކަމަށްވާތީ ކުނިގޮނޑު އަނދަމުންދާއިރު އާއްމުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް އުނދަގޫވެއެވެ.
 .5ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި ނައްތާ ނުލެވޭ މައްސަލަ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަން ގެނައުމަށް ރިޕޯޓް
ކުރެވިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .6ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި ނައްތާލުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރެވިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް ކުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިފަދަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަކީ
ކައުންސިލްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއާއި ވަޞީލަތްތައް ލިބިގެންނޫނީ ކުރެވެންނެތް ކަންތައްތަކެވެ.
 2013 .2ވަނައަހަރު ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބޮޑުހިލަ ޖަހާނިމިފައި ވީނަމަވެސް ބަނދަރު ޑިޒައިން ކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް
އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި އެއްގަމު ވާޓަރު އުސްވުމުގެ ސަބަބުން މުދާ ބޭލުމާއި އަރާފޭބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ވައު އައްސާ ބަރުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް
ކުރެވެމުން ނުދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3ފެރީޓާމިނަލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބިމެއް ކަނޑައެޅި ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދައި ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައި ވެއެވެ.
 .4ބަނދަރު ހަދަން ފެށުމުގެކުރިން ރަނގަޅު ފާލަމެއް އަޅާފައިއޮތެވެ .އެހެންނަމަވެސް ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ފާލަންވަނީ
ނަގާފައި މިވަގުތު ފާލަމެއްނެތެވެ .އަދި ފާލަމެއް އެޅުމަށް ބަޖެޓެއްވެސް ލިބިފައެއް 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
 2013 .1ވަނައަހަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ވެލި  ،ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ގިރާސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް
ރަށުގެ ބަނދަރުން ފެށިގެން ކުޅި މަގާހަމައަށް  170ފޫޓްގެ ސަރަހައްދަކަށް އެޅުމަށްފަހު ރިވެޓްމެންޓް ޖެހިފައިވެއެވެ.
 .2ބަނދަރު ހެދުމާގުޅިގެން ރަށުގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުން ( ޚާއްޞަކޮށް ކުނިގޮނޑު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ) ގިރަމުންދާތީ އެމައްސަލަ
ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވި ގިރާސަރަޙައްދު ސަރވޭ ކުރެވިފައިވާކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 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 ދެނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.
 .2ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ފެންޕްލާންޓެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދެވެއެވެ .ކައިރި
މުސްތަޤްބަލެއްގައި އެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
 .3ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ .ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 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
 2013 .1ވަނައަހަރު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ތިއްބެވިއިރު
ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދެވެމުން ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
 .2މިހާރު މިމަސައްކަތް ހިންގަމުންދަނީ ސިއްޙީމަރުކަޒު މެދުވެރިވެގެންނެވެ.
 .3ރަށުތެރޭގައި މަދިރި އުފެދޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަންބަލާ މަދިރި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރަށުފެންވަރުގައި ކުރެވިފައިވާކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .4ރަށުތެރޭގައިހުރި ކުނި އުފެދޭ ތަންތަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާކަމަށް 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
 .1ރަށުގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަރަށް ކުޑަކުޑަ
ތަނެއްގައެވެ.
 .2ރަށުކައުންސިލުން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ޒަމާނާ އެކަށީގެންވާ ޕްރީސްކޫލެއް އެޅުމަށްޓަކައި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކާއި
ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބޮޑު ޢިމާރާތެއްގެ ފައުންޑޭޝަންއަޅާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު
ހޯދަފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ވަކިވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ނެތިގެން މަސައްކަތްވަނީ ހުއްޓިފައެވެ.
 .3ބޮޑެތިމީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 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
 .1ކައުންސިލަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވާތީ ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެގޮތެއް އަދި ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 .2ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ފެށޭތޯ އިދާރީގޮތުން ލިޔެކިއުންތަކުން މަސައްކަތްކުރުން ފިޔަވައި އިތުރުކަމެއް ނުކުރެވޭކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 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.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒްގެ ގޯތީގެ އެއްކޮޅެއްގައި  2013ވަނައަހަރު ފެންސް ޖަހާފައިވެއެވެ.
 .2ވޮލީ ކޯޓްގައި ލައިޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .3ބޯޅަދަނޑުގައި ލައިޓް ޖެހުމަށްޓަކައި ފަންޑު ލިބިފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .4ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ކުޅޭސެޓެއް ގެނެވި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި އޯޕަންސްޓޭޖް އަދި ބަނދަރު ބުރުތަކުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .5ޣާޒީ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ފެންސް ޖެހުމަށްޓަކައި އެސްޓިމޭޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .6ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދެއެވެ.
 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
 .1ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ކައުންސިލްގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން
ނެތުމާއެކު ޤާއިމުކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.
 .2ގެވެށި އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.
 3.11ބިން ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ބިމާ ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން
ހިނގާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

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
 .1ޢާއްމު ދިރިއުޅުމަށާއި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކުގައި ދޫކުރެވޭ ބިންތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓި އެތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
 .2ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދިރިއުޅުމަށާއި އެހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރަމުން ގެންދެއެވެ.
 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
 .1އެކި ބޭނުންތަކުގައި ކައުންސިލުން ދޫކުރެވޭ ބިންތަކުގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓެއެވެ.
 .2ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފުތަރު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ބިމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެމުން ގެންދެވެއެވެ.
 .3މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޮނުވަމުން ގެންދެއެވެ.
 3.13މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) ގައިވާގޮތުން މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަމަޟާންމަހަށް މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ކުރެވެމުންދެއެވެ .އެގޮތުން

 1435ވަނަ

އަހަރުވެސް މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށްފައިވެއެވެ.
 .2އިހަވަންދޫގެ މިސްކިތްތަކަކީ އާއްމުކޮށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުންދާ މިސްކިތްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 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 އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
.1

ޤަބުރުސްތާނު ވިނަނޮޅާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވެއެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ޤަބުރުސްތާނު ވަށާފާރުގައި
ކުލަލާފައިވެއެވެ.

.2

އިހަވަންދޫ ޤަބުރުސްތާނު ވަށާފާރުގެ ދެފުށުގައި ސިމެންތިޖަހާ ކުލަލާ ދޮރޯށި ބަހައްޓާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދެއެވެ.

.3

ހިނަވާގެއެއް އެޅުމަށް ފަންޑުހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެއެވެ.

 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
 .1އިހަވަންދޫ އާޘާރީ މިސްކިތް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖްގެ ލަފާގެމަތިން ކައުންސިލުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދެއެވެ.
 .2ޘަޤާފީ ކުޅިވަރު އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކަމުގެ 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
 .1ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 1435 .2ވަނައަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ޙިފުޡުކޮށް ތަރާވީޙު ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ ޙާފިޒުން ،ކައުންސިލުން ގެނެސްފައިވެއެވެ.
 2011 .3ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކައުންސިލުން ހިންގާފައި
ވެއެވެ.
 3.17މަގުމަތި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލަމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައިވާގޮތުން މަގުމަތި ކުނިކަހައި

ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް
ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޖަމްޢިއްޔާއަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައެވެ.
 .2ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން
ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވެއެވެ.
 .3ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކާއި
ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ރަށުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންނާއި އޮޑިވެރިން ގުޅިގެން އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް
ހިންގާފައިވެއެވެ.
 3.18ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ޑ) ގައިވާގޮތުން ކައުންސިލުން ރޭގަނޑު

މަގުމަތި ދިއްލާ ބަލަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މަގުމަތީ ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން މީގެކުރިން ކުރަމުންއައީ ކައުންސިލް އިދާރާއިންނެވެ .އެހެންނަމަވެސް
މިހާރު މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އިމަގު ޖަމްޢިއްޔާއާ ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ.
 .2މަގުމަތި ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ބައްތިތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރޕާޓްސް ހޯދަނީ ރަށު ކައުންސިލް
އިދާރާއިންނެވެ.
 .3ބައްތިތައް މަރާމާތުކުރަންޖެހެނީ ކައުންސިލް އިދާރާއިންކަމަށް ވިޔަސް އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓަށް ލިބޭ މިންވަރު
ކުޑަކަމުންނާއި އަދި ޓެކްނީޝަނުން ކައުންސިލްގައި ނެތުމުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބައްތިތައް ބެލެހެއްޓުމަށް
ދަތިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .4އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުގައި ބައްތިޖެހުމަށްޓަކައި ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ކުރުމަށް  2014ވަނަ
އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.
 3.19ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ޒ) ގައިވާގޮތުން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުތެރޭގައި މަދިރި ގިނަވާ ކޮންމެފަހަރަކު ފޮގް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .2ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުން ރަށުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިއްބެވި ދުވަސްވަރު ގޭގެއަށް ވިޒިޓްކޮށް މަދިރި
އުފެދޭ ތަންތަންބަލާ ޗެކްކޮށް މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ކެމްޕޭން ހިންގިފައިވެއެވެ .މިހާރު މި މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ ޞިއްޙީ
މަރުކަޒު މެދުވެރިވެގެންނެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 3.20ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އާއްމު ފަރުދުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޓ) ގައިވާގޮތުން ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ
ހާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ކައުންސިލުން ޤާއިމުކުރަން ޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފަހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ވިއްސާރަވެ ރަށުތެރޭގައި ފެންބޮޑުވި ހާދިސާއެއްގައި ގޭގެއަށް ފެންވަދެދާނެކަމަށްޓަކައި ވެލިގޯނިޖަހައި ޕަންޕު ބޭނުންކޮށްގެން
ފެންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .2ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ކަންތައްކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކުދިބޮޑު އެންމެންނަށް އަންގައިދެވިފައި ވެއެވެ.
 .3އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގާފައިވާ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުން ނުކުމެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 3.21ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭ އަދި ގެސްޓްހައުސްފަދަ ތަންތަން ހުންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި
ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ޔ) ގައިވާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި އާންމު މާރުކޭޓްތަކުގެ
ކަންތައްތައް ހުރޭތޯބަލައި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ފިހާރަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކާބޯތަކެތި ނައްތާލުމަށް އަންގަމުން ގެންދެވެއެވެ.
 .2ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ސާފުތާހިރުކަން ހުރިނެތްގޮތް ޕަބްލިކު ހެލްތު ޔުނިޓުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
އަދި މިހާރުވެސް އެޔުނިޓު މެދުވެރިވެގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އެއްޗެއް ވިއްކިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މީހެއްގެ ފަރާތުން ލިބުނަސް އެކަމާ ފިޔަވަޅު އަޅާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ލިބުނެވެ.
 3.22މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގާއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި އާންމުންގެއަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ
އުޅަނދުފަހަރުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޕ) ގައިވާގޮތުން މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގާ
އުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އާއްމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ދޭ
ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ކައުންސިލުން
ބަލަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.
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ޓިމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 - 1އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ގެންދަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބައްލަވަނީ
އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންނެވެ.
 - 2ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅނަދުފަހަރު ދުއްވަނީ އެކަމަށް ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނަގައިގެންތޯ ބަލަމުންދަނީ ކައުންސިލުންނެވެ.
 - 3ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި މުދާ އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރަނީ ކައުންސިލް
އިދާރާއިންނެވެ.
 3.23ޝަރުޢީ 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
 .1ރަށުކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ކައުންސިލުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދެމުން ގެންދެއެވެ.
 .2ޙުކުމް ތަންފީޒް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
 .3ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކަށްވެސް ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން ދެމުން ގެންދެއެވެ.
 3.24ރަށުކައުންސިލްގެ 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
 .1ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.
 .2އިންޕޯޓްމުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ހުއްދަ ބާޠިލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ.
 .3މަގުކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވެއެވެ.
 .4އޮޑިފަހަރު ބަނުމަށް ވަގުތީ ހަރުގެވަޅު ދޫކުރެވެއެވެ.
 3.25އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން
ތަފާސްހިސާބު ނަގާ ބެލެހެއްޓުމާއި އެރަށެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުންގެންދާ
މީހުންނާއި އަދި އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
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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
 .1އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންނާއި ކުދިންގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
 .2އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ
ބަލަހައްޓައެވެ.
 .3ރަށުގައި އުޅެމުންދާ ރަށުން ބޭރުމީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .4ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރަށުގައި އުޅޭމުންދާ ރަށުން ބޭރުމީހުންގެ ދަފުތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ
ކަމަކަށްވާތީ މިފަދަ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލަން ދަންނަވަމެވެ.
ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ
ކަމަކަށްވާތީ މިފަދަ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލަން ދަންނަވަމެވެ.
 3.26ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ޚިދުމަތްދިނުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ހށ) ގައިވާގޮތުން ރަށު

ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން
ދޭންޖެހެއެވެ.
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުގައި ތިބެގެން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުހެދުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވެއެވެ.
 .2އެކި ބޭނުންތަކުގައި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލިއުން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިއުން ދޫކުރެވެއެވެ.
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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 ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.
 .2ކައުންސިލުން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދެއެވެ.
 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
 .1ކައުންސިލުން އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ބާޠިލްކޮށް ދެވެއެވެ.
 .2ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ރަށު ކައުންސިލުން ދޫކުރެވެއެވެ.
 .3އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވެއެވެ.
 .4އައި.ޑީ.ކާޑު ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވެއެވެ.
 .5ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހައްދައިދެވެއެވެ.
 .6މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރެވޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ލިއުން ދޫކުރެވެއެވެ.
 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
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 .1ޢިމާރާތްކުރާ ޕްރީސްކޫލް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ގައު އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޖަމްޢިއްޔާ
ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .2ކައުންސިލާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .3ކައުންސިލުން އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  15000/-ރުފިޔާ ( ފަނަރަހާސް ) ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.
 .4ކައުންސިލުން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ފައިސާގެ އެހީ
ދީފައިވަނީ ކައުންސިލުން ވަކި ޤަވާޢިދެއްހަދާ ފާސްކޮށް އެޤަވާޢިދެއްގެ ދަށަކުން ނޫނެވެ .ނަމަވެސް ފައިސާ
ދޫކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
 .5އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށްގެން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ފައިސާގެ ދަތިކަމާއި ފަންނީމީހުން ނުލިބުމާއި  ،ޖާގައިގެ
ދަތިކަން ހުރިކަމަށް 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
(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.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 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
 2011 .1ވަނައަހަރު ރަށުން ބޯފެން ހުސްވެގެން ސަރުކާރުން ބޯފެން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.
 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 ބަލައިގަތުމުގައި އަނގަބަހުންނާއި ލިއުމުންނާއި އަދި ޚިޔާލުފޮށި ބަހައްޓައިގެންނާއި އެސް.އެމް.އެސް
މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ބަލައިގަންނަކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .2ޝަކުވާ ބަލައިގަންނާނެ ވަކި އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅާ ފާސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .3ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފިނަމަ ކަންއޮތްގޮތް ބެލުމަށްފަހު  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .4ލިއުމުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ވަކި ފައިލެއްގައި ބެލެހެއްޓެއެވެ.
 .5އަނގަބަހުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ފޮތެއްގައި ލިޔެ ބެލެހެއްޓެއެވެ.
 5.2ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ އެކި ކަންކަމުގައި
ބޭނުންކުރެވެއެވެ.
 .2ރައްޔިތުންގެ ބަހެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި ކުރިމަތިވާ އެންމެބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ރައްޔިތުން އެއްކުރާނެ
ތަނެއް ނެތުމެވެ.
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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  07ނޮވެމްބަރ  2012ގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 .2ކޮމިޓީގެ ރައީސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން އައު ރައީސާއަކު ހޮވާފައި ވެއެވެ.
 .3ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން އައު ނައިބު ރައީސާއަކު ހޮވާފައިވެއެވެ.
 .4ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް އިތުރު ބަދަލެއް އައިސްފައި 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
އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އައު ރައީސާއަކު އިންތިޚާބު ކުރިދުވަހުނޫން އަނެއްދުވަހު ރައީސާ
ރަށުންބޭރަށް ދުރުވިފަހުން ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް ޙަވާލުވެފައިވަނީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސާއާއެވެ .ނައިބު ރައީސާ ބުނުއްވީ
ރައީސާ އަތުގައި ކޮމިޓީގެ ޔަވްމިއްޔާތަކާއި އެހެން ލިއުންތައް ވާކަމަށާއި ނައިބު ރައިސާއާ އެއްވެސް ލިއެކިއުމެއް ޙަވާލުކޮށްފައި
ނުވާކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުހިންގައެވެ .އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ނެތުމުން ކޮމިޓީއާބެހޭ
މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
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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
 .1ރަށްވެހިގެ ( ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގާ ޢިމާރާތް )
 .2އަންހެނުންގެ މަރުކަޒު ( ރަށްވެހި ހިޔާ )
 .3އޯކިޑްވިލާ
 .4އޯޕަން ސްޓޭޖް
 .5ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް
 02 .6ފިނިއަށި
 02 .7ފުޓްބޯޅަދަނޑު ( ޣާޒީ ފުޓްބޯޅަދަނޑު ހުރަވީ ފުޓްބޯޅަދަނޑު )
 22 .8ކަޅުހަން  2500ލީޓަރުގެ
 07 .9ކަޅުހަން  5000ލީޓަރުގެ
 .10ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް
 .11އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ  341,939.97ރުފިޔާ ( ތިންލައްކަ ސާޅީސް އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަރުފިޔާ
 /ނުވަދިހަ ހަތްލާރި )
މި ތަކެތި ހުރިކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
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 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
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތްތައް މިދަންނަވަނީ
1

އިހަވަންދޫ ރަށްވެހިގެ

2

ބަނޑަހަ ޢިމާރާތް ( ތެޔޮފިހާރަ )

3

ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ފީ

4

ވަގުތީ ހަރުގެވަޅުތަކުން ލިބޭ ކުލި

5

އިޤްތިޞާދީ ބޮޑެތި މަސައްކަތަށް ދޫކުރެވޭ ބިމުގެ ކުލި

6

ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުގެ ވަރުވާ

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
 .1ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުދާ ގަތްގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަކިފޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދިޔަ ނަމަވެސް އެ މަޢުލޫމާތު
ލިއުންތަކުން ފެންނަން ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން
 .1ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ކަމުގައިވާ ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ ސްޓޮކް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓެމުން ގެން
ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި ޚަރަދާބެހޭ ލިއެކިއުންތައް ބަލަހައްޓާގޮތް
 .1ވިޔަފާރިއަށް ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާ ހުންނަނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓުގައި ކަމަށްވުމުން ވިޔަފާރި ވައުޗަރ
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވެނީ އާމްދަނީ އެކައުންޓުގެ ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ
ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް އެކައުންޓަކަށް ޗެކްރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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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
ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ރީކޮންސްލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް
ރީކޮންސްލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވެއެވެ.
ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ
ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓިފައިވަނީ ތަން
ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލާގެ ޑޮކިއުމަންޓްގައި އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ގަނޑެއްގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި
ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުން
މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވެއެވެ .މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވަނީ ކަންކުރަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ
ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
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
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(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 )
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
މިދަންނަވާ ކަންކަމަށާއި ތަންތަނަށް ކައުންސިލުން ކުލި ނަގަމުންދެއެވެ.
 .1ހއ .އިހަވަންދޫ ރަށްވެހިގޭގެ ކުލި
 .2ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުގެ ވަރުވާ
 .3ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ކުލި
 .4ބަނޑަހަ ޢިމާރާތުގެ ( ތެޔޮފިހާރައިގެ ) ކުލި
 .5ވަގުތީ އޮޑިހަރުގެވަޅުގެ ކުލި
 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 އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ވިއްކާ ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 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
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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.
ރަށުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަންޑުތައް
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
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ލޯނެއް ނަގާފައި 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
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން އެހެން ކައުންސިލަކަށް މިހާތަނަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
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 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.
 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
ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި
ނުވާތީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ  5 %ރިޒަރވުގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ .މިގޮތަށް
ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވާސަބަބެއް ކަމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވީ މުވައްޒަފުންނާ ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް
ކަންކުރަން އޮންނަގޮތް އެނގިފައި ނުވާތީކަމުގައެވެ.
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އަށްވަނަ ބައި
 8ކުރިމަގަށް ރޭވުމާއި ނަތީޖާ ޙާސިލުކުރުން
 8.1ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލުން  ( 05ފަހެއް ) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.
 .2ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤިއަށް ރިއާޔަތްކުރެވިގެންނެވެ.
 8.2ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ  11ކަމެއް  2014 2013 2012 2011ވަނައަހަރު ތަންފީޒް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .2ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވާތީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޕްލޭން
ތަންފީޒް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 8.3ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ދެނެގަތުން
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ދެނެގަތުމަށް މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވާރކެއް ހެދިފައިވެއެވެ.
 .2ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ޕްލޭން ރިވިއުކުރަމުން ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
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 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 ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށް
ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ހަމަ އެއާއެކު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތްތައް
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރާނެ ގޮތުގެ  ( 5ފަހެއް ) އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން
ކައުންސިލުން އެކުލަވާލެވިފައި ވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ .ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ބައެއް ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރެވިފައި
ވީނަމަވެސް ޕްލޭންގައިވާ ބައެއްކަންކަން ޙާސިލްކުރުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިދާރީގޮތުން ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ބައެއް ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވާ
އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ގެންދެވިފައި ނުވާކަން މިރިޕޯރޓްގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން މިދެންނެވި ކަންކަން
އިޞްލާޙުކުރެވިއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ވަރަށްބޮޑަށް ހަރުދަނާވެގެން ދާނެކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ތަނެއް ކުރިއަރައިދިއުމުގެ އެންމެބޮޑު އަސްލަކީ އެއްރޫޙެއްގައި އެއްއަމާޒަކަށް އެއްބައިވަންތަ ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.
މިގޮތުން ބަލާއިރު ހއ .އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި އަދި ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތު މާހައުލުގައި
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ރޫޙު އިތުރަށް އާލާކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ފެނެއެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ މަސައްކަތު
މާހައުލުގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި މަޝްވަރާ ކުރުން އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގެންދެވިފައި ނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ.
އިހަވަންދުއަކީ ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުންނާއި ޢުމުރާނީގޮތުން ،ކުރިއަރާފައިވާ ހޭލުންތެރި އާބާދީއެއްއޮތް ތަރައްޤީއަށް
ލޯބިކުރާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވާތީ ކުރިއަށްދެވޭނެ ގިނަގުނަ ފުރުޞަތުތައް ހުރި ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އެހެންކަމުން
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