ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ
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މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014 -

މމޮ

ރިޕޯރޓް ނަމްބަރ 13 – 2014/01 :ޖަނަވަރީ 2014

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ދިއްދޫ ދިވެ ިރާއްޖެ
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ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދު
ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ގޮތުގެމަތިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި
ކައުންސިލްތަކުން

ިންގާ

ިންގުމުމުގެ ޤާނޫނު (  ) 7/2010ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ޒ) ގައިވާ
ަރަކާތްތައް

ިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި

ަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި ކައުންސިލްތައް

ިނގާ ނު ިނގާގޮތް ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ކައުންސިލްތަކުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަކީ ދެންނެވުނު ޤާނޫނުތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރެކެވެ.
މިގޮތުން މި މޮނިޓަރިންގ އަކީ  ،ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ތިލަދުންމަތީ
އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލުން އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތާއި  ،މިންވަރާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ސަރުކާރުގެ
އެކިއެކިމުއައްސަސާތަކަށް

ުށަ ަޅަންޖެ ޭ ރިޕޯރޓްތަކާއި ލިއުންތައް

ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން

ުށަ ަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް

ޯދުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން

އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަ ިކޮށް އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ ޘަޤާފީ އަދި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދުޅަ ެޔޮ ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމަށް ތިލަދުންމަތީ
އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި އެކަންކަން އެމަގުން ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެ ުންތައް ދެނެގަތުމަށް
ކުރެވުނު މޮނިޓަރިންގއެކެވެ .ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރެވުނީ

 19އޮކްޓޯބަރ  2014ން  21އޮކްޓޯބަރ

 2014ގެ ނިޔަލަށެވެ .މި މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަނުން ކަނޑައެޅި
މުވައްޒަފުން

4

ިމެނޭ ޓީމަކުންނެވެ.

މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއައްސަސާ
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލަކީ ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނޫ ( ޤާނޫނު

ނަމްބަރ ) 7/2010:ގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަދި މި ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަމިއްލަ
ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ

ައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް

އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚުސެކެވެ.
ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތްކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ލާމަރުކަޒީ
ޤާނޫނުގެ  130ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަރުންގެ މަޝްވަރާއާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
އައްޔަންކުރާ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.
ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޤާމްތައް ކަނޑައަޅާ އެމަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަންކޮށް ވަކިކުރަނީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ .އަދި އެމުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ަދާ ޤަވާޢިދުންނެވެ.
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އިދާރީ އޮނިގަނޑު
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަކީ  11މެއި  2011ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ
އޮނިގަނޑެކެވެ .މި އޮނިގަނޑު މާރަންދޫ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވަނީ  11އޭޕްރީލް  2011ގައެވެ.
މުވައްޒަފުން
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގައި  21އޮކްޓޯބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް  ( 16ސޯޅަ ) މުވައްޒަފުން މިދަންނަވާ ތާވަލްގައިވާ
ފަންތިތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ވެއެވެ.
މުވައްޒަފުން ބެ ިފައިވާގޮތް
މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި

ޢަދަދު

ސީނިޔަރ ސްޓާފް

1

މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް

1

ސަޕޯޓް އޮފިސަރ

7

ސަޕޯޓް ސަރވިސް

7

ޖުމްލަ

16

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

މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި

6%
ސީނިޔަރ ސްޓާފް
ޓ
ނޖްމަން ް
މިޑްލް މެ ޭ
ސަޕޯޓް އޮފިސަރ
ސ
ސަޕޯޓް ސަރވި ް
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ތިރީގައި އެވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގައި  21އޮކްޓޯބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށްތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު
ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު
#

ޢަދަދު

މުވައްޒަފުންގެ ލެވެލް

1

އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނެތް

4

2

މެދުމަދްރަސީ

2

3

ޘާނަވީ

3

4

މަތީ ޘާނަވީ

1

5

ސެޓްފިކެޓް

5

6

ޑިޕްލޮމާ

1

7

ޑިގްރީ

0

8

މާސްޓަރސް

0

9

ޕީ.އެޗް.ޑީ

0

މަތީގައިވާ ތާވަލަށް ބަލާއިރު އެކިފަންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެ ޭ މަސައްކަތާއި

ުނަރަށްބަލައި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އެނގޭނެ

ޗާޓް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މ
ޑިޕްލޮ ާ
%6
ކޮލިފިކޭޝަނެއް
ނެތް
%25

ސެޓްފިކެޓް
%31

ސ
ދރަ ީ
ދމަ ް
މެ ު
%13
ވ
ޘާނަ ީ
%19

ވ
މަތީ ޘާނަ ީ
%6
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ކައުންސިލް އިދާރާ
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް
ރަށްވެ ިމަގު
އ .މާރަންދޫ
ދިވެ ިރާއްޖެ
ފޯން ނަމްބަރ6500029 :
ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް

 6500029އީމެއިލް:

ފެކްސް:

maarandhoo@halifatoll.gov.mv

ިނގާ ސަރަޙައްދު

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  61ވަނަ މާއްދާގެ ޅ .ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސް

ިނގާ ސަރަޙައްދުގައި

ިމެނޭ ބިންތައްވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލަކީ ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ

ދަށުން ރައީސުލްޖުމް ޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ .މި ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
( ) ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޖުމް ޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް

ިންގައި މިޤާނޫނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށްވެ ިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން.
(ށ) ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި މިގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަތޮޅު
ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.
(ނ) ރަށުކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކުރެވިގެން ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ރަށު ކައުންސިލުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލަށް ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މި
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަންފީޒުކުރުން.
(ރ) ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް

ިނގާ ނު ިގާގޮތް ބެލުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

އެ ީތެރިވެދީ ،ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވެ މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ޤަވާޢިދުން ރިޕޯރޓް

ުށަ ެޅުން.

(ބ) މި ޤާނޫނުގެދަށުން ރަށު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު ފެންވަރުގައި
އެކަށައަޅަންޖެ ޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާގުޅޭ ޤަވާޢިދު ަދާ

ިންގުން.

(ޅ) މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި
ނިންމަންޖެ ޭ ކަންކަން ނިންމުން.
(ކ) ރަށު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެ ާ ވަސީލަތްތައް ބެލެ ެއްޓުން
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(އ) ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ބިމާބެ ޭ ޤާނޫނާއި އެ ެން ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް
ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު

ޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަން އެ ެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަދި

މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި މިފަދަ އިންވެސްޓްތައް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކުކުރުން.
(ވ) އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެމަތިން އަދި ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ބިމާބެ ޭ ޤާނޫނާއި ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރުގެ ބިމާބެ ޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަޅާއި ބިން އެކި ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް
ދޫކުރުމާއި ދިނުން.
(މ) އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ުންނަ މިފަދަ ތަކެތި މިޤާނޫނުގެދަށުން

ޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި

ެދޭ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް

ދިނުމާއި ދޫކުރުން.
(ފ) ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް

ިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ

އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ
މަސްލަ ަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް

ޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑއަޅާފައިވާ

ުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ

ިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި
ުށަ ެޅުމާއި 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

ެދޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިން ފީ ކަނޑައެޅުމާއި ފީ ނެގުން.
(ލ) މީ ުންގެ އަމިއްލަ ބިންތަކާއި މުދާ އާއްމު ބޭނުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ެން ނަގަންޖެ ިއްޖެނަމަ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ޢަދުލުވެރި ބަދަލު ދިނުމަށްފަ ު އެފަދަ ތަންތަން ނެގުން.
(ގ) ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުން ޚިދުމަތްދެވޭ ތަންތަނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަނދުފަ ަރާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި ޕާކުފަދަ ޢާޢްމު
ތަންތަނަށް ނަން ދިނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން.
(ޏ) ރަށުގެ މަގާއި ޕާކްތަކާއި މައިދާންފަދަ ތަންތަން ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ދާއިމީގޮތުން
(ސ) ރަށުގައި

ުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުން.

ުންނަ ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާނޭ އެ ީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން.

(ޑ) މިޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެ ޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.
(ޒ) ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ ޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަ ު ބޭނުންކުރުން.
(ޓ) ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުގެ ފަރާއި ފަޅުފަދަ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން

ެޔޮގޮތުގައި

ިފުން.

(ޔ) ރަށުގައި އަމާން އަދި ޞުލްޙަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލު ުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެން ުރި އެންމެ ައި
ކަންކަންކުރުން.
(ޕ) ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައި

ިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގައި އެއްވެސްމީ ަކު ޤާނޫނާ

ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތު ުމަތު ކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙުޤީގުކުރުމަށް ފުލު ުންގެ އެ ީތެރިކަމަށް އެދުން.
(ޖ) ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ިންގުން.

(ޗ) ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ކަންކަން ކުރުން.
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ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތް
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލުން ތިރީގައި
މިދަންނަވާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެ ިރާއްގޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ

މާއްދާއިން ލާޒިމްކޮށްފައި ވެއެވެ.
( ) ރަށުގެ މަގު

ެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެ ެއްޓުން.

(ށ) އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ރަށުފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުން.
(ނ) ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެ ެއްޓުމާއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ ޓާމިނަލް
(ރ) ދިވެ ިރާއްޖޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށްގިރުން

ަދައި

ިންގުން.

ުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި

ކަނޑު ތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެ ެއްޓުން.
(ބ) ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަރަންޓާ ފެނާ ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ އާއްމު ޚިދުމަތް

ިންގާ

ބެލެ ެއްޓުން.
(ޅ) ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިމަރީ

ެލްތު ކެއަރއާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް

ދިނުން.
(ކ) ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްދިނުމާއި ބޮޑެތި މީ ުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ
ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި
(އ) ރަށުގެ ލައިބްރަރީ

ިންގުން.

ިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ ލިއުންތައް އަރުޝީފްކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ ލިއެކިއުންތައް

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ލައިބްރަރީގައި ބެލެ ެއްޓުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކުގެ އެ ީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް
ޤާއިމްކުރުން.
(ވ) އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި ކުޅިވަރުކުޅޭ އާއްމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެ ެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަޞީލަތްތަކާއި އާއްމު
ޕާކްތަކާއި މުނިފޫ ިފިލުވުމާބެ ޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
(މ) ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރުކަޒު
ިނގާ އަނިޔާތައް

ިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި

ުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެދަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެ ީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސައެ ީއަށް ބޭނުންވާ މީ ުންނަށް އެ ީތެރިވެދީ އެފަދަ މީ ުން ބެލެ ެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
(ފ) ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ބިމާބެ ޭ ޤަނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާރަޒުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުން
ބިންދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން

ަދާފައިވާ

އެންމެ ައި ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެންމެ ައި ކަންކަން ބަލަ ައްޓައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ރަށުގެ
ބިމާ ގުޅޭގޮތުން

ިންގާ ބިމާބެ ޭ އެންމެ ައި މުއާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ބިމާބެ ޭ ޤަނޫނާއި މިނޫންވެސް ޤަނޫނުތަކުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން ބެލެ ެއްޓުން.
(ދ) ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައި އެ ދަފުތަރު ބެލެ ެއްޓުމާއި ބިމާބެ ޭ ޤައުމީ ދަފުތަރު އެކުލަވައި ބަލަ ައްޓާ އިދާރާއަށް
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން.
(ތ) މިސްކިތްތައް ބެލެ ެއްޓުން.

Page 7 of 51

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

(ލ) ޤަބުރުސްތާނު ބެލެ ެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން
ަމަޖެއްސުން.
(ގ) އާޘާރީ ތަންތަން ބެލެ ެއްޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެ ެއްޓުން.
(ޏ) ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާ ަގަކުރަންޖެ ޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާ ަގަކޮށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ އިޙްތިފާލްތައް
ބޭއްވުން.
(ސ) މަގުމަތި ކުނިކަ ައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް

ަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާ ިރުކަން ދެމެ ެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތަތެރިކޮށް

ބެލެ ެއްޓުން.
(ޑ) ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެ ެއްޓުން.
(ޒ) ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.
(ޓ) ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ޙާދިސާތަކުގައި އެ ީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
(ޔ )

ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފި ާރަތަކާއި

ގެސްޓް ައުސްތަކާއި ،އާއްމު މާރުކޭޓްތަކުގެ ކަންކަން
(ޕ) މަގުމަތީގައި މީ ުން

،

ޮޓާތަކާއި  ،ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި  ،ކެފޭތަކާއި ،

ުރޭޓޯބަލައި އިސްލާ ީ ފިޔަވަޅުއެޅުން.

ިނގައި އުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން

ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެ ެއްޓުމާއި އާއްމުންގެއަތުން ފީ ނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ
އުޅަނދުފަ ަރުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ ޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް
ބެލެ ެއްޓުން.
(ޖ) ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުންކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެ ީތެރިވެ ދިނުން.
(ޗ) ރަށު ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި

ިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅެގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ
އެފަދަ
(

ުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ

ުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި

ަދައިދިނުމާއި ބާޠިލްކުރުން.

) އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީ ުންގެ ރެކޯޑް ބެލެ ެއްޓުމާއި ރަށުގެ ތަފާސް ިސާބު ނަގައި ބެލެ ެއްޓުމާއި އެރަށެއްގެ

ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެ ިވެފައިވާ މީސްމީ ުންނާއި ރަށްވެ ިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީ ުންނާއި އަދި އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ
ދަފުތަރު ލިޔެ ބެލެ ެއްޓުން.
( ށ) ރަށު ކައުންސިލުން ދޭންޖެ ޭނެކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތް ދިނުން.
ކައުންސިލަރުން
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް

ިންގަނީ ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މާރަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލަކީ މާރަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ާ ކަންތައްތައް
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ިންގާ ބެލެ ެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ.

21

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .1ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙަސަން -ކައުންސިލްގެ ރައީސް
 .2އަޙުމަދު ޝާފިޢު -ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
 .3ޙަސަން އަ ުމަދު -މެމްބަރ
 .4އަޙުމަދު އަސްލަމް -މެމްބަރ
 .5މަރްޔަމް ޝިފްޒާ -މެމްބަރ
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

ފުރަތަމަބައި
 .1ކައުންސިލް

އު
ިންގުމާއި ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މާ ަ ލ

 1.1ކައުންސިލްގެ
ކައުންސިލް

ިންގާ ޤަވާޢިދު

ިންގަމުންދަނީ ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ބާރުލިބިގެން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް

 111ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

ިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުންނެވެ.

ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1ކައުންސިލްގެ

ިންގާ ޤަވާޢިދުވަނީ އެކުލަވާލާ  26ފެބުރުއަރީ  2011ގައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން

ފާސްކޮށްފައެވެ.
 .2ރަށު ކައުންސިލްގެ

ިންގާ ޤަވާޢިދަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން

ުށަ ަޅާފައިވާ އިސްލާ ުތައް ގެނެސްފައި ވީނަމަވެސް އެ

އިސްލާޙުތައް ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަން
 1.2ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުންތައް
 .1ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 115ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ

ަފްތާއަކު

އެއްފަ ަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އާއްމު ބައްދަލުވުމެއް ކައުންސިލުން ބާއްވަން ލާޒިމްކުރެއެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
 .1ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ދުވަ ަކީ ކޮންމެ

ަފްތާއެއްގެ އަންގާރަ ދުވަސްކަމަށް '' މިސާލަކަށް ''

ޤަވާޢިދުގައި އޮތްނަމަވެސް ކަނޑައެޅިގެން ޖަލްސާއޮންނާނެ ވަކިދުވަ ެއް

ިންގާ

ިންގާ ޤަވާޢިދުގައި އެގެން ނެތްކަން.

 26 .2ފެބުރުއަރީ  2011ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުތަމަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއިން ކައުންސިލްގެ އާއްމު
ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ  ،ކޮންމެ

ަފްތާއެއްގެ

ޯމަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަ ުކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް ޖަލްސާއިން މިކަން

ފާސްކޮށް ވޯޓަށް އައްސަވާފައި ނުވާކަން.
 .3ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާނީ
މި ާރު ބާއްވަމުން ގެންދަނީ ކޮންމެ

ޯމަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަ ުކަމަށް ޔައުމިއްޔާ ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް އާއްމު ޖަލްސާތައް
ަފުތާއެއްގެ ބުދަ ދުވަ ުގައިކަން.

 .4އާއްމު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ  3ދުވަ ު ކުރިން އެކަން މެމްބަރުންނަށް އަންގާކަން .އަދި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ
ކުރިން މެމްބަރުންނަށް އެޖެންޑާ ފޮނުވާކަން.
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 3ދުވަ ު

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 2011 .5ފެބުރުއަރީ  26ން  19އޮކްޓޯބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ލާޒިމްކުރާ  142އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ
ތެރެއިން ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިވަނީ  110އާއްމު ބައްދަލުވުންކަން.
 .6ބޭއްވުނު  110ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައިވަނީ  109ބައްދަލުވުންކަން.
 .7ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ކައުންސިލަރުން ޙާޒިރުވުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ރަނގަޅުކަން ފާ ަގަކުރެވޭ.
 .8ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފައިލްކޮށް ރަނގަޅަށް ބެލެ ެއްޓިފައިވާކަން ފާ ަގަކުރެވޭ.
 2011 .9އަދި  2012ވަނަ އަ ަރުގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަރަށް ރަގަޅަށް ބާއްވާފައިވާކަން ފާ ަގަކުރެވޭ .ނަމަވެސް  2013ވަނައަ ަރު
ބައްދަލުވުންތައް ބަރާބަރަށް ބޭއްވިފައި ނުވާކަން ފާ ަގަކުރެވޭ .އެ ެން ދިމާވަންޖެ ުނު ސަބަބެއްކަމަށް ވަނީ ކައުންސިލުން
ނިންމާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ވަރަށްގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ދައުރު ނިމުމުގެކުރިން ނިންމުމަށް ބޭނުންވާތީ އެ ޓާގެޓް ފުރި ަމަ ކުރުމަށްޓަކައި
މެމްބަރުން މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީގޮތުން އުޅުއްވާތީކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 115ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންމެ

ަފްތާއަކު އެއްފަ ަރު ކައުންސިލުން

ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އާއްމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާތީ ބައްދަލުވުންތައް ބަރާބަރަށް ބޭއްވޭތޯ ކައުންސިލްގެ ރައިސާއި
މެމްބަރުން މި ާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެވުން ރަނގަޅުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .2އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 115ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ

ަފްތާއަކު އެއްފަ ަރު އާއްމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާތީ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ
ބައްދަލުވުމަކަށް

ަފްތާގެ ކޮންދުވަ ެއްގައިކަން އާއްމު

ުށަ ަޅައި ފާސްކުރެއްވުން ރަނގަޅުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 1.3ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް
ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 116ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ
 26 .2ފެބުރުއަރީ  2011ން  19އޮކްޓޯބަރ 2014

ިންގާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ.

ަމައަށް  14ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާކަން.

 .3ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަވްމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
 .4ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަވްމިއްޔާތައް ފައިލްކޮށް ރަނގަޅަށް ބެލެ ައްޓާފައިވާކަން.
 .5ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކުން ނުކުރެވޭނެ އެއްވެސްކަމެއް ނިންމާފައި ނުވާކަން.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 1.4ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތައް
ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  126ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް

މެމްބަރެއްގެ އަނބިމީ ާ ނުވަތަ ފިރިމީ ާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ މަސްލަޙަތު

ިމެނޭ ނުވަތަ އެމެމްބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ

ދައުރެއްއޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ މިފަދަ މެމްބަރަކު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެކަމަށް
ބުނެފައިވެއެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަ ަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމެއްގައި
ކައުންސިލަރަކު ބައިވެރިވަމުން ނުގެންދާކަން.
 .2ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަ ަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތެއްގައި ،މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާފައި
ނުވާކަން.
 .3މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތެއް އަދި ދިމާވެފައި ނުވާކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލްގެ މެދުގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާ އެ އުސޫލަށް ޢަމަލު
ކުރަމުން ގެންދިއުން މު ިއްމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ .މީގެ އިތުރުން ވަކި މައްސަލައެއްގައި ޙާލަތެއް ފުށުއަރަނީ ކޮންކޮން
ގޮތްގޮތަކުން ކަމާއި އެފަދަ ޙާލަތްތައް ވަކިވަކި ކައުންސިލަރުން ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތައް ކަނޑއެޅުމަކީ މު ިއްމު ކަމެއްކަމަށް
ދެކެމެވެ.
 1.5ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް އާއްމުކޮށް

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  118ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ

ާމަކުރަންޖެ ެއެވެ .މިގޮތަށް

ާމަނުކުރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ޞައްޙަ

އަމުރުތަކެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އާއްމުކުރަނީ ކައުންސިލްގެ މުޅި ޔައުމިއްޔާއާ އެކުގައިކަން ފާ ަގަކުރެވެއެވެ.
 .2ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ވަކި ފޯމެޓެއްގައި ލިޔެ އާއްމުކުރެވެމުން ނުދާކަން.
 .3ނިންމާ ނިންމުންތައް ޢާއްމުކުރަނީ އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑްގައި ބަ ައްޓައި އަދި އިދާރާގެ އަޑުގަދަކުރާ ސެޓް
މެދުވެރިކޮށްގެންކަން.
 .4ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ޢާއްމުކުރުމަށް ވަކި އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .5ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ،ޢަމަލުކުރެވެމުން ދާކަން.
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 .6ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއެކު  109ޔައުމިއްޔާ ޢާއްމުކޮށްފައިވާކަން.
 .7ނިންމުންތައް ރަށުގައި އިޢުލާން ބެ ެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބަ ައްޓަމުން ގެންދާކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
އާއްމުކޮށް

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 118ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން

ާމަކުރަ އްވަންވާނީ އެގޮތަށް އާއްމުކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ލިއުންތައް އެކަންޏެވެ .މި ެންމި

ދެންނެވީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް މީގެކުރިން އާއްމު ކުރައްވާފައި ވާތީއެވެ.
 .2ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އާއްމުކުރާނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅާ އެއުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން
ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 1.6ކައުންސލުން ކަންކަން ނިންމުމާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުއާމަލާތާއި ކޯޑިނޭޝަން
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރަންޖެ ޭ އިދާރީ ކަންކަން އެޖެންޑާކުރަނީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ
ކަންކަން ބަލަ ައްޓަވާ ކައުންސިލަރު މެދުވެރިކުރައްވައި ޒިންމާދާރުވެރިޔާކަން.
 .2މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމައިގެން ލިއުމުންކަން
ފާ ަގަކުރަން.
 .3ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ވަކި އުސޫލެއް

ެދިފައި ނުވާކަން.

 .4ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާ ޙަވާލުކުރެވޭކަން.
 .5ކައުންސިލަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ރައިސާ ދެމެދު އޮންނަގުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާ ަގަކުރަން.
 .6ކައުންސިލްގެ ރައީސާ މުވައްޒަފުންނާ އޮންނަގުޅުން ރަގަޅުކަން.
 .7މުވައްޒަފުންނާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އޮންނަގުޅުން ރަނގަޅުކަން.
 .8ކައުންސިލަރުންނާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އޮންނަގުޅުން ރަނގަޅުކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެ ދުވަ ަކުވެސް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ އެވަގުތަކު ކައުންސިލް
ބްރީފިން ދިނުން ރަނގަޅުކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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1.7

މަސައްކަތް

ިނގާ ނު ިނގާގޮތް ބެލުމާއި ރިޕޯރޓް ކުރުމާއި މޮނިޓަރކުރުން

ޓީމަށް ފާ ަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޔުނިޓްތަކަށް ބަ ާލައިގެންކަން އަދި ކޮންމެ ޔުނިޓެއްގެ މަސައްކަތް
އެނގޭނެ ެން ލިއުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން.
 .2ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިންގެ ބެލުމުގެދަށުން ކޮންމެ ދުވަ ަކުވެސް ބެލެ ެއްޓޭނެ
ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންކަން.
 .3ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓް

ިންގުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮންފަރާތަކަށްކަން މުވައްޒަފުންނަށް ސާފުކޮށް އެނގޭކަން.

 .4މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އެ ީތެރިކަން ސްޕަވައިޒަރުގެ ފަރާތުން ލިބޭކަން.
 .5އެކިއެކި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އެ ެން ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ( ފައިސާއާބެ ޭ ކަންކަން
ފިޔަވައި ) އެނގޭކަން.
 .6މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް
 .7މުވައްޒަފުންނަށް ސްޕަވައިޒަރ

ަދާފައިވާކަން.

ަމަޖައްސަވާފައިވާކަން.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކޮންމެ

ަފްތާއެއް ފެށުމާއެކު ޔުނިޓްތަކުން އެ ަފްތާގެ ތެރޭގައި ކުރަން ުރި މަސައްކަތާ ބެ ޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތް

ރާވާ ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭތޯ ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދިއުން
މު ިއްމުކަމަށް ދެކެމެވެ.
 .2މީގެއިތުރުން ސީނިޔަރ ސްޓާރފް މީޓީން ކޮންމެ މަ ަކު އެއްފަ ަރު ނަމަވެސް ބޭއްވުމަކީ މު ިއްމު ކަމެއްކަމަށް ކަމުގައި
ދަންނަވަމެވެ.

 1.8މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްރޮސީޖާތަކާއި އުޞޫލުތައް
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ
 .2ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ

ަދާ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަން

ަދާފައިނުވާކަން.

 .3ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް މުވައްޒަފުން

ޭލުންތެރި ކުރެވެމުންދާކަން.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ޤަނޫނުން ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް

ޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ

އުސޫލުތަކާއި ސަރވިސް ޗާޓަރ އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާކުރުން މު ިއްމުކަން ދެކެމެވެ.
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 1.9މައްސައްކަތު މާ ައުލު
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްކުރާނެ ވަކިވަކި ކޮޓަރިތަކެއް ނެތްކަން.
 .2ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަސައްކަތްކުރާނެ ވަކި ކޮޓަރިއެއް ނެތްކަން.
 .3ކައުންސިލްގެ  5މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ތިއްބަވާ ކޮޓަރިއަކީ ވަރަށްކުޑަ ކޮޓަރިއަކަށްވާތީ އެބޭފުޅުން ތިއްބަވަނީ
ވަރަށް ދަތި ގޮތަކަށްކަން.
 .4ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރެވޭތޯ ކޮންމެ އަ ަރެއްގެ ބަޖެޓްގައި

ިމަނައިގެން ބަޖެޓް

ެދިނަމަވެސް އަދި

އެކަމަށް ޙައްލެއް ލިބިފައި ނުވާކަން.
 .5ކައުންސިލަރުންގެ ސަބަބުން މަސައްކަތު މާ ައުލަށް ދަތިކަމެއް ދިމާވެފައި ނުވާކަން.
 .6މުވައްޒަފުންގެ ސަބަބުން މަސައްކަތު މާ ައުލަށް ދަތިކަމެއް ދިމާވެފައި ނުވިނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ޢަދަދަށް
މުވައްޒަފުން

ަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ގެންދަންވާ އެންމެ

 .7މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑަށް މީ ުން
ުއްދަ ނުދެއްވާތީ އަދި އެކަން

ަލުއިމިނުގައި ނުގެންދެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ.

ަމަކުރެވޭތޯ އެކިފަ ަރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން

ަމަނުޖެ ޭކަން.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކޮންމެ އަ ަރަކުވެސް ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުގެ ގޮތުގައި
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.

 1.10މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ުރި ވަޞީލަތްތައް

ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ުރި ވަސީލަތްތައް

 .1ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ  5ކައުންސިލަރުންނެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ  5މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެއްކޮޓަރިއެއްގައިކަން.
 .3ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބޭނުންކުރުމަށް  01ފޯނު

ުންނަކަން.

 .4ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް  01ކޮމްޕިއުޓަރ
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ުންނަކަން.

ިމަނައި
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އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ުރި ވަޞީލަތްތައް

 .1އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް  4މޭޒާއި
ފެކްސް މެޝިން

 7ގޮނޑިއާއި

 6ކޮމްޕިއުޓަރާއި

 1ފޯނާއި 1 .ޕްރިންޓަރާއި

1

ުރިކަން.

 .2މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް

 2ކޮޓަރި

ުރިނަމަވެސް އެތަންތަނަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަރަށްބޮޑު ތަންތަންކަން

ފާ ަގަކުރެވުނެވެ.
 .3ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ތިއްބަވާ ކޮޓަރިތަކުގެ ޖުމްލަ ފްލޯ އޭރިޔާއަކީ

679.73

އަކަފޫޓެވެ.
 .4ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނެޓް އެކަށީގެންވާ ސްޕީޑެއްގައި ނުލިބޭކަން .ނަމަވެސް މޯޑަމް ބޭނުންކޮށްގެން އިންޓަރނެޓް ލިބޭކަން.
 .5ކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މެދުކެނޑެމުންދާކަން.
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް
 .1ކައުންސިލަށް  2011ވަނައަ ަރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ

 822,248.00ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް

ޚަރަދަށް ދެއްވާފައިވަނީ  13,023.00ރުފިޔާއެވެ.
 2012 .2ވަނައަ ަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރަށް
ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ

ުށަ ެޅި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ

 817,180.00ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް

 8,894,685.00ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް

 2012ވަނައަ ަރު ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ

 4,276,385.00ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ދެއްވަފައިވަނީ  25,878.00ރުފިޔާއެވެ.
 2013 .3ވަނައަ ަރަށް ލަފާކޮށް
ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ

ުށަ ެޅި ބަޖެޓްގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ

 4,860,419.00ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް

 201,000.00ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް އެއަ ަރު ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް

 3,031,032.00ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ދެއްވާފައިވަނީ  87,400.00ރުފިޔާއެވެ.
 2014 .4ވަނައަ ަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރަށް

ުށަ ެޅި ބަޖެޓްގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ

 3,461,095.00ރުފިޔާއެވެ.

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަކީ  128,300.00ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް އެއަ ަރު ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް
 3,461,095.00ރުފިޔާއެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ދެއްވާފައިވަނީ  128,300.00ރުފިޔާއެވެ.
 .1ކައުންސިލުން ލަފާކުރި ބަޖެޓް
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އަ ަރު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

2011

ބަޖެޓް ލަފާކުރިއިރު ކައުންސިލް އުފެދިފައިނުވޭ

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ޖުމްލަ

2012

8,894,685.00

817,180.00

4,182,841.00

13,894,706.00

2013

4,860,419.00

201,000.00

1,075,208.00

6,136,627.00

2014

3,461,095.00

128,300.00

10,938,842.00

14,528,237.00

2015

4,913,721.00

663,150.00

3,051,956.00

8,628,827.00

 .2ކައުންސިލަށް ލިބުނު ބަޖެޓް
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އަ ަރު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ޖުމްލަ

2011

822,248.00

13,023.00

-

835,271.00

2012

4,276,385.00

25,878.00

-

4,302,263.00

2013

3,031,032.00

87,400.00

-

3,118,432.00

2014

3,461,095.00

128,300.00

-

3,589,395.00

ލަފާކުރި ބަޖެޓާއި ލިބުނު ބަޖެޓް

ރުފިޔާ
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3,589,395

14,528,237

2014
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ދެވަނަ ބައި
 .2ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިއުންތައް

ުށަ ެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިއުންތައް ބެލެ ެއްޓުން
 1.1ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން
 .1ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

 23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލަން ޖެ ެއެއެވެ.
 .2ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ަމަވުމުގެ  3މަސްދުވަ ުގެ ކުރިން ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމާޒްކޮށް ކުރިއަށްއޮތް 5
އަ ަރު ދުވަ ަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން ޖެ ެއެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ  5އަ ަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވާފައިވާކަން.
 .2ޕްލޭންތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު ބަލައި ޕްލޭން މުރާޖައާ ކޮށްފައިވާކަން.
2.2

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް

 .1ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

 93ވަނަ މާއްދާއިން ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަށް ބަލައިގެން ރަށު ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް އަ ަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރަން
ޖެ ެއެވެ.
 .2ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ކޮންމެ އަ ަރެއްގެ ޖުލައިމަ ުގެ ނިޔަލަށް ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަށްއޮތް އަ ަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި
ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރަން ޖެ ެއެވެ.
ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 96ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލަށް

 .3ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެ ީއާއި ނަގާ ލޯނަށް ބަލައިގެން

ިނގާއަ ަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެ އަ ަރުގެ

ޖެނުއަރީ މަ ުގެ  15ވަނަ ދުވަ ުގެ ކުރިން ފާސްކުރަން ޖެ ެއެވެ.
 .4ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

އަ ަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބަލައިގެން ތިލަފަތް

 98ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ
ަމަވާގޮތަކަށް ޚަރަދުތައް

ިފެ ެއްޓުމަށް ނުވަތަ

އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާޒްކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެ ެއެވެ.
 .5ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 99ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން

ިނގާއަ ަރަށް

ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގައި ނު ިމެނޭކަމަކަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެ ޭނަމަ އެފަދަ ޚަދަރެއް ކުރަންޖެ ޭ ސަބަބެއް
ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންޖެ ެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ  2014،2013،2012އަދި  2015ވަނައަ ަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން.
 .2ކައުންސިލްގެ  2014،2013،2012އަދި  2015ވަނައަ ަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.
 .3ކައުންސިލްގެ އަ ަރީ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް  2013،2012ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް  2014ވަނައަ ަރު ތައްޔާރު
ކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .4ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތާބެ ޭ ޤާނޫނުގެ

 97ވަނަ މާއްދާގައި

ިމަނައިގެން

ިމެނޭ ބައިތައް

ނޫންކަން .އެކަންއެ ެން ދިމާވީ ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެ ޭ މުވައްޒަފުންނަށް އޮޅުންފިލާފައި ނުވާތީ
ކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި.
 .5ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް (  ) 2014 2013 2012އެ އަ ަރެއްގެ ޖެނުއަރީ  15ގެ ކުރިން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާކަން.
 .6ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްނުކޮށް އެ ެންކަމަކަށް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .7މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި ވަޞީލަތް މަދުކަން ކައުންސިލުން ފާ ަގަކުރައްވާކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1މީގެފަ ުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ކައުންސިލްގެ އަ ަރީ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް އެލް.ޖީ.އޭގެ ނަމޫނާ ޓެމްޕްލޭޓާ އެއްގޮތަށް
ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .2މީގެފަ ުން ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރެއްވުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައިވާ ބައިތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
 2.3ކައުންސިލްގެ

ަމަ ުގެ ރިޕޯޓާއި އަ ަރީ ރިޕޯޓް

 .1ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
އަ ަރެއްގެ ޖުލައިމަ ުގެ

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ ( ) ގައިވާގޮތުން ކޮންމެ

 10ވަނަ ދުވަ ުގެ ކުރިން އެއަ ަރެއްގެ ފުރަތަމަ

 6މަސްދުވަ ު ކައުންސިލުން

ިންގި

ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަން ޖެ ެއެވެ.
 .2ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
އަ ަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަ ުގެ

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ

 10ވަނަ ދުވަ ުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަ ަރު ކައުންސިލް

ިންގި

ަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

ތައްޔާރުކުރަން ޖެ ެއެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ  2011،2012،2013އަދި  2014ވަނައަ ަރު ތައްޔާރުކުރަންޖެ ޭ ކައުންސިލުން

ިންގި

މަސްދުވަ ުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން.
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ަރަކާތްތަކުގެ
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 .2ކައުންސިލްގެ  6މަ ުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވަނީ އެލް.ޖީ.އޭގެ ނަމޫނާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށްކަން.
 .3ކައުންސިލްގެ  2013.2012 2011އަދި  2014ވަނައަ ަރުގެ އަ ަރީ ރިޕޯޓް އެލް.ޖީ.އޭ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް
އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން.
 .4ކައުންސިލް  6މަ ުގެ ރިޕޯޓާއި އަ ަރީ ރިޕޯރޓް މުއްދަތަށް ފޮނުވާފައިވާކަން.
 2.4ކައުންސިލްގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް
 .1ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ކޮންމެ އަ ަރެއްގެ ފެބުރުއަރީ މަ ުގެ

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

 28ވަނަ ދުވަ ުގެކުރިން ކައުންސިލްގެ ފާއިތުވި އަ ަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް

ތައްޔާރުކުރަން ޖެ ެއެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .2ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1އިންޓަރނަލް އޯޑިޓިންގ އަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ
ކަންކަން

ިންގުން އިތުރަށް

ިންގާ ބަލަ ައްޓާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު ކުރެވި

ަރުދަނާވެ މާލިއްޔަތު ބަލަ ައްޓާ ފަރާތްތަކާއި އިދާރީ

ިސާބުތައް ބެލެ ެއްޓުމުގައި

އަމަލުކުރުމަށް އިތުރަށް ބާރުއަޅާ ކަމަކަށްވާތީއާއި އަދި އެފަދަ ކަންކަން

ެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް

ަމައިން ކައްސާލައިގެން ދިއަނުދިއުމުގެ މައްޗަށް

އެޅޭ ވަރަށްބޮޑު ބާރަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށްވާތީ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓެއް ކޮންމެ އަ ަރަކު އެއްފަ ަރު ކުރުމަށް ސަމާލުކަން
ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 2.5ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުން
 .1ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 87ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ

އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
 .2ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  94ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް

ިނގާ އަ ަރު ލިބޭ އާމްދަނީގެ  5%އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒަރވުގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރަން ޖެ ެއެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންކަން.
 .2ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުންކުރާ ޚަރަދާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިންކުރާ ޚަރަދަށް

ުއްދަދިނުން ވަކިވަކިން ބަލަ ައްޓަމުން ގެންދެވޭ.

 .3ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  94ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް  5%ރިޒަރވުގެ ގޮތުގައި ނުބަ ައްޓާކަން.
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 .4ކައުންސިލުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިންކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 .1ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

 94ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިޒަރވްގެ

ގޮތުގައި ބަ ައްޓަންޖެ ޭ  5%ބެ ެއްޓޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއްވުން ފެންނަކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 2.6ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދުމާއި މުދާ ގަތުމާއި ލިބިގަތުމާއި އޯޑަރ ކުރުމުގެ ލިޔެކިއުންތައް ބެލެ ެއްޓުން
ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

 88ވަނަ މާއްދާގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ފައިސާއާއި މުދާ ބަލަ ައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެ ެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ސްޓޮކުންތަކެތި ދޫކުރުމާއި ސްޓޮކް ބާކީކުރަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަން.
 .2ކައުންސިލްގެ ސްޓޮކް

ުންނަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ޓިނުން

ަދާފައިވާ ގުދަނެއްގެ ތެރޭގައި ޖާގައިގެގޮތުން ވަރަށް

ދަތި ތަނެއްގައިކަން ފާ ަގަކުރެވެއެވެ.
 .3މިގުދަނުގައި ކައުންސިލްގެ ބައު ތަކެތިވެސް ރައްކާކޮށްފައި

ުރެއެވެ.

ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކުރުން
 .1މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމް

ުންނަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށްކަން.

 .2މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް

ުންނަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާޢިދުގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށްކަން.

 .3މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމްގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަ ައްޓާ ފަރާތުންނާއި އެކައުޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ވަކިން ނުބަލަ ައްޓާކަން.
 .4މުދަލަށް އޯދަރުކުރާ ފޯމްތައް އެކައުންޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ބަލަ ައްޓާ ފައިލްކޮށްފައި
އެ ފޯމްގެ ކޮޕީތައް ނުބަލަ ައްޓާކަން .މިގޮތަށް މިކަން

ުރިނަމަވެސް ސްޓޮކް ބަލަ ައްޓާ ފަރާތުން

ިނގާފައިވަނީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަންކުރަންވީގޮތް ރަގަޅަށް

އޮޅުންފިލާފައި ނުވާތީކަން ފާ ަގަކުރެވޭ.
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް
 .1ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަން ފާ ަގަކުރެވޭ.
 .2ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާތަށް ލިޔެފައި
 .3ބިޑް ކޮމިޓީގެ

ުރިކަން ފާ ަގަކުރެވޭ

ާޒިރީ ބަލަ ައްޓާފައިވާކަން ފާ ަގަކުރެވޭ.

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބަލަ ައްޓާފައިވާގޮތް
 .1ކައުންސިލްގައި ވައުޗަރ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ވަކި ވައުޗަރ ފޮތެއް
ނުގެންގުޅޭކަން.
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 .2ފައިސާ ޚަރަދުކުރުގައި ވައުޗަރ ބެލެ ެއްޓުމަށް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން
 .3ފައިސާ ދައްކާފައި ުރި ބިލްތަކާއި ފައިސާ ނުދައްކާ ުރި ބިލްތައް ވަކިން ފައިލްކޮށް ބަލަ ައްޓާކަން.
 .4އައިޓަމް ބާކީ ބަލަ ައްޓައި އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދާކަން.
ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ
 .1ކައުންސިލްގެ  4އެކައުންޓަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރަނީ އެންމެ ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީއެއްކަން .މިގޮތަށް މިކަންކުރަނީ
ކަންކުރަންވީގޮތް ރަގަޅަށް އޮޅުން ފިލާފައި ނުވާތީކަން ފާ ަގަކުރެވޭ.
 .2ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށްކަން.
ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ
 .1ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވި ބެލެ ެއްޓެމުން ގެންދެވޭ
އަތްމަތީ ފައިސާ (ޕެޓީކޭޝް) ގެ

ިސާބު

 .1ޕެޓީކޭޝްގެ ނުވަތަ އަތްމަތީ ފައިސާ ގެންގުޅެމުން ނުދާކަން.
ތިޖޫރީގައި ބަ ައްޓާ ފައިސާގެ

ިސާބު

 .1ކައުންސިލްގައި ވަގުތީގޮތުން ބަ ައްޓަން ބޭނުންވާ ފައިސާ

ުންނަނީ ތިޖޫރީގައިކަން.

 .2ތިޖޫރީ ރިޕޯޓްގެ ބާކީ ޖުމްލައާއި ނަގުދު ފައިސާއާއި ޗެކުން ުރި ޖުމްލައާއި ދިމާވާކަން.
 .3ތިޖޫރީނޫން އެ ެންތަނެއްގައި ފައިސާ ބަ ައްޓާފައި ނުވާކަން.
 .4ތިޖޫރީގެ

ަފްތާ

ިސާބު ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަ ެއްގެ ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައި

ނުވާކަން.
 .5ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދިޔަނަމަވެސް އެ ރިޕޯޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަމުން ނުގެންދާކަން.
އާމްދަނީ ފައިސާ
 .1އާމްދަނީ ފައިސާގެ ދުވަ ުފޮތް ބަލަ ައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށްކަން.
 .2ލިބޭފައިސާގެ މަސްދުވަ ުގެ ރިޕޯޓާއި އަ ަރުދުވަ ުގެ ރިޕޯޓް މި ާތަނަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން.
ރިކޮންސްލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް
 .1ކޮންމެ އަ ަރެއްގެ ޑިސެމްބަރ މަ ު

ިސާބު ނިންމާއިރު ބޭންކުން ދައްކާ ބާކީއާއި އޮފީ ުގެ ފޮތްތަކުން ދައްކާ ބާކީއާ ދިމާވާގޮތަށް

ިސާބުތައް ނުނިންމާކަން.
 .2ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާގެ ބާކީ ރިޕޯޓް ކޮންމެ އަ ަރެއްގެ ޑިސެމްބަރ ނިމުމުން އެކުލަވާލާފައިވާކަން.
 .3ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ބޭންކް ރީކޮންސްލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް
ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން.
ަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ
 .1ކައުންސިލްގެ
.2

ަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި އައިޓަމްތައް ބައިކުރެވިފައިވާގޮތަށް އައިޓަމްތައް ވަކިވަކިން ބެލެ ެއްޓިފައި
ނުވާކަން.
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ަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަ ައްޓަމުން ގެންދާކަން.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމްގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަ ައްޓާ ފަރާތުންނާއި އެކައުޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ވަކިން ބަލަ ައްޓަމުން
ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .2ކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރާ ވައުޗަރ ނިޒާމް ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ވަކިން ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަން.
 .3ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ވަކިން ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަން.
 .4ތިޖޫރީގެ

ަފްތާ

ިސާބު ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަ ެއްގެ ކައުންސިލް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް

ފޮނުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .5ކޮންމެ އަ ަރެއްގެ ޑިސެމްބަރ މަ ު

ިސާބު ނިންމާއިރު ބޭންކުން ދައްކާ ބާކީއާއި އޮފީ ުގެ ފޮތްތަކުން ދައްކާ ބާކީއާ ދިމާވާގޮތަށް

ިސާބުތައް ނިންމަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
.6

ަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި އައިޓަމްތައް ބައިކުރެވިފައިވާގޮތަށް އައިޓަމްތައް ވަކިވަކިން ބަލަ ައްޓަވަމުން
ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 2.7ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމަދްނީގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެ ެއްޓުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޒިންމާ
ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤަނޫނުގެ

 89ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަށް

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭފައިސާއާއި ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެ ެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް

ަމަޖެއްސުމަކީ

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނ ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.
 .2ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީގައި ،ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އާމްދަނީލިބޭ

ުރި ާ ވަސީލަތްތައް

ިމަނާފައި ނުވާކަން.

 .3ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީ ގަވައިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަ ައްޓަމުން ނުގެންދަކާން.
 .4ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި މާރަންދޫ ކަލޭފާނު ޕްރީސްކޫލާ ބޭސްފި ާރަ
ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ

ިމެނިފައިނުވަނީ އެ ދެކަމަކީ

ޯދުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރަމުންދާ ކަމަކަށް ނުވާތީއާއި އަދި އެ ދެތަނުން ކައުންސިލަށް އެއްވެސް

އާމްދަނީ އެއް ލިބިފައިނުވާތީ ކަމުގައި ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލަށް އަމްދަނީ ލިބޭ ކަންކަމުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަ ައްޓަވުމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަން.
 .2ކަލޭފާނު ޕްރީސްކޫލާއި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި

ުޅުވާފައިވާ ބޭސްފި ާރައިން އާމްދަނީ ނުލިބުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެތަންތަނަކީ

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުން ޚަރަދުބަރަދު ކުރެވެމުންދާ އަދި ބަލަ ައްޓަމުންދާ ތަންތަންކަމަށްވާތީ އެތަންތަނުން ކައުންސިލަށް
މާބޮޑު އާމްދަނީއެއް ނުލިބުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެތަންތަނުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ފުރުޞަތު އޮންނާތީ އާމްދަނީ
ލިބޭ ތަންތަނުގެ ލިސްޓްގައި
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 2.8މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ބެލެ ެއްޓުން
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އޮފީ ުގެ މަޤާމްތަކުގައި ކުރިން އުޅެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަ ައްޓަމުން
ގެންދާކަން.
 .2މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީބަޔާން އެކުލަވާލާފައިވީނަމަވެސް މިސްކިތު މަސައްކަތު  2މީ ެއްގެ ވަޒީފާބަޔާން ތައްޔާރު ކޮށްފައިނުވާކަން
ނަމަވެސް މި ާރު އެ ވަޒީފާބަޔާންވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައި.
 .3ސްޓާރފް އެޕްރައިޒަލް

ަދާފައިވޭ

 .4މުވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް ފައިލް ތައްޔާރުކޮށް

ަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ބަލަ ައްޓަމުންދާކަން.

 .5މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢީދުގައިވާ ނަމުނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން.
 2.9ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެ ެއްޓުން
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބިޑްކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވާކަން
 .2މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  8.18ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށްފަ ު އެކަން ލިއުމުން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް އަންގާފައި
ނުވާކަން.
ިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާކަން.

.3

 .4މިކޮމިޓީތަކުގެ އިތުރުން މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއެއް ޢައްޔަން ކޮށްފައި
ވީނަމަވެސް އެކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައި ނުވާކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ބިޑްކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  8.18ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިއުމުން އެންގުން.
 .2ކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވޭނެގޮތަކަށް އިންތިޒާމް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
2.10

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްކޮށް ބެލެ ެއްޓުން

ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބިޑްކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަ ައްޓަމުންދާކަން.
.2

ިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިއެފައިވީނަމަވެސް ބައެއް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ބައެއް ޔައުމިއްޔާ
ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަން.

.3

ިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީގެ ބައެއް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ފިޔަވައި އެ ެން ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައި
ނުވާކަން.
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އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކައުންސިލްގައި އޮންނަ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިއުއްވުމަށްފަ ު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެއްވުމަށް
ަނދުމަފުޅު ބެ ެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ތިންވަނަ ބައި
.3

ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް
 3.1މަގުތައް

ެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެ ެއްޓުން

ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ ( ) ގައިވާ ގޮތުން ރަށުގެ މަގު

ެދުމާއި މަގުތަށް މަރާމާތުކޮށް ރަށު ކައުންސިލުން ބަލަ ައްޓަން ޖެ ެއެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށު ކައުންސިލްގައި ވަސީލަތްތަކާއި މާލީ ތަނަވަސްކަން

ުރި މިންވަރެއްގެމަތިން މަގުތައް

ެދުމާއި މަގުތަށް މަރާމާތު ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން.
 .2އަލަށް މަގު ަދާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި

ުންނަ ރުއްގަސް ނަގާ މަގު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދާކަން.

 3.2އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ރަށުފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭން ޖެ ެއެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކުނި އުކާލާނެ ވަކި ސަރަޙައްދެއް ކައުންސިލުންވަނީ ޤާއިމުކޮށްދީފައެވެ .ނަމަވެސް ކުނިއަޅާ ސަރަޙައްދުގެ ބައުންޑްރީ
ވަކިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބައުންޑްރީ ވަކިކޮށް ކުނިކޮށި އެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .3އުކާލެވޭ ކުނީގައި

ިމެނޭ ދަނގަދުގެ ބާވަތްތަކާއި ބިއްލޫރިއާއި ކެމިކަލްސް ބާވަތްތައް ނައްތާލެވޭނެ އެ ެންގޮތެއް ނެތްކަން.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެ ޭނެކަމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނީ މާލީ
ތަނަވަސްކަން ކައުންސިލްތަކުގައި

ުރެގެންކަން ފާ ަގަ ކުރަމެވެ .އެ ެންކަމުން އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް ލިއުއްވައިގެން އަދި

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސެގެން ނަމަވެސް ތަކުރާރުކޮށް ލިއުއްވައިގެން ނަމަވެސް ކުނިކޮށި އެޅޭނެ މަގެއް
ފެނޭތޯ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުން ފެނެއެވެ.
 3.3ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެ ެއްޓުމާއި ފާލަމާއި ފެރީޓާމިނަލް
ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

މާރާމާތުކޮށް ބެލެ ެއްޓުމާއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީޓާމިނަލް

ަދައި

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާގޮތުން ރަށުގެ ބަނދަރު

ިންގުން މިއީ ކައުންސިލުން ދޭންޖެ ޭ ޚިދުމަތެކެވެ.

ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް ކުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި

ިމެނޭ މިފަދަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަކީ

ކައުންސިލްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީ ލިބިގެންނޫނީ ކުރެވެންނެތް ކަންތައްތަކެވެ.
 .2ބަނދަރު އެއްގަމުތޮށިން ވެލިފައިބާ ތަންތަނަށް ސިމެންތިއާއި ވެއްޔާ އެއްކޮށް އަޅާފައިވާނެކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމަތު ދެއްވި
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 .3ބަނދަރު

ެދިފައެއްނުވޭ

ަދާފައި ވީނަމަވެސް ވަކިން ފާލަމެއް އަދި

 .4ފެރީޓާމިނަލްގެ ޚިދުމަތް އަދި ދެވިފައެއްނުވޭ
 3.4ރަށްގިރުން

ުއްޓުމާއި އެއްގަމާއި ކަނޑުތޮށި މަރާމާތުކޮށް ބެލެ ެއްޓުން
ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށްގިރުން

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާގޮތުން

ުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމުތޮއްޓާއި

ކަނޑުތޮށިގަޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެ ެއްޓުން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެ ޭ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި

ިމެނެއެވެ.

ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ގިރާ ސަރަޙައްދު

ިމާޔަތް ކުރުމުގެގޮތުން ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރެވޭނެ ބައެއް ކަންކަން ކުރެވިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި

 .2ރަށްގިރުން މެދުވެރިވެފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެ ޭ މުއައްސަސާތަކާ

ިއްސާކުރެވެމުން ގެންދަވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ރަށްގިރުން

ުއްޓުމަށްޓަކައި ގޮނޑުދޮށުން ވެލި ނުނެގުމަށާއި

ޭޅި ފަށުގައި ރުއްގަސް އިންދުމަށް ރައްޔިތުން

ޭލުންތެރި ކުރުވުމަކީ

ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށް ދެކެމެވެ.
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ރަށްގިރުން

ުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަނޑުތޮއްޓާއި އެއްގަމުތޮށި މަރާމާތުކުރުމަކީ ރަށު ކައުންސިލުން ދޭންޖެ ޭ

ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކައުންސިލަށް އެކަށިގެންވާ އާމްދަނީ ލިބިގެންނޫނީ މިފަދަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެގޮތެއް
ނެތްކަން.
 3.5ކަރަންޓާއި ފެނާއި ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް ބެލެ ެއްޓުން
ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ުންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާގޮތުން ދިވެ ިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަރަންޓާ ފެނާ ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާއްމު ޚިދުމަތް

ިންގައި ބެލެ ެއްޓުމަކީ

ކައުންސިލުން ކުރަންޖެ ޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންކަން.
 .2ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށް ދެވެމުން ނުދާތީ އެކަން

ައްލުކުރުމަށް

ކައުންސިލް މެމްބަރުން މާލެގޮސް ފެނަކައިގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަން.
 .3ފެނަކައިން ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

ުންނަ އިންޖީނުގެ

ުންނަނީ ރަށުތެރޭގެ މީ ުން އެންމެގިނައިން ދިރިއުޅެމުންދާ

ސަރަޙައްދުގައިކަމަށް ވުމުން ރައްޔިތުންނަށް ތަފާތު އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެ ިފައިވާކަން .އަދި އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުންކުރާ
ތެޔޮފީފާތައްވެސް

ުންނަނީ މަގުމަތީގައި ކަމަށްވާތީ އެ ިސާބުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދަތިވާކަން ފާ ަގަކުރެވޭ.

 .4ނަރުދަމާއާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތް އަދި ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވޭ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ވާ ަކަ ދައްކަވައިގެން އިންޖީނުގެ އެ ެން ސަރަ ައްދަކަށް ބަދަލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެވުން ރަނގަޅުކަމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
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 3.6ޕްރައިމަރީ

ެލްތުކެއަރ އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިމަރީ

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާގޮތުން ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ

ެލްތު ކެއަރއާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ރަށުކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެ ެއެވެ.

ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ރަށުތެރޭގައި މަދިރިއުފެދޭގޮތަށް

ުންނަ ތަންތަންބަލާ އެތަންތަން ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް

ކައުންސިލާއި ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވޭ.
 .2ޕްރައިމަރީ

ެލްތު ކެއަރގެ މަސައްކަތްތަކީ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅުން ުރި މަސައްކަތަކަށްވާތީ މި ާރު މި މަސައްކަތް

ޞީއްޙީ މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަން
 3.7ޕްރީސްކޫލްތައް

ިންގުމާއި ބޮޑެތި މީ ުންނަށް ތަޢުލީމު އުގަންނައި ދިނުން

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައިވާގޮތުން ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީސްކޫލް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީ ުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި

ިންގުމަކީ ރަށުކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެ ޭ ކަމެކެވެ.

ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުން

ިންގާ މާރަންދޫ ކަލޭފާނު ޕްރީސްކޫލް

ުރިކަން.

 .2ޕްރީސްކޫލް މަރާމާތުކޮށް ބަލަ ައްޓަނީ ކައުންސިލުންކަން
 .3ބޮޑެތި މީ ުންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ރީތިކޮށް ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

ިންގާފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން

މަޢުލޫމާތު ދެއްވިކަން
 .4ކީރިތި ޤުރުއާނާބެ ޭ މަރުކަޒާއި ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ލެވެލް  1ގެ ޤާރީކޯ ެއް
 3.8ލައިބްރަރީ

ިންގިފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވޭ

ިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައިވާގޮތުން ރަށުގެ ލައިބްރަރީ

ިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ ލިއުންތައް އަރުޝީފްކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ ލިއެކިއުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ލައިބްރަރީގައި ބެލެ ެއްޓުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެ ީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް
ޤާއިމުކުރުމަކީ ރަށު ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެ ޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެގޮތެއް އަދި

ޯދިފައެއްނުވާކަން

 .2ރަށުގެ ޤަދީމީ އަދި ތާރީޚީ ލިއެކިއުންތައް އަރުޝީފު ކުރެވޭނެގޮތެއް އަދި ނެތްކަން.
 .3ޒަމާނީ ވަޞީލަތް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް އަދި

ަމަޖެ ިފައި ނުވާކަން.

 .4މާރަންދޫ ޔޫތު ސެންޓަރާއި ކައުންސިލާއި އެން.ސީ.އައި.ޓީ މެދުވެރިވެގެން ޒަމާނީ ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރނެޓްގެ
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި.
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 3.9އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި ކުޅިވަރުކުޅޭ އާއްމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެ ެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި އާއްމު ޕާކުތައް
ޤާއިމްކުރުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާގޮތުން އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި

ކުޅިވަރުކުޅޭ އާއްމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެ ެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަޞީލަތްތަކާއި އާއްމު ޕާކްތަކާއި މުނިފޫ ިފިލުވުމާބެ ޭ
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެ ޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުގެ ބޯޅަދަނޑު ވަށަފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވޭ
 .2ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަކާއި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ އިތުރު ބިންތައް ކަނޑައަޅާފައިވޭ
 .3ޒުވާނުންނަށްޓަކައި ފުޓްބޯޅައިގެ އިތުރުން ވޮލީ ބެޑްމިންޓަން ބަށި ރާޒުވާ ކެރަމް ގާލަންޑޯ ކުޅެވޭނެގޮތް

ަމަޖެ ި

އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިވޭ
 .4މާރަންދޫ ކައުންސިލުން މާރަންދޫގެ ޒުވާނުންގެ ކުޅިވަރު އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް
ގެންދާކަން ފާ ަގަކުރެވޭ.
 3.10އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒުތައް

ުއްޓުވުމަށާއި އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް

ިންގުމާއި ގޭތެރޭގެ އަނިޔާތައް

އެ ީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީ ުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ިމާޔަތްދީ

ުންނަ މީ ުންނަށް އެ ީތެރިވުމާއި އެފަދަ

މީ ުން ބެލެ ެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން.
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގައިވާގޮތުން ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު
ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް

ިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި

ިނގާ އަނިޔާތައް

ުއްޓުވުމަށް

ިމާޔަތްދީ އެ ީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނާއި

ޚާއްސަ އެ ީއަށް ބޭނުންވާ މީ ުންނަށް އެ ީތެރިވެދީ އެފަދަމީ ުން ބެލެ ެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެ ޭ
ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަންދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރެވިފައި އަދިނުވޭ
 .2އިޖްތީމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެ ޭ
 .3ނުކުޅޭދުން ތެރިކަން

ާލަތްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަން ދެވެމުންދާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލާމާތު ދެއްވި

ުންނަ ފަރާތްތައް ބަލިމީ ުން ބަލަ ައްޓާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުގައި ކައުންސިލުން އިސްދައުރެއް

އަދާކުރަމުން ގެންދާކަން.
 3.11ބިން ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ބިމާ ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބެލެ ެއްޓުމާއި ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން
ިނގާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެ ެއްޓުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގައިވާގޮތުން ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ބިމާބެ ޭ ޤާނޫނާ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ ތައާރުޒުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުން ބިންދޫކުރުމާއި ބިމާ ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީ
ކުރުމާއި ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

ގޮތުގެމަތިން ރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަ ައްޓައި އެކިއެކި ފަރާތްތަތަކުން ރަށުގެ ބިމާ ގުޅޭގޮތުން

ިންގާ ބިމާބެ ޭ

އެންމެ ައި މުއާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ބިމާބެ ޭ ޤާނޫނާ އަދި މިނޫންވެސް ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތަށް ބެލެ ެއްޓުމަކީ
ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެ ޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލުން ދޫކުރެވޭ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ލިޔެ ބަލަ ައްޓަމުންދާކަން.
 .2ކައުންސިލް އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ދިރިއުޅުމަށާއި އެ ެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރަމުން ގެންދާކަން.
 .3ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ބިން ދޫކުރުމުގައި ވީ ާވެސް އިސްރާފު ނުވާގޮތަކަށް ވިސްނަވައި ބިމާބެ ޭ ޕްލޭނެއްކޮށްގެން ނޫނީ ބިންދޫނުކުރުން
 .2ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ދިނުމަށް ކަމާބެ ޭ މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުން

 3.12ބިންބިމުގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލައި ދަފުތަރު ބެލެ ެއްޓުމާއި ބިމާބެ ޭ ޤައުމީ ދަފުތަރު އެކުލަވާލާ ބަލަ ައްޓާ ޤައުމީ އިދާރާއަށް
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގައިވާގޮތުން ރަށު ގެބިންބިމުގެ ދަފުތަރު

އެކުލަވައި އެދަފުތަރު ބެލެ ެއްޓުމާއި ބިމާބެ ޭ ޤައުމީ ދަފުތަރު އެކުލަވައި ބަލަ ައްޓާ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދިނުން ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެ ޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލާފައިވޭ
 .2ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ބިމާބެ ޭ ކަންކަން ބަލަ ައްޓާ ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ބިމާބެ ޭ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަމުން ގެންދާކަން.
3.13

މިސްކިތްތައް ބެލެ ެއްޓުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލަމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) ގައިވާގޮތުން މިސްކިތްތައް ބެލެ ެއްޓުމަކީ

ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެ ޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ބަޖެޓް ލިބޭ މިންވަރަކުން މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަ ައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާ ަގަކުރެވޭ
 .2ފަ ުން ޢިމާރާތްކުރެވުނު އާމިސްކިތުގެ ތަޅުމުގައި ޖަ ާފައިވާ ބައެއް ޓައިލްސްތައް ތަޅައިގެންގޮސް ބަޖެޓް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން
މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާ ަގަކުރެވޭ .އަދި މިކަމަށް ބަޖެޓް ނުލިބިގެން ކައުންސިލްގެ ބައެއް
މެމްބަރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވޭ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
މާރަންދޫގެ މިސްކިތްތަކަކީ ވަރަށް ރަގަޅަށް ބަލަ ައްޓަމުންދާ މިސްކިތްތަކެއްކަން ފާ ަގަ ކުރެވެއެވެ.
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 3.14ޤަބުރުސްތާނު ބެލެ ެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ލ) ގައިވާގޮތުން ޤަބުރުސްތާނު ބެލެ ެއްޓުމާއި

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން

ަމަޖެއްސުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެ ޭ

ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
.1

ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެ ެއްޓުމުގެ ގޮތުން ވިނަނޮޅާ ސާފުކުރަމުން ގެންދާކަން
ިނަވާގެއެއް އަޅާފައިވާކަން

.2

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން

.3

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ނިޔާވާ މީ ުން ވަޅުލުމަށްޓަކައި ލައިޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން

 3.15އާޘާރީ ތަންތަން ބެލެ ެއްޓުމާއި ޘަޤާފީކަންކަން ދިރުވުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) ގައިވާގޮތުން އާސާރީ ތަންތަން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ބެލެ ެއްޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ބެލެ ެއްޓުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެ ޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މާރަންދުއަކީ އާޘާރީގޮތުން ބަލަ ައްޓަންޖެ ޭ ތަންތަން

ުރި ރަށެއްނޫންކަން

 .2ޘަޤާފީ ކަންކަން ދެމެ ެއްޓުމަށްޓަކައި ޘަޤާފީ ކުޅިވަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
 .3މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް

ިންގާއިރު އެ ޕްރޮގްރާމަކާބެ ޭ ފޮޓޯ

ިންގާފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި.

ުރުމަކީ ވަރަށް މު ިއްމުކަމެއްކަމަށް ފެނެއެވެ.

 3.16ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާ ަގަކުރަންޖެ ޭ ދުވަސްތައް ފާ ަގަކުރުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޏ) ގައިވާގޮތުން ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން

ފާ ަގަކުރަންޖެ ޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާ ަގަކޮށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ އިޙުތިފާލްތައް ބޭއްވުން.
ޓީމަށް ފަ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފަ ަގަކުރަންޖެ ޭ ދުވަސްތައް ފާ ަގކުރަމުންދާކަން
 .2ކޮންމެ އަ ަރަކު ރަމަޟާންމަ ު ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް ބޭރުގެ ޙާފިޒުން ގެންނަކަން
 .3އަ ަރަކު ދެފަ ަރު ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ނަސޭ ަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ިންގިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުން.

 .4ކޮންމެ އަ ަރަކު އެއްފަ ަރު އޮންނަ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާކަން
 3.17މަގުމަތި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް

ަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާ ިރުކަން ދެމެ ެއްޓުން

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލަމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައިވާގޮތުން މަގުމަތި ކުނިކަ ައި

ަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާ ިރުކަން ދެމެ ެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެލެ ެއްޓުން

ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުތެރެ ކުނިކަ ާ ސާފުތާ ިރު ކުރުމުގެގޮތުން
ކުރިއަށް ގެންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވޭ.
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 .2ރަށުތެރެއާއި އަތިރިމައްޗާއި އެނޫންވެސް ސަރަ ައްދުތައް ސާފުތާ ިރުކަން
 .3ރަށުތެރެ އަބަދުވެސް ސާފުތާ ިރުކޮށް ބޭއްވުމުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންނަށް ނަސޭ ަތްތެރި ވަމުންގެންދެވޭކަން
 3.18ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެ ެއްޓުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޑ) ގައިވާގޮތުން ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލާ

ބެލެ ެއްޓުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެ ޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މަގުމަތި ދިއްލުމަށް ބޭނުންވާ ބައްތިތަކުގެ

ޮޅިބުރިތަކާއި ސްޓާޓަރތަކާއި އެނޫންވެސް ތަކެތި ކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިބެން

ުންނަގޮތަށް އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.
 .2މައްސަލަޖެ ޭ ބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާ

ަވާލުކުރެވި އެކަން ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވޭ

 .3ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެ ެއްޓުމަށް ބަޖެޓް ލިބިފައިވާލެއް ކުޑަކަމުން އެންމެ ބޭނުންވާވަރަށް ނުކުރެވޭކަން ފާ ަގަކުރެވޭ
 2014 .4ވަނައަ ަރު  15ބައްތި ޖަ ާފައިވާކަން
 3.19ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ޒ) ގައިވާގޮތުން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް

ކުރުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެ ޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުތެރޭގައި މަދިރި ގިނަވެގެން ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އެއްފަ ަރު ފޮގް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނުކަމުގެ
މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލުން ދެއްވި
 3.20ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ާލަތްތަކުގައާއި

ާދިސާތަކުގައި އާއްމު ފަރުދުންނަށް އެ ީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޓ) ގައިވާގޮތުން ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ

ާދިސާތަކުގައި އެ ީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެ ޭ ކަމެކެވެ.

ޓީމަށް ފަ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ސުނާމީގެ އިންޒާރުލިބޭ ވަގުތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކަންކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު ދެވިފައިވާކަން
 .2މިފަދަ

ާލަތްތަކުގައި ރަށުކައުންސިލްގައި

ުންނަ އަޑުގަދަކުރާ މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ދެވެމުންދާކަން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ފުރަތަމަ އެ ީދޭނެ ބަޔަކު ތަމްރީން ކުރުމަކީ ވަރަށް މު ިއްމުކަމެއްކަމަށް ދަންނަވަން
.2

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާ ވާ ަކަ ދައްކަވައިގެން މީ ުން ތަމްރީންކުރެވޭނެ ގޮތެއް
ބެއްލެވުން
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 3.21ފި ާރަތަކާއި

ޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭ އަދި ގެސްޓް ައުސްފަދަ ތަންތަން

ުންނަނީ ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި

ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފި ާރަތަކާއި

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ޔ) ގައިވާގޮތުން ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ

ޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި އާއްމު މާރުކޭޓްތަކުގެ ކަންތައްތައް

ުރޭތޯބަލައި އިސްލާ ީ ފިޔަވަޅުއެޅުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެ ޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ޕަބްލިކް

ެލްތު ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެދަށުން މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު

ފި ާރަތަކާއި

ޮޓާތަކާއި ކެފޭތަކުގެ ކަންކަން

 .2ފި ާރަތަކުގެ ކަންތައްތައް
 3.22މަގުމަތީގައި މީ ުން

ުރިނެތްގޮތް ބެލެ ެއްޓެމުންދާކަން

ުންނަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލެމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވި

ިނގާއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެ ެއްޓުމަށާއި އާންމުންގެއަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ
އުޅަނދުފަ ަރުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ ޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެ ެއްޓުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޕ) ގައިވާގޮތުން މަގުމަތީގައި މީ ުން

ިނގާ

އުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެ ެއްޓުމާއި އާއްމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަ ަރަށް ދޭ
ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ ޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެ ެއްޓުމަކީ
ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެ ޭ ކަމެކެވެ.
ޓިމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 - 1އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވަނީ ޤަނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމުގެގޮތުން އި ަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ
މާރަންދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން އޮޕަރޭޝަނެއް

ިންގާފައިވާކަން.

 - 2އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތްތައް ރަށު ކައުންސިލަށް

ާޒިރުކޮށް ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް އުޅަނދުގެ ކަންކަން ބެ ެއްޓުމަށް

ލިއުމުން ނަޞޭ ަތްތެރި ވެވިފައިވާކަން.
 - 3ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަ ަރުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން

ުރިނެތްގޮތް ބެލެމުން ގެންދެވޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިކަން.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1އަ ަރަކު  2ފަ ަރު ނަމަވެސް ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް އުޅަނދުފަ ަރު ދުއްވާތޯ ޕޮލި ުން މެދުވެރިކޮށް ބެއްލެވުމަކީ ޤާނޫނުތަކާ
ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް
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 3.23ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުންކުރާ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގައާއި ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެ ީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ޖ) ގައިވާގޮތުން ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުންކުރާ

ޙުކުމްތައް ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެ ީތެރިވެ ދިނުމަކީ ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެ ޭ
ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުކޯޓްތަކުންކުރާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާރަންދޫ ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާކަން
 .2ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އިތުރުން އެމީ ުންގެ އުޅުން

ުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓްވެސް ނަގަމުންދާކަން.

 .3މީގެއިތުރުން ސަރުކާރުގެ

ުރި ާ އިދާރާތަކަށްވެސް އެ ީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެވެމުން ގެންދާކަން.

 3.24ރަށުގެ ބާރުގެދަށުގައި

ިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ

ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑއަޅާ
ދޫކުރުމާއި އެފަދަ

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ޗ) ގައިވާގޮތުން ރަށުކައުންސިލްގެ

ިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑއަޅާ
ދޫކުރުމާއި އެފަދަ

ުއްދަތައް

ުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ބާރުގެ ދާއިރާގައި

ަވާލުކޮށްފައިވާ

ުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ

ުއްދަތައް

ަދައިދިނުމާއި ބާޠިލުކުރުން މިއީ ރަށު ކައުންސލުން

ކުރައްވަންޖެ ޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންކަން
 .1ރަށުގައި އިންޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ
 .2މަގު ކޮނުމުގެ

ުއްދަ ދޫކުރުމާއި އެފަދަ

ުއްދަ އަދި ވަލަށް ވަނުމުގެ

ުއްދަ ބާޠިލްކޮށްދެވޭކަން

ުއްދަ ދޫކުރަމުންދާކަން

 3.25އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީ ުންގެ ރެކޯޑް ބެލެ ެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ ޭ އިދާރާއިން އަންގާ
ގޮތެއްގެމަތިން ތަފާސް ިސާބު ނަގާ ބެލެ ެއްޓުމާއި އެރަށެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެ ިވެފައިވާ މީސްމީ ުންނާއި
ރަށްވެ ިނުވެ ދިރިއުޅެމުންގެންދާ މީ ުންނާއި އަދި އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު ލިޔެ ބެލެ ެއްޓުން.
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (

) ގައިވާގޮތުން އަލަށް އުފަންވާ

ކުދިންނާއި މަރުވާމީ ުންގެ ރެކޯޑް ބެލެ ެއްޓުމާއި ރަށުގެ ތަފާސް ިސާބު ނަގައި ބެލެ ެއްޓުމާއި އެރަށެއްގެ
ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެ ިވެފައިވާ މީސްމީ ުންނާއި ރަށްވެ ިނުވެ ދިރިއުޅެމުންގެންދާ މީ ުންނާއި އަދި އެރަށެއްގައި
ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު ލިޔެ ބެލެ ެއްޓުމަކީ ރަށުކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެ ޭ ކަމެކެވެ.

Page 34 of 51
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ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ވި ާ  /މަރުވާ މީ ުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަ ައްޓާކަން
 .2އުފަންދުވަ ުގެ ސެޓްފިކެޓް

ެއްދުމާއި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރަށްވެ ިންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަ ައްޓާކަން

 .3ރަށުގައި އުޅެމުންދާ ރަށުން ބޭރުމީ ުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް ބަލަ ައްޓާކަން
 .4ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.
 3.26ކައުންސިލުން ދޭންޖެ ޭނެކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް އެ ެނި ެން ޚިދުމަތްދިނުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 24ވަނަ މާއްދާގެ ( ށ) ގައިވާގޮތުން ރަށު

ކައުންސިލުން ދޭންޖެ ޭނެކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްދިނުމަކީ ރަށު
ކައުންސިލުން ކުރައްވަންޖެ ޭ ކަމެކެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ރަގަޅުކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނު އި ަވަންދޫން ގެނައި ޖަނަރޭޓަރ ރަށަށް ބޭލުމުގެ
މަސައްކަތް ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ކުރެވުކަން.
 .2ސްކޫލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މިނިސްޓަރީއާ ވާ ަކަދައްކައިގެން

 4ކްލާސްރޫމް

ޯދިފައިވާކަން.
 .3ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭ ަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭސްފި ާރައިގެ ޚިދުމަތް ދީފައިވާކަން.
 .4ބަނދަރުގައި

ުންނަ އޮޑިދޯނިފަ ަރު މަރާމާތުކުރުމަށް ބަނދަރުން ކަރަންޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް

ދެއްވާފައިވާކަން.
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ަތަރުވަނަ ބައި
 4ކައުންސިލާއި ސަރުކާރައި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަގުޅުން
ކައުންސިލްތަކާއި ފުލު ުންނާ އޮންނަ ގުޅުން

4.1

ިންގުމުގެ ޤާނޫނޫގެ

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

 70ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިދާރީ ދާއިރާތަކާއި

ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލު ުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އެ ީއަށް އެދިއްޖެނަމަ
ކައުންސިލްތަކަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ފުލު ުންނަށް އެ ީތެރިވެ ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ފުލު ުންގެ އެ ީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެނަމަ
ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ އެ ީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފުލު ުން ދޭންވާނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ފުލު ުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަންކަމުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ ީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭކަން
 .2ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފުލު ުންގެ އެ ީތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި ފުލު ުންގެ އެ ީތެރިކަން ވަރަށް ރަގަޅަށް ލިބޭކަން
ކައުންސިލުން ފާ ަގަކުރެއްވިކަން
4.2

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  71ވަނަ މާއްދާގެ ( ) ގައިވާގޮތުން ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދޭ

ޚިދުމަތް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤައުމީ އިދާރާތަކުން

ަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .ޤައުމީ އިދާރާތަކުން

އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެ ޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެ ީތެރިކަން އަތޮޅު
ކައުންސިލްތަކުންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުންނާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ދޭންވާނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލުން އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ

ުއްދަ ދޫކުރުމާއި ބާޠިލްކުރެވޭކަން

 .2ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަ ަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ރަށު ކައުންސިލުން ދޫކުރެވޭކަން
 .3ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަ ަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިއެކިއުންތައް ފުރި ަމަ ކޮށްދެވޭކަން.
4.3

ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 74ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވާ

ިންގުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން
ކައުންސިލްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
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ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މާރަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑު ވަށާފާރު ރާނާ ސިމެންތި ޖެ ުމުގެ މަސައްކަތް މާރަންދޫ ޔޫތު ސޮސައިޓީއާއި ޒުވާނުންގެ
ޖަމްޢިއްޔާގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ރަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވޭ
 .2ރަށުގައި ކުރެވޭ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން

ޯދުމުގައި މާރަންދޫ ކައުންސިލަކީ ނަމޫނާ

ކައުންސިލެއްކަން ފާ ަގަކުރެވޭ
 .3ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު
އެއްބާރުލުން

ަރުދަނާކުރުމަށް މާރަންދޫ ކައުންސިލުން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ

ިންގާ ކޮމިޓީތަކާ ބައްދަލުކޮށް

ޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން.

 .4ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރު ބައެއްސާމާނު

ޯދައިދެވިފައިވާކަން

 .5ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާއެކު އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފައިސާގެ އެ ީދެވިފައިނުވާކަން
 .6ކައުންސިލްގެ ފަންނީ އެ ީއަކަށް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން އެދިފައިނުވާތީ ފަންނީ އެ ީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެވިފައިނުވާކަން
 .7ބައެއްފަ ަރު ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ސަބަބުން ބައެއް ކަންކަމުގައި ދަތިވާކަން
4.4

ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށްދޭ އާއްމު އެ ީ

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނޫގެ

ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އޮފީސްތައް
ތަރައްޤީއަށް

 82ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ
ިންގުމަށާއި ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ކައުންސިލުން

ިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަމަށް ބަލައިގެން ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަ ަރަކު

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ

ިމަނައި ބަޖެޓް ފާސްވުމުން ފާސްވި ބަޖެޓާއެއްގޮތަށް އެފައިސާ

ިލޭ އެ ީގެ ގޮތުގައި

ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
( ) އާބާދީ
(ށ) ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުން ިފާ ސަރަޙައްދު
(ނ) އިދާރީ ދާއިރާގައި

ިމެނޭ މީ ުންއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދު

(ރ) ކައުންސިލްތަކުން

ިންގާ ބަލަ ައްޓާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރަންޖެ ޭ ޚަރަދު

(ބ) އިދާރީ ދާއިރާގެ މަރުކަޒީ ރަށްރަށާއި މުޅި ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރަށްރަށަށް
ދާއިރާގެ އެ ެން ރަށްރަށުން

ުރި ދުރުމިން

(ޅ) ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
(ކ) ދިވެ ި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ
އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް
ރައްޔިތުން

ަމަ ަމަވާ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނާ

ޯދައި ދިނުމަށް ދައުލަތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގެ

ުރި ާ

ަމައަށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދިނުމުގެ އުޞޫލުން އެރަށަކަށް އެސިޓީއަކަށް އަދި

އެ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް ލިބިދޭންޖެ ޭ ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުން
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ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލް

ިންގުމުގެ އިދާރީ ޚަރަދަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ބަޖެޓްފިޔަވައި އިތުރު އެ ެން އެއްވެސް މަޝްރޫއަކަށް

ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއް

ިންގުމަކަށް އެ ީ ދެއްވާފައި ނުވާކަން

 .2ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ފުޓްބޯޅަދަނޑު

ެދުމަށް ފައިސާ ދެއްވާފައިވާކަން

 .3ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ބައެއް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ލިބިފައި ނުވާކަން
4.5

ކުއްލި ޙާލަތުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުންދޭ އެ ީ
އިދާރީ ދާއިރާއްތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  72ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން

ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެ ީގެ އިތުރުން ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް ނުވަތަ
ބަލިމަޑުކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ ޭ އިދާރާއަކުން މާލީ ފަންނީ ނުވަތަ އެ ެނި ެން އެ ީ ކައުންސިލްތަކަށް
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެފައި ނުވާތީ އެ ީ ލިބިފައި ނުވާކަން
4.6

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތްތަކުން ކައުންސިލަށްދޭ މިންވަރު
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  81ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލް ބައިވެރިނުވެ ޤައުމީ

އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ އިދާރައެއް މެދުވެރިކޮށް އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީގެ ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމުކުރާ
ވަސީލަތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ

ުރި ާ ދާއިރާއަކަށްވެސް

ަމަ ަމަ އުޞޫލަކުން އެ އިދާރާއެއް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް

ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދޭންޖެ ޭނެއެވެ .މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮންނަ އަ ަރަށް ކައުންސިލަށް ދޭނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ވަޞީލަތްތަކުން ކައުންސިލަށް އެއްވެސް މިންވަރެއް ލިބެމުން ނުދާކަން .މިކަމުގެ ސަބަބުން
ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ބައެއް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭކަން ފާ ަގަކުރެވޭ

Page 38 of 51

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

ފަސްވަނަ ބައި
ޯދުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން

 5ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން

 5.1ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 3ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާގޮތުން އެ ކައުންސިލެއް

ިމެނޭ

ރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ކައުންސިލުން ޖަވާބުދާރީވާން ޖެ ޭނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ޝަކުވާ

ުށަ ަޅާނެ ނިޒާމު

ަމަޖެ ިފައިވަނީ ދެގޮތަކަށެވެ .އެއީ ލިއުމުންނާއި އަނގަބަ ުންނެވެ.

 .2ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަން.
 .3ޖަވާބުދާރީވުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވިނަމަވެސް  2ދުވަ ުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭކަން
 .4ބައެއް ކަންކަމުގައި ކައުންސިލާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަ ު ވަގުތުން ޖަވާބު ދެވެމުންދާކަން
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ކައުންސިލަށް

ުށަ ަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަނެ ޖަވާބުދާރީވާގޮތް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ރަގަޅުކަމަށް ދެކެމެވެ .އެ ެންނަމަވެސް
ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ

ުށަ ެޅުމުން އިދާރީގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި އެ އުސޫލު ކައުންސިލުން

ނިންމުމަށްފަ ު އެ ނިންމުމެއް ރައްޔިތުންނަށް އެނގިފައި އޮތުމަކީ މު ިއްމުކަމެއްކަމަށް ދެކެމެވެ.
 5.2ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން

ޯދުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެ ޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން

 .1އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނޫގެ

 23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާގޮތުން ރައްޔިތުންގެ

ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި މިގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް
ފޮނުވުން.
 .2އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  92ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން  5އަ ަރު ދުވަ ުގެ ރަށުގެ

ތަރައްޤީ ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި އާއްމު ކުރަންވާނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރަށުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު
 .2ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާ ލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު
 .3ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި މަޝްވަރާ

ޯދަމުން ގެންދާކަން

ޯދިފައިވާކަން

ޯދުމުގައި އެއްވެސް ގޮންޖެ ުމެއް ދިމާނުވާކަން

 .4ރައްޔިޔުންނާ މަޝްވަރާ ކުރަންޖެ ޭ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާކަން
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ަވަނަ ބައި
 6އަން ެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

 6.1އަން ެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 35ވަނަ މާއްދާގެ ( ) ގައިވާގޮތުން ކޮންމެ ރަށު

ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެ ރަށެއްގެ އަން ެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަން ެނުންގެ ކޮމިޓީއެއް
އޮންނަންވާނެއެވެ .މި ކޮމިޓީގައި

ިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ެދޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

މަތިންނެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1އަން ެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  19ނޮވެމްބަރ  2012ގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .2ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވަނީ  5މެމްބަރުން .ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް އިތުރު ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވޭ
 6.2އަން ެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލަމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 36ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން އަން ެނުން ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް

ިމެނެއެވެ.

( ) ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްވެ ިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެ ޭގޮތުން ރަށު ކައުންސިލަށް
ލަފާދިނުން
(ށ) ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި މުދާ މިލްކުކުރުމާއި ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި އެކިއެކި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްކުރުން
(ނ) ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުން
(ރ) އާމްދަނީ

ޯދުމަށާއި އަން ެނުން ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އެކިއެކި

(ބ) އަން ެނުންގެ

ަރަކާތްތައް

ިންގުން

ައޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

(ޅ) އަން ެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ

ޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

(ކ) ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަން ެނުން ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
(އ) މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރާ އަން ެނުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
(ވ) އަން ެނުންގެ ޞިއް ީ ޙާލަތު ރަގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
(މ) އަން ެނުންނާބެ ޭ މު ިއްމު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން
(ފ) ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެ ެއްޓުން
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ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ޢާއިލީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަން ެނުން
 .2ގެވެ ި އަނިޔާ

ޭލުންތެރި ކުރެވިފައިވާކަން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި

ުއްޓުވުމަށް ޕޮލި ާއި ރަށު ކައުންސިލާ އަން ެނުން ކޮމިޓިއާ ގުޅިގެން އެވެއާރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް

ިންގިފައިވާކަން
 .3ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާ ދެވިފައިވާކަން.
 .4ކޮމިޓީގެ މުދާ މިލްކުކުރުމާއި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތެއް
 .5އަން ެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ

ިންގިފައި ނުވާކަން

ޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވާކަން

 .6ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކޮށް ދަޢުވާ ލިބިގެންފައި ނުވާކަން
 .7ކޮމިޓީގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ތެލި ތަށި ސަމުސާ ،އޫ ފަދަތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުން ގެންދާކަން
 .8ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އަން ެނުން

ޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާކަން

 .9ރަށުގެ ކުނިގޮނޑުތައް ސާފުކޮށް ބަލަ ައްޓަމުން ގެންދާކަން
 .10ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ މުދަލުގެ ރެކޯޑް ބަލަ ައްޓަމުން ނުދާކަން
 .11ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ ފައިސާގެ

ިސާބުތައް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ބެލެ ެއްޓެމުން ނުދާކަން

 .12ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާތަކާއި މުދަލާއި ފައިސާއާބެ ޭ ރެކޯޑް ބަލަ ައްޓާ ލިއުންތައް

ުންނަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ

ދަށުގައި ނޫންކަން
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
 .1ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ މުދަލުގެ ރެކޯޑް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ބެލެ ެއްޓުމަކީ އަން ެނުން ތަރައްޤީއަށް
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށްވާތީ އެޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ދަންވަމެވެ.
 .2ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ ފައިސާގެ

ިސާބުތައް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަ ައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް

ދަންނަވަމެވެ.
 .3ކޮމިޓީގެ ލިއެކިއުންތަކަކީ އަން ެނުން ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ތަނެއްގައި
ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކޮމިޓީގެ ލިއެކިއުންތައް ބެ ެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް
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ުންނަންޖެ ޭ އެއްޗަކަށްނުވާތީ

ަމަޖެއްސަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.
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ަތްވަނަ ބައި
 7ކައުންސިލުން ވިޔަފާރިކުރުން

 7.1ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނޫ ފާސްވުމުގެ ކުރިން

ުރި ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި

މުދަލާއި ފައިސާ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ފެށުމުގެ ކުރިން

 139ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ިނގަމުންއައި ރަށު އޮފީސްތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ ޭ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މި

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާ ތާރީޚާ ަމައަށް

ުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްތަކުގައި

ފި ާރައާއި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުން

ުރި ފައިސާއާއި

ިންގަމުންއައި މަދްރަސާތަކާއި މަކްތަބުތަކާއި

ކްލާސްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި އިންޖީނުގެތަކާއި އެ ެނި ެން ވަޞީލަތްތައް މިޤާނޫނުގެދަށުން އުފައްދާ ރަށު ކައުންސިލް
އުފެދުމާއެކު ރަށު ކައުންސިލަށް ބަދަލުވީއެވެ .މިގޮތުން ރަށު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ުރި ތަކެތި ބަދަލުވާނީ ރަށު ކައުންސިލްގެ
ދަށަށެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މާރަންދޫ ކަލޭފާނު ޕްރީސްކޫލް
 7 .2ކަޅު ަން  5000ލީޓަރގެ
 1 .3ފައިބަރ ތާނގީ  1500ލީޓަރގެ
 7 .4ކަޅު ަން  2500ލީޓަރގެ
 .5ކާޑުގެއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއްގެ ފާރުގަނޑު
 276,928..02 .6ރުފިޔާ ( ދެލައްކަ
މި ތަކެތި

ަތްދި ަ ަ ާސް ނުވަސަތޭކަ އަށާވީސް ރުފިޔާ  /ދެލާރި )

ުރިކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވޭ

 7.2ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކާ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ
 .1އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އިޤްތިޞާދީ
އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި އާމްދަނީ
ކުރިއެރުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްތަކުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ
ަރާކަތްތައް

ިންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .އަދި

ޯދުމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަށާއި އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީގޮތުން

ޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކާއި ކުންފުނި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވްތަކާ ބައިވެރިވެ

ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ.
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ޯދުމަށް ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމާއި އިންވެސްޓްކުރުން

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
1

ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭސްފި ާރަ  2012ގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާކަން

2

ޤުރުއާން ކްލާ ެއް ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި  2013ގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާކަން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
1

މި ާރު އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ
ބެއްލެވުމަށްފަ ު އެ ެން ކަންކަމަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

 7.3ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކުގެ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިސާބުކިތާބު ބަލަ ައްޓާގޮތް
ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 88ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި

މުދާ ބަލަ ައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެ ެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފި ާރައަށް މުދާ ގަންނަ އިންވޮއިސް ޤަވާޢިދުން ފައިލްކޮށް ނުބަލަ ައްޓާކަން
 .2ވިޔަފާރި މުދާ ގަތްގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތުގައި ލިޔެ ބެލެ ެއްޓިފައިނެތް .ނަމަވެސް އެ ެނި ެން ގޮތްގޮތުން އެނގެންއޮވޭ.
ސްޓޮކް ބެލެ ެއްޓުން
 .1މާރަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފި ާރައިގެ ސްޓޮކް ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ

 31އޮކްޓޯބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށްކަން

ފާ ަގަ ކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މިތާރީޚްގެ ފަ ުންވެސް ބޭ ުގެ ސްޓޮކް ކައުންޓްކޮށްފައި ވާކަން ފާ ަގަކުރެވޭ.
 .2ސްޓޮކް ކައުންޓް ކުރެވޭގޮތް

ަރުދަނާ ނޫންކަން ފާ ަގަކުރެވޭ

 .3ފާމަސީއަށް ގެނެވޭ ބޭ ުގެ ސްޓޮކް ފިޔަވައި އެ ެނި ެން ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބަލަ ައްޓަނީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކަމަށްވާތީ
އެތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބެލެ ެއްޓޭކަން ފާ ަގަކުރެވޭ
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި ޚަރަދާބެ ޭ ލިއެކިއުންތައް ބަލަ ައްޓާގޮތް
 .1ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިއެކިއުންތައް ފުރި ަމަކޮށްގެންކަން ފާ ަގަކުރެވޭ .ނަމަބެސް
ކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރަމުންދަނީ އެންމެ ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީއެއްކަމަށް ވުމުން

ުރި ާ ޚަރަދުތައްވެސް

އެއް ރަޖިސްޓްރީއެއްގައެވެ.
 .2ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކާބެ ޭ ޚަރަދުކުރުމަށް ވަކި ވައުޗަރފޮތެއް ނުގެންގުޅޭކަން ފާ ަގަކުރެވޭ
ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ
ޗެކްރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަން
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ިމަނާފައިވަނީ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

އަތްމަތީ ފައިސާ ( ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ) ގެ
 .1ކައުންސިލުން

ިސާބުތައް

ިންގާ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފި ާރައިގައި ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ބަ ައްޓައިގެން ޚަރަދުކުރަމުން

ނުގެންދާކަން
 .2ބޭސްފި ާރައަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވަ ފައިސާ ނު ުންނަކަން
ފާ ަގަކުރެވޭ
ތިޖޫރީގައި ބަ ައްޓާ ފައިސާގެ

ިސާބު

 .1ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ބެ ެއްޓުމާއި ތިޖޫރީ ރިޕޯރޓް

ެދުމުގެ ކަންކަން ރަގަޅުކަމަށް ފާ ަގަކުރެވޭ

 .2ތިޖޫރީގައިނޫން ތަނެއްގައި ފައިސާ ނުބަ ައްޓާކަން ފާ ަގަކުރެވޭ
އާމްދަނީ ފައިސާ
ލިބޭފައިސާގެ ދުވަ ުފޮތް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔަނަމަވެސް ލިބޭ ފައިސާގެ މަސްދުވަ ުގެ ރިޕޯޓާއި އަ ަރު ދުވަ ުގެ ރިޕޯޓް
ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވާކަން.
ރީކޮންސްލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް
ކޮންމެ އަ ަރެއްގެ ޑިސެމްބަރމަ ު

ިސާބު ނިންމާއިރު ބޭންކުންދައްކާ ބާކިއާއި ވިޔަފާރި ފޮތުން ދައްކާބާކީ ދިމާވާގޮތަށް

ރީކޮންސްލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވާކަން
ަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ
މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  7.11ގައިވާގޮތަށް އައިޓަމްތައް ބައިކުރެވިގެން
މާލީ

ިސާބު ތައްޔާރުކުރުން

ކޮންމެ އަ ަރެއް ނިމުމުން ވިޔަފާރިތަކުގެ މާލީ
އޮޑިޓްކުރުން
ބޭސްފި ާރަ މި ާތަނަށް އޯޑިޓް ކޮށްފައެއްނުވޭ
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ަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެ ެއްޓެމުން ނުދާކަން

ިސާބު ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވާކަން

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 7.4ކައުންސިލުން ފީއާއި ކުލި ނެގެން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ބޭނުންވާ ފައިސާ

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 78ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތަށް

ޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަނޑައަޅައި ފީ ނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ނަގާ ފީ

ކަނޑއަޅަންވާނީ އެތަނެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަ ު ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
މިގޮތުން ނެގޭ ފީތަކަކީ؛
( ) ކަރަންޓް ޚިދުމަތަށް ނަގަންޖެ ޭ މަ ު ފީ
(ށ) ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް ނަގަންޖެ ޭ މަ ު ފީ
(ނ) ރަށު ފެންވަރުގައި ދެވޭ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތަށް ނެގޭ މަ ު ފީ
(ރ) ކުނި ޖަމާކޮށް ރައްކަތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް ނަގާ މަ ު ފީ
(ބ) ރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުގެ އަ ަރީ ފީ
(ޅ) އުޅަނދުފަ ަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ
(ކ) ކައުންސިލް ސަރަޙައްދުގައި އެއްޗެތި އުފައްދައި ވިއްކުމާއި ވިޔަފާރިއާއި ފި ާރައާއި މާރުކޭޓް ގޮޅީގެ އަ ަރީ ފީ
(އ) ޑައިވްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީ
(ވ) ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަ ައްދުތަކުގެ ކުލި ( ޤައުމީ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރަށް
ނަގާފައިވާ ބިންތަކުން ކައުންސިލަށް ކުއްޔެއް ނެގުމުގެ ބާރު ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ )
(މ) ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި
(ފ) ގޮއިފާލައްބާއާއި

ާ ަލާއި ގިރީގެ ކުލި

ިންނަފަދަ ތަންތަނުގެ ކުލި

(ދ) ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި
(ތ) ކަނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓްފަ ަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށާއި ސަރަޙައްދަށް ނެގޭ ކުލި
(ލ) ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމަށް ނަގާ ކުލި ( ފައްތިއާ މުދާއަރުވާ ބޭލުން )
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
މިދަންނަވާ ކަންކަމަށާއި ތަންތަނަށް ކުލި ކައުންސިލުން ނަގަމުންދާކަން
 .1ބިމު ކުލި
 .2ގޮއިފާލައްބަ

ިންނަފަދަ ތަންތަނުގެ ކުލި

 .3ވިޔަފާރި ފީ
 .4ޕްރީސްކޫލް ފީ
 .5ޤުރުއާން ކްލާ ުގެ ފީ
 .6ބަނދަރުގައި

ުންނަ އޮޑިދޯނިފަ ަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ދޫކުރާ ކަރަންޓްގެ ކަނެކްޝަން ފީ

 .7ކައުންސިލުން ނަގަމުންދާ ފީއާއި ކުލި ނެގޭނެ އުޞޫލު
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ެދިފައިވޭ އަދި އެއަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާކަން

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 7.5ރައްޔިތުންގެ މުދާ ވިއްކުމާއި ބަދަލުކުރުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 79ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

ުންނަ ރައްޔިތުންގެ މުދާ ވިއްކުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިޞޭ
ފައިސާ ބެލެވޭނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ކައުންސިލުން ވިއްކާ އަދި ބަދަލުކޮށްފައި ނުވާކަން
 7.6ކައުންސިލުން

ުޅުވާފައިވާ ފަންޑުތައް

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ
ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް

ިންގުމުގެ ޤާނޫނޫގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގައިވާ ގޮތުގުން ތަރައްޤީގެ

ޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ

ަރަކާތްތައް

ުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ

ިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ

ައްޤުތަކާއި މަސްލަ ަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް

ުށަ ެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު އުފެއްދުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 2011ގައި

 .1މާރަންދޫ ކައުންސިލް މާރަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް

ުޅުވިކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން

ފޮނުއްވާފައިވާ ލިއުން ފިޔަވައި އެ ފަންޑާގުޅޭ ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި ލިއުންތައް ފެންނަން ނެތްކަން ފާ ަގަކުރެވެއެވެ .އަދި
ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ލިއުންތައް ބެލެ ެއްޓުމާ ބެ ޭގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުނަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތްކަން
ފާ ަގަކުރެވޭ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ ޓްރަސްޓް ފަންޑާބެ ޭ ކަންކަން
އިދާރާތަކުން

ަރުދަނާކޮށް

ިންގުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެ ޭ

ޯއްދަވައި އެމަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް އޮޅުން ފިލުވައި ދެއްވަން ފެންނަވާ ަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ރަށުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަންޑުތައް
ރަށުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަންޑެއް މިވަގުތަކު ނެތް
 7.7ކައުންސިލުން ލޯނުނެގުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 83ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކުންނާއި އެ ެނި ެން މާލީ އިދާރާތަކުން
ލޯނު ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .ކައުންސިލުން ނަގާ ލޯނުތަކަށް ދައްކަންޖެ ޭ ފައިސާ ކުރިއަށް
އޮންނަ އަ ަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
މާރަންދޫ ކައުންސިލުން ލޯނެއް ނަގާފައި ނުވާކަން
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ިމަނަންޖެ ެއެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 7.8ކައުންސިލުން އެ ެން ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ދިނުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 85ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް އެއަ ަރަކަށް ލިބޭ

އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ކަނޑައި ބާކީ ުންނަ ފައިސާ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެމަތިން އެ ެން 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 ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
މާރަންދޫ ކައުންސިލުން އެ ެން ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައެއް ނުވޭ
 7.9އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ތަންތަން
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލަމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

އެފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް
ިންގުމަށްފަ ު އަނބުރާ ކައުންސިލާ
ަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުގެމަތިން

 86ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން

ަދައި ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން އެ ވަޞީލަތެއް

ަވާލުކުރާގޮތަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި

މަގު ނުވަތަ ބަނދަރުފަދަ މަޝްރޫޢުތައް

ެދުން

ިމެނިފައިވާ

ޮޓާ ގެސްޓް ައުސް ފާލަން

ިންގުމަށް ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އެގްރީމެންޓްކޮށް

ަދާ ތަންތަނަކީ ކައުންސިލްގެ ތަންތަނެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލްތަކާއި އަމިއްލަ

ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވޭ މުއާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ޓީމަށް ފާގަ ަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
އަމިއްލަ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރެވޭ
 7.10ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވުނު ޖުމްލަ ފައިސާ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 94ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް

ިނގާއަ ަރު ލިބޭ އާމްދަނީގެ  ( 5ފަ ެއް ) އިންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރަން
ވާނެއެވެ .މިފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނީ ކުރިއަށްއޮތް އަ ަރުތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށެވެ.
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔަރުކުރެވިފައި ނެތުމުން ރިޒަރވުގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންވަރު އެގެން ނެތުމުން ރިޒަރވުގެ ގޮތުގައި ބަ ައްޓާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ބަލާފައިވަނީ ކޮންމެ އަ ަރެއް ނިމުމުން ބަޖެޓް
ޚަރަދުކުރުމަށްފަ ު ބާކީވެފައިވާ ފައިސާއަށް ބަލައިގެންނެވެ .އެ ެންކަމުން
ނެތެވެ.
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 2014ވަނައަ ަރު ނުނިމޭތީ ބާކީ އެނގޭކަށް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 2011 .1ވަނައަ ަރު ރިޒަރވުގެ ގޮތުގައި ބެ ެއްޓުނު ފައިސާގެ އިންސައްތަ 25%
 2012 .2ވަނައަ ަރު ރިޒަރވުގެ ގޮތުގައި ބެ ެއްޓުނު ފައިސާގެ އިންސައްތަ 13%
 2013 .3ވަނައަ ަރު ރިޒަރވުގެ ގޮތުގައި ބެ ެއްޓުނު ފައިސާގެ އިންސައްތަ 11%
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ިންގުމުގެ ޤާނޫނޫގެ  94ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލަށް

ިންގާ އަ ަރު

ލިބޭ އާމްދަނީގެ  ( 5ފަ ެއް ) އިންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ރިޒަރވުގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރަން ޖެ ެއެވެ .ވީމާ
މި ޤާނޫނުގައި ވާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

އަށްވަނަ ބައި
 8ކުރިމަގަށް ރޭވުމާއި ނަތީޖާ ޙާސިލުކުރުން
 8.1ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލުން  ( 05ފަ ެއް ) އަ ަރު ދުވަ ިގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވާކަން
 .2ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ

ޯދާފައިވާކަން

 .3ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން

ިމަނައިގެންކަން

 8.2ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރުން
ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ކައުންސިލްގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ލިބުނު މިންވަރަކުން ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައް ތަންފީޒްކުރުމަށް މަސައްކަތް
ކުރެވިފައިވާކަން
 .2މައިގަޑު ގޮތެއްގައި ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެ ުމަކީ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަންކަމަށް ފާ ަގަ ކުރެވޭ
 .3ޕްލޭންގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒް ކުރެވޭނީ ސަރުކާރުން މާލީ އެ ީތެރިކަން ދެއްވައިގެންކަން
 8.3ޕްލޭންގައި

ިމަނާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ދެނެގަތުން

ޓީމަށް ފާ ަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ޕްލޭންގައި

ިމަނާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ދެނެގަތުމަށް މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވާރކެއް

 .2ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ޕްލޭން ރިވިއުކުރަމުންދާކަން
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ެދިފައި ނުވާކަން

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

 9ނިންމުން
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

ިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ

ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ދިމިޤްރާތީ އަދި ޖާވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަ ިކޮށް
އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ޘަޤާފީގޮތުން ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ
ފެންވަރު މަތިކޮށް ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބޭނެމަގު ފަ ިކޮށްދީ
ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ.
މި ބޭނުން ޙާސިލްކުރުމަށް ދިވެ ިރާއްޖޭގެ ޖުމް ޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ
ގޮތުގެމަތިން ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

 ( 8އަށެއް ) ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ިންގުމަށްޓަކައި އުފައްދަންޖެ ޭ އިދާރާތަކާއި މަޤާމްތަކާއި

ކައުންސިލްތައް އުފައްދައި މި ބަޔާންކުރެވުނު އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލްތަކާއި މަޤާމްތަކުގެ ސިފަތަކާއި އިޙްތިސާސް
ިންގުމުގެ

ކަނޑައަޅައި މިކަމާބެ ޭ އެންމެ ާ އުޞޫލްތައް ބަޔާންކޮށް ދިވެ ިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ޤާނޫނު ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް

ިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ބަޔާންކުރާ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލުން ވޭތުވެދިޔަ
ކުރައްވާފައިވާކަން ފާ ަގަކުރަމެވެ .އަދި
ބައްޓަންކުރާ ގޮތުގެ

 3އަ ަރު ދުވަ ުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް

ަމަ އެއާއެކު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ކުރިމަގު

 ( 5ފަ ެއް ) އަ ަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައި

ވީނަމަވެސް އަދި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް

ާސިލްކުރަން

ބޭނުންވި ނަމަވެސް ވަޞީލަތްތަކާއި ތަނުގެ ޖާގަ ދަތިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ފާ ަގަ ކުރެވެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން އިތުރަށް ތަމްރީންކޮށް ޤާބިލް ބަޔަކަށް

ެދުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދޭންޖެ ެއެވެ .މިގޮތުން

ކައުންސިލަށް ތަމްރީން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ އެދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މު ިއްމުކަން
ބޮޑުކަމަށް ފާ ަގަކުރަމެވެ .އަދި މިކަމަށްޓަކައި ސިވިލްސަރވިސް އިންސިޓިއުޓާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ކަނޑއަޅާ ބަޖެޓްގެ ތާށިކަންވެސް އެއީ ބޮޑު ގޮންޖެ ުމެއްކަމަށް ކައުންސިލުން ފާ ަގަކުރެއްވިއެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ  3އަ ަރު ދުވަ ުތެރޭ ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލުން ދިނުމަށް
ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތަށް ބަލާއިރު ވަރަށްވެސް ކުޑަ ބަޖެޓެކެވެ .ވީމާ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ބޮޑުކުރުމަށް ކަމާބެ ޭ ފަރާތްތަކަށް
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ުށަ ަޅަން ޖެ ެއެވެ .ކަންމި ެން

ޯދައި

ުރިނަމަވެސް މާރަންދޫ ކައުންސިލް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2014

އިދާރާއިން ވޭތުވެދިޔަ

 3އަ ަރު ދުވަ ުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް އިދާރީގޮތުން ދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތާމެދު ތިލަދުންމަތީ

އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން

ިތް ަމަޖެ ޭކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާ ަގަ ކުރަމެވެ.

 22ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436
 13ޖަނަވަރީ
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