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 ތަޢާރަފް 

(   7/ 2010ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  މި ރިޕޯރޓަކީ،  
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކައުންސިލެއް ނިސްަބތްވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމުގެ އެންމެ   6  ގެ

މިޤާނޫގެ   އަދި  ވީހިނދު،  ކައުންސިލްކަމަށް  އަތޮޅު  ހިމެނޭ  އަތޮޅެއް  އެ  ގައިވާ   8އިސްފަރާތަކީ  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
ހި ކައުންސިލްތަކުން  ރަށު  ބެލުމާއި،  ޙަންގާ  ގޮތުގެމަތިން  ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާ  ކައުންސިލްތައް  ވިލަރެސްކުރުމާއި  ރަކާތްތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޒ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު    8މި ޤާނޫނުގެ    ހަމަ  އަދި
ޤާނޫ  ދިޔަ  ދެންނެވި  އެގޮތުގެމަތިން  ެބލުމަކީ  ކަމަކަށްވާތީ  މަތިކޮށްފައިވާ  މިއިދާރާއާ  އުތުރުުބރީ  ނުން    ދިއްދޫތިލަދުންމަތީ 

 އިދާރާ މޮނިޓަރ ކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލި ރިޕޯޓެކެވެ. ކައުންސިލްގެ

އުތުރުުބރީ   އިދާރީ   ދިއްދޫތިލަދުންމަތީ  ކައުންސިލްގެ  ބަލާފައިވާނީ  މޮނިޓަރކޮށް  އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ 
ކައުންސިލުން  ކަންތަ މުއާމަލާތްތަކާއި،  އެންމެހައި  ފައިސާއާެބހޭ  ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް  އްތަކާއި  ދެމުންގެންދާ 

ޤަވާޢިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި  ގޮތުގެމަތިންދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއްގޮތްވާ  ލާމަރުކަޒީ  ދީފައި    މީގެއިތުރުން  އަދި  ެބލުމެވެ.  ވޭތޯ 
ކައުންސިލްތަކުން   ރަށު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ތާރީޚްތަކުގައި، ރިޕޯރޕްލޭންތަކާއި،  ފޮނުވަން  ފޮނުވަންޖެހޭ   ޓްތައް 

 ގައި ަބލާފައި ވާނެއެވެ.ވެސް މި މޮނިޓަރިންގ ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާފައިވޭތޯ

މޮނިޓަރކައުންސި  ދިއްދޫ   އުތުރުުބރީ  ތިލަދުންމަތީ އިދާރާ  ގޮތެއްގައި  ،ކުރުމުގައި  ލްގެ   މައިގަނޑު 
ތުގެ އިދާރާއިން ދެއްވި މަޢުލޫމާ ނަންހުރި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށާއި،  ންތަކުން ފެން ޔުކިޔެލި  ވަނަ އަހަރުގެ  2020  ފައިވާނީަބލާ

މަ  2021  މީގެއިތުރުން  އަދިމައްޗަށެވެ.   މައްސަލަތަކުގެ  މުހިންމު  ަބއެއް  ފާހަގަކުރެވުނު  އަހަރު  ވެސް   އްޗަށްވަނަ 
  ޔަތްކޮށްފައި ވާނެއެވެ.ޢާރި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު   ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މޮނިޓަރކޮށްފައިވަނީ،  ދިއްދޫތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ  
   ޓީމަކުންނެވެ.ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި މޮނިޓަރިންގ 

 

 ދިވެހިރާއްޖެ ހއ. ދިއްދޫ،  



 2020ކައުްނސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ

 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 3 ޞަފްޙާ

 ކައުންސިލް ހިންުގން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން   21އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  
ސިޓީކައުންސިލެއް   ދަށުން  މިޤާނޫނުގެ  ތެރެއިން،  ރަށްރަށުގެ  ހިންގާނީ ދިރިއުޅޭ  ރަށެއް  ކޮންމެ  ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާ 

އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހއ.ދިއްދޫ    އެހެންކަމުން،  އިންތިޚާުބކުރާ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.  އެކަމަށްޓަކައި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން 
 ކައުންސިލުންނެވެ. ދިއްދޫ އުތުރުުބރީތިލަދުންމަތީ ޚާުބ ކުރެވިފައިވާ، ތިއިންހިންގާ ބަލަހައްޓަނީ 

 ކައުންސިލްެގ ރައީސްެގ ާވޖިބުތައް ރަށު 

  30ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ    8އަށް    (2010/7ޤާނޫނު )އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  
 މާއްދާގައި ަބޔާން ކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް:ވަނަ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޛު ކުރުން.)ހ( ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން. )ށ( 

ފައި)ނ(   ޕްލޭނާއި  ތަރައްޤީގެ  އެކަށައަޅާ  ކައުންސިލުން  ހާސިލްކުރުމަށް  މަޤްޞަދުތައް  ޕްލޭންގެ  ކައުންސިލްގެ  ނޭންޝަލް 
 މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ަބއްޓަންކުރުން. 

ސެކްޝަންތަކާއި)ރ(   ޑިވިޜަންތަކާއި  އެކުލަވާލައި،  އޮނިގަނޑު  އިދާރާގެ  މަތިން  މަޝްވަރާގެ  ނިޓްތަކުގެ  ޔު  ކައުންސިލްގެ 
 މަސައްކަތް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުން.

 ލްގެ ޖަލްސާތައް ޤަވާޢިދުން ޭބއްވުމާއި ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން. ކައުންސި)ބ( 

 ރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން. ޙަކައުންސިލްގެ )ޅ( 

ތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، ޢާންމުކުރަންޖެހޭ  ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަން ލާޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާ)ކ(  
 ނިންމުންތައް ޢާންމުކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 ސީލުކުރުން.ހޭ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލް ތަމުކުރަންޖެކައުންސިލް ތަމްސީލު )އ( 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުން. ދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ)ވ( ކައުންސިލް ހިނގަމުން

ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު ތަކާ  )މ( ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު 
 ކަށަވަރުކުރުން. އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

 ން ރައްޔިތުންނަށާއި، މަސްއޫލު އިދާރާތަކަށް ޖަވާުބދާރީވުން. އަދި )ފ( ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެ

 )ދ( ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަންކުރުން. 



 2020ކައުްނސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ

 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 4 ޞަފްޙާ

 

 ބަރުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތުން މެރަށު ކައުންސިލް 

  32ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނުގެ    8( އަށް  2010/7ޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ
 ނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެމްަބރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް.ވަ

މެން  ކައުންސިލް  ނިސްަބ)ހ(  ދިމާވާަބރު  ރައްޔިތުންނަށް  ރަށު  ސަމާ  ތްވާ  ކައުންސިލްގެ  ގެނައުމާއި،  ދަތިތައް  ލުކަމަށް 
 އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 )ށ( ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ަބއިވެރިވުން.

 )ނ( ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން.

ަބޖެޓް  ސަޕްލިމެންޓްރީ  ަބޖެޓާއި  އަހަރީ  ތާވަލާއި  މަސައްކަތު  އަހަރީ  ޕްލޭންތަކާއި  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ކައުންސިލުން  )ރ( 
 އަދި ؛ އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ަބއިވެރިވުން

 ސައްކަތްކުރުން.ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން މައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ )ބ( ކަ

 

 ބަރުންެގ ސުލޫކީ މިންަގނޑު ންކައުންސިލް މެ

  131ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ    8( އަށް  2010/7އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )
މާއްދާގައި   މެވަނަ  ކައުންސިލުތަކުގެ  އަންނަނިވި ންަބޔާންކުރެވިފައިވާ  މީހުންނަކީ  އިންތިޚާުބކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ަބރުންގެ 

 ލުތައް ނަގަހައްޓާނެ މީހުންކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.ޞޫއު މާއެކު، އެހިތު ކޮށްއުޞޫލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރި

 )ހ( ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ަބޔަކަށްވުން. 

ވަފާތެރިކަ އިޚްލާސްތެރިކަމާއި  ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި  ކާމިޔާުބކަމާއެކު  ތަސައްވުރު  ކައުންސިލްގެ  މަސައްކަތްކުރާ  )ށ(  މާއެކު 
 ަބޔަކަށްވުން. 

އަުބރުވެރިކަމާއެކު ކައުންސިލް   )ނ( ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ މީހުންނާ މުއާމަލާތު ކުރުމުގައި އިޚްލާސްތެރިކަމާއި 
 ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ހަމަތަކުގެ ތެރޭގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ ަބޔަކަށްވުން.

ހިފަހައްޓާ   )ރ( އުޞޫލުތައް  ހަމަތަކާއި  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ގޮތުން  ދެމެހެއްޓުމުގެ  ޤަދަރު  ހައިސިއްޔަތާއި  ކައުންސިލްގެ 
 ަބޔަކަށްވުން. 

 )ބ( ކައުންސިލް ެބލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ރައްކާތެރިވާ ަބޔަކަށްވުން.



 2020ކައުްނސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ

 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 5 ޞަފްޙާ

ތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އިޤްތިސާދުކުރުމާއެކު، އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި )ޅ( ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަ
 އެއްޗެހި ބޭނުންކުރާ ަބޔަކަށްވުން.   ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ނުވަތަ ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ޭބނުންތަކަށް އެ

 ކަށްވުން.)ކ( ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީ ވަގުތުތައް، ރަސްމީ ވާޖިުބތައް އަދާކުރުމަށް ހޭދަކުރާ ަބޔަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020ކައުްނސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ

 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 6 ޞަފްޙާ

ގައި ފާހަގަކުރެވުނު  ގމޮނިޓަރިން  ވަނަ އަހަރު  2020  ގެއިދާރާ ކައުންސިލް ދިއްދޫތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 
 މައްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް 

 

 އިސްލާޙުކުރުމަށް ލަފާދިން ގޮތް މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް މައްސަލަ #
ޕްލޭނު 1 ސިލް ޙާ  ންތަރައްޤީގެ 

  ރެވުނު މިންވަރުކު
 

ކުރެވިފައިވަނީ  ޙާޞިލް  ޕްލޭނުން  ތަރައްޤީގެ 
 އެވެ. 30އެންމެ %

ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް 
އަމާޒުކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި 
މިންވަރު  ޙާޞިލުވާ  ޕްލޭނުން  އެ 

 މަސައްކަތްކުރެއްވުންއިތުރުކުރުމަށް 
 

އުފެދޭ   2 ކުނި ރަށުގައި 
ނިޒާމު  ނައްތާލުމުގެ 

 ކުރުންޤާއިމު

ކުނިކޮށްޓެއް ސަރަޙައްދުގައި   ދެކުނު 
ބެލެހެއްޓެވުމަށް  ހެދިފައިވެއެވެ.   ކޮށި  ކުނި 

 ،ޕްލާސްޓިކް ދަގަނޑާއި،މުވައްޒަފެއް ހުރެއެވެ.  
ވަކިކުރެވިފައިވެއެވެ.  ާބވަތްތައް  ފަދަ  ިބއްލޫރި 

އިންތިޒާމެއްގެ ޚާއްޞަ  ތެރެއިން  ނަމަވެސް 
މިތަކެތި ނަންތާލެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމް 

 ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 

ނިޒާމެއް   ރަނގަޅު  ނަންތާލެވޭނެ  ކުނި 
 .ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުންޤާއިމް

ފެންވަރުގައި   3 ލައިްބރަރީ ރަށު 
 ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން 

ޤާއިމުކޮށްފައެއް ކަ ލައިްބރަރީއެއް  އުންސިލުން 
ިބމެއް   ނުހުރެއެވެ. އެޅުމަށް  ލައިުބރަރީ 

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.  
ޤާއިމު ިބމެއް  ކުރުމަށް  ލައިްބރަރީއެއް 

އެއްވެސް  ނަމަވެސް  ކަނޑައެޅިފައިވީ 
 ގައި ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.މަސައްކަތެއް އެިބމު

 

ކައުންސިލަށް މިކަމަކީ   ޤާނޫނުން 
ކަމަކަށްވާތީ   މިކަން ލާޒިމްކުރާ 

އިތުރު  ވުރެ  މިހާރަށް  ކުރެއްވުމަށް 
 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުން.

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  4
ޙަރަކާތެއް   އެއްވެސް 
ހިންގާފައިވޭތޯ  ކައުންސިލުން 

  ބެލުން.

ހިންގާފަ  ޙަރަކާތެއް  ނުވާކަމަށް   އިއެފަދަ  
 ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި. 

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ 
ގޮތުން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން 
ކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރި  ރައްޔިތުން 

 .ންއްވުކުރެ މަސައްކަތް
 

ނުރައްކަލުގެ   5 ކުއްލި 
ހާދިސާތަކުގައި  ހާލަތްތަކުގައާއި 
ޓީމްތައް  އެހީތެރިވާނެ 

 އުފެއްދުން.
 

ތަމްރީނު    30 ފައިޓިންގއަށް  ފަޔަރ  މީހުން 
ކޮށްފައިވެއެވެ. އިތުރު ކަމަކަށް މީހުން ތަމްރީން  

 ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ހާލަތްތަކުގައާއި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި 
ޓީމުތައް  އެހީތެރިވާނެ  ހާދިސާތަކުގައި 

 .ވާލެއްވުންއެކުލަ



 2020ކައުްނސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ

 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 7 ޞަފްޙާ

ނުރައްކަލުގެ   6 ކުއްލި 
ޙާދިސާތައް  ހާލަތްތަކުގައާއި 
ކައުންސިލުން  ދިމާވުމުން 

އުޞޫލު އެކުލަވާލާ   ޢަމަލުކުރާނެ
  ޢާންމުކުރުން

 

ލަތްތަކުގައާއި ޙާދިސާތައް  ޙާކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  
ޢަމަލުކުރާނެ   ކައުންސިލުން  ދިމާވުމުން 

ޢާންމުކުރެވިފައެއް   ތައްއުޞޫލު އެކުލަވާލާ 
 ނުވެއެވެ.

ޙާލަތުގައި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި 
އުޞޫލެއް  ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ  އެހީތެރިކަން 

 އެކުލަވާލައްވާ ޢާންމު ކުރެއްވުން

ޮބޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމާއި އަދި  7
ކުރުމުގެ  މަތި  ފެންވަރު  ފަންނީ 
ރާވާ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ގޮތުން 

   ހިންގުން

ފަންނީ  ޮބ އަދި  ތަޢުލީމާއި  މީހުންގެ  ޑެތި 
ޕްރޮގްރާމްތައް   ކުރުމުގެ  މަތި  -ކޮވިޑްފެންވަރު 

ކަމަށް  19 ނުހިންގޭ  ސަަބުބން   ގެ 
 އެވެ.ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި

ލާޒިމް  ކައުންސިލަށް  ޤާނޫނުން 
އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނުތަކާ  ވާތީ  ކުރާކަމަކަށް 

ތަޢުލީމާއި  ގޮތުގެމަތިން މީހުންގެ   ޮބޑެތި 
ކުރުމުގެ   މަތި  ފެންވަރު  ފަންނީ  އަދި 

އެކިއެކި  ގޮތުން   ކުރެވި  މަޝްވަރާ 
އިންތިޒާމު ޕްރޮގްރާ ހިންގޭނެ  ރާވާ  ތައް 

 .ހަމަޖެއްސެވުން
 

ިބދޭސީންގެ  8 އުޅޭ  ރަށުގައި 
   ބެލެހެއްޓުންދަފުތަރު 

އެކްސެލް   ދަފުތަރު  ިބދޭސީންގެ  އުޅޭ  ރަށުގައި 
އަޕްޑޭޓްކޮށް   ބަލަހައްޓަމުން  ޝީޓްގައި 

މަޢުލޫމާތު   ކައުންސިލުން  ގެންދާކަމަށް 
ސަރުކާރުގެ    ދެއްވިއެވެ. ހުންނަ  ދިއްދޫގައި 

ފުރިހަމަކޮށް  މަޢުލޫމާތު  މުއައްސަސާތަކުގެ 
ެބލެހެއްޓިފައި ވީނަމަވެސް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން 
އެއްކޮށް  މަޢުލޫމާތު  ިބދޭސީންގެ  ގެންގުޅޭ 

 ފުރިހަމަ ނުކުރެވިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ.
 

ފުރިހަމައަށް  ދަފުތަރު  ިބދޭސީންގެ 
ހުރިހާ  އުޅޭ  ރަށުގައި  އެކުލަވާލެއްވުމަށް 
އެއްކުރައްވާ    މަޢުލޫމާތު  ިބދޭސީންގެ 

 . ދަފުތަރު  އެކުލަވާލެއްވުން

ފެުބރުއަރީ  9 އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ 
ދުވަހުގެ   28މަހުގެ   ވަނަ 

އަހަރު   ވޭތުވެދިޔަ  ކުރިން 
ހިސާުބ  މާލީ    ކައުންސިލްގެ 

 . ފޮނުވުން
 

ހިސާުބ    2019 މާލީ  އަހަރުގެ   2020ވަނަ 
 ގައި ފޮނުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފޮނުވުމަށް  ހިސާުބ  މާލީ 
 .ތާރީޚަށް ފޮނުވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން

10 
 
 

މަސައްކަތް   މުވައްޒަފުންގެ 
ރެކޯޑް   މޮނިޓަރކުރުމާއި 

 . ބެލެހެއްޓުން

ރާވައި،  މަސައްކަތް  ކައުންސިލްގެ 
ހުރެއެވެ.  މުވައްޒަފަ ޙަވާލުކޮށްފައި  ނުންނާ 

އެ  ދިއުމުން  ޗުއްޓީގައި  މުވައްޒަފަކު  ނަމަވެސް 
އެ މަސައްކަތް  ކުރަމުންދިޔަ  ހެން މުވައްޒަފު 

ޙަވާލުކުރުމަށް ލިމުވައްޒަފަކާ  ކޮޕީ  އުފަހު  މުގެ 
ފައިލްގައި   ފަހަރު  ޕާރސަނަލް  ފައިލް  ަބއެއް 

 .ކޮށްފައެއް ނުހުރެއެވެ

ދިއުމުން  ޗުއްޓީއަށް  މުވައްޒަފަކު 
މަސައްކަތް  ކުރަމުންދިޔަ  އެމުވައްޒަފު 
ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް  މުވައްޒަފަކާ  އެހެން 
ޙަވާލު   މަސައްކަތް  ކޮޕީ  ލިއުމުގެ  ފަހު 
ކުރެއްވި މުވައްޒަފުގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައި 

 . ޤަވާޢިދުން ފައިލްކުރެއްވުން



 2020ކައުްނސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ

 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 8 ޞަފްޙާ

ތަރައްޤީގެ   11 ކައުންސިލްގެ 
ފައިނޭން ޕްލޭން   ޝަލްޕްލޭނާއި 

 ޙިއްޞާ  ރައްޔިތުންނަށް
 ؟ ކޮށްފައިވޭތޯ

ޕްލޭން  ފައިނޭންސް  ޕްލޭނާއި  ތަރައްޤީގެ 
 ފައެއް ނުވެއެވެ.ރައްޔިތުންނަށް ޙިއްޞާކޮށް

ޕްލޭން   ފައިނޭންސް  ޕްލޭނާއި  ތަރައްޤީގެ 
ރައްޔިތުންނަށް  ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ފަހު  

ަބޔާން   މަކީކުރުޙިއްޞާ ޤާނޫނުގައި 
އެގޮތަށް  އެކަން  ވާތީ  ކަމަކަށް  ކޮށްފައިވާ 

 .ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން
 

ތަރައްޤީގެ  12 ކައުންސިލުން 
ރާވާ   ޙަރަކާތްތައް  އެކިއެކި 
އަމިއްލަ  ހިންގުމުގައި 
ޖަމްޢިއްޔާ  ކުންފުނިތަކާއި 
ފުޅާކޮށް  ދައުރު  ޖަމާޢަތްތަކުގެ 
ަބއިވެރިވުން  އެފަރާތްތަކުގެ 

ކައުންސިލުން ހޯދަ ން 
 މަސައްކަތްކޮށްފައި ވޭތޯބެލުން 

  

މަސައްކަތް   އެކު  ޖަމާޢަތްތަކާއި  ޖަމްޢިއްޔާ 
ަބއިވެރިވުން   .ކުރައްވާފައިވޭ އެފަރާތްތަކުގެ 

ކައުންސިލުން   ކުރައްވާފައި  ހޯދަން  މަސައްކަތް 
 ވެސް ވެއެވެ. 

 

ރާވާ  ޙަރަކާތްތައް  އެކިއެކި  ތަރައްޤީގެ 
ކުންފުނިތަކާއި  އަމިއްލަ  ހިންގުމުގައި 
ދައުރު   ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ޖަމްޢިއްޔާ 

އެފަރާތްތަކުގެ މިހާރަށްވުރެ   ފުޅާކޮށް 
ކައުންސިލުން ހޯދަން   ަބއިވެރިވުން 

 މަސައްކަތްކުރެއްވުން

މަސައްކަތާމެދު   13 މުވައްޒަފުންގެ 
އިސް   ވެރިޔާ ޔުނިޓްތަކުގެ 

 . ދެކޭގޮތް ަބޔާންކުރުން

ކުރަމުންގެންދަނީ   މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުން 
ކަމަށްއިޚުލާޞްތެރިކަމާރަނގަޅަށް،    އެކު 

ދެއްވި. މަދުވުމާއި،    މަޢުލޫމާތު  މުވައްޒަފުން 
މުވައްޒަފުންގެ  ސަަބުބން  ދަތިކަމުގެ  ޖާގައިގެ 
ދަތިވާކަމަށް  ވަރަށްޮބޑަށް  މަސައްކަތްތަކަށް 

 މަޢުލޫމާތުދެއްވި. 
 

މަސައްކަތް  މަދުވުމުން  މުވައްޒަފުން 
ހައްލުކުރުމަށާއި، މައްސަލަ   ލަސްވާ 

ހައްލުކުރުމަށް  ދަތިކަން   ޖާގައިގެ 
ދެ  ސަމާލުކަމެއް  އްވައިގެން ޚާއްޞަ 

 އެމަސައްކަތް ކުރެއްވުން. 

ގުޅޭގޮތުން   14 މަސައްކަތާ  އިދާރާގެ 
ސްޓާރފް   މަޝްވަރާކުރުމަށް 
ގެންދޭތޯ  ާބއްވަމުން  މީޓިންގ 

   ބެލުން

ޭބއްވިފަ  2020 އެންމެ ވަނައަހަރު  ވަނީ  އި 
މީޓިންގ މަޢޫލޫމާތު    އެއްސްޓާރފް  ކަމަށް 

 .ދެއްވި

މަސައްކަތް ހަރުދަނާ އިދާރާގެ  ތައް 
މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރުމަށްޓަކައި  

މީޓިންގ ތާވަލުކުރެވިގެން ސްޓާރފް  ތައް 
ހަމަޖައްސަވާ   އިންތިޒާމު  ޭބއްވޭނެ 

 . ޤަވާޢިދުން މީޓިންގތައް ޭބއްވުން
 

ސްޓޮކް   15 ކައުންސިލްގެ 
    .ބަލަހައްޓާތޯ ބެލުން

ޝީޓްގައި   އެކްސެލް  ސްޓޮކް  ކައުންސިލްގެ 
ނަމަވެސް   ގެންދެއެވެ.  ބަލަހައްޓަމުން 

ދިމަލެއް ތަކެތި  ަބއެއް  ނުވޭ.   ސްޓޮކްގައިހުރި 
ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރާ ަބއެއް ޝީޓްގައި ވެސް 
ހުންނަކަން   ނުކުރައްވާ  ސޮއި  މުވައްޒަފުން 

 ފާހަގަ ކުރެވޭ.
 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން   ޤަވާޢިދުތަކާއި 
ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން  ލިޔެކިޔުންތައް 
މަސައްކަތް  ބެލެހެއްޓެވުމުގެ  ސްޓޮކް 

 .ކުރެއްވުން

ނުކައުންސިލަށް އެކި ފަރާތްތަކުން  16 އަރުވާފައައް  ސްޓޮކަށް  ތަކެތި  އެހީގެ .  ވެއެވެއެފަދަ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  ކައުންސިލަށް 



 2020ކައުްނސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ

 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 9 ޞަފްޙާ

ތަކެތި  ލިޭބ  ގޮތުގައި  އެހީގެ 
ގެންދަނީ  ކުރަމުން  ބޭނުން 
ހިމަނައިގެންތޯ  ސްޓޮކުގައި 

   ބެލުން
 

މިސްކިތްތަކަށް   ތަކެތި  އެގޮތުން  ހަދިޔާކުރާ 
 ސްޓޮކަށް ނާރުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ތަކެ ލިޭބ  ސްޓޮކް  ގޮތުގައި  ވެސް  އްޗަކީ 
ވާތީ  ކަމަށް  ތަކެތި  ޖެހޭ  ބަލަހައްޓަން 

 .ކުރެއްވުން އެގޮތަށް އެކަން

  2.5ރުފިޔާއާއި    35,000 17
މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދު އަގުގެ  
ިބޑަށް  ނުކޮށް  އިޢުލާން  މުދާ 
ހޯދާފައިވޭތޯ  ނުލާ  ހުޅުވާ 

    .ބެލުން

ޤަވާޢިދުގެ   ގައި   10.16މާލިއްޔަތު  )ށ(  ގެ 
އިވެލު ރިޕޯޓް ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އޭޝަން 

 ތައްޔާރުކޮށްފައެއް ނުވޭ.

ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް  މާލިއްޔަތު 
 ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެއްވުންވެލްއޭޝަން އި

 

 1443ރަމަޟާން  18
 2022އޭޕްރިލް   19

 
 

 

 މޫސާ ޝަފީޤް

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައިސް 
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