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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  ެބލުމާއި،  ގޮތުގެމަތިން  ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް  ކައުންސިލްތައް  ވިލަރެސްކުރުމާއި  ހަރަކާތްތައް  ންގާ 

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

 އިދާރާ މޮނިޓަރ ކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލި ރިޕޯޓެކެވެ. ކައުންސިލްގެ

ބަލާފައިވާނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ   ތަކަންދޫ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ   މޮނިޓަރކޮށް  އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ 
ކައުންސިލުން   މުއާމަލާތްތަކާއި،  އެންމެހައި  ފައިސާއާެބހޭ  ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް  ކަންތައްތަކާއި  ދެމުންގެންދާ 

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

 ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާފައިވޭތޯވެސް މި މޮނިޓަރިންގ ގައި ަބލާފައި ވާނެއެވެ.

މޮނިޓަރކައުންސި  ކަންދޫ ތަ  އުތުރުުބރީ  ތިލަދުންމަތީ އިދާރާ  ގޮތެއްގައި   ،ކުރުމުގައި  ލްގެ   މައިގަނޑު 
ތުގެ އިދާރާއިން ދެއްވި މަޢުލޫމާނަންހުރި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށާއި،  ންތަކުން ފެންލިއެކިއު  ވަނަ އަހަރުގެ  2020  ފައިވާނީަބލާ

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

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

 ދިވެހިރާއްޖެ ހއ. ދިއްދޫ،  
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 ކައުންސިލް ހިންުގން 

 

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

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

 

 ާވޖިބުތައް ކައުންސިލްެގ ރައީސްެގ 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( 

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

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

 ވާޢިދުން ޭބއްވުމާއި ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން. ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ޤަ )ބ( 

 ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން. )ޅ( 

އި، ޢާންމުކުރަންޖެހޭ  ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަން ލާޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާ)ކ(  
 ނިންމުންތައް ޢާންމުކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 ސީލުކުރުން.ހޭ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލް ތަމުކުރަންޖެކައުންސިލް ތަމްސީލު )އ( 

 )ވ( ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުން.
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 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 4 ޞަފްޙާ

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

 ދާރީވުން. އަދި )ފ( ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށާއި، މަސްއޫލު އިދާރާތަކަށް ޖަވާުބ

 )ދ( ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަންކުރުން. 

 

 މެމްބަރުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ރަށު ކައުންސިލް 

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

ނިސްަބ މެމްަބރު  ކައުންސިލް  ދިމާވާ)ހ(  ރައްޔިތުންނަށް  ރަށު  ގެނައުމާއި،   ތްވާ  ސަމާލުކަމަށް  ކައުންސިލްގެ  ދަތިތައް 
 އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 ަބއިވެރިވުން.)ށ( ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި 

 )ނ( ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން.

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

 ސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްކުރުން.)ބ( ކައުން

 

 ކައުންސިލް މެމްބަރުންެގ ސުލޫކީ މިންަގނޑު 

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

 މާއެކު، އެއުސޫލުތައް ނަގަހައްޓާނެ މީހުންކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އުޞޫލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކަން ހިތު

 )ހ( ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ަބޔަކަށްވުން. 

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

ތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އިޤްތިސާދުކުރުމާއެކު، އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި )ޅ( ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތް
 ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ނުވަތަ ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ބޭނުންތަކަށް އެއެއްޗެހި ބޭނުންކުރާ ަބޔަކަށްވުން. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020ތަކަންދޫ ކައުްނސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 

 

 
 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 6 ޞަފްޙާ

 

މޮނިޓަރިންގައި ފާހަގަކުރެވުނު   ވަނަ އަހަރު  2020  ގެއިދާރާ  ކައުންސިލް ތަކަންދޫތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 
 މައްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް 

 

 އިސްލާޙުކުރުމަށް ލަފާދިން ގޮތް މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް މައްސަލަ #
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން.  1

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލުން 
ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް 
 ހަރަކާތެއް ހިންގާފައި ނުވުން. 

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 
ވަނަ މާއްދާގެ )ޒ(    24މުގެ ޤާނޫނުގެ ހިންގު

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް  
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ފެންވަރުގައި 

 ހިންގުން.  
އެއްގޮތްވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ 2

ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީގެ ގޮތުގެމަތިން  
 ތަންތަން ހިންގާތޯ ބެލުން. 

ފިހާރަތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި، ރަށުގައި ހުންނަ  
ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި،. ކެފޭތަކާއި،  

 ހިންގަނީ ޤާނޫނާ  ގެސްޓްހައުސްތައް
މަޢުލޫމާތު  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް

ބެލުމުގެ ގޮތުން  ދެއްވި ނަމަވެސް އެކަން 
 ކުރެވުނު ކަމެއް ފެންނަން ނެތުން. 

  ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި  

ގެސްޓްހައުސްތައް ހިންގާތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން  
ކުރެވޭ މަސައްކަތް ލިއުމުން ފެންނަން 
 ހުންނަގޮތަށް އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައާއި   3
 ހާދިސާތަކުގައި ޢަމަލުކުރުން. 

ހާލަތްތަކުގައާއި  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  
ހާދިސާތަކުގައި ކައުންސިލުން އަމަލުކުރާނެ  

 ސޫލެއް އެކުލަވާލާފައި ނެތުން. އު

ކުއްލި ނުރައްކާލުގެ ހާލަތްތަކުގައާއި  
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ހާދިސާތަކުގައި  

 އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރުން. 
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައާއި   4

ޓީމްތައް ރިވާނެ  ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެ
 އުފެއްދުން. 

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައާއި  
  ދޭނެ ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް 

 ނުވުން. ޓީމުތައް އެކުލަވާލައި  

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައާއި  
ޓީމުތައް ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިވާނެ  

 އެކުލަވާލުން. 
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި   5

 މީހުން ތަމުރީން ކުރުން.އެހީތެރިވާނެ 
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައާއި  
ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް 
 ދިނުމާގުޅޭ ތަމުރީން ހިންގިފައި ނެތުން.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައާއި  
ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް 

ކަމާބެހޭ  ނުމާގުޅޭ ތަމުރީން ްޕރޮގްރާމް  ދި
 ހިންގުން. އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން  

ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ   6
 އޮންނަގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުން. 

ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި  
 ކައުންސިލާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ކުޑަވުން. 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި  ރަށުގައި ހުންނަ  
ކައުންސިލާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް  

 ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު އޮންނަ   7

 ގުޅުން. 
ކައުންސިލްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި  

ހާލަތްތަކުގައި   ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ 
ވާކަމަށް  ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލަސް 
 ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރުން. 

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގައި ހުންނަ އެޓޯލް  
ކޮމާންޑަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ކައުންސިލްގެ  

ގުޅުން   ކުރެއްވުން. އަދި ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާ
 ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. 

ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް  ގެވެށި އަނިޔާ   ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުން.  8
 ްޕރޮގްރާމެއް ހިންގިފައި ނުވުން. 

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ހޭލުންތެރި  
 ކުރުމުގެ ގޮތުން ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމާއި ފަންނީ ހުނަރު  ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމާއި ފަންނީ ހުނަރު  ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމާއި އަދި ފަންނީ  9
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 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 7 ޞަފްޙާ

ގޮތުން އެއްވެސް ްޕރޮގްރާމެއް  މަތިކުރުމުގެ  ފެންވަރު މަތިކުރުން. 
 ހިންގިފައި ނުވުން. 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން އިތުރުކުރުމަށް 
 ްޕރޮގްރާމް ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. 

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު  10
 ކުރުން. 

ނިންމުންތައް ތަންފީޒު  ކައުންސިލުން ނިންމާ 
ވަރު މަދުކަމަށް ކައުންސިލުން  ކުރެވޭ މިން
 ފާހަގަކުރުން. 

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު  
ރައީސާއި، ނުކުރެވޭ ސަބަބު ހޯދައި، 

ޒަފުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ  މުވައް
އިދާރީ ހިންގުން   ކުރެއްވުމަށްފަހު، 

 ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. 
މާލީ ހިސާބު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް   11

 ފޮނުވުން. 
ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު    2020

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚަށް 
 ފޮނުވިފައި ނުވުން. 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާލީ ހިސާބު ލާމަރުކަޒީ  
ގެ   28ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެމަތިން ފެބުރުވަރީ 
 ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ   12
އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހު ރައްޔިތުންނަށް  
ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލުވުން 

 ބޭއްވުން. 

މަހު  އި ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލަ  2020
ރައްޔިތުންނަށް  ހުޅުވާލައިގެން ޢާންމުކޮށް  

ބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަމަށް  ބާއްވަންޖެހޭ 
މަޢުލޫމާތު ދެއްވިނަމަވެސް ޔަވްމިއްޔާ 

ލިއެފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބައްދަލުވުން  
 ބޭއްވިކަން ކަށަވަރު ނުވުން.  

ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން  
  ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާއްވަންޖެހޭ

  ޔަވްމިއްޔާ ވައި، އްމިފަދަ ބައްދަލުވުންތައް ބާ
 ލިޔެ ޤަވާޢިދުން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

  ކައުންސިލަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  13
 ކަނޑައަޅައި، ޙަވާލުކުރުން. 

ކައުންސިލަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  
ލިއުމުން ޙަވާލުކޮށްފައި ކަނޑައަޅައި، 

 ނުވުން. 

ކައުންސިލަރުންގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 
 ޙަވާލުކުރުން. ކަނޑައަޅައި، ލިއުމުން 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  14
ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ޢާންމު  

 ބައްދަލުވުން. 

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަދުވެގެން 
ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލުން ޢާންމު  

ބައްދަލުވުން ބާއްވަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން 
  201ބާއްވަންޖެހޭ ވަނަ އަހަރު   2020

  178އްވިފައިވަނީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ބޭ
ބައްދަލުވުމެއް   23 ބައްދަލުވުމެކެވެ.

   ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  
ގޮތުގެމަތިން ބާއްވަންޖެހޭ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  

ގެންދިއުން. އަދި  ބަރާބަރަށް ބާއްވަމުން 
ބައްދަލުވުން   ވެގެންކޯރަމް ހަމަނު 

ނުބޭއްވޭނަމަ އެކަން ޔަވްމިއްޔާގައި  
 ފާހަގަކުރުން. 

ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑް   15
 ބެލެހެއްޓުން. 

ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި  
މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓޭނެ އުސޫލެއް 

ކަނޑައަޅައި މައްސަލަތަކުގެ އެންޓްރީ 
 ބެލެހެއްޓިފައި ނުވުން. 

އެކި ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ 
ޝަކުވާތަކާއި، މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑް 

 ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން. 

ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި   ކައުންސިލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން.  16
މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް ވަކި އުސޫލެއް 

 .  ހެދިފައި ނުވުން 

ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި  
ކި ފޯމެއް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް ވަ

އޮތުމުގެ މުހިއްމުކަމަށް ފެނިވަޑައި  
 އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ގަންނާވަނަމަ 

ސެކްޝަނުގެ   2ކައުންސިލްގައި އޮންނަ  17
 މަސައްކަތް ކަނޑައެޅުން. 

ކައުންސިލްގައި އޮންނަ މުނިސިަޕލް  
ސަރވިސް ސެކްޝަނާއި، ކޯަޕރޭޓިވް 

ކުރަންޖެހޭ    ސެކްޝަނުންއެފެއަރޒް 
ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅައި   މަސައްކަތްތަކަކީ
 ލިޔެފައި ނުވުން. 

ސެކްޝަނުން   2ކައުންސިލްގައި އޮންނަ 
  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިކަން
 ކަނޑައަޅައި ލިއެފައި ބެހެއްޓުން. 
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 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 8 ޞަފްޙާ

ޗުއްޓީގައިދާ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް  18
 ޙަވާލުކުރުން. 

ޗުއްޓީގައިދާ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް އެހެން  
މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރި ނަމަވެސް  
ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ލިއުމުން  

 ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވުން.  

ޗުއްޓީގައިދާ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް އެހެން  
މުވައްޒަފަކާ ލިއުމުން ޙަވާލުކޮށް ޙަވާލުކުރެވޭ  
 މުވައްޒަފުގެ ރެކޯޑް ފައިލްގައި ފައިލްކުރުން. 

ކައުންސިލް އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ   ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ   19
ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ  

 ބަލަހައްޓާކަން ލިއުމުން ފެންނަން ނެތުން. 

ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ  
ރަޖިސްޓްރީއަކީ ކައުންސިލްގައި އޮންނަންވާނެ  

އްޗަކަށްވާތީ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ  އެ
ރަޖިސްޓްރީ ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދާ  

 އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން. 
ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން  20

މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ  
 ފުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން. މުވައްޒަ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން  
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބާއްވަންޖެހޭ 

ސްޓާރފް މީޓީންގ ބާއްވާކަމަށް މަޢޫލޫމާތު  
ދެއްވިނަމަވެސް ލިއުމުން އެކަން ޔަގީން 

 ނުވުން. 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން  
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބާއްވަންޖެހޭ 

ސްޓަރފް މީޓިންގ ބާއްވާ އެކަން ޔަވްމިއްޔާ  
 ކުރަމުން ގެންދިއުން. 

ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ސަރުކާރުން   ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  21
ދެއްވާ ގްރާންޓް ހިމަނައިގެން ބަޖެޓް 
 ފާސްކުރަމުން ގެންދެވިފައި ނުވުން.  

ށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ސަރުކާރުން  ކައުންސިލަ
ދެއްވާ ގްރާންޓް ހިމަނައިގެން ކޮންމެ 

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް   އަހަރަކުވެސް
 ފާސްކުރަމުން ގެންދިއުން. 

ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީން   22
 ޚަރަދުކުރުން. 

ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ބަޖެޓްގައި 
 ގެންދިއުން.ނުހިމަނައި ޚަރަދުކުރަމުން 

ކޮންމެ އަހަރަކު ފާސްކުރާ ބަޖެޓްގެ ތެރޭގައި  
ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ހިމަނައިގެން  

 ނޫނީ އާމްދަނީން ޚަރަދު ނުކުރުން.  
ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން ފައިސާގެ   23

 ހިސާބުތައް ދިމާކުރުން. 
ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އިދާރާގެ  

އެކައުންޓް ބާކީ ފުރިހަމަކުރަނީ ބޭންކް  
ސްޓޭޓްމަންޓް ބަލައިގެން ކަމަށްވާތީ  

ރީކޮންސްލިއޭޝަން ކުރަންވާގޮތަށް ކުރަމުން  
 ނުގެންދިއުން.  

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އެކައުންޓްބާކީ އާއި  
ބޭންކުން ދައްކާ ބާކީ ދިމާވޭތޯ ހިސާބުތައް 

ވާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނިންމަން
އުޞޫލާއެއްގޮތަށް މަހުން އެކައުންޓް ބާކީ  

 ކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން. 
ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގެނެވޭ   ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން.  24

ތަކެތި ސްޓޮކް ކޮށްފަވާ ތަނަށް ކޮންމެ 
މެވޭ  ވަގުތަކުވެސް މުވައްޒަފުންނަށް ވަދެނިކު

 ގޮތަށް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނު. 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ގެނެވޭތަކެތި  
ހުންނަންވާނީ ތަޅުލެވޭ ތަނެއްގައި ސްޓޮކް  
ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު އެކަނި ހުޅުވޭގޮތަށް  

 ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނެއްގައެވެ.  
ހުންނަންވާނެ ކަމަށް ފޮތުން ސްޓޮކްގައި  ސްޓޮކްގައި ހުންނަތަކެތި ނެގުން  25

ދައްކާ އައިޓަމްތަކުގެ ބާކިއާ ސްޓޮކްގައި ހުރި  
 އައިޓަމްތަކުގެ ބާކީ ދިމާނުވުން. 

ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމަށްފަހު ބާކީ ދިމާވޭތޯ  
ބެލުން. އަދި މިވަގުތު ދިމާނުވާ އައިޓަމްތައް 

 ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ދިމާކުރުން.  2
މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ހޯދުން އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް   26

އޮފީހަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް  
ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކާ   3ހޯދުމުގައި  

 ނުލައި ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވުން. 

އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް 
ހޯދުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް  

 ޚިދުމަތް ހޯދުން. 

ބިޑު ހުޅުވައިގެން ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ތަކެތި   ގެ ބައްދަލުވުން. ބިޑްކޮމިޓީ 27
ހޯދިނަމަވެސް ކައުންސިލްގައި އޮންނަ ބިޑް 

ބިޑްކޮށްގެން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކައުންސިލަށް  
ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ ބިޑް ކޮމިޓީގެ  
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 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 9 ޞަފްޙާ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރީ ނެތްކަން 
 ފާހަގަކުރެވުނު. 

އްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރީއާ ޔަވްމި
 ފުރިހަމަކުރުން. 

މިޓީ  ކައުންސިލްގައި އޮންނަ ބިޑު ކޮ ޑްކޮމިޓީ އައްޔަންކުރުން. ބި 28
ރަސްމީގޮތުން އައްޔަންކޮށްފައެއް ނުވޭ.  

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީވަނީ  ނަމަވެސް ބިޑް 
 އައްޔަންކޮށްފައި. 

ބިޑް ކޮމިޓީ އައްޔަންކުރަންވާ އުޞޫލުގެ  
ތެރެއިން ވީހާ އަވަހަކަށް ބިޑް ކޮމިޓީ 

 އައްޔަންކުރުން. 

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ  ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ. 29
އެކުލަވާލާފައި ވީނަމަވެސް އެކޮމިޓީގެ 

ލުވުން ބޭއްވުނުކަން ރެކޯޑްތަކުން ބައްދަ
 ފެންނަން ނެތުން. 

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ  
ބައްދަލުވުން ބާއްވާނަމަ ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީއާއި 

ޔަވްމިއްޔާ އަދި އެޖެންޑާ ލިއުންތައް ފުރިހަމަ  
 ކުރެއްވުން. 

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުޅިވަރު  30
 ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން. 

ވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުޅިވަރު ޒު
 ްޕރޮގްރާމް ހިންގިފައި ނުވުން. 

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުޅިވަރު 
 ްޕރޮގްރާމް ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގުން. 

ވެއްޓެއް   އަމާން އަދި ސުލްހަވެރި  31
 ޤާއިމުކުރުން. 

ވެއްޓެއް ރަށުގައި އަމާން އަދި ސުލްހަވެރި 
ޤާއިމުކުރުމަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް  

 ހިންގިފައި ނުވުން. 

ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން މިފަދަ  
 ްޕރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ގަސް  ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުން.  32
މުންދާ ކަމަށް  އިންދުމުގެ ްޕރޮގްރާމެއް ހިނގަ

މަޢޫލޫމާތު ދެއްވި ނަމަވެސް ްޕރޮގްރާމް 
ހިންގާ ތާރީޚެއް ނުވަތަ ްޕރޮގްރާމް ހިންގަނީ  

 ކިހިނެއްކަން އެނގެން ނެތުން. 

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ  
މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި އެ މަސައްކަތުގައި  

ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތް  
ހެން އިދާރާގެ ޔަވްމިއްޔާގައި އެނގޭނެ

 ފާހަގަކުރަމުން ގެންދިއުން. 
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 މޫސާ ޝަފީޤް 
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