
AC-018	:ްބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  1508 ޕީ.އޯ ބޮކްސ	ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ،

(11)240-ADS/405/2018/1

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް

12 އޭޕްރިލް  2018

2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގ 



 (ހ)

 (ށ)

 (ނ)

 (ރ)

 (ބ)

 (ޅ)

 (ކ)

ރަށު ކައުންސިލުން ެއކުލަވާލައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ 

މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ރަށު ކައުންސިލުން ތަންފީޒްކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލާ ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް 

މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތަންފީޒް ކުރުން.

ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެދީ، 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީްޒކުރުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވެ، މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޖަވާބްދާރީވެ، 

ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން. މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަ

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ 

ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދާ ހިންގުން.

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިންމަންޖެހޭ 

ކަންކަން ނިންމުން.

ރަށުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުން.

ހައްދުންމީަތ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7) ގެ 

22 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިްމކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި 

މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް ގެ ިއޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ 

ދާއިރާ ހިންގުމަށް، ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަންޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ.

ކައުންސިލުގެ މަޞްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ. މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށް ހިންގައި، ރަށް ތަރައްޤީކޮށް، މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލާއި، މިގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަތޮޅު 

ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.

މަޤްޞަދު

މޮނިޓަރިންގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (2010/7) ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން 

ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތްބެލުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއް 

ކަމުގައިވާތީ، އެޒިންމާއަދާކުުރމުގެ ގޮތުން ރަށުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމެވެ.
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ރަށުގައި އަމާން އަދި ސުލްހަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި އެއްމެހައި ކަންކަން ކުރުން

ކައުންސިލްގެ އިހުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގައި އެއްވެސް މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު 

ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙްޤީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން.

ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ކަންކަން ކުރުން. ޤާނޫނަކުން ކަ

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަންތަނާއި ކައުންސިލްގެ އުޅަދުފަހަރާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި، ޕާކުފަދަ އާއްމު ތަންތަނަށް 

ނަންދިނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން.

ރަށްރަށުެގ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައިދާން ފަދަ ތަންތަން ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތުން ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުން.

ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން.

މިޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.

ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ ފާރާއި، ފަޅުފަދަ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުން.

އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމީާޢ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ 

ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެހެން ފަރާތް ފަރާތަށް ކުއްޔަށް 

ދިނުމާއި ދޫކުރުން.

ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން  ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި މަސްލަޙަތުތަކާއި 

މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު ދިނުން.

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބަދަލުވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްގެ ނަން ބަދަލުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރީގެ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ 

ކަންކަމަށް ޒިންމާވުން.

ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެންދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ނޑައެޅުމާއި ފީ ނެގުން. ފީ ކަ

މީހުންގެ އަމިއްލަ ބިންތަކާިއ މުދާ އާއްމު ބޭނުމަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ނަގަންޖެހިއްޖެ ނަމަ ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަދުލުވެރި 

ބަދަލު ދިނުމަށްފަހު އެފަދަ ތަންތަން ނެގުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް 

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި 

އަދި މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ  މަތިން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

މަތީން ސަރުކާރުގެ ބިމާބޭެހ ޤައުމީ އިދާރާއިން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ފަޅާއި ބިން އެކި ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި 

ދިނުން.
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މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން.

ޤަބުރުސްތާން ބެލެހެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.

އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތި 

ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.

ރަށުގެ ލައްިބރަރީ ހިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ ލިއުންތައް އަރްޝީފްކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް 

ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ލައިބްރަރީގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ 

އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން.

ނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާއްމު ޕާރކުތަކާއި  އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި، ުކޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގަ ހިނގާ 

އަނިޔާތައް ހުށްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުެއޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި 

މުސްކުޅިންނަށާިއ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާރުޟްނުވާ ގޮތުގެ މަތިން، ރަށުން ބިން 

ދޫކުރުމާއި ބިމާ ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓރީތަކުން 

ހަދާފައިވާ އެންމެހާގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން 

ރޑްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި މިނޫންވެސް  ރަށުގެ ބިމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިންގާ ބިމާބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯ

ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބެލެހެއްޓުން.

ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަަވއި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާއި ބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވައި ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

ރަށުގެ މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާނެ ގޮތުގެ މަތިން ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުން.

ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނާޫނ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުށްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮށްޓާއި 

ނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. ނޑުތޮށިގަ ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަރަންޓާ، ފެނާ، ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްފަދަ އާއްމު ޚިދުމަތް ހިންގާ 

ބެލެހެއްޓުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރައިމެރީ ހެލްތް ކެއަރއާއި ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކާއި މަސްއިޫލއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްއަށް ތިރީގައިވާ ޚިދުމަތްތައް 

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ.
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އަސްމާޢު އަބޫބަކުރު / 7955667 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  1

ލިރްޤާމް ސަޢީދު / 7951110 ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް  2

ސޮބްރީ ޢަބުދުهللا / 7666604 ކައުންސިލް މެމްބަރު  3

 

 

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި  ބެލެހެއްޓުމާއި، އެރަށެއްގެ 

ރެޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހި ނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި، އަދި އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ 

ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.  ރަށުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަ

ކައުންސިލަރުން

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާއާއި

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު 

މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން، ހުރޭތޯ ބަލައި، އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން.

މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗިހި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑުގައި ދުއްވާ  ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން، އެއްގަމާއި ކަ

ނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް  އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަ

ބެލެހެއްޓުން.

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛްކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން. 

ރަށުކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ  ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަ

ހުއްދަތައް ބާޠިލްކުރުމާއި، ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލް ކުރުން.

ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤައުމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް، ދީނީ އަދި ޤައުމީ އިޙްތިފާލްތައް  ބޭއްވުން.

މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން.  ރޭގަ
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1.1

1.2

ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވިފައިނުވާ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު: 0

ފާސްކުރި ޔައުމިއްޔާގެ އަދަދު: 52

ނިންމުން ޢާންމުކުރި އަދަދު: 52

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި އަދި  ގާނޫނުގެ 115 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ 

ޢާންމު ބޭއްވުމަށް.

2. ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަަހކީ ރަސްމީ ބަންދުދުހަވަކަށް ވާނަމަ އެބައްދަލުވުން ރީޝެޑިޔުލްކޮށްގެންނަމަވެސް ބޭއްވުމަށް އަދި އެކަން 

އެނގޭނެގޮތަށް ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

3. ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވޭކަމުގައިވާނަމަ، ކޯރަމް ހަމަނުވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޗެއަރއަކަށް އިންނަވާ ބޭފުޅަކު 

ސޮއިކޮށް، ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވުނު ކަން އެނގޭކަމުގެ ލިޔުމެއް ސޮއިކޮށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

4. ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 40 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔެ ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް.

5. ކޮންމެ މަހެއްގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވީ މަހުގެ ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކާއި 

ބައްދަލުވުމުގެ ހާޟިރީ ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް.

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އާންމު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ދުވަސް: ބުދަ

އާންމު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން ލާޒިމްކުރާ އަދަދު: 52

ބާއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު: 52

ބާއްވާފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު: 52

1. ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މާޙައުލު

 ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނައުމަށް އަންގަވާފައިވާނަމަ، އެއިސްލާހެއް 

ގެނެސް ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ފެންނާނޭހެން ބޭއްވުމަށް.

ފުރަތަމަ ބައި

ހިންގާ ޤަވާއިދަށް 2017 ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނެސްފައިނުވޭ

AC-018 : ، ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ 1508 ޕީ.އޯ ބޮކްސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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1.3

1. ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި އަދި  ގާނޫނުގެ 116 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް.

2. ކައުންސިލްގެ ކުއިްލ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް މެމްބަރުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ވަކިން ފައިލްކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމަށް.

3. ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 40 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔެ ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް.

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައިވާ އަދަދު: 0

ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަދަދު: 0

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައިވާ އަދަދު: 0

ނިންމުންތައް ޢާންމުކޮށްފައިވާ އަދަދު: 0

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް

AC-018 : ، ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ 1508 ޕީ.އޯ ބޮކްސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ބާއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު: 0

ބާއްވާފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު: 0

ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވިފައިނުވާ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު: 0

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާއާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލާއި 

މަޝްވަރާކޮށްގެން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

2. އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ގަވާއިދުން ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ދެވަނަ ބައި

2. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

2.1 ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް:

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާއާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

AC-018 : ، ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ 1508 ޕީ.އޯ ބޮކްސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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3.1

1

2

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 3

4

5

1

2

ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 3

4

5

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނޫގެ 99 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް ހިނގާއަހަރަށް 

ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގައި ނުހިމެނޭކަމަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނަމަ، އެފަދަ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް 2017

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވޭ

އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި

އަހަރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިނުވޭ

31/07/2017

އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

އަހަރީ ބަޖެޓް ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ކައުންސިލުން ތައްާޔރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަޅާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 108 ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅުމަށް އިސްކަންދިނުމަށް.

އަހަރީ ބަޖެޓް 2018

ތިންވަނަ ބައި

3. ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުމާއި މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓުން

ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:

މަސައްކަތު ތާވަލް 2018

މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރުކޮށްފައި

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 98 ވަނަ 

މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް.

މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކޮށްފައިނުވޭ

31/07/2017

މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

މަސައްކަތު ތާވަލު ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

AC-018 : ، ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ 1508 ޕީ.އޯ ބޮކްސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ

ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް 2017

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016

އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި

އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފައިނުވޭ

އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

އަހަރީ ރިޕޯޓް ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި

ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފައިނުވޭ

10/07/2017

ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 108 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮންމެ 

އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ އެއަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު 

ރިޕޯޓް އެލް.ޖީ.އޭ ނަމޫނާ ފޯރމެޓާއި އެއްގޮތައް ތައްޔާރުކޮށް، އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނޫގެ 97 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް 

ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް އެމާއްދާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭނެހެން ތައްޔާރުކުރުމަށް.

ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް 2017

ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި

ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ފާސްކޮށްފައިނުވޭ

04/01/2017

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 108 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކޮންމެ 

އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް 

އެލް.ޖީ.އޭ ނަމޫނާ ފޯރމެޓާއި އެއްގޮތައް ތައްޔާރުކޮށް، އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް.

AC-018 : ، ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ 1508 ޕީ.އޯ ބޮކްސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ

1. ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބްރުއަރީ މަހު ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ، ފާއިތުވީ 

އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، މާލީ ރިޕޯޓް އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް.

ރައްޔިތުންނާއެކު ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުން

ރައްޔިތުންނާއެކު ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ތައްޔާރުކޮށްފައި

ރައްޔިތުންނާއެކު ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ފާސްކޮށްފައިނުވޭ

1. ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ އަހަރަކު ޖުލައި މަހު ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ، ކުރިއަށް އޮތް 

އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅާ ހިޔާލުހޯދުމަށް.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

މާލީ ބަޔާން ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

1. ކައުންސިލްގެ މާލީބަޔާން MG/BC20 ހުށަހަޅާއިރު، ލިބުނު ފައިސާއާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބު MG/BC21 އާއި ޕްރޮޖެކްޓް 

އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް MG/BC22 އަދި ބަޖެޓްއެކައުންޓް ނޫން އެހެން އެކައުންޓްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު MG/BC23 މާރޗް 

15ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތީރިޓީއަށް ފޮނުވުން (15.02)

2. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ 35 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ 3 މަސްދުވަހުގެ 

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް 2016

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮށްފައިނުވޭ

މާލީ ބަޔާން 2016

މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައި

މާލީ ބަޔާން ފާސްކޮށްފައިނުވޭ

މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

ރައްޔިތުންނާއެކު ފެބުރުވަރީ މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ފާސްކޮށްފައިނުވޭ

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 2016

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮށްފައިނުވޭ

ރައްޔިތުންނާއެކު ފެބުރުވަރީ މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުން

ރައްޔިތުންނާއެކު ފެބުރުވަރީ މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ތައްޔާރުކޮށްފައި

AC-018 : ، ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ 1508 ޕީ.އޯ ބޮކްސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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1. ކޮންމެ މަހެއްގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ވޭތުވެދިޔަ މަހު އެޑްވާންސް ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދާއި ބާކީގެ ހިސާބު 

MG/RV09 ތައްޔާރުކޮށް ފިނޭންސް މިނިޓްރީއަށް ފޮނުވުން.

އައިޓަމް ބާކީ 

އައިޓަމް ބާކީ ތައްޔާރުކޮށްފައި

އައިޓަމް ބާކީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

އައިޓަމް ބާކީ ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

މަސްދުވަހުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް

މަސްދުވަހުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި

މަސްދުވަހުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

މަސްދުވަހުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް

ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި

ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

މޮނިޓަރ ކުރެވުނު ދުވަހުގެ ތިޖޫރީ ހިސާބު 

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު 2017ގެ MG/BC24 "ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު" ނަމޫނާއާއިއެއްގޮތަށް ކޮންމެ 

ހަފްތާއެއްގެ ރިޕޯޓް ޖެހިގެން އަންނަ ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް. 

2. ކޮންމެ މަހެއްގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވީ މަހުގެ "ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު" ރިޕޯޓްތައް ލޯކަލް ގަވރުމަންޓް 

އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް.

3. ތިޖޫރިބާކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކުރަމުންގެންދިޔުމަށް.

4. ތިޖޫރިއަށް އަރުވަންޖެހޭ ޗެކް/ފައިސާ ތިޖޫރި ބާކީ އާއި ތިޖޫރި ހަފްތާ ހިސާބަށް އަރުވަމުން ގެންދިޔުމަށް.

ތަފްޞީލް 

          9,866.72            9,875.00 

އުނި  / އިތުރު 

                  8.28 

ނޯޓް 

ފޮތްބާކީ ނުކުރެވި 

އަސްލު ބާކީ ފޮތުން އެނގޭ ބާކީ 
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1. ތައްޔާރުކުރެވޭ ހުރިހާ ޗެކްތަކެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާވާއިދު 2017ގެ MG/BC08 އާއިއެއްގޮތަށް 

ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް. އަދި ކެންސަލްކުރެވޭ ޗެކްތައް ކެންސަލްކުރެވިފައިވާކަންވެސް ރަޖީސްޓްރީގައި ހިމެނުމަށް.

2. ކޮންމެ މަހެއްގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވީމަހުގެ ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި 

ލޯކަލް ގަވރުމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ

ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައި

ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ތައްޔާރުކުރެވޭ ހުރިހާ ވައުޗަރތަކެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާވާއިދު 2017ގެ MG/BC07 އާއިއެއްގޮތަށް 

ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް. 

2. ކޮންމެ މަހެއްގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވީމަހުގެ ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި 

ލޯކަލް ގަވރުމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުން.

ފައިސާ ލިބޭ ކަންކަމުގެ ރަޖިސްޓްރީ

ފައިސާ ލިބޭ ކަންކަމުގެ ރަޖިސްޓްރީތައްޔާރުކޮށްފައިނުވޭ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު 2017ގެ MG/RV01 "ފައިސާ ލިބޭކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ" ނަމޫނާއާއިއެއްގޮތަށް 

ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް.

އައިޓަމްބާކީ ، ބަޖެޓްބާކީ ،  MG/RV05 ީ1. ކޮންމެ މަހެއްގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވީ މަހުގެ އެކައުންޓް ބާކ

MG/BC05 ތައްޔާރުކޮށް ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުން.

ޗެކު ރަޖިސްޓްރީ

ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައި

ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
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ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް MG/RV02 ތައްޔާރުކޮށް މަސްނިމުމުން، ލިބޭފައިސާ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް 

ތައްޔާރުކުރަމުންގެންދިޔުމަށް.

އާމްދަނީ ފައިސާ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް

އާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައި

އާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

އާމްދަނީ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ

ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީތައްޔާރުކޮށްފައިނުވޭ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު 2017ގެ MG/PR04 "ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ" ނަމޫނާއާއިއެއްގޮތަށް 

ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް.

1. ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް MG/RV02 ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް.

2. ސަރުކާރުގެ ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ "ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފޯމް" 

MG/RV04 އާއި "ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ފައިސާގެ ޓްރާންސްފަރ ފޯމުގެ ރަޖިސްޓްރީ" MG/RV06 ތައްޔާރުކޮށް ސަރުކާރުގެ 

ޢާމްދަނީ އެކައުންޓަށް މަހަކު އެއްފަހަރު ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރަމުންގެންދިޔުމަށް.

އާމްދަނީ ފައިސާ މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް

އާމްދަނީ ފައިސާ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި

އާމްދަނީ ފައިސާ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

އާމްދަނީ ފައިސާ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

1. ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހު ފާޮތއި، ލިބޭފައިސާ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އަހަރު ނިމުމުން، ލިބޭފައިސާ އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް 

ތައްޔާރުކުރަމުންގެންދިޔުމަށް.

އާމްދަނީ ފައިސާ އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވޭ
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1. އެކައުންޓް ބާކީ، އައިޓަމާްބކީ، ބަޖެޓްބާކީ ތައްޔާރުކޮށް މަހުންމަހަށް އެކައުންޓްތައް ރީކޮށްސައިލްކޮށް ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސޮއިތައް 

ހަމަކުރުމަށް.

2. ކޮންމެ މަހެއްގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވީ މަހުގެ ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސެޓޭޓްމަންޓް MG/RV10 އަދި ބޭންކް 

ސްޓްޭޓމަންޓް ކޮޕީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް ގަވރުމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުން.

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައި

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން

ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްފައި

ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

އާމްދަނީ ފައިސާ

ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުން

އަދަދު ހިމެނިފައި

    50 4471 ވިޔަފާރި 1

    4554 4479 ވަރުވާ 2

    250 4451 ސަރވޭ 3

    4436 132 ނިޔަމިކޯސް 4

އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީ
ސްޓޭޓްމަންޓް / 

ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް

ސީރިއަލް 

ނަންބަރު

އަދަދު

އާމްދަނި 

ދުވަހުގެ 

ފޮތް

ބޭންކް / ތިޖޫރީ

ޟިރުގާމް ސައީދު 2017/192

ބާވަތް / ކޯޑް#

2017/227

ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތް ރަސީދު ނަންބަރު

ޔޫސުފް ޢަބުދުއްރަޙުމާން

މުމްތާޒް ފަހުމީ 2017/235

ޢަބުދުލްޤަފޫރު ޙަސަން 2017/207

ރިމަރކްސް 

ރަޖިސްޓްރީގައި  

ހިމެނިފައި 

ވުޖޫދުވުން  ހުރިތަން  ލިބުނު ތާރީޚް  އަގު  މޮޑެލް  ބްރޭންޑް  ނަން  އިންވެންޓޮރީ ނަންބަރު  #

  އިދާރީ - 2750 - - އޮފީސް މޭޒު 405-2015-02-01-01 1

  ބަޖެޓް - - - - އޮފީސް މޭޒު 405-2015-02-01-05 2

  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ - - - - އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ 405-2015-02-02-01 3

  އިދާރީ - 4500 - - ޓީވީ 32" 405-2015-04-07-01 4

  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ -  - - - ސީޕީޔޫ 405-2015-02-01-05 5

  ކޮމިޓީ - 3250 - - ޕްރިންޓަރ 405-2015-04-06-35 6

  ރިސެޕްޝަން -  - - - ނޑި ޕްލާސްޓިކް ގޮ 405-2015-02-03-07 7

  ގުދަން - 1800 - - އަލަމާރި 405-2015-02-15-01 8

  މީޓިންގ ހޯލް -  - - - އޮފީސް މޭޒު 405-2015-02-01-16 9

ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 

ކޮޓަރީގައި
 އިދާރީ -  - - - ކޮމްޕިޔުޓަރ ރެކް 405-2015-02-12-02 10

އެސްޓް ނަންބަރު 
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ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހަށް ނިންމުން. 1. މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރެއިސަލްގެ ކަންކަން ކަ

ޕާސަނަލް ފައިލް

ޕާސަނަލް ފައިލް ތައްޔާރުކޮށްފައި

ޕާސަނަލް ފައިލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

ޕާސަނަލް ފައިލް ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ވަޒީފާގެ ބަޔާން އަދާހަމަކޮށް، ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް މުވައްޒަފުގެ ސޮއިހޯދާ ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް.

ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް

ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް ތައްޔާރުކޮށްފައި

ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

1. މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ MG/BC11 ގެ ހުރި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭނެހެން ބެލެހެއްޓުމަށް.

ވަޒީފާގެ ބަޔާން

ވަޒީފާގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައި

ވަޒީފާގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

ވަޒީފާގެ ބަޔާން ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު 2017ގެ MG/PR01 "ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ" ފޯމެޓްގައިވާގޮތަށް އޮފީހުގެ ހަރުމުދަލުގެ 

ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް.

މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ

މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ތައްޔާރުކޮށްފައި
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ސެޕްޓެންބަރު/އޮކްޓޫބަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވޭ

ނޮވެންބަރު/ޑިސެންބަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވޭ

މާރިޗު/އެޕްރީލް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވޭ

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ގެ "ދ" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ 

ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓުމަށް.

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތް ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ގޮތް

ޖަނަވަރީ/ފެބުރުވަރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވޭ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ޖުލައި/އޮގަސްޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވޭ

މޭ/ޖޫން ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވޭ

1. މުސާރަ ޝީޓްގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކުރުމަށް.

ބިން ބިމުގެ ދަފްތަރު

ބިން ބިމުގެ ދަފްތަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވޭ

1. ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ MG/BC10 ގެ ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭނެހެން ބެލެހެއްޓުމަށް.

މުސާރަ ޝީޓް

މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި

މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

މުސާރަ ޝީޓް ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ޕާސަނަލް ފައިލް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް.

ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ

ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައި

ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް

ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
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3.2

ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ޚާއްޞަ ނިޒާމެއް (ކައުންސިލްގެ އެތެރޭގެ) ޤާއިމްކޮށްފައިނެތް

1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 11.16 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކީ، ބަޖެޓް ނުވަތަ ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ 

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ޚަރަދުކުރުމާއި ފައިސާ އާއި މުދާ ބެލެހެއްޓުން

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

3.2.1 ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުން

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވާކަން

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 93 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ރަށާއި އިދާރީ 

ދާއިރާގެ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަށް ބަލައިގެން ރަށު ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

ތައްޔާރުކުރުމަށް.

2. ޖެނުއަރީ 15ގެ ކުރިން ބަޖެޓް ފާސްނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ފިޔަވާ އެނޫންކަމެއް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ 

ނުކުރުމަށް.

3.2.2 ކައުންސިލުގެ ސްޓޮކާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް އަދި ފައިނޭންސް ވަކި ކުރުން

ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތް:  ޢަބުދުއްރަހީމް ޔޫސުފް

1. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތް ކޮންމެ 2 މަހަކުން އެއްފަހަރު އާންމުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް.

ޕްރޮކިއުމަންޓް ގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތް:  

3.2.4 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން

ތަފާތު އަސްލު ބާކީ  ފޮތުގެ ބާކީ 

 0 46 46 ރަނގަޅު  ފަންސުރު  1

 0 85 85 ރަނގަޅު  ސިޓީއުރަ  2

 0 1 1 ރަނގަޅު  މޮނިޓަރފޮތް 300 ސަފްހާ  3

 0 8 8 ރަނގަޅު  HP-85A  ްކާޓްރިޖ 4

 0 3 3 ރަނގަޅު  ގަލަން ރަތް 5

 0 17 17 ރަނގަޅު  ކްލީންކްލީން  6

 0 3 3 ރަނގަޅު  މޮސްފުލޭ ސްޕްރޭ  7

 0 4 4 ރަނގަޅު  މޮޕްބާލިދީ  8

 0 5 5 ރަނގަޅު  ފާކާނާ ސާފުކުރާ ބްރުސް  9

 0 17 17 ރަނގަޅު  މޮޕް  10

ގުނުން 

މުދަލުގެ ހާލަތު އައިޓަމް  ( ނަން / ކޯޑް ) #

ފޮތް 

އަޕްޑޭޓް  

ކުރެވިފައި 
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ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަކެތި ސްޓޮކް ރެކޯޑް ފޮތަށް އަރުވާ އަދި ސްޓޮކުން ނަގާ ތަކެތި ސްޓޮކް ރެކޯޑް ފޮތުން ގަވާއިދުން ބާކީކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން.

2. ސްޓޮކްބާކީ، މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު 2017ގެ MG/PC04 ނަމޫނާއާއިއެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް.

ފޯމްތަކުގެ އަސްލުތައް ނަންބަރު ތަރުތީބުން ،  MG/PC01 ެ3. މުދާ/ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށްއެދޭ ފޯމް، މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު 2017ގ

ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

3.2.5 ވައުޗަރު ނިޒާމް : -/35000ރ އިން ދަށުގެ ޚަރަދު

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު 2017ގެ ޖަދުވަލް 2 (ސަފްހާ 152) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާގޮތަށް 35000ރ އަށްވުރެ 

އިތުރުނުވާ އަގުގެ މުދާ ހޯދުމުގައި އެފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް.

2. ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިޔުމަންޓް އުޞޫލުން ތަކެތި ހޯދާނަމަ، މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ސާކިޔުލަރ 13K/CIR2018/01ގެ ޖަދުވަލް 

10 "ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިޔުމަންޓް" PR-08 ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށް.

3. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު 2017 ގެ MG/PC02 އާއި އެއްގޮތައް މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރާ ފޯމު ތައްޔާރުކުރުމަށް.

4. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު 2017 ގެ MG/PC03"މުދާގަންނަންއެދޭ ފޯމް" ނެތި މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރާ ފޯމު 

ތައްޔާރުނުކުރުމަށް.

5. މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމްގެ ކޮޕީ އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓްއިންނާއި ޕްރޮކިޔުމަންޓްސްއިން ވަކިން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް.

6. ކުއްލި ލާހަތުގައި މުދަލެއް ހޯދާނަމަވެސް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.25 އާއި ޚިލާފުނުވާނޭގޮތުގެމަތިން މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ 

ސާކިޔުލަރ 13K/CIR2018/01ގެ ޖަދުވަލް 10 "ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިޔުމަންޓް" PR-08 ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށް.

7. އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮސީޖަރ ފޯމް ފުރިހަމަނުކޮށް ވައުޗަރުން ޚަރަދުނުކުރުމަށް.

8. ވައުޗަރުތަކުގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ވައުޗަރުން (MG/BC04) ޚަރަދު ނުކުރުމަށް.

9. ވައުޗަރުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު 2017ގެ MG/BC06 ފޯމް "ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގެ ޗެކްލިސްޓް" 

ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަވުމުން ނޫނީ ވައުޗަރުން ޚަރަދު ނުކުރުމަށް.

10. މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ސާކިޔުލަރ 13K/CIR2018/01ގެ ޖަދުވަލް 11 "ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕްލޭން" PR-09 ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް 31 

ޑިސެމްބަރގެ ކުރިން procurementinfo@finance.gov.mv އަށް މެއިލްކުރުމަށް.

އެހެނިހެން އައި.ސީ.ޕީ.ސީ.. ފޯމް

ވައުޗަރު 

(ހުއްދަދިން)

މުދާބަލައިގަތް

ކަމަށް 

ސޮއިކޮށްފައި

އިންވޮއިސް

ޕާރޗޭސް 

އޯޑަރ

ކޮޓޭޝަން 

(ޢަގުބަލާ 

ފޯމް)

މުދާ ގަންނަން 

އެދޭ ފޯމް

މުދަލާއި ޚިދުމަތައް 

އެދޭ ފޯމް

ވައުޗަރު ނަންބަރު #

        PV0090/2017  003 1

        PV0081/2017  003 2

        PV0073/2017  003 3

        PV0051/2017  003 4
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3.2.6 ވައުޗަރު ނިޒާމް : -/35000ރ އިން މަތީގެ ޚަރަދު

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

1. ބީލަމެއް އިޢުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން PR-10 "ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް.

2. 35000ރ އިން ފެށިގެން 2500000ރ އާއި ދެމެދުގެ މުދާ ހޯދާނަމަ، ބިޑް ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަކުރުމަށް.

3. މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ސާކިޔުލަރ 13K/CIR2018/01ގައިވާގޮތަށް ބިޑްކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރާތާ ބަންދު ނޫން 

2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛

  - PR-01 ޔައުމިއްޔާ.

  - PR-06 ޗެކުލިސްޓް procurmentinfo@finance.gov.mv އަށް މެއިލްކުރުމަށް.

4. މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ސާކިޔުލަރ 13K/CIR2018/01ގައިވާގޮތަށް ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތައް 

procurmentinfo@finance.gov.mv އަށް މެއިލްކުރުމަށް.

  - PR-03 އެވޯޑް ޝީޓް/ނިންމުން.

  - PR-04 އެވޯޑް ޑާޓާ ޝީޓް.

  - PR-05 ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ފޮނުވާލާ ފޯމް، މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ނިންމާނަމަ.

އެހެނިހެން 

އައި . ސީ . ޕީ . ސީ .. 

ފޯމް

ވައުޗަރު  

(ހުއްދަދިން )

ޑެލިވަރީ ނޯޓު  އިންވޮއިސް 

ޕާރޗޭސް  

އޯޑަރ 

އިވެލުއެޝަން 

 ފޯމް

ބިޑް  

ބަލައިގަތުން 

މައުލޫމާތު  

ދިނުން 

އިޢުލާން 

މުދާ ގަންނަން  

އެދޭ ފޯމް

މުދަލާއި  

ޚިދުމަތައް  

އެދޭ ފޯމް

ވައުޗަރު ނަންބަރު  #

1

2

3
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ފޯރުކޮށްދޭ





ހަތަރުވަނަ ބައި

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާގޮތުން މަގުތައް 

ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު 

ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ 

ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ 

ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާޚިދުމަތް

ހ: މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

4. ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް ދިނުން

ށ: އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައ ކުނި ނައްތާލުން.

ނ: ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ 

ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގުން.

ރ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން 

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި 

ނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. ނޑުތޮށިގަ ކަ





1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ވާގޮތުން 

ނޑުތޮށި މަރާމާތުކޮށް  ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމާއި އެއްގަމު ކަ

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ 

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވާގޮތުން 

ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް 

ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ 

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވާގޮތުން 

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު 

ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ 

ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ 

ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
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ޅ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރައިމަރީ 

ހެލްތް ކެއާރއާއި ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ އަސާސީ 

ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

ކ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ 

ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި 

ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.

އ: ޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި 

ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ 

އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރުން.

ބ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަރަންޓާއި، 

ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުން.







1. ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ވާގޮތުން ލައިބްރަރީ 

ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ 

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ވާގޮތުން ޕްރީ 

ސްކޫލްތައް ހިންގުމާއި ބޮޑޮތި މީހުންނަށް ތަޢުލީމް 

އުނގަންނައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ 

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ވާގޮތުން 

ޕްރައިމެރީ ހެލްތް ކެއަރއާއި ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް 

ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ 

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ވާގޮތުން 

ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ 

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
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ނޑުތަކާއި  ވ: އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު 

ޕާކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

މ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި 

ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ 

ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދި 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް 

ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ 

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ފ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި 

ނޑައަޅާ  ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަ

ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ 

މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި 

ފަރާތްފަރާތުން ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ އެންމެހައި 

މުޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގައި ވާގޮތުން ބިން 

ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބިމާ އިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި 

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ބިންބިމާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު 

ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ 

ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ 

ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގައި ވާގޮތުން 

އިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒްތައް ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގެ އަނިޔާތައް 

ހުށްޓުވުމަށާއި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމާއި، އެފަދަ މީހުން 

ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން 

ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި 

މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް 

އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައި ވާގޮތުން 

ނޑުތަކާއި  އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިވަރު ކުޅޭ އާއްމު ދަ

ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި އާއްމު ޕާރކްތައް 

ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ 

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
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1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) ގައި ވާގޮތުން 

އާޡާރިތަންތަން ބެލެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވުމުގެ މަސައްކަތް 

ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ 

ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ 

ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ލ) ގައި ވާގޮތުން 

ޤަބުރުސްތާން ބެލެހެއްޓުމާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް 

އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ލ: ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން 

ހަމަޖެއްސުން.

ދ: ސިޓީގައި ހިމެނޭ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު 

ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާ ބަލަހައްޓާ 

އިދާރާއަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

ތ: މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) ގައި ވާގޮތުން 

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން 

ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި 

މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް 

އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގައި ވާގޮތުން 

ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ، ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ 

ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓާ ޤައުމީ އިދާރާއަށް މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ 

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ގ: އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި 

ދެމެހެއްޓުން.
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1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ޒ) ގައި ވާގޮތުން ޕެސްޓް 

ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ 

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ޑ) ގައި ވާގޮތުން 

ނޑު މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެއްހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު  ރޭގަ

ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ 

ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ 

ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައި ވާގޮތުން 

މަގުމަތި ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ 

ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން 

ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި 

މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް 

އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ޏ) ގައި ވާގޮތުން 

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް 

ފާހަގަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ 

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ޏ: ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި 

މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ  އިޙްތިފާކުތައް 

ބޭއްވުން.

ސ: މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް 

ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް 

ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

އެކަށައަޅާ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް:

ޑ: މަގުމަތީގައި ފެން ހިންދުމަށް ހަދާފައިވާ ކާނުތައް 

ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

ނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން. ޒ: ރޭގަ
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1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ޔ) ގައި ވާގޮތުން 

ދާއިރާގެ ފިހާރަ ތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭ އަދި ގެސްޓް 

ހައުސް ފަދަ ތަންތަން ހުންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން 

ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި 

މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް 

އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ޓ) ގައި ވާގޮތުން ކުއްލި 

ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް 

އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން 

ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި 

މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް 

އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ޓ: ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.

ޔ: ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 

ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ 

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ޕ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ފިހާރަތަކާއި 

ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  

ޢާންމު މާރުކޭތުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ ބެލުން.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ޕ) ގައި ވާގޮތުން 

މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގާ އުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންގީނުލީ 

އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެހި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އާންމުންގެ 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން  އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަ

ނޑައަޅާ  ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ވުޒަރާއިން ކަ

ނޑުތަކައި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް  މިންގަ

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ 

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
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ޖ: މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ 

އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި  ދުއްވުމުގެ ކަންކަން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމާއި، ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ  ކަ

ނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ  ނޑައަޅާ މިންގަ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަ

ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

0

ޗ: ޝަރުޢި ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައ ތަންފީޛުކުރުމުގައި 

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

ހހ: އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު 

ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ 

ގޮތެއްގެމަތިން ތަފާސްހިސާބި ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، 

އެސިޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، 

ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި، އަދި އެސިޓީގައި 

ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހހ) ގައި ވާގޮތުން އަލަށް 

އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި 

ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން 

ތަފާސްހިސާބު ނަގާ ބެލެހެއްޓުމާއި އެރަށެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި 

ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި ރަށްވެހި ނުވެ ދިރިއުޅެމުންދާ 

މީހުންނާއި އަދި އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ 

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ 

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ޗ) ގައި ވާގޮތުން ރަށުގެ 

ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި 

ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި 

ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް 

ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި އެފަދަ  މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަ

ހުއްދަތައް ބާތިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން 

ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި 

މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް 

އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ޖ) ގައި ވާގޮތުން ޝަރުޢީ 

ކޯޓުތަކުން ކުރާ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގައާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި 

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް 

ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ 

ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ 

ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
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ފަސްވަނަ ބައި

5. ނިންމުން

ކައުންސިލުން ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދައި، ރައްޔިތުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް އެކަންކަމުގައި ބައިވެރި ކުރުމަކީ 

ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ވީމާ، ކައުންސިލްުނ ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ރާވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައާއި މިނޫންވެސް ކައުންސިލުން 

ހިންގާ އެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރައްޔިތުންނާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯއްދެވުން 

މުހިންމެވެ.

ހަމައެއާއިއެކު ކައުންސިލުން ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދައި، ރައްޔިތުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް އެކަންކަމުގައި 

ބައިވެރި ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ވީމާ، ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ރާވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައާއި 

މިނޫންވެސް ކައުންސިލުން ހިންގާ އެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރައްޔިތުންނާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ 

ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯއްދެވުން މުހިންމެވެ.

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން، 

ދީމިޤްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި، 

ޘަޤާފީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ިދރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ 

ގާތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ.

ނޑިތައް ޙާޞިލްކޮށް، ހަމަތަކެއްގެމަތިން މަސައްކަތްކޮށް  ނޑުދަ ނޑައަޅާފައި އޮތުމަކީ ކައުންސިލްގެ ލަ ކައުންސިލުން ކަންކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލްތައް ކަ

ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަގުދައްކައިދޭނެ އެންމެ މުހިންމު ވަޞީލަތެވެ. ހަމައެއާއިއެކު، ކައުންސިލް ހިންގުމާއި 

ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މާޙައުލަކީ ހަމަ އެހާމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަންކަމެވެ. 

ވުމާއިއެކު، ކައުންސިލްގެ މަަސއްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި މަސައްކަތު މާޙައުލުގައި ހުރި ދަތިތައް ދެނެގަތުމަށާއި 

ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ސްޓާފް މީޓިންގ 

ބާއްވަން ޖެހެއެވެ. އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް، ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލާ 

ސުޕަރވައިޒް ކުރާނޭ ގޮތުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާފައި އޮންނަން ޖެހެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މެދުގައާއި އިސް މުވައްޒަފުންގެ 

މެދުގައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޤަވާޢިދުން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން މުހިންމެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބޭނުމަކީ، މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ފެންވަރާއި މިންވަރު އަދި މަސައްކަތް 

ފުރިހަމަ ކުރެވުނު ވަގުތުގެ އިތުރުން، މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުގެ މިޒާޖާއި ސިފަތައް ދެނެގަތުމެވެ. އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު، މަސައްކަތަށް ޤާބިލު 

މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. އަދި މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ، ދެވޭ ޚިދުމަތް 

އަވަސްވެ، ހަރުދަނާވެގެން ދިއުމެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ރަނަގޅު ނަތީޖާ ހޯދާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ކުރިއަށް އޮންނަ 

އަހަރު އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ދެމިހުންނާނެކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 2014 ގެ ޗެޕްޓަރ 13 ގެ 

(ނ) ގައި ސިވިލް ސަރވިސް އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލަމުންގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ޢަބުދުهللا ޝަރީފް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެދަށުން ރަށުކައުންސިލަކީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޖަވާބްދާރީވާންޖެހޭފަރާތެވެ. 

މިގޮތުން އެޤާނޫނުގެ 108ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް މިއަހަރުންފެށިގެން ޤަވާއިދުން އެމުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅުމަށް 

ދަންނަވެމެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރުކުރާއިރު ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގެ އިތުރުން އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ޤާނޫނުން ލާިޒމްކޮށްފައިކަންކަންވެސް ހިމަނުއްވައިގެން މަސައްކަތު ތާވަލުއެކުލަވާލާ، މަސައްކަތު ތާވަލާއިއެއްގޮތަށް 

މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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