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މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއައްސަސާ

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7) ގެ 22 ވަނަ 

މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު 

ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ.

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިވިލް ސާރވިސް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު ސިވިލް ސަރވިސް  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެޤާނޫނުގެ 130 ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނުކުރާ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

ނޑައަޅާ އެމަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރަނީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު ސިވިލް ސަރވިސް  ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޤާމުތައް ކަ

ކޮމިޝަނުންނެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަދާ 

ޤަވާއިދުތަކެވެ.

ނޑު އިދާރީ އޮނިގަ

ނޑު 11 މެއި 2011 ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލުމަށްފަހު، ފާސްކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް  ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ނޑު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައެވެ.  ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައެވެ. އަދި 11 މެއި 2011 ވަނަ ދުވަހު އިދާރީ އޮނިގަ

އަދި 2016 ގައި އިދާރީ އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވެއެވެ.

ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު

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 މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.

މިގޮތުން، މި މޮނިޓަރިންގ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

ޒިންމާތައް ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލުން އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިތަދޫ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެކިއެކި 

ރިޕޯޓްތަކާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވެމުންދާގޮތާއި، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި 

ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށް، އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ، ޘަޤާފީ އަދި 

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމަށް ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، އެކަންކަން އެމަގުން ކުރުމުގައި 

ކައުންސިލަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު މޮނިޓަރިންގ އެކެވެ. ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މޮނިޓަރ ކުރެވުނީ 13 ފެބްރުއަރީ 

2017 އިން 14 ފެބްރުއަރީ 2017 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ނޑައެޅި 03 މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ޓީމަކުންނެވެ. ސެކްޝަނުން ކަ
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އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ  މަތިން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 

ސަރުކާރުގެ ބިމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ފަޅާއި ބިން އެކި ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން.

އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ 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.

ރަށު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި 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 ތަންފީޒްކުރުމުގައި 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.

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.

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ 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.

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ 

ހިންގުމަށް، ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫގެ  ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަންޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ.

ކައުންސިލުގެ މަޞްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ. މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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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.

ނޑު  ނޑުތޮށިގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުށްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮށްޓާއި ކަ

މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

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

ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލަށް ތިރީގައިވާ ޚިދުމަތްތައް 

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ.

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

ނަންދިނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން.

ރަށްރަށުގެ 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.

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

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 ފީ 

ނޑައެޅުމާއި ފީ ނެގުން. ކަ

މީހުންގެ އަމިއްލަ ބިންތަކާއި މުދާ އާއްމު ބޭނުމަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ނަގަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަދުލުވެރި ބަދަލު 

ދިނުމަށްފަހު އެފަދަ ތަންތަން ނެގުން.
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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.

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން.

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

އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން. 

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

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

ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ 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، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

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

ހުށްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި 

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 ރަށުގެ ބިމާ ގުޅޭ 

ރޑްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި މިނޫންވެސް ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ގޮތުން ހިންގާ ބިމާބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯ

ބެލެހެއްޓުން.

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

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

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.
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އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  1

މުޙައްމަދު ޢަލީ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް  2

އަލީ ޖަވާޒް ޔޫސުފް ކައުންސިލް މެމްބަރު  3

މަޢުޞޫމް އަބޫބަކުރު ކައުންސިލް މެމްބަރު  4

އަލީ ޝަމީމް ކައުންސިލް މެމްބަރު  5

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

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލަކީ ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ. 

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

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

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

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

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛްކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން. 

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

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

ބާޠިލްކުރުމާއި، ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލް ކުރުން.

AC-018 : ، ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ 1508 ޕީ.އޯ ބޮކްސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިނުވާކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

މިހާރެކޭ އެއްފަދައިން ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި އަދި  ގާނޫނުގެ 116 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް 

ބޭއްވުމަށް.

ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތައް

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލުން 2016 ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިނުވާކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި އަދި  ގާނޫނުގެ 115 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢާންމު 

ބޭއްވުމަށް.

 ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދުދުހަވަކަށް ވާނަމަ އެބައްދަލުވުން ރީޝެޑިޔުލްކޮށްގެންނަމަވެސް ބޭއްވުމަށް އަދި އެކަން 

އެނގޭނެގޮތަށް ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، ކޯރަމް ހަމަނުވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޗެއަރއަކަށް އިންނަވާ ބޭފުޅަކު 

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

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

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް

ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން 13 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިނުވާކަން އަދި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރިކަން އެނގެން 

ނެތްކަން.

ނޑައަޅާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަސް ކަން. ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކަ

ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 02 ދުވަސް ކުރިން މެމްބަރުންނަށް އަންގާ އެޖެންޑާ ހިއްސާކުރާކަން.

01 ޖެނުއަރީ 2016ން ފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރ 2016ށް ބާއްވަން ލާޒިމް ކުރާ 52 ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ބޭއްވިފައިވަނީ 41 

ބައްދަލުވުންކަން.

ބޭއްވުނު 41 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްކޮށްފައިވާކަން.

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ފުރަތަމަ ބައި

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

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައިވާކަން.

2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގާ ޤަވާއިދަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނެސްފައިނުވާކަން.

 ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު

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

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

2015 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓާފައިވާކަން.

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އުޞޫލްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކުގެ ގޮތުގައި ހެދިފައިވަނީ 2 އެސް.އޯ.ޕީ ކަން

ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާރޓަރ އެއް ހަދާފައި ނެތްކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ ތައް އެކުލަވާލާ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް.

ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރު ހަދާ ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރުމަށް.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ 

ނިންމުންތަކަކީ ސައްހަ ނިންމުންތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެނިންމުންތައް ޢާންމުކުރުމަށް.

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޢާންމުކުރާއިރު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިއްކަ ޖެހުމަށް ފަހު ޢާންމުކުރުމަށް.

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާއި އެޖެންޑާ ޔައުމިއްޔާއާއިއެކު އެޓޭޗްކޮށް ނުވަތަ ފަސޭހައިން ފެންނާނޭހެން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކަށް އަމަލު ކުރުމަށް އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި ފާސްކޮށް އުސޫލާއެއްގޮތައް ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް.

މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އުޞޫލުތައް

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި  އަދި ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި އާންމުކުރާކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 126 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް 

މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެމެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ 

ދައުރެއްއޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ މިފަދަ މެންބަރަކު އެބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް.

2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 41 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން އާންމުކޮށްފައިވާކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 126 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް 

މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެމެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ 

ދައުރެއްއޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ މިފަދަ މެންބަރަކު އެބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް.

AC-018 : ، ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ 1508 ޕީ.އޯ ބޮކްސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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1.8

#

1

2
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4

5

6
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1

2

ފެކްސް

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް 

ކުރުމަށް.

ފޯން

ނަން

މޭޒު

ނޑި ގޮ

ކޮމްޕިއުޓަރ

ޕްރިންޓަރ

ވާކް ސްޓޭޝަން

-

2

ކައުންސިލަށް ލިބޭބަޖެޓް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިގެން މަސައްކަތުގެ މާހައުލު 

ރަނގަޅުކުރުމަށް.

ކައުންސިލަރުންނަށް ހުރި

4

6

4

1

-

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތްކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން ނަމަވެސް މުވައްޒަފުން މަދުވުމުން މުވައްޒަފުންގެ 

ދަތިކަން އޮތްކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް 

ކުރުމަށް.

1

2

އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ހުރި

9

8

3

1

2

ގަވަރމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމް ރޯލްއައުޓްކުރެވިފައިވާއިރުވެސް މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ޖެމްސް އެމްމެ ފުރިހަމައަށް 

ބޭނުންކުރަމުން ނުދާކަން.

ކައުންސިލަށް އިންޓަރނެޓް ލިބެނީ މޮޑެމް އެއް ބޭނުންކޮށްގެން 1 ކޮމްޕިއުޓަރަށް

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

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

ކައުންސިލްގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނަމޫނާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތައް ތައްޔާރުކޮށް 

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނަމޫނާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތައް ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު 

ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން.

ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ޢާންމުބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވޭ.

2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޓެމްޕްލެޓް ނުލިބިގެން ތައްޔާރު ނުކުރެވޭކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާޓު ދިން.

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

ގޮތަށް އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް.

ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަޅާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

ޤާނޫނުގެ 108 ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅުމަށް.

ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 97 ވަނަ 

މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އަދި އެލް.ޖީ.އޭ ފޯރމެޓައް ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވުމަށް.

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

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަށް ބަލައިގެން ރަށު ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް.

2.1 ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން

2017 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.

2017 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ ތާރީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ޖެނުއަރީ 15 ގެ ކުރިން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ދެވަނަ ބައި

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް 

ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

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

މުދާލިބިގަތުމަށްއެދޭ ފޯމް 12/2016 އަދި 19/2016 ފައިލްކުރެވިފައި އަދި ފެންނަން ނެތް.

ރޑަރ ކުރުމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދުމާއި މުދާ ގަތުމާއި ލިބިގަތުމާއި އޯ

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ސްޓޮކްބާކީ ބަލަހައްޓާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ އެނެކްސް 30 ގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް.

ސްޓޮކްބާކީ ދިމާވޭ.

ޕްރޮކިޔުމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު ލިޔެކިޔުންތައް ވަކިން ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނެތް.

މުދާލިބިގަތުމަށްއެދޭފޯމް ނަންބަރުނުޖަހާ ފައިލްނުކޮށް، ޕީވީ އާއިއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައި ހުރުން. (ޕީވީއާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ ފޯމްގެ 

އަސްލާއި، ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ފައިލްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ ތަފާތު)

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލުން ފާސްނުކޮށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައި ހުރިކަން މޮނިޓަރިން ޓީމަށް ފާގަކުރެވުނު.

އެގޮތުން - 2016/15 ޕީވީ މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުންނެތި 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 94 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް %5 އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކޮށްފައިވާކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ނޑައަޅާފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 96 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޖެޓް ފާސްކުރަން ކަ

ނޑައެޅުން. ތާރީހަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް. އަދި ބަޖެޓް ފާސްކުރާއިރު ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި %5 އަށްވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެއް ކަ

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ކުރާ ޚަރަދަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަކިން ބެލެހެއްޓިފައިވާކަން.

2016 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ކައުންސިލްގެ މާލީބަޔާން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާއިރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އޮޑިޓްކޮށްދިނުމަށް އެދި ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމަށް.

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

ރަށު ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ މާލީ ހިސާބްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 

ނަންބަރ 01/2013 ގެ އެނެކްސް 1 ގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތައް ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށް.

ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުން 

2.2 ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ފައިސާއާއި މުދާ ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

2016 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދިންކަން.

AC-018 : ، ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ 1508 ޕީ.އޯ ބޮކްސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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1.5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތީ އަގުގެ މުދާ ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިނުކޮށް ހޯދާފައި ނުވާކަން.6

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

25000 ރުފިޔާއިން މަތީގެ އަގުގެ މުދާހޯދުމުގައި އިޢުލާނުނުކޮށް ހޯދާފައިވޭ. (ޕީވީ 139 /ޕީއޯ 16)

އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮސީޖަރ ފޯމް އެއްވެސް ވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވޭ.

ޕްރޮކިޔުމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ ލިޔުންތައް ވަކިން ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓާފައިނުވޭ.

ބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީ އާއި ޔަޢުމިއްޔާ ތައްޔާރުކޮށްފައިއެއް ނުވޭ. 

1.5 ޓަނުގެ ލޮރީއެއް ގަތުމާއިގުޅޭ ލިޔުންތައް (ބިޑް، އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް އަދި ޔައުމިއްޔާ) ފެންނަން ނެތް.

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

މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންނާއި އެކައުންޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން ވަކިން ބެލެހެއްޓުމަށް.

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

މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމްގެ ކޮޕީ އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓްއިންނާއި އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓްއިން ވަކިން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް.

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕްރޮސެސް

މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރާ ފޯމު ތައްޔާރުކުރަނީ މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމު އޮވެގެން.

މުދަލައް އޯޑަރުކުރާ ފޯމާއި މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމު އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް.

މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންނާއި އެކައުންޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން ވަކިން ބަލަހައްޓާ.

ޕްރޮކިޔުމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ތަރުތީބުން ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނެތް. 

އަގުބެލުމުގައި 1000ރ އިންފެށިގެން މަތީ އަގުގެ މުދާ ހޯދުމުގައި އެތަނަކުން އަގުބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ފޯނުންއަގުބަލާފައިވާކަން. ޕީވީ 

2016/15

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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

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

ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

މުދާ/ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމްގައި ނަންބަރު ޖެހުމަށް ވަކިން ފޮތެއް / އެނޫންވެސް ވަޞީލަތެއް ގެންގުޅުން.

ތަކެއްޗަށް އޯޑަރު ކުރުން

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ފައިލްގައި މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާފޯމް (2016ގެ ފޯމް 1، 2، 7، 12، 15 އަދި ފޯމް ނަންބަރު 20 -35 އަށް 

ފައިލްކުރެވިފައިނެތް.)

މުދާބަލައިގަތްކަމަށް އޯޑަރފޯމްގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވޭ.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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

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

ޕީވީތަކުން ޚަރަދުކުރުން:

- 2016/15 ޕީވީ މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުންނެތި ވައުޗަރުން 

ޚަރަދުކޮށްފައި.

- ޕީވީ 2016/14 މާލެ-ކައްދޫ-މާލެ ދެކޮޅު އެއާރޓިކެޓް ގަތުމުގައި ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕްރޮސެސްގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމްތަކަށް، އެއްވެސް 

މަޢުލޫމާތެއް، ނަންބަރެއް ، ސޮއެއް ކޮށްފައިނުވާ ހުސްފޯމްތަކެއް ލައިގެން (އޯޑަރ ފޯމްގައި ސޮއި އެކަނި) ވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައި.

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތެއްނޫން.

ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ނެތި ވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައިހުރިކަން.

އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮސީޖަރ ފޯމް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ނުވޭ.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮސީޖަރ ފޯމް ފުރިހަމަނުކޮށް ވައުޗަރުން ޚަރަދުނުކުރުމަށް.

ވައުޗަރަކީ ޚަރަދުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެއްކަމުން ތިޖޫރީގައިހުރި ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރަމުންގެންދާ 

ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް.

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

ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަވުމުން ނޫނީ ވައުޗަރުން ޚަރަދު ނުކުރުމަށް.

ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމާއި ޚަރަދު ކުރުމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން

ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބަލަހައްޓާފައިވާގޮތް

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ވައުޗަރ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް.

ކޮންމެ އެކައުންޓަކުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ވަކި ވައުޗަރ ފޮތެއް ގެންގުޅޭ.

އައިޓަމް ބާކީ ބަލަހައްޓާ އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދޭ.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ބިޑް ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އަގުގެ މުދާ ހޯދުމުގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް.

އޯޑަރފޯމް ތައްޔާރު ކުރުމުގެކުރިން އިންޓަރނލް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮސީޖަރ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިހަމަކުރުމަށްފަހު ނޫނީ އޯޑަރ ފޯމް 

ތައްޔާރުނުކުރުމަށް.

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕްރޮސެސްގެ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށް. ކައުންސިލަށް 1.5 ޓަނުގެ ލޮރީއެއް ގަތުމާއިގުޅޭ 

ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދާ ފައިލްކުރުމަށް.

ބިޑް އިވްލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޚާޟިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށް.

ބިޑްކޮށްގެން ހޯދަންޖެހޭ މުދާތައް ހޯދުމުގައި އިޢުލާނާއި، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބިޑްކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވީނަމަވެސް ބިޑްކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޟިރީ ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން.
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ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ދުވަހު ފޮތް ތައްޔާރުކޮށް މަސްނިމުމުން، ލިބޭފައިސާ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް އަދި އަހަރު ނިމުމުން، ލިބޭފައިސާ އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް 

ތައްޔާރުކުރަމުންގެންދިޔުމަށް.

ޢާމްދަނީ ފައިސާ

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އާމްދަނީ ފައިސާގެ ދުވަހުފޮތް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން

ލިބޭފައިސާ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 6 މަސްދުވަހުގެ އެކަނިކަން.

ލިބޭފައިސާ އަހަރުދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.

ތިޖޫރީގައިހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާކަން.

ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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

ރިޕޯޓް ޖެހިގެން އަންނަ ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް.

ތިޖޫރީގެ ހަފްތާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރޭ

ތިޖޫރީ ހަފްތާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރާއިރު ވައުޗަރުން ޚަރަދުކުރުމަށް ޗެކްތައްޔާރުކޮށް އެދުވަހު ޚަރަދުނުކުރެވޭއިރުވެސް އެޗެކް ތިޖޫރި ހަފްތާ 

ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ބާކީ ޖުމްލަ އާއި ނަގުދު ފައިސާއާއި ޗެކުން ހުރި ޖުމްލަ އާއި ދިމާވާކަން.

ޗެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދޭ.

ޗެކު ރަޖިސްޓްރީ 4 އެކައުންޓަށް ތައްޔާރުކުރާއިރު ކެންސަލްކުރެވޭ ޗެކް އަރުވާފައިނުވާކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ތައްޔާރުކުރެވޭ ހުރިހާ ޗެކްތަކެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާވާއިދު 2017ގެ MG/BC08 އާއިއެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމަށް. އަދި ކެންސަލްކުރެވޭ ޗެކްތައް ކެންސަލްކުރެވިފައިވާކަންވެސް ރަޖީސްޓްރީގައި ހިމެނުމަށް.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮސީޖަރ ފޯމް ފުރިހަމަނުކޮށް ވައުޗަރުން ޚަރަދުނުކުރުމަށް.

ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު 2017ގެ  MG/BC07 "ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ" އާއިއެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމަށް.

ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
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ބިޑް އިލެވުވޭޝަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން.

ބިޑް އިލެވުވޭޝަން ކޮމިޓީގެ ހާޟިރީ ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން

ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން.

އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލަރުންގެ ހާޟިރީ ވަކިން ބަލަހައްޓާފައިވާކަން

ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނާއި ވަޒީފާ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައިވާކަން.

މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރެއިޒަލް 2016 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިންކަން.

ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިވާކަން

ފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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

ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް.

މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކައުންސިލްގެ ޙަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް 

ކުރަމުން ނުދޭ.

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ފަންސުރުން ލިޔެފައިހުރުން

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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

އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓުން.

ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

އެކައުންޓްތަކުގެ އައިޓަމްބާކީ ތައްޔާރުކޮށް މަހުންމަހަށް އެކައުންޓްތައް ރީކޮށްސައިލްކޮށް ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސޮއިތައް ހަމަކުރުމަށްފަހު 

ފައިލްކުރުމަށް.

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ރިކޮންސިލިއޭޝަން

ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް އެއްވެސް އެކައުންޓަކަށް ތައްޔާރުނުކުރޭ.
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3.2
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2

1

3.3

ނޑަރު ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާ 1. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ބަނދަރު ހަދަމުންދާތީ ކައުންސިލުން ބަ

1

ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ހިންގުން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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.

މަގުތަކުގައި ހުރި ގަސްތައް 10 ފޫޓު އުސްމިނަށް ކޮށުން.

ރަށުގައި ކުނި އެޅުމަށް 2 ތަނެއް ހާއްސަކުރެވި އެހެން ތަންތަނަށް ކުނިއެޅުން މަނާކުރެވިފައި.

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.

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް ހެދިފައި.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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.

 މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

ބައެއް މަގުމަގުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ހަމަޖެއްސުން

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ތިންވަނަ ބައި

3. ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިންރަށު ފެންވަރުގައި ދޭންޖެހޭ 

ޚިދުމަތްތަކާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ.

މަގު ހެދުމާބެހޭ އުޞޫލު ހަދާ ފަސްކުރުން.

އަލަށް ގޯތި ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ގޯތި ވަށައިގެން މަގު ސާފުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އެންގުނު
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1

ހެލްތް ސެންޓަރާ ގުޅިގެން މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނު އަދި އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނު.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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.

ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިންގުމާއި ބޮޑޮތި މީހުންނަށް ތަޢުލީމް އުނގަންނައިދިނުން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

އެމް.އެން.ޔޫ އާއި ގުޅިގެން ނިޔަމި ކޯސް ހިންގުނު (31 މީހުން ބައިވެރިވެ 26 މީހުން ފާސްވި)

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

ލެކްރެޑް ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން 60000 ލީޓަރުގެ ވާރޭފެން ރައްކާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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.

ޕްރައިމެރީ ހެލްތް ކެއަރއާއި ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

ނޑުތޮށި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމާއި އެއްގަމު ކަ

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

ނޑުދޮށުން ވެލިނެގުން މަނާކޮށް ކައުންސިލާއި ފުލުހުންގުޅިގެން ޤަވާއިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ވާގޮތުން ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމާއި 

ނޑުތޮށި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  އެއްގަމު ކަ

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް 

އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

AC-018 : ، ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ 1508 ޕީ.އޯ ބޮކްސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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އިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒްތައް ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގެ އަނިޔާތައް ހުށްޓުވުމަށާއި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމާއި، އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ 

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި އާއްމު ޕާރކްތައް ޤާއިމްކުރުން އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ އާއްމު ދަ

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

ނޑައަޅާ ޔޫތް މިނިސްޓްރީގައި ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު. ސްޕޯޓްސް އެރީނާ އެއް ހެދުމަށް ބިން ކަ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައި ވާގޮތުން އިޖުތިމާޢީ 

ނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި އާއްމު ޕާރކްތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ  މަރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިވަރު ކުޅޭ އާއްމު ދަ

މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން 

ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

އެކިފަހަރުމަތިން އާއިލީ އެކިކަހަލަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނު.

ނޑު ލެވެލްކުރެވުނު. މިހާރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ދަ

ރަށުގައި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކައުންސިލުން އިމާރާތެއް ހަމަޖައްސާ އިމާރާތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ކައުންސިލުން ނިންމުނު.

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.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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.

ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

2016 ވަނަ އަހަރު އެފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދިންކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

AC-018 : ، ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ 1508 ޕީ.އޯ ބޮކްސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

ބިމުގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދިން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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.

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

މިސްކިތްތައް ދިއްލާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުނު.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ބިން ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބިމާ އިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ބިންބިމާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބިން ދޫކުރަން އިޢުލާނުކުރެވުނު.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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.

ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ، ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓާ ޤައުމީ އިދާރާއަށް މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށް ދިނުން

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.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ޏ) ގައި ވާގޮތުން ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީ 1

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.

އާޡާރީތަންތަން ބެލެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވުމުގެ ގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިންކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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.

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

ގައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނު.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ޤަބުރުސްތާން ބެލެހެއްޓުމާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތްކުރުން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

ގަބުރުސްތާނުގެ ސާފުކުރުމަށް ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓާ ފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްގެން ބެލެހެއްޓޭ.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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.

އާޡާރީތަންތަން ބެލެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވުން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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.

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

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭނެއް ހެދި ޓާސްކްފޯސް އެކުލަވާލެވިފައިވާކަމަށް.

ނޑު މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެއްހެއްޓުން ރޭގަ

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

54 މަގުބައްތި ހަރުކުރެވި ރަށުތެރެ ދިއްލުނުކަމަސް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިންކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ނޑު މަގުމަތި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ޑ) ގައި ވާގޮތުން ރޭގަ

ދިއްލާ ބެލެއްހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ޕެސްޓްކޮންޓްރޯލްކުރުން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

މަދިރި މަދުކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު އަދި ތަންތަން ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

މަގުމަތި ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

އިޖުތިމާއި ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމަށް އައުޓްސޯސްކޮށްގެން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާކަމަށް.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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.

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

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.

މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގާ އުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިނޖީނު ނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުންދޭ ޚިދުމަތްތައް  ގޮތުގެ މަތީން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ޢާއްމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަ

ނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކައި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަ

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓައިދިނުމަސް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުނު.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ  އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަ

ނޑުތަކައި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން  ނޑައަޅާ މިންގަ ކަމާ ބެހޭ ވުޒަރާއިން ކަ

ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ 

ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރުމުގައާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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.

ދާއިރާގެ ފިހާރަތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި، ރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭ އަދި ގެސްޓް ހައުސް ފަދަ ތަންތަން ހުންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި 

ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނު.

AC-018 : ، ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ 1508 ޕީ.އޯ ބޮކްސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

ވިހާމަރުވާ ބެލެހެއްޓޭ.

ރަށްވެހީންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓޭ.

ތަފާސްހިސާބުގެ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ނެގޭ.

ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާފައި ވީނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު ނުލިބޭ.

އެދިލައްވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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.

ރަށުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ 

ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާތިލު  ގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަ

ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

އިންޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދައާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ހިނގާތޯ ބެލުނު

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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 

ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާތިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަ

ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ 

ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ރޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ތަފާސް  އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯ

ހިސާބު ނަގާ ބެލެހެއްޓުމާއި، އެރަށެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި، 

އަދި އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން

AC-018 : ، ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ 1508 ޕީ.އޯ ބޮކްސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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އެފަދަ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިންކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހށ) ގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލުން 

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ހިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އެކިއެކި ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަ

ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ 

ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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.

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ޚިދުމަތްދިނުން. ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަ

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަން
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ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 76 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ 

ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢޫތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާޢަތްތަކަށް ފައިސާ އާއި ފަންނީ އަދި 

ނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި  އެހެނިހެން އެހީ ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އެހީ ދޭން ވާނީ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަ

ނޑުތަކާ ތައާރުޟުނުވާގޮތަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުންކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. މިންގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 74 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވައި 

ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދަން ކައުންސިލުން 

މަސައްކަތްކުރާށެވެ.

ކައުންސިލުން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދިންކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 71 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި 

އޮފީސްތަކާއި މިތަންތަނުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދާ ހިންގަމުންދާ ދަޢުލަތުގެ މިނިވަން 

މުއައްސަސާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް 

އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. ވީމާ، ޤައުމީ އިދާރާތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތައް 

ނޑާނުލާ އިތުރުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާށެވެ. ފޯރުކޮށްދިނުން މެދުކަ

ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން

ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ލިބޭ އެއްބާރުލުން ކުޑަ.

ކައުންސިލްތަކާއި ފުލުހުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން

ކައުންސިލާއި ފުލުހުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅުކަން ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދިންކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 70 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި 

ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެނަމަ މިހާރެކޭވެސް 

އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްތަކަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް.

ފުލުހުން ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ހުރިހާ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ކައުންސިލަށް ވެވުނު އެއްމެ ފުރިހަމައަށް އެކަންކަން ކޮށްދެއްވާފައިވާ 

ކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދިންކަން.

ކައުންސިލުން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިންކަން.

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން

ހަތަރުވަނަ ބައި

4. ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން

AC-018 : ، ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ 1508 ޕީ.އޯ ބޮކްސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ކުއްލި ޙާލަތުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން

2016 ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެފައިނުވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމަތުދިންކަން

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 72 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން 

ނޑައަޅާފައިވާ އެހީގެ އިތުރުން ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް ނުވަތަ ބަލިމަޑުކަމެއް  ދޭން ކަ

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މާލީ، ފަންނީ ނުވަތަ އެހެނިހެން އެހީ ކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

މަގުފަހިވާނޭހެން އެކަންކަން ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް ދޭ އާންމު އެހީ

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން

ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް އެހީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް ދީފައި ނުވާކަން.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ 2

ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި 

މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ނޯޓްކޮށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައިގެން ޝަކުވާއަށް ޖަވާބްދާރީވަމުންދާކަމަށް ކައުންސިލުން 

މަޢުލޫމާތުދިންކަން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 03 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ވާގޮތުން ރަށު ކައުންސިލުން އެ 

ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން ޖަވާބުދާރީ ވުމުގައި ހުރިހައި ފަރާތްތައް ހަމަހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން ހެދިފައިވާ 

އުޞޫލާ އެއްގޮތައް އަމަލް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން

ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާހޯދާ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދިން.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 92 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ 

ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، އެއިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެންނެވެ.

ފަސްވަނަ ބައި

5. ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
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ހަވަނަ ބައި

6. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުން

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގައި 5 މެމްބަރުން ތިބޭ.

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 35 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮންމެ ރަށު ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ 

ދަށުގައި އެރަށެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

މިޤާނޫނުގެ މިމާއްދާޢައި ގުޅޭގޮތުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުގައިވާ އަދަދަށް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭފަރާތްތަކާއިއެކު 

މަޝްވަރާކޮށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކޮމިޓީގެ މަދުވާ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް.

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.

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަޤާމަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވޭ.
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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 ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ގާތުން 

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

ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅި ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުމަކީ 

ނޑައަޅާފައިވާ މަދު ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެކެވެ.  ކައުންސިލެއް އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަ

އަދި ހަމައެއާއިއެކު ކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްސިފައެވެ. ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކަންކަން ނިންމުމަށް އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތްތައް 

ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ނިންމައިދޭ، ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ކަންކަންކުރެވޭ އިންތިޒާމްތަކާއި އުޞޫލްތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލާ 

ފޯރަމެކެވެ. ވީމާ، ކުރިއަށްމިދާއަހަރުގައި ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ބައްދަލުވުންތައް ޤަވާއިދުން ބާއްވަމުންގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކޯރަމް 

ހަމަނުވާ ބައްދަލުވުންތައްވެސް އެކަން އެނގޭނެހެން ލިޔެ ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވެމެވެ. ހަމައެއާއިއެކު ބައްދަލުމެއް ނުބޭއްވޭ ހާލަތެއްގައި 

އެބައްދަލުވުމެއް ރީޝެޑިޔުލްކޮށް އެކަން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއިންނާއި ޔައުމިއްޔާއިން އެނގޭނެގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް ދަންވަމެވެ.

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 މަސައްކަތްތައް 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.

ހަތްވަނަ ބައި

7. ނިންމުން
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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 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 22 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ރަށުކައުންސިލަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި 

ދަޢުވާކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަދި އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ 

ނޑު ސިއްކަ އެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ޝަޚްޞެކެވެ. ވީމާ، ކައުންސިލްގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ތައްގަ

ހޯމްއެފެއާޒަށް ހުށަހަޅާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ސިއްކައެއް ފަރުމާކޮށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔުން އެދެމެވެ.

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.

ޢަބްދުهللا ޝަރީފް

އަތޮޅު 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 ލާޒިމްކޮށްފައިކަންކަންވެސް ހިމަނުއްވައިގެން މަސައްކަތު ތާވަލުއެކުލަވާލާ، މަސައްކަތު ތާވަލާއިއެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް 

ބައްޓަންކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފޯރުކޮށްނުދޭކަމުގެ ޝަކުވާއަކީ ކައުންސިލްތަކުން 

އަބަދުމެ ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ. އަދި ގިނަފަހަރު ކައުންސިލްތަކުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ނުލިބޭކަމާއި ފޯނުން ގުޅުމަށް 

ދަތިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވުމާއިއެކު ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ކައުންސިލް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ކައުންސިލް ފެންވަރުގައި ކުރެވެންހުރި ކަންކަން 

ދެނެގަނެ އެކަންކަން ކުރުން މުހިންމެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު ރަށުކައުންސިލުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މުވާސަލާތުކުރުމާއި މުޢާމަލާތުކުރުމަކީ އަތޮޅު 

ނޑިތައް ހާޞިލްކުރުމަށާއި ރަށާއި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއިއެކު  ނޑުދަ ފެންވަރުގައި ޙާޞިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަ

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، ރަށުކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަންކަމެވެ.
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