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ު ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދ

އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން  (ނ) ވަނަ މާއްދާގެ 8ގެ  (2010/7)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 
.ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތްބެލުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ

މުއައްސަސާ ކުރެވުނު މޮނިޓަރ

ު ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދ
ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ 

ދާއިރާ ހިންގުމަށް، ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްސަރަޙައްދުކަމަށް ކަންޑައަޅާފައިވާ 
.ސަރަޙައްދެވެ

ކައުންސިލުގެ މަޞްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 21ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
.މިކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ

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

ގެ  (2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު )ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި 22

.މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ

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

ު ،އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  ހައްދުންމަތީ AC-018 :ބޮކްސް އޯ.ޕީ 1508 ފޮނަދޫ. ލ/  ބޮޑުމަގ
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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

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 ބިންތަކާއި 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

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

.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

ު ،އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  ހައްދުންމަތީ AC-018 :ބޮކްސް އޯ.ޕީ 1508 ފޮނަދޫ. ލ/  ބޮޑުމަގ
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ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްއަށް ތިރީގައިވާ ޚިދުމަތްތައް 
. ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވ24ެރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

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

.ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބެލެހެއްޓުން

ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި 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 ޤާނޫނާ 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

.މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން

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

. އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން
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(ޏ)

(ސ)

(ޑ)
(ޒ)
(ޓ)

(ޔ)

(ޕ)

(ޖ)

(ޗ)

(ހހ)

(ހށ)

އަސްމާޢު އަބޫބަކުރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  1
ލިރްޤާމް ސަޢީދު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް  2
هللاސޮބްރީ ޢަބުދު ކައުންސިލް މެމްބަރު  3

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 ގޮތުގެ 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

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

ް ކައުންސިލަރުނ

ވަނަ މާއްދާއާއ21ިހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
.އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ

.ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްއަކީހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ
.ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
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1.1

1.2

1.3

ބައި ފުރަތަމަ

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

 ު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދ
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

2017ްކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް . 1 . ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނެސްފައިނުވާކަނ

ް ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައ

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

.ގެނެސް ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ފެންނާނޭހެން ބޭއްވުމަށް

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދުދުހަވަކަށް ވާނަމަ އެބައްދަލުވުން ރީޝެޑިޔުލްކޮށްގެންނަމަވެސް ބޭއްވުމަށް އަދި އެކަން . 2
.އެނގޭނެގޮތަށް ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވޭކަމުގައިވާނަމަ، ކޯރަމް ހަމަނުވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޗެއަރއަކަށް އިންނަވާ ބޭފުޅަކު . 3
.ސޮއިކޮށް، ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވުނު ކަން އެނގޭކަމުގެ ލިޔުމެއް ސޮއިކޮށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

. ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔެ ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށ40ްބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ . 4
 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވީ މަހުގެ ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކާއި 20ކޮންމެ މަހެއްގެ . 5

.ބައްދަލުވުމުގެ ހާޟިރީ ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް

ް ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައ

:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

ނޑައަޅާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަސް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ޤަވާއިދުގައި ކަ
 26ލާޒިމްކުރާ އަދަދު 

27ބޭއްވި އަދަދު 
27ފާސްކުރި އަދަދު 

:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
2017ްކައުންސިލުން . 1 . ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އެއްވެސް ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިނުވާކަނ

ު ،އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  ހައްދުންމަތީ AC-018 :ބޮކްސް އޯ.ޕީ 1508 ފޮނަދޫ. ލ/  ބޮޑުމަގ
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1.4

1.5

1.6

ް ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތައ
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

 ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވި އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ފަދަ ހާލަތެއް 2017ކައުންސިލުން . 1
.ދިމާވެފައިނުވާކަން

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް 126ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެމެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ 

.ދައުރެއްއޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ މިފަދަ މެންބަރަކު އެބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް

ް ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

. ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށ116ްކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި އަދި  ގާނޫނުގެ . 1
ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް މެމްބަރުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ވަކިން ފައިލްކޮށް . 2

.ބެލެހެއްޓުމަށް
. ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔެ ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށ40ްބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ . 3

ރތަކާއި އުޞޫލުތައް މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްރޮސީޖަ
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

.ޕީ ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.އޯ.ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެސް. 1
.ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާޓަރ ހަދާފައިނުވާކަން. 2

:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

.ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ޢާންމުކުރާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިންކަން. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ 118ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
.ނިންމުންތަކަކީ ސައްހަ ނިންމުންތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެނިންމުންތައް ޢާންމުކުރުމަށް

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޢާންމުކުރާއިރު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިއްކަ ޖެހުމަށް ފަހު . 2
.ޢާންމުކުރުމަށް
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1.7

1.8

#

1
2
3
4
5
6
7

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ޕީ ތައް އެކުލަވާލާ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް .އޯ.ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ހުރިހާ އެސް. 1
.އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް

.ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރު ހަދާ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުމަށް. 2

ް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައ
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ހުރި ނަން

މަސައްކަތު މާހައުލު
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

.ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މާހައުލުގައި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި ފަންނީ ޤާބިލުމީހުން ނެތްކަމަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް . 1

.މަސައްކަތް ކުރުމަށް

6 ކޮމްޕިއުޓަރ
5 ފޯން

9 މޭޒު
9 ނޑި ގޮ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް . 1
.މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ކައުންސިލަށް ލިބޭބަޖެޓް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިގެން މަސައްކަތުގެ . 2
.މާހައުލު ރަނގަޅުކުރުމަށް

1 ޕްރިންޓަރ
0 ފެކްސް
4 ސްކޭނަރ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން

ު ،އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  ހައްދުންމަތީ AC-018 :ބޮކްސް އޯ.ޕީ 1508 ފޮނަދޫ. ލ/  ބޮޑުމަގ
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2.1.1

2.1.2

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

ް ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުނ

2.1ް  ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުނ

ކައުންސިލްގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަނ2016ް. 1 . ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ޤާނޫނުގައި ކަ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

15ް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ޖެނުއަރީ 2017. 1 .ގެ ކުރިން ފާސްކޮށްފައިވާކަނ
.ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ޔައުމިއްޔާކޮށްފައިވާކަން. 2

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

.މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް
ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަޅާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން . 2

108ްހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  . ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅުމަށް އިސްކަންދިނުމަށ
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ރަށާއި އިދާރީ 93ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 3

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

ގެ ކުރިން ބަޖެޓް ފާސްނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ފިޔަވާ އެނޫންކަމެއް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ 15ޖެނުއަރީ . 4
.ނުކުރުމަށް

ގެ ދަށުން ކޮންމެ  (ށ) ވަނަ މާއްދާގެ 108ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް 10އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

.އޭ ނަމޫނާ ފޯރމެޓާއި އެއްގޮތައް ތައްޔާރުކޮށް، އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް.ޖީ.އެލް
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2.1.3

2.2.1

2.2.2
2.2.2.1

2.2ް  ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ފައިސާއާއި މުދާ ބެލެހެއްޓުނ
ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުން 

:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

.ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރަމުންގެންދަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންކަން. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި މާލީބަޔާން
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

. ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އޮޑިޓްކޮށްދިނުމަށްއެދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަނ2015ް. 1
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 2016. 2

.ހުށަހަޅާފައިވާކަން

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 އާއި ޕްރޮޖެކްޓް MG/BC21 ހުށަހަޅާއިރު، ލިބުނު ފައިސާއާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބު MG/BC20ކައުންސިލްގެ މާލީބަޔާން . 1
 މާރޗް MG/BC23 އަދި ބަޖެޓްއެކައުންޓް ނޫން އެހެން އެކައުންޓްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު MG/BC22އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް 

(15.02)ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތީރިޓީއަށް ފޮނުވުން 15
 މަސްދުވަހުގެ 3ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 35ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ . 2

ތެރޭގައި ރަށު ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ މާލީ ހިސާބްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ 
 ގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތައް ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހަށް 1 ގެ އެނެކްސް 01/2013ސަރކިއުލަރ ނަންބަރ 

.ހުށަހެޅުމަށް

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޖެޓް ފާސްކުރަން 96ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް .އަދި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން މެނުވީ އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރުމަށް. ކަ

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

:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

.ސްޓޮކްބާކީ ދިމާނުވާކަން. 1
.ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާލިބިގަތުމަށްއެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެނޫންކަން. 2
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2.2.2.2

2.2.2.3

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

. ނަމޫނާއާއިއެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަށMG/PC04ްގެ 2017ސްޓޮކްބާކީ، މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު . 2
ް MG/PC01ގެ 2017ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށްއެދޭ ފޯމް، މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު /މުދާ. 3 ު ތަރުތީބުނ ް ނަންބަރ ްލުތައ ެ އަސ ، ފޯމްތަކުގ

.ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ތަކެއްޗަށް އޯޑަރު ކުރުން
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

.މުދަލަށް އޯޑަރކުރާ ފޯމް ތައްޔާރުކުރަނީ މުދާގަންނަންއެދޭ ފޯމް އޮވެގެންކަން. 1
.މުދާލިބުމުން މުދާބަލައިގަތްކަމަށް ސޮއިފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން. 2
.އޯޑަރފޯމުގެ ކޮޕީ އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ޕްރޮކިއުމަންޓުން ވަކި ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން. 3
.ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރަމުން ނުގެންދާކަން. 4

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

 ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކާއި ނުލާ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް 3ރ އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ އަގުގެ މުދާހޯދުމުގައި 35000. 1
.ހޯދާފައިވާކަން

.ބިޑްކޮށްގެން ހޯދަންޖެހޭ ފަދަ މުދަލެއް ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ހޯދާފައިނުވާކަން. 3

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

. އާއި އެއްގޮތައް މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރާ ފޯމު ތައްޔާރުކުރުމަށMG/PC02ް ގެ 2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު . 1
ނެތި މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރާ ފޯމު " މުދާގަންނަންއެދޭ ފޯމް"MG/PC03 ގެ  2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު . 2

.ތައްޔާރުނުކުރުމަށް
.މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމްގެ ކޮޕީ އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓްއިންނާއި ޕްރޮކިޔުމަންޓްސްއިން ވަކިން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް. 3
.އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮސީޖަރ ފޯމް ފުރިހަމަނުކޮށް ވައުޗަރުން ޚަރަދުނުކުރުމަށް. 3

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕްރޮސެސް

ު ،އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  ހައްދުންމަތީ AC-018 :ބޮކްސް އޯ.ޕީ 1508 ފޮނަދޫ. ލ/  ބޮޑުމަގ
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2.2.3
2.2.3.1

2.2.3.2

2.2.3.3

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ރ އަށްވުރެ 35000 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާގޮތަށް 1ގެ  (152ސަފްހާ ) 2ގެ ޖަދުވަލް 2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު . 1
.އިތުރުނުވާ އަގުގެ މުދާ ހޯދުމުގައި އެފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް

އޯޑަރފޯމް ތައްޔާރު ކުރުމުގެކުރިން އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮސީޖަރ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިހަމަކުރުމަށްފަހު ނޫނީ އޯޑަރ . 2
.ފޯމް ތައްޔާރުނުކުރުމަށް

.ރ އާއި ދެމެދުގެ މުދާ ހޯދާނަމަ، ބިޑް ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަކުރުމަށ2500000ްރ އިން ފެށިގެން 35000. 3
. އާއި ޚިލާފުނުވާނޭގޮތުގެމަތިން ހޯދުމަށ10.25ްކުއްލި ލާހަތުގައި މުދަލެއް ހޯދާނަމަވެސް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ . 4

.އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮސީޖަރ ފޯމް ފުރިހަމަނުކޮށް ވައުޗަރުން ޚަރަދުނުކުރުމަށް. 1
.ޚަރަދު ނުކުރުމަށް (MG/BC04)ވައުޗަރުތަކުގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ވައުޗަރުން . 2
" ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގެ ޗެކްލިސްޓް" ފޯމް MG/BC06ގެ 2017ވައުޗަރުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު . 3

.ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަވުމުން ނޫނީ ވައުޗަރުން ޚަރަދު ނުކުރުމަށް

ީ ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރ
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

. އެކައުންޓްގެ ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިވާކަނ4ް. 1

ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމާއި ޚަރަދު ކުރުމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން
ް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބަލަހައްޓާފައިވާގޮތ

:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

.ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ނެތި ވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައިނެތްކަން. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

. އެކައުންޓްގެ ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިވާކަނ4ް. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 MG/BC07ގެ  2017ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު . 1
.އާއިއެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް" ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ"

ީ ޗެކް ރަޖިސްޓްރ
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

ު ،އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  ހައްދުންމަތީ AC-018 :ބޮކްސް އޯ.ޕީ 1508 ފޮނަދޫ. ލ/  ބޮޑުމަގ
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2.2.3.4

2.2.3.5

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 އާއިއެއްގޮތަށް MG/BC08ގެ 2017ތައްޔާރުކުރެވޭ ހުރިހާ ޗެކްތަކެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާވާއިދު . 1
.އަދި ކެންސަލްކުރެވޭ ޗެކްތައް ކެންސަލްކުރެވިފައިވާކަންވެސް ރަޖީސްޓްރީގައި ހިމެނުމަށް. ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް

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

ތިޖޫރީގައިހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

.ތިޖޫރިބާކީ ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާފައިވާކަން. 1
.ތިޖޫރި ހަފްތާ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާފައިވާކަން. 2
.ފައިސާ ބަރާބަރަށް އަރުވާފައިނުވާކަން/ތިޖޫރި ހަފްތާ ހިސާބަށް އަރުވަންޖެހޭ ޗެކް. 3

 ތައްޔާރުކޮށް މަސްނިމުމުން، ލިބޭފައިސާ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް އަދި އަހަރު ނިމުމުން، MG/RV02ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް . 1
.ލިބޭފައިސާ އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުންގެންދިޔުމަށް

" ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފޯމް"ސަރުކާރުގެ ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ . 2
MG/RV04 ިޓްރާންސްފަރ ކުރާ ފައިސާގެ ޓްރާންސްފަރ ފޯމުގެ ރަޖިސްޓްރީ" އާއ "MG/RV06 ެތައްޔާރުކޮށް ސަރުކާރުގ 

.ޢާމްދަނީ އެކައުންޓަށް މަހަކު އެއްފަހަރު ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރަމުންގެންދިޔުމަށް

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ނަމޫނާއާއިއެއްގޮތަށް ކޮންމެ " ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު "MG/BC24ގެ 2017ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު . 1
. ހަފްތާއެއްގެ ރިޕޯޓް ޖެހިގެން އަންނަ ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް

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

.ތިޖޫރިބާކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކުރަމުންގެންދިޔުމަށް. 3
ފައިސާ ތިޖޫރި ބާކީ އާއި ތިޖޫރި ހަފްތާ ހިސާބަށް އެރުވުމަށް/ތިޖޫރިއަށް އަރުވަންޖެހޭ ޗެކް. 4

ޢާމްދަނީ ފައިސާ
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

.ލިބޭފައިސާ ދުވަހުފޮތް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާފައިވާކަން. 1
.ލިބޭފައިސާ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާފައިވާކަން. 2
.ސަރުކާރު އާމްދަނީ ފައިސާ މާރޗް މަހުންފެށިގެން ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަން. 3

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
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2.2.3.6

2.2.3.7

2.2.4

2.2.5

ް ރިކޮންސިލިއޭޝަނ
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

. އެކައުންޓްގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާފައިވާކަނ4ް. 1
. އެކައުންޓްގެ އައިޓަމްބާކީ ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާފައިވާކަނ4ް. 2

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

.ކައުންސިލްގެ ޢާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން. 1
.ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން. 2

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނަމޫނާއާއިއެއްގޮތަށް " ފައިސާ ލިބޭކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ "MG/RV01ގެ 2017ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު . 1

.ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް
ނަމޫނާއާއިއެއްގޮތަށް " ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ "MG/PR04ގެ 2017ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު . 2

.ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް

މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން

އެކައުންޓް ބާކީ، އައިޓަމްބާކީ، ބަޖެޓްބާކީ ތައްޔާރުކޮށް މަހުންމަހަށް އެކައުންޓްތައް ރީކޮށްސައިލްކޮށް ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސޮއިތައް . 1
.ހަމަކުރުމަށް

ީ MG/RV05 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވީ މަހުގެ އެކައުންޓް ބާކީ 20ކޮންމެ މަހެއްގެ .  2 ީ ، ބަޖެޓްބާކ ، އައިޓަމްބާކ
MG/BC05ްތައްޔާރުކޮށް ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުނ .

 އަދި ބޭންކް MG/RV10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވީ މަހުގެ ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސެޓޭޓްމަންޓް 20ކޮންމެ މަހެއްގެ . 3
.ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮޕީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް ގަވރުމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުން

ީ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރ
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

.ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދާހަމަ ކުރެވިފައިނުވާކަން. 1
.މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއިއެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައިނުވާކަން. 2

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ފޯމެޓްގައިވާގޮތަށް އޮފީހުގެ ހަރުމުދަލުގެ " ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ "MG/PR01ގެ 2017ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު . 1
.ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
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2.2.6

:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
.ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ބަލަހައްޓާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން. 1

ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
:ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

.ބިޑްކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާ ޔައުމިއްޔާއާއި ހާޟިރީ ބަލަހައްޓާފައިވާކަން. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

. ގެ ހުރި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭނެހެން ބެލެހެއްޓުމަށMG/BC11ްމުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ . 1
. ގެ ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭނެހެން ބެލެހެއްޓުމަށMG/BC10ްދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ . 2
. ގެ ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭނެހެން ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށMG/BC09ްއިތުރުގަޑީގެ ހާޟިރީ / ނުރަސްމީ . 3

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

.ބިޑްކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ހާޟިރީ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށް. 1
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3.1

3.2

3.3

3 .ް ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައ

 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިންރަށު ފެންވަރުގައި ދޭންޖެހޭ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
.ޚިދުމަތްތަކާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ

 ް މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް

.މަގުތަކަށްވެލިއަޅާ ލެވެލްކުރެވުނުކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ބައި ތިންވަނަ

ް ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ހިންގުނ
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް
ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ހިންގުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސްކަމެއްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ކައުންސިލުން . 1

.މަޢުލޫމާތުދިން

ގައި ވާގޮތުން މަގުތައް  (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ . ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ

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

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް

.އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސްކަމެއް ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ގައި ވާގޮތުން އެކަށީގެންވާ  (ށ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް . ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ

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

ު ،އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  ހައްދުންމަތީ AC-018 :ބޮކްސް އޯ.ޕީ 1508 ފޮނަދޫ. ލ/  ބޮޑުމަގ
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3.4

3.5

3.6

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ގައި ވާގޮތުން ބަނދަރު  (ނ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
އެހެންކަމުން . މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް 
.އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

ނޑުތޮށި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމާއި އެއްގަމު ކަ

.ފެނަކައާއިއެކު ބައްދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ގައި ވާގޮތުން ކަރަންޓާއި،  (ބ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
އެހެންކަމުން . ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް 
.އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

ޕްރައިމެރީ ހެލްތް ކެއަރއާއި ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް
ބޭސް ރައްކާކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ހޯދުމާއިގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއާއި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަމަށް . 1

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް

ނޑު ތޮށި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ވެލިނެގުން މަނާކުރެވުނުކަމަށް ކައުންސިލުން . 1 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމާއި އެއްގަމު ކަ
.މަޢުލޫމާތުދިން

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ގައި ވާގޮތުން ރަށްގިރުން  (ރ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1

ނޑުތޮށި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ އެހެންކަމުން . ހުއްޓުވުމާއި އެއްގަމު ކަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް 

.އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

، ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ، ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި ކަރަންޓާއި
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ގައި ވާގޮތުން ޕްރައިމެރީ  (ޅ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
އެހެންކަމުން . ހެލްތް ކެއަރއާއި ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް 
.އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

ު ،އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  ހައްދުންމަތީ AC-018 :ބޮކްސް އޯ.ޕީ 1508 ފޮނަދޫ. ލ/  ބޮޑުމަގ
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3.7

3.8

3.9

ގައި ވާގޮތުން ޕްރީ  (ކ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
އެހެންކަމުން . ސްކޫލްތައް ހިންގުމާއި ބޮޑޮތި މީހުންނަށް ތަޢުލީމް އުނގަންނައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް 
.އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

ް ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުނ
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް
ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސްކަމެއް . 1

.ކުރިއަށްނުގެންދާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ގައި ވާގޮތުން ލައިބްރަރީ  (އ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1

. 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

ް ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިންގުމާއި ބޮޑޮތި މީހުންނަށް ތަޢުލީމް އުނގަންނައިދިނުނ
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް
ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިންގުމާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ތަޢުލީމް އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރާކަމަށް ކައުންސިލުން . 1

.މަޢުލޫމާތުދިން

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

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

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް

ނޑުތަކާއި ބިންތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1 .ކުޅިވަރުކުޅޭ އާންމު ދަ
ނޑުގެ ފެންސްޖަހާ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓެއް އަޅާފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 2 .ސްޓޭޖު ރޭނުމާއި، ބޯޅަދަ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ގައި ވާގޮތުން އިޖުތިމާޢީ  (ވ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
ނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި އާއްމު ޕާރކްތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ  މަރުކަޒްތަކާއި، ކުޅިވަރު ކުޅޭ އާއްމު ދަ

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ . މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ
.ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

ު ،އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  ހައްދުންމަތީ AC-018 :ބޮކްސް އޯ.ޕީ 1508 ފޮނަދޫ. ލ/  ބޮޑުމަގ

www.laamu.gov.mv: ވ ބްސައިޓް  info@laamu.gov.mv: މ އިލް 6800713: ފޯން  
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 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް

.އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ގައި ވާގޮތުން އިޖުތިމާޢީ  (މ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1

ހިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒްތައް ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގެ އަނިޔާތައް ހުށްޓުވުމަށާއި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމާއި، އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ . ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން 

.އެދެމެވެ

ބިން ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބިމާ އިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ބިންބިމާ ގުޅޭ 
ގޮތުން ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް

އިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒްތައް ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގެ އަނިޔާތައް ހުށްޓުވުމަށާއި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން 
، އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ  ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި

ް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ

.އާންމު އުޞޫލުން ބިމުގެކަންކަން ބެލެހެއްޓެމުންދާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ގައި ވާގޮތުން ބިން  (ފ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބިމާ އިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ބިންބިމާ ގުޅޭ ގޮތުން 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ . ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ 

.ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

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

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް
.ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1

ު ،އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  ހައްދުންމަތީ AC-018 :ބޮކްސް އޯ.ޕީ 1508 ފޮނަދޫ. ލ/  ބޮޑުމަގ
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3.13

3.14
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ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ގައި ވާގޮތުން ބިންބިމުގެ  (ދ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ، ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓާ ޤައުމީ އިދާރާއަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން . ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ
.ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް
.މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ގުޅިގެން މިސްކިތް ފޮޅާސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ް އާޡާރީތަންތަން ބެލެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވުނ
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް

.ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ދިރުވާ އާލާކުރެވޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ގައި ވާގޮތުން  (ގ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ . އާޡާރިތަންތަން ބެލެއްޓުމާއި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ 
.ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

ގައި ވާގޮތުން މިސްކިތްތައް  (ތ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން . ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ

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

ް ، ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތްކުރުނ ޤަބުރުސްތާން ބެލެހެއްޓުމާއި
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް
.ޤަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނުކަމަށް  ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ގައި ވާގޮތުން  (ލ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1

އެހެންކަމުން . ޤަބުރުސްތާން ބެލެހެއްޓުމާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް 

.އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

ު ،އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  ހައްދުންމަތީ AC-018 :ބޮކްސް އޯ.ޕީ 1508 ފޮނަދޫ. ލ/  ބޮޑުމަގ
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3.18
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ް ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުނ

.އައުޓްސޯސްކޮށްގެން އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ގައި ވާގޮތުން މަގުމަތި  (ސ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1

ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން 
އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި . ކުރަންޖެހެއެވެ

.މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

ް ނޑު މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެއްހެއްޓުނ ރޭގަ
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް
.މަގުބައްތި ޖަހާ ބައެއް ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށްފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް
ނޑައަޅާގޮތެއްގެދަށުން ފާހަގަކުރެވެމުންދާކަމަށް . 1 ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤައުމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް ސަރުކާރުން ކަ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ގައި ވާގޮތުން  (ޏ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1

. 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

ް މަގުމަތި ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުނ
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ނޑު  (ޑ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1 ގައި ވާގޮތުން ރޭގަ

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް . މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެއްހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް 

.އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

ް ޕެސްޓްކޮންޓްރޯލްކުރުނ
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް
. ފަހަރު ފޮގް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިނ3ްޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން . 1

ު ،އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  ހައްދުންމަތީ AC-018 :ބޮކްސް އޯ.ޕީ 1508 ފޮނަދޫ. ލ/  ބޮޑުމަގ
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ގައި ވާގޮތުން ޕެސްޓް  (ޒ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ . ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ

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

ް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނ
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް
.ޕްލޭނާއި ޓާސްކްފޯކް އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ގައި ވާގޮތުން ކުއްލި  (ޓ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި . ކުރަންޖެހެއެވެ
.މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް
.ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިންކަން. 1

، ރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭ އަދި ގެސްޓް ހައުސް ފަދަ ތަންތަން ހުންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި  ، ހޮޓާތަކާއި ދާއިރާގެ ފިހާރަތަކާއި
ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުން

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް
ދާއިރާގެ ފިހާރަތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި، ރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭ އަދި ގެސްޓް ހައުސް ފަދަ ތަންތަން ހުންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި . 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ގައި ވާގޮތުން ދާއިރާގެ  (ޔ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1

ފިހާރަ ތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭ އަދި ގެސްޓް ހައުސް ފަދަ ތަންތަން ހުންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ 
އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ . ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ

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

ނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކައި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް  އުޅަނދުފަހަރުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަ
ބެލެހެއްޓުން

ު ،އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  ހައްދުންމަތީ AC-018 :ބޮކްސް އޯ.ޕީ 1508 ފޮނަދޫ. ލ/  ބޮޑުމަގ

www.laamu.gov.mv: ވ ބްސައިޓް  info@laamu.gov.mv: މ އިލް 6800713: ފޯން  

22 ގ  29 ސަފްހާ



3.23

3.24

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ގައި ވާގޮތުން މަގުމަތީގައި  (ޕ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
މީހުން ހިނގާ އުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންގީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެހި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ  މަތީން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަ
ނޑުތަކައި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ  ނޑައަޅާ މިންގަ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ވުޒަރާއިން ކަ

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ . މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ
.ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

ް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރުމުގައާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނ

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ގައި ވާގޮތުން ރަށުގެ  (ޗ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭ 
ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި އެފަދަ ހުއްދަތައް  ގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަ

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން . ބާތިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ
.ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

.ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ހުރިހާގޮތަކުންވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ގައި ވާގޮތުން ޝަރުޢީ  (ޖ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
ކޯޓުތަކުން ކުރާ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގައާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް 

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ . ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ
.ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

ރަށުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ 
، އެފަދަ  ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަ

ހުއްދަތައް ބާތިލު ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް
ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި އެކަމާއިގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ޢާންމު އުޞޫލުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދެވޭކަމަށް ކައުންސިލުން . 1

.މަޢުލޫމާތުދިން

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

ގައި ވާގޮތުން  (ހށ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ހިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު  ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އެކިއެކި ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަ

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ . ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ
ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

ރޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ތަފާސް  އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯ
، ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ  ، އެރަށެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި ހިސާބު ނަގާ ބެލެހެއްޓުމާއި

، އަދި އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން މީހުންނާއި

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް

.ތާފަސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1
.ރަށްވެހިވެގެން ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 2
.ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ނުބެލެހެއްޓޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 3
.ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 4

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ
ގައި ވާގޮތުން އަލަށް  (ހހ) ވަނަ މާއްދާގެ 24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1

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 

އެހެންކަމުން . އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް 

.އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ

ް ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ޚިދުމަތްދިނުނ .ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަ
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަނ2016ް
.ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1
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4.1

1
ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ 71ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މިތަންތަނުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދާ 

ހިންގަމުންދާ ދަޢުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި 
ވީމާ، . އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ

ނޑާނުލާ އިތުރުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާށެވެ .ޤައުމީ އިދާރާތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން މެދުކަ

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން

.އައިޑީކާޑާއި ލައިސަންސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1
.ވިޔަފާރި ހުއްދައާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 2
.ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭކަމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 3

ބައި ހަތަރުވަނަ
ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން. 4
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5.1ް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުނ

ބައި ފަސްވަނަ
5 .ް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ޖަވާބުދާރީވުނ

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން

.އެކިއެކި ކަންކަން ރޭވުމުގައާއި ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދޭކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން. 1
ބައްދަލުވުންތަކަށް އަންނަ ރައްޔިތުންގެ އަދަދު މަދުވުމުން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި މަޝްވަރާހޯދުމުގައި ކައުންސިލަށް . 2

.ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް  މަޢުލޫމާތުދިން

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް އިދާރީ ދާއިރާގެ 92ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، އެއިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާ ޚިޔާލާ 

. މަޝްވަރާ ހޯދައިގެންނެވެ
ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ  (ށ) ވަނަ މާއްދާގެ 23ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 2

ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ 
.ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ
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6.1

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ. 6
ް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުނ

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން

ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މަޤާމަކަށް 2017 މެމްބަރުންނާއިއެކު އިންތިޚާބުވެފައިވާކަމަށާއި، ޖޫން 5އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއެއް . 1
.އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަމަށްކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދިން

ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ

ގެ ދަށުން ކޮންމެ ރަށު ކައުންސިލެއްގެ  (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 35އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 1
ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެރަށެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެކަމަށް 

އަދި މިޤާނޫނުގެ މިމާއްދާޢައި ގުޅޭގޮތުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުގައިވާ އަދަދަށް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ނެތްނަމަ، . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
.މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭފަރާތްތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކޮމިޓީގެ މަދުވާ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން

 ވަނަ މާއްދާއާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 36ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 2
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލާއި 3މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދުގެ 

.މަޝްވަރާކޮށްގެން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ބައި ހަވަނަ
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މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބޭނުމަކީ، މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ފެންވަރާއި މިންވަރު އަދި މަސައްކަތް 
އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު، މަސައްކަތަށް ޤާބިލު . ފުރިހަމަ ކުރެވުނު ވަގުތުގެ އިތުރުން، މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުގެ މިޒާޖާއި ސިފަތައް ދެނެގަތުމެވެ

އަދި މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ، ދެވޭ ޚިދުމަތް . މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ރަނަގޅު ނަތީޖާ ހޯދާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ކުރިއަށް އޮންނަ . އަވަސްވެ، ހަރުދަނާވެގެން ދިއުމެވެ

 ގެ 13 ގެ ޗެޕްޓަރ 2014އެހެންކަމުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު . އަހަރު އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ދެމިހުންނާނެކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ
.ގައި ސިވިލް ސަރވިސް އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލަމުންގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ (ނ)

ބައި ހަތްވަނަ
ނިންމުން. 7

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

ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކަންކަން ނިންމުމަށް އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތްތައް . އަދި ހަމައެއާއިއެކު ކައުންސިލެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއްސިފައެވެ
ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ނިންމައިދޭ، ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ކަންކަންކުރެވޭ އިންތިޒާމްތަކާއި އުޞޫލްތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލާ 

އަދި . ވީމާ، ކުރިއަށްމިދާއަހަރުގައި ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ބައްދަލުވުންތައް ޤަވާއިދުން ބާއްވަމުންގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ފޯރަމެކެވެ
ހަމައެއާއިއެކު ބައްދަލުމެއް ނުބޭއްވޭ . ކޯރަމް ހަމަނުވާ ބައްދަލުވުންތައްވެސް އެކަން އެނގޭނެހެން ލިޔެ ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވެމެވެ

.ހާލަތެއްގައި އެބައްދަލުވުމެއް ރީޝެޑިޔުލްކޮށް އެކަން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއިންނާއި ޔައުމިއްޔާއިން އެނގޭނެގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް ދަންވަމެވެ

ނޑިތައް ޙާޞިލްކޮށް، ހަމަތަކެއްގެމަތިން މަސައްކަތްކޮށް  ނޑުދަ ނޑައަޅާފައި އޮތުމަކީ ކައުންސިލްގެ ލަ ކައުންސިލުން ކަންކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލްތައް ކަ
ހަމައެއާއިއެކު، ކައުންސިލް ހިންގުމާއި . ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަގުދައްކައިދޭނެ އެންމެ މުހިންމު ވަޞީލަތެވެ

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

އަދި މީގެ އިތުރުން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މެދުގައާއި އިސް މުވައްޒަފުންގެ . ސުޕަރވައިޒް ކުރާނޭ ގޮތުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާފައި އޮންނަން ޖެހެއެވެ
.މެދުގައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޤަވާޢިދުން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން މުހިންމެވެ

ު ،އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  ހައްދުންމަތީ AC-018 :ބޮކްސް އޯ.ޕީ 1508 ފޮނަދޫ. ލ/  ބޮޑުމަގ
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ޝަރީފްهللا ޢަބްދު
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެދަށުން ރަށުކައުންސިލަކީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޖަވާބްދާރީވާންޖެހޭފަރާތެވެ
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް މިއަހަރުންފެށިގެން ޤަވާއިދުން އެމުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅުމަށް 108މިގޮތުން އެޤާނޫނުގެ 

އަދި ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރުކުރާއިރު ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގެ އިތުރުން އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި . ދަންނަވެމެވެ
ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިކަންކަންވެސް ހިމަނުއްވައިގެން މަސައްކަތު ތާވަލުއެކުލަވާލާ، މަސައްކަތު ތާވަލާއިއެއްގޮތަށް 

.މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފޯރުކޮށްނުދޭކަމުގެ ޝަކުވާއަކީ 
އަދި ގިނަފަހަރު ކައުންސިލްތަކުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ނުލިބޭކަމާއި . ކައުންސިލްތަކުން އަބަދުމެ ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ
ވުމާއިއެކު ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ކައުންސިލް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ކައުންސިލް ފެންވަރުގައި . ފޯނުން ގުޅުމަށް ދަތިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އަދި ހަމައެއާއިއެކު ރަށުކައުންސިލުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މުވާސަލާތުކުރުމާއި . ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަން ކުރުން މުހިންމެވެ
ނޑިތައް ހާޞިލްކުރުމަށާއި ރަށާއި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކުރަމުންދާ  ނޑުދަ މުޢާމަލާތުކުރުމަކީ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޙާޞިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަ

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

ހަމައެއާއިއެކު ކައުންސިލުން ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދައި، ރައްޔިތުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް އެކަންކަމުގައި 
ވީމާ، ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ރާވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައާއި . ބައިވެރި ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ

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

މިނޫންވެސް ކައުންސިލުން ހިންގާ އެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރައްޔިތުންނާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ 
.ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯއްދެވުން މުހިންމެވެ

ގައި ރަށު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް (ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 25 ޖުލައި 2016ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޤާނޫނުގައި ބުނާ ތާރީޚަށް ހުށަނޭޅުމަކީ ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީން 

ގެ " ކައުންސިލުން ކުރާ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާއި އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ދަރަޖަ ކުރުމުގެ އުޞޫލު"ވަނަ ދުވަހު ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރަންފަށާފައިވާ 
އެހެންކަމުން ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމަށް .  ގައި ހިމެނޭ ޢަމަލެކެވ1ެގެ ދަށުން ކުށުގެ ދަރަޖަ " ޅ" ވަނަ މާއްދާގެ 4

.އަދި ކުށުގެ ދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ ތަކުރާރު ނުކުރެއްވުމަށް ނަޞޭހަތްރިވަމެވެ. އިސްކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމަވެ
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