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 ފާއި މަޤްޞަދު ތަޢާރަ
ވަނަ މާއްދާގ     8( ގ   7/ 2010ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނު ) 

)ނ( އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރ ސްކުރުމާއި އ ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް  
 ބ ލުމަކ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މަސްޢ ލިއްޔަތ ކ ވ .

         
ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ   މިގޮތުން، މި މޮނިޓަރިންގގައި ބަލާފައިވާނ   

ހައްދުންމަތ    ޒިންމާތައް  މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާއި  ކައުންސިލްތަކުގ   ރަށު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ކުނަހަންދ  ޤާނ ނުގައި 
ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް    ކުނަހަންދ ވަނަ އަހަރު    2020ގ  ދަށުން  ގާނ ނު   ،ކައުންސިލުން އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި

ބ ލުމާއި،   ކައުންސިލުން ކަންކަން ކުރުމުގައި  ހުށަހަޅަންޖ ހޭ އ ކިއ ކި ރިޕޯޓްތަކާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ 
ރައްޔިތުންގ  ބައިވ ރިވުން  ޤާނ ނާއި ޤަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އ ކަންކަން ކޮށްފައިވޭތޯއ ވ . އަދި  

 ހޯދުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރ ވަމުންދާ މިންވަރަށ ވ .
 

  ޑިސ މްބަރ   31އިން    2020ޖ ނުއަރ     01ރ ވުނ   ކައުންސިލްގ  އިދާރާ މޮނިޓަރ ކު  ކުނަހަންދ  ހައްދުންމަތ   
         ގ  ނިޔަލަށ ވ .  2020

 
  ހިންގުމުގ    އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ    އަކ   ކައުންސިލް  ކުނަހަންދ   ހައްދުންމަތ 

  އަމިއްލަ  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  އިންތިޚާބުކޮށް   ދަށުން  މާއްދާގ   ވަނަ  22  ގ (  7/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނ ނު)  ޤާނ ނު
  ހައިސިއްޔަތު   ކުރުމުގ   މުޢާމަލާތު  ނަމުގައި  އަމިއްލަ  ލިބިފައިވާ  ބާރު  ލިބިގަތުމުގ   ދަޢުވާ  ،ދަޢުވާކުރުމާއި   ނަމުގައި
  .ޝަޚްޞ ކ ވ   ޤާނ ނ  އޮންނަ  ސިއްކައ އް ވަކި  ލިބިފައިވާ

 ހިންގުމުގ    އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް   އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ    ހިންގަނ    ކައުންސިލް   ކުނަހަންދ    ހައްދުންމަތ 
 . ކައުންސިލުންނ ވ  ރަށު އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ  މަތިން  އ އްގޮތްވާގޮތުގ  މާއްދާއާއި ވަނަ 21  ޤާނ ނުގ 

 .އ ވަނ އ ވ  ތިރ ގައި  މަޤާމް ނަމާއި  މ ންބަރުންގ   ކައުންސިލްގ  ކުނަހަންދ  ހައްދުންމަތ 

 ކައުންސިލްގ  ރައ ސް  7955667/   އަބ ބަކުރު އަސްމާޢު •
 ކައުންސިލްގ  ނައިބް ރައ ސް   7951110/    ސަޢ ދު ލިރްޤާމް •
 ކައުންސިލް މ މްބަރ   7666604/  هللاޢަބުދު  ސޮބްރ  •
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         ޓ މް: މޮނިޓަރިންގ  

 ނަން  މަޤާމް  #
 ޙުސައިން ރަފ އު  ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ  1
  އަޙްމަދު ޝިޔާޒް  ޕްރޮޖ ކްޓް އޮފިސަރ އ ސިސްޓ ންޓް  2
 މުޙައްމަދު ޝިފާއު  ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އ ސިސްޓ ންޓް   3
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 ފުރަތަމަ ބައި 

 ން ހިންގު  ކައުންސިލް
 

 ކައުންސިލްގ  ހިންގާ ޤަވާއިދު  1.1
 ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް: 

 ގ ނ ސްފައިނުވޭ.  އިސްލާހ އް އ އްވ ސް އަހަރު ވަނަ  2020 ޤަވާއިދަށް ހިންގާ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ލަފާ: 
  ގ ނައުމަށް   އިސްލާހ އް  އ އްވ ސް  ޤަވާއިދަށް   ހިންގާ  ކައުންސިލްގ   އޮތޯރިޓ ން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް.  1

 ބޭއްވުމަށް.  ފ ންނާނޭހ ން   ޤަވާއިދު ހިންގާ  ކައުންސިލްގ  ގ ނ ސް އ އިސްލާހ އް ،އަންގަވާފައިވާނަމަ

 
 ބައްދަލުވުންތައް   ޢާންމު   ކައުންސިލްގ   1.2

 ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް: 
 ހޯމަ : ދުވަސް  ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް  އާންމު .1
 52:  އަދަދު ލާޒިމްކުރާ  ބާއްވަން ބައްދަލުވުންތައް  އާންމު .2
 53:  އަދަދު ބައްދަލުވުންތަކުގ   އާންމު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ބާއްވަން .3
 53: އަދަދު  ބައްދަލުވުންތަކުގ   އާންމު ބާއްވާފައިވާ .4
 0:  އަދަދު ބައްދަލުވުންތަކުގ   އާންމު ބޭއްވިފައިނުވާ ސަބަބުން  ހަމަނުވުމުގ  ކޯރަމް .5
 53: އަދަދު  ޔައުމިއްޔާގ  ފާސްކުރި .6
 53: އަދަދު ޢާންމުކުރި  ނިންމުން .7

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ލަފާ: 
  ހަފްތާއަކު ގޮތުގ މަތިން  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 115 ގާނ ނުގ    އަދި ޤަވާއިދުގައި ހިންގާ ކައުންސިލްގ  .1

 .ބޭއްވުމަށް  ޢާންމު ކައުންސިލްގ  އ އްފަހަރު
  އ ބައްދަލުވުން ވާނަމަ ބަންދުދުހަވަކަށް ރަސްމ  ދުވަހަކ   ބާއްވާ ބައްދަލުވުން .2

 .ބ ލ ހ އްޓުން  ފައިލްކޮށް ލިޔުންތައް އ ނގޭނ ގޮތަށް  އ ކަން އަދި ބޭއްވުމަށް ރ ޝ ޑިޔުލްކޮށްގ ންނަމަވ ސް 
  ބައްދަލުވުންތަކުގ   ހަމަނުވާ ކޯރަމް ،ނުބޭއްވޭކަމުގައިވާނަމަ ބައްދަލުވުންތައް  ހަމަނުވ ގ ން ކޯރަމް .3

  ކަން ނުބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން   ހަމަނުވ ގ ން ކޯރަމް ،ސޮއިކޮށް ބޭފުޅަކު  އިންނަވާ ޗ އަރއަކަށް
 .ބ ލ ހ އްޓުން  ފައިލްކޮށް ސޮއިކޮށް ލިޔުމ އް  އ ނގޭކަމުގ 
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  ލިޔ   ގޮތުގ މަތިން  މާއްދާގައިވާ ވަނަ  40  ޤަވާއިދުގ  ހިންގާ ކައުންސިލްގ  ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުންތަކުގ  .4
 .ބ ލ ހ އްޓުމަށް  ފައިލްކޮށް

  ބައްދަލުވުންތަކުގ   ޢާންމު  ކައުންސިލްގ   މަހުގ   ފާއިތުވ   ކުރިން  ދުވަހުގ   ވަނަ  20  މަހ އްގ   ކޮންމ  .5
 .ފޮނުވުމަށް   އޮތޯރިޓ އަށް ގަވަރުމަންޓް  ލޯކަލް ހާޟިރ  ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާތަކާއި

 
 

 ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް   ކައުންސިލްގ   1.3
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް: ކައުންސިލުން މަސައްކަތް  

       0:  އަދަދު  ބާއްވާފައިވާ  ބައްދަލުވުންތައް ކުއްލި .1
       0:  އަދަދު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ޔައުމިއްޔާ .2
        0:  އަދަދު ފާސްކޮށްފައިވާ ޔައުމިއްޔާ .3
        0:  އަދަދު ޢާންމުކޮށްފައިވާ  ނިންމުންތައް .4

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ލަފާ: 
  116  ގާނ ނުގ    އަދި  ޤަވާއިދުގައި  ހިންގާ  ކައުންސިލްގ  ކުއްލި ބައްދަލުވުމ އް ބާއްވަންޖ ހިއްޖ ނަމަ،   .1

 . ބޭއްވުމަށް  ބައްދަލުވުންތައް  ކުއްލި ގޮތުގ މަތިން  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ
  މ މްބަރުން   ފާސްކޮށް  ކައުންސިލުން  ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުންތަކުގ   ކުއްލި  ކައުންސިލްގ  .2

 . ބ ލ ހ އްޓުމަށް  ފައިލްކޮށް ވަކިން ސޮއިކުރުމަށްފަހު
  ގޮތުގ މަތިން   މާއްދާގައިވާ  ވަނަ  40  ޤަވާއިދުގ   ހިންގާ  ކައުންސިލްގ   ޔަޢުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުންތަކުގ  .3

         .ބ ލ ހ އްޓުމަށް ފައިލްކޮށް ލިޔ 
 

 ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ   ކައުންސިލްގ   1.4
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް: ކައުންސިލުން މަސައްކަތް  

       ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔ  ބަލަހައްޓާފައި. .1
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 ދ ަވނަ ބައި 

 ކޮމ ޓ   މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤ އަށް  އަންހ ނުންގ 
 

 ކޮމިޓ ގ  ބައްދަލުވުންތައް  2.1
 ފާހަގަކުރ ވުނު ކަންކަން: 

12 
  އަދަދު:ލާޒިމްކުރާ  ކޮމިޓ ގ  ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން

 ( 15.1އތމ ކޮމިޓ  ޤަވާއިދު )
 އަދަދު:   ބާއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގ  48
 ބާއްވާފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގ  އަދަދު:  48

0 
އތމ ކޮމިޓ  ) ބާއްވާފައިވާ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގ  އަދަދު:

 ( 15.2ޤަވާއިދު  

0 
  ހަމަނުވުމުގ  ސަބަބުން ބޭއްވިފައިނުވާ އާންމުކޯރަމް 

 ބައްދަލުވުންތަކުގ  އަދަދު: 

12 
ލާޒިމްކުރާ ބައްދަލުވުމުގ    ކޮމިޓ އިން ރަށުކައުންސިލާއިއ ކު ބާއްވަން

 ( 5.5އަދަދު: )އތމ ކޮމިޓ ގ  ޤަވާއިދުގ  
 އަދަދު: ބައްދަލުވުމުގ   ކޮމިޓ އިން ރަށުކައުންސިލާއިއ ކު ބާއްވާފައިވާ 4

48 
ބައްދަލުވުންތަކުގ    އަހަރު ދުވަހުގ  1ކޮމިޓ ގ  އ ލަވަންސް ދ ވޭ  

 "( ރ " ވަނަ ނަންބަރުގ   18އަދަދު: )ކޮމިޓ ގ  ޤަވާއިދުގ  

 އަދަދު:  ކޮމިޓ ގ  މ މްބަރުންނަށްދ ފައިވާ އ ލަވަންސްގ  30000ރ
 

  : ގޮތް   ހާޒިރުވ ފައިވާ   މ ންބަރުން   ކޮމިޓ ގ    ބައްދަލުވުންތަކަށް 
  ހާޒިރުވި

 ބައްދަލުވުމުގ  އަދަދު 
   ހާޒިރުވާންޖ ހޭ

 ބައްދަލުވުމުގ  އަދަދު 
 ނަން 

 ަޣފޫރު  ަޢްބުދލް  ާނިދޔާ  48 48
 هللاަޢްބދު  ާސިފޔާ  48 48
 ަނީޞރާ  ފިާޠަމތު  48 48
 ައޫބަބުކރު  ާޢިއަޝތު  48 48
 ަޙަސން  ަޒިއަނބް  48 48
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 ކައުންސިލްގ  ލަފާ: އަތޮޅު  
ގައިވާ ގޮތުގ މަތިން ކޮމިޓ އިން    5.5އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓ ގ  ޤަވާއިދުގ    .1

 ރަށުކައުންސިލާއިއ ކު ބާއްވަންޖ ހޭ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ޔައުމިއްޔާކޮށް ބ ލ ހ އްޓުން.
 މާއްދާއާއި  ވަނަ  36  ޤާނ ނުގ   ހިންގުމުގ    އުސ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ    ދިވ ހިރާއްޖޭގ  .2

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މާއްދާގައި   ވަނަ  3  ޤަވާއިދުގ   ކޮމިޓ ގ   މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤ އަށް  އަންހ ނުންގ 
  ބޮޑަށް   މިހާރަށްވުރ   ށްގ ން މަޝްވަރާކޮ   ކައުންސިލާއި  އަދާކުރުމަށް   ބާރުތައް  މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާއި

         . ކުރުން މަސައްކަތް
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 ތިންަވނަ ބައި 

ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންުގމުގ  ޤާނ ނުން ކައުންސިލަށް 
ލާޒިމްކުރާ ލިޔ ކިޔުންތައް ހުށަހ ޅުމާއި މަޢުލ މާތު ދިނުމާއި ކައުންސިލްގ  ލިޔ ކިޔުންތައް 

 . ބ ލ ހ އްޓުން
 

 2021މަސައްކަތު ތާވަލު   3.1
  ގ  (  ނ)   މާއްދާގ   ވަނަ   108  ޤާނ ނުގ   ހިންގުމުގ    އުޞ ލުން   ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ 

އަތޮޅުކައުންސިލަށް    ލުޖުލައި މަހުގ  ނިޔަލަށް ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގ  މަސައްކަތު ތާވަ   އަހަރ އްގ    ކޮންމ   ދަށުން 
 ހުށަހަޅަން ލާޒިމްކުރ އ ވ . 
 ފާހަގަކުރ ވުނު ކަންކަން: 

  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ތާވަލު  މަސައްކަތު .1
 01/ 08/ 2020ހުށަހަޅާފައިވަނ    އިދާރާއަށް  ކައުންސިލް އަތޮޅު .2

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ލަފާ: 
 ދާއިރާތައް   އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ   ހުށަހަޅާއިރު  ރިޕޯޓްތައް  ހުށަހަޅަންޖ ހޭ  ތައްޔާރުކޮށް  ކައުންސިލުން .1

 ހުށަހ ޅުމަށް.  ނިޔަލަށް  މުއްދަތުގ   މާއްދާގައިވާ  ވަނަ  108  ޤާނ ނުގ    ހިންގުމުގ   އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ 

 
 2021އަހަރ  ބަޖ ޓް   3.2

  ގ  (  ނ)   މާއްދާގ   ވަނަ   108  ޤާނ ނުގ   ހިންގުމުގ    އުޞ ލުން   ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ 
އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން   މަހުގ  ނިޔަލަށް ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގ  ބަޖ ޓްޖުލައި  އަހަރ އްގ  ކޮންމ  ދަށުން 

 ލާޒިމްކުރ އ ވ . 
 ފާހަގަކުރ ވުނު ކަންކަން: 

  ތައްޔާރުކޮށްފައި   ބަޖ ޓް .1
 ހުށަހަޅާފައި. އިދާރާއަށް  ކައުންސިލް އަތޮޅު .2
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 2020ސަޕްލިމ ންޓްރ  ބަޖ ޓް   3.3

  ދަށުން   ގ   މާއްދާގ   ވަނަ  99  ޤާނ ނުގ   ހިންގުމުގ   އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ 
އ ފަދަ  ހިނގާ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖ ޓުގައި ނުހިމ ނޭކަމަކަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ޚަރަދު ކުރަންޖ ހޭނަމަ،  

ކައުންސިލުން   ތައްޔާރުކޮށް  ބަޖ ޓ އް  ސަޕްލިމ ންޓްރ   ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  ކުރަންޖ ހޭ  ޚަރަދ އް 
 ކުރަންޖ ހ އ ވ . ފާސް

 ފާހަގަކުރ ވުނު ކަންކަން: 
 ސަޕްލިމ ންޓްރ  ބަޖ ޓ އް ތައްޔާރުކޮށްފައިނ ތް.  .1

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ލަފާ: 
  ވަނަ  99  ޤާނ ނ ގ   ހިންގުމުގ   އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ  .1

  ކުއްލިގޮތަކަށް   ނުހިމ ނޭކަމަށް   ބަޖ ޓްގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ  ހިނގާއަހަރަށް  މާއްދާގައިވާގޮތަށް 
  ބަޖ ޓ އް   ސަޕްލިމ ންޓްރ   ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  ކުރަންޖ ހޭ  ޚަރަދ އް  އ ފަދަ   ،ޚަރަދުކުރަންޖ ހޭނަމަ

 ފާސްކުރުމަށް.   ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް
 

 ގ  ކުރިން ފާސްކުރާބަޖ ޓް(   15)ކައުންސިލުން ޖ ނުއަރ     2020ބަޖ ޓް ސްޓޭޓްމަންޓް   3.4
މާއްދާގައިވާ    96  ޤާނ ނުގ    ހިންގުމުގ    އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ    ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ވަނަ 
، ކައުންސިލަށް ލިބޭ ޢާމްދަނ އާއި އ ކިއ ކިގޮތް ގޮތުން ލިބޭ ހިލޭއ ހ އާއި ނަގާ ލޯނަށް ބަލައިގ ން  ގޮތުގ މަތިން 

 .ވަނަ ދުވަހުގ  ފާސްކުރަންޖ ހ އ ވ   15ހިނގާ އަހަރުގ  ކައުންސިލްގ  ބަޖ ޓް ޖ ނުއަރ  
 ފާހަގަކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 ގައި ބަޖ ޓް ފާސްކޮށްފައި.2020ޖަނަވަރ     08 .1
 

 2020ހަމަސް ދުވަހުގ  ރިޕޯޓް   3.5
  ގ (  ހ)  މާއްދާގ   ވަނަ  108  ޤާނ ނުގ    ހިންގުމުގ   އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ 

  ކައުންސިލުން   މަސްދުވަހު  6  ފުރަތަމަ  އ އަހަރ އްގ   ދުވަހުގ   ވަނަ  10  މަހުގ   ޖުލައި  އަހަރ އްގ   ކޮންމ   ދަށުން
ތައްޔާރުކޮށް،    އ އްގޮތައް  ފޯރމ ޓާއި  ނަމ ނާ   އޭ.ޖ . އ ލް  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލު   ޙަރަކާތްތަކުގ   ހިންގި 

 އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ލާޒިމްކުރ އ ވ . 
 ފާހަގަކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 މަސްދުވަހުގ  ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި.  6ހިނގާދިޔަގޮތުގ  ފުރަތަމަ ކައުންސިލް  .1
 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައި.   2020ޖުލައި    12ރިޕޯޓް  .2
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ލަފާ: 
  މާއްދާގ    ވަނަ  108  ޤާނ ނުގ   ހިންގުމުގ   އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ  .1

  6  ފުރަތަމަ  އ އަހަރ އްގ   ދުވަހުގ   ވަނަ  10  މަހުގ   ޖުލައި   އަހަރ އްގ   ކޮންމ   ދަށުން  ގ  (  ހ)
  ފޯރމ ޓާއި  ނަމ ނާ  އޭ.ޖ .އ ލް  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލު  ޙަރަކާތްތަކުގ   ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު
 ފޮނުވުމަށް   ކައުންސިލަށް އަތޮޅު ،ތައްޔާރުކޮށް އ އްގޮތައް

 
 2019އަހަރ  ރިޕޯޓް   3.6

  ގ  (  ށ)   މާއްދާގ   ވަނަ  108  ޤާނ ނުގ   ހިންގުމުގ   އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ 
  ހިންގި   ކައުންސިލުން  އަހަރު  ފާއިތުވި  ކުރިން  ދުވަހުގ   ވަނަ  10  މަހުގ   ޖ ނުއަރ   އަހަރ އްގ   ކޮންމ   ދަށުން 

އަތޮޅުކައުންސިލަށް    ،ތައްޔާރުކޮށް  އ އްގޮތައް  ފޯރމ ޓާއި  ނަމ ނާ  އޭ.ޖ .އ ލް  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލު  ޙަރަކާތްތަކުގ 
 ހުށަހަޅަން ލާޒިމްކުރ އ ވ . 
 ފާހަގަކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަގޮތުގ  ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި. .1
 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައި. 2020ޖަނަވަރ     09ރިޕޯޓް  .2

 
 2019މާލ  ބަޔާން   3.7

(  ހ)  މާއްދާގ   ވަނަ  102  ޤާނ ނުގ   ހިންގުމުގ   އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ 
  އާމްދަނ އާއި   ކައުންސިލްގ   ރަށު  ތ ރޭގައި  މަސްދުވަހުގ   2  ނިމޭތާ  އަހަރ އް  މާލ   ކޮންމ   މަތިން  ގައިވާގޮތުގ 
ހުށަހަޅަން  ތައްޔާރުކޮށް،     ހިސާބު  އަހަރ   ޒިންމާތަކުގ   މާލ   މިލްކިއްޔާތާއި  ،ޚަރަދާއި އަތޮޅުކައުންސިލަށް 

 ލާޒިމްކުރ އ ވ . 
 ފާހަގަކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 މާލ  ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައި.  .1
 ގައި ހުށަހަޅާފައި.  2020މާރިޗް    15މާލ  ބަޔާން   .2

 
 

 ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް  3.8
(  ރ)  މާއްދާގ   ވަނަ  108  ޤާނ ނުގ   ހިންގުމުގ   އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ 
ވަނަ ދުވަހުގ  ކުރިން، ފާއިތުވ  އަހަރުގ  އޮޑިޓް    28އަހަރ އްގ  ފ ބްރުވަރ  މަހުގ     ކޮންމ   މަތިން  ގައިވާގޮތުގ 

 ރިޕޯޓް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ލާޒިމްކުރ އ ވ . 
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 www.laamu.gov.mvވ ްބސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މ   6800713ފޯން: 
 

 ފާހަގަކުރ ވުނު ކަންކަން: 
 އ ކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓ އް ކޮށްފައިނުވާކަން. ވަނަ އަހަރު  2020 .1
 ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް އޮޑިޓ އް ކޮށްފައިނުވާކަން.  2020 .2

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ލަފާ: 
ވަނަ ދުވަހުގ  ކުރިން، ފާއިތުވ    28އަހަރ އްގ  ފ ބްރުވަރ  މަހުގ     ކޮންމ   މަތިން ޤާނ ނުގައިވާގޮތުގ  .1

 އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުމަށް. އަހަރުގ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 
 
 

 ފ ބްރުއަރ  މަހުގ  ރައްޔިތުންގ  ބައްދަލުވުން  3.9
ޤާނ ނުގ   ދި ހިންގުމުގ   އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   މާއްދާގައިވާ    110ވ ހިރާއްޖޭގ   ވަނަ 

ހުޅުވާލާފައިވާ   ޢާއްމުކޮށް  ރައްޔިތުންނަށް  މަހުގައި  ގޮތުގ މަތިން  ފ ބްރުއަރ   އަހަރަކު  ކޮންމ   ބައްދަލުވުމ އް 
 ލާޒިމްކުރ އ ވ . އްވާ ބާ

 ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް: 
 ބާއްވާ ޔައުމިއްޔާ ކުރ ވިފައި. ގައި ވަނ  ބައްދަލުވުން 2020ފ ބްރުވަރ     06 .1

 
 

 މަހުގ  ރައްޔިތުންގ  ބައްދަލުވުން   ޖުލައި  3.10
ޤާނ ނުގ   ދި ހިންގުމުގ   އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   މާއްދާގައިވާ    110ވ ހިރާއްޖޭގ   ވަނަ 

އްވާ  މަހުގައި ބާ  ޖުލައިގޮތުގ މަތިން ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމ އް ކޮންމ  އަހަރަކު  
 ލާޒިމްކުރ އ ވ . 

 ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް: 
 ބާއްވާ ޔައުމިއްޔާ ކުރ ވިފައި.   ގައި ވަނ  ބައްދަލުވުން 2020ޖުލައި    16 .1

 
 

 ތިޖ ރި  3.11
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 ތައްޔާރުކޮށްފައި ތިޖ ރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ހުރިހާ ހަފްތާއަކަށް   .1
 ތައްޔާރުކޮށްފައި ތިޖ ރިބާކ  .2
 ދިމާވޭ  ތިޖ ރިބާކ  .3
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 www.laamu.gov.mvވ ްބސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މ   6800713ފޯން: 
 

 

 މަސްދުވަހުގ  ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް  3.12
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 ރިޕޯޓްތައް ހުރިހާ އ ކައުންޓަކަށް ހުރިހާ މަހަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި.  .1

 

 އައިޓަމް ބާކ   3.13
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 މަހަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ޓަމްބަކ  ހުރިހާ އ ކައުންޓަކަށް ހުރިހާ އައި .1

 

 ޗ ކް ރަޖިސްޓްރ   3.14
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

. ޖުލައި މަހުންފ ށިގ ން ޗ ކްތައް ހުރ  ތަރުތ ބުން  ޗ ކްރަޖިސްޓްރ  ހުރިހާ އ ކައުންޓަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި .1
 ނ ންކަން. 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ލަފާ: 
ގައިވާ    3ގ  )ހ( ގ     6.04ދަޢުލަތުގ  މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ   ޗ ކް ރަޖިސްޓްރ  ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރ    .1

 ގޮތުގ މަތިން ބަލަހައްޓަމުން ގ ންދިޔުމަށް. 

 

 ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރ   3.15
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރ  ހުރިހާ އ ކައުންޓަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި .1

 

 ފައިސާ ލިބޭ ކަންކަމުގ  ރަޖިސްޓްރ   3.16
 ކުރ ވުނު ކަންކަން: ފާހަގަ 
 އަޕްޑޭޓްކުރ ވިފައި. ފައިސާ ލިބޭކަންކަމުގ  ރަޖިސްޓްރ  ތައްޔާރުކޮށް  .1
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 www.laamu.gov.mvވ ްބސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މ   6800713ފޯން: 
 

 ކުއްޔަށްދ ކުރާ ތަންތަނުގ  ރަޖިސްޓްރ   3.17
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 ކުއްޔަށް ދ ކުރާ ތަންތަނުގ  ރަޖިސްޓްރ  ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރ ވިފައި.  .1

 

 ދުވަހުފޮތް/ޝ ޓް ޢާމްދަނ  ފައިސާ /   3.18
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 ތައްޔާރުކޮށްފައި  ފޮތް   ދުވަހު ފައިސާ  އާމްދަނ  .1

 

 ލިބޭ ފައިސާ މަސްދުވަހުގ  / އަހަރު ދުވަހުގ  ރިޕޯޓް  3.19
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 ލިބޭފައިސާ މަސްދުވަހުގ  ރިޕޯޓް ހުރިހާމަހަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި.  .1
 ތައްޔާރުކޮށްފައި.ލިބޭފައިސާ އަހަރު ދުވަހުގ  ރިޕޯޓް  .2

 

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން  3.20
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 ހުރިހާ އ ކައުންޓަކަށް ހުރިހާމަހަކަށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްފައި.  .1

 

 ހަރުމުދާ ބ ލ ހ އްޓުން  3.21
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރ ވިފައި ހަރުމުދަލުގ  ރަޖިސްޓްރ    .1
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 މުވައްޒަފުންގ  ހާޟިރ   3.22
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާފައިމުވައްޒަފުންގ  ހާޟިރ   .1

 

 ޕާސަނަލް ފައިލް  3.23
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 . ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރ ވިފައި ވަޒ ފާ ބަޔާންތައް .1
 ސްޓާފް އ ޕްރ އިޒަލް ހަދާ އަޕްޑޭޓްކުރ ވިފައި.  .2

 

 ދާއިމ  މުވައްޒަފުންގ  ރަޖިސްޓްރ   3.24
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 ދާއިމ  މުވައްޒަފުންގ  ރަޖިސްޓްރ  ތައްޔާރުކޮށްފައި، ނަމަވ ސް ފޯމ ޓާއިއ އްގޮތް ނ ންކަން.  .1

 ކައުންސިލްގ  ލަފާ: އަތޮޅު  
 . ބ ލ ހ އްޓުމަށް  ހިމ ނޭނ ހ ން  މަޢުލ މާތުތައް  ހުރި  ގ   MG/BC10  ރަޖިސްޓްރ   މުވައްޒަފުންގ   ދާއިމ  .1

 

 ބިމުގ  ދަފްތަރު  3.25
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 ބިމުގ  ދަފްތަރު ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާފައި.  .1
 މަހ އްގައި މަޢުލ މާތު ހިއްސާކޮށްފައިނުވޭ.   އ އްވ ސްވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  2020 .2

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ލަފާ: 
  ވަނަ   10  އަންނަމަހުގ   ޖ ހިގ ން  ،އަޕްޑޭޓްކުރުމަށްފަހު  ނިޔަލަށް  މަހ އްގ   ކޮންމ ފްތަރު  ދަ   ބިމުގ  .1

 . ފޮނުވުމަށް  ފައިލް  އ ކްސ ލް ކައުންސިލަށް އަތޮޅު ކުރިން ދުވަހުގ  
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 ކުރުން.   ވަކި   ފައިނޭންސް   އަދި   ޕްރޮކިއުމަންޓް   ސްޓޮކާއި   ކައުންސިލުގ   3.26
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 ޑިރ ކްޓަރ ނާދިޔާ ޢަބްދުލް ޤަފ ރު :   ފަރާތް  ބަލަހައްޓާ ސްޓޮކް
   ޑިރ ކްޓަރ ނާދިޔާ ޢަބްދުލް ޤަފ ރު:  ފަރާތް   ބަލަހައްޓާ މަސައްކަތްތައް ގ   ޕްރޮކިއުމަންޓް
 ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢަލ  ބާޞިލް އ :  ފަރާތް ބަލަހައްޓާ މަސައްކަތްތައް  ފައިނޭންސްގ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ލަފާ: 
  ބަޖ ޓް   ،މުވައްޒަފަކ   ބަލަހައްޓާ  ސްޓޮކް  ގޮތުގ މަތިން  ގައިވާ  11.16  ޤަވާއިދުގ   މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުގ  .1

 ނުހ ދުމަށް.   މުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތްކުރާ  ޕްރޮކިޔުމަންޓްގ  ނުވަތަ

 

 ސްޓޮކް ބ ލ ހ އްޓުން  3.27
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

 ސްޓޮކްބާކ  ދިމާވޭ.  .1
 ސްޓޮކުން ތަކ ތި ނަގަނ  މުދާ ލިބިގަތުމަށްއ ދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގ ން.  .2

 

 ޚަރަދު   ދަށުގ    އިން   ރ 35000/ - :    ނިޒާމް   ވައުޗަރު  3.28
 ކަންކަން: ފާހަގަ ކުރ ވުނު 

)ޚަރަދުކޮށްފައި  ފައިސާ   ކައުންސިލުން   ތައްޔާރުނުކޮށް  ޕ ވ  .1  .PO-1456/2020/8 ،PO-
 . ދިނުން  ފައިސާ ރިޓ ންޝަން އ އްބަސްވުމުގައިވާ ގަތުމުގ  ޕިކަޕް އަދި( 1456/2020/12

 ( މިގޮތަށް  އަހަރުވ ސް ވަނަ  2019. )ނ ތް އ ނގ ން ވައުޗަރުން ތާރ ޚް ޙަވާލުކުރި  ޗ ކް/   ފައިސާ .2
 . ބަލަހައްޓާފައިވޭ  ރ ކޯޑް ފައިސާގ  ޙަވާލުކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި  ޙަވާލުކުރުމަށް  ފަރާތްތަކާއި އ ކި .3
 . ނ ންކަން އިން  މޮޑިޔުލް  ވިޔަ ކުރިއަށްގ ންދަނ  ކަންކަން ޕްރޮކިޔުމަންޓް .4
 .ހަމަ ލިޔުންތައް ތަކުގައި ޕ އޯ ހުރި ތައްޔާރުކޮށްފައި  މ ނުއަލްކޮށް .5
 . ލިޔ ފައިނ ތް ފޯމ އްގައި އ އްވ ސް ބާކ    ކޯޑްގ  ޚަރަދުކުރާ  އޮތްނަމަވ ސް ފޯމް ސ .ޕ .ސ .އައި .6
  ދ ބަޔަކަށް   ނުކޮށް  އިޢުލާނު  ،އަރާތ   ރ75000  ސިސްޓަމަށް   ކޮމްޕިޔުޓަރ  8  ބޭނުންވާ  އޮފ ހަށް .7

 . ހޯދާފައިވާކަން ބަހައިގ ން
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ލަފާ: 

އަގު   .2 ތަކ ތ ގ   ގަންނަ  އިޢުލާނުކޮށް  35000އ އްފަހަރާ  ޢާންމުކޮށް  ބޮޑުވާނަމަ،  އަށްވުރ   ރ 
 ކުރިއަށްގ ންދިޔުމަށް.
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 . ޚަރަދުނުކުރުމަށް ވައުޗަރުން  ފުރިހަމަނުކޮށް ފޯމް ޕްރޮސ ޖަރ ކޮންޓްރޯލް  އިންޓަރނަލް .3
  ޚަރަދު (  MG/BC04)   ވައުޗަރުން  ނ ނ   ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  މަޢުލ މާތުތަކ އް  ހުރިހާ  ވައުޗަރުތަކުގ   .4

 .ނުކުރުމަށް
  ޕޭމަންޓް "  ފޯމް  MG/BC06  ގ 2017  ޤަވާއިދު  މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުގ   ޚަރަދުކުރުމުގައި  ވައުޗަރުން .5

  ޚަރަދު   ވައުޗަރުން  ނ ނ   ފުރިހަމަވުމުން  ޗ ކްލިސްޓް   ،ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު "  ޗ ކްލިސްޓް  ވައުޗަރުގ 
 .ނުކުރުމަށް

 

 ޚަރަދު   މަތ ގ    އިން   ރ 35000/ - :    ނިޒާމް   ވައުޗަރު  3.29
 ފާހަގަ ކުރ ވުނު ކަންކަން: 

  ހަމަކޮށްގ ން   ޑޮކިޔުމަންޓްތައް   ސަޕޯޓިންގ  ހުރިހާ  ހުންނަންޖ ހޭ  ކުރުމުގައި  ޚަރަދު  ވައުޗަރުން .1
 . ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން

 ބައިތައްހިމަނާފައި  ހިމަނަންޖ ހޭ އ އްބަސްވުމުގައި .2
 ބަލަހައްޓާފައި  ލިޔ   ޔައުމިއްޔާ ބިޑްކޮމިޓ ގ  .3
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 ބައި  ހަތަރުަވނަ

 ކައުންސިލުން ޚިދުމަތްދިނުން 
   

 ޚިދުމަތް  ފޯރުކޮށްދޭ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ލަފާ 
  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން މަގުތައް ހ ދުމާއި މަގުތައް    1ގ   "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގ 
ކުރަންޖ ހ އ ވ .    މަރާމާތުކޮށް ކައުންސިލުން  ރަށު  މަސައްކަތް  ބ ލ ހ އްޓުމުގ  

ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ހިންގުމުގ     އ ހ ންކަމުން  އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ  
ކައުންސިލާއި ތިޔަ  އ ންމ     ޤާނ ނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ 
 ދ މ ވ . އ  ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރ އްވުން

 

 މަގުހ ދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބ ލ ހ އްޓުން.  ރަށުގ : 1

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
މާއްދާގ  އ ކަށ ގ ންވާ    2ގ   "  ހ "  ވަނަ  ވާގޮތުން  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ނައްތާލުމުގ  މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖ ހ އ ވ .    ރައްކާތ ރިގޮތ އްގައި ކުނި
ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ހިންގުމުގ     އ ހ ންކަމުން  އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ  

ކައުންސިލާއި ތިޔަ  އ ންމ     ޤާނ ނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ 
 އ ދ މ ވ .  ރ އްވުންފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކު

 

އުނދަގ     އ ކަށިގ ންވާ:  2 ރައްޔިތުންނަށް  ރައްކާތ ރިގޮތުގައި 
 ރަށުފ ންވަރުގައި ކުނިނައްތާލުން. ނުފޯރާނ  ގޮތ އްގ  މަތިން
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  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
މާއްދާގ  މަރާމާތުކޮށް  ވަނަ    3ގ   "  ހ "  ވަނަ  ބަނދަރު  ވާގޮތުން  ނަންބަރުގައި 

ޓާރމިނަލް ހިންގުމުގ  މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން    ބ ލ ހ އްޓުމާއި ފާލަމާއި ފ ރ 
އ ހ ންކަމުން ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން    ކުރަންޖ ހ އ ވ .

  ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އ ންމ    ޤާނ ނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ  ހިންގުމުގ 

 ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރ އްވުން އ ދ މ ވ .

 

މަރާމާތުކޮށް ބ ލ ހ އްޓުމާއި ރަށުގ  ފާލަމާއި ފ ރ    ބަނދަރު:  3
 ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގުން. 

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމާއި އ އްގަމު    4ގ   "  ހ"  މާއްދާގ  ވަނަ  

  މަރާމާތުކޮށް ބ ލ ހ އްޓުމުގ  މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖ ހ އ ވ .   ކަނޑުތޮށި

ހިންގުމުގ  އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ     އ ހ ންކަމުން 

ކައު ތިޔަ  އ ންމ  ޤާނ ނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ    ންސިލާއި 

 ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރ އްވުން އ ދ މ ވ .

 

ރަށްގިރުން  :  4 މަތިން  އ އްގޮތްވާގޮތުގ   ޤާނ ނާ  ދިވ ހިރާއްޖޭގ  
އ އްގަމުތޮށްޓާއި   ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރަށުގ   ފިޔަވަޅުއ ޅުމާއި، 

 ޓުން. ބ ލ ހ އް ކަނޑުތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް 

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން މި ޤާނ ނާއި ދިވ ހިރާއްޖޭގ     5ގ   "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގ 

 

ވ ހިރާއްޖޭގ  ޤާނ ނުތަކާ އ އްގޮތްވާ ގޮތުގ މަތިން  ދި  މި ޤާނ ނާއި:  5
 ފޯރުކޮށްދިނުން.  ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް
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މަސައްކަތް  ގޮތުގ މަތިން ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގ     ޤާނ ނުތަކާ އ އްގޮތްވާ
ކައުންސިލުން އިދާރ  ދާއިރާތައް    ރަށު  ދިވ ހިރާއްޖޭގ   އ ހ ންކަމުން  ކުރަންޖ ހ އ ވ . 

 އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ  ލާމަރުކަޒ 

 ރައްޔިތުންނަށް އ ންމ  ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރ އްވުން އ ދ މ ވ . 

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ޕްރައިމ ރ  ހ ލްތް ކ އަރއާއި    6ގ   "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގ 

ރައްކާތ ރިކަން ކައުންސިލުން    ސިއްޙ   ރަށު  މަސައްކަތް  ދިނުމުގ   ފޯރުކޮށް 
ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން    ކުރަންޖ ހ އ ވ . އ ހ ންކަމުން
ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އ ންމ     ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުން ތިޔަ

 ކުރ އްވުން އ ދ މ ވ . އަދާ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް

 

ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޤާނ ނާ އ އްގޮތްވާ ގޮތުގ  މަތިން ޕްރައިމަރ  : 6
ސިއްޙ  ރައްކާތ ރިކަމާގުޅޭ އަސާސ  ޚިދުމަތްތައް   ހ ލްތް ކ އާރއާއި

 ދިނުން. 

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ޕްރ  ސްކ ލްތައް ހިންގުމާއި    7ގ   "  ހ "  މާއްދާގ ވަނަ  

މ ހުންނަށް ކައުންސިލުން    ބޮޑޮތި  ރަށު  މަސައްކަތް  އުނގަންނައިދިނުމުގ   ތަޢުލ މް 
 

ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޤާނ ނާ އ އްގޮތްވާ ގޮތުގ މަތިން ޕްރ  ސްކ ލްގ   : 7
ދިނުމާއި ބޮޑ ތި މ ހުންގ  ތަޢުލ މ  އަދި ފަންނ    ޚިދުމަތްތައް

 އް ރާވައި ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމްތަ ފ ންވަރުމަތިކުރުމުގ 



             21ގ    33ޞަފްޙާ:  

  AC-018 ޕ .އޯ ޮބކްސް: 1508ޮބޑުމަގު / ލ. ފޮނަދ   ،ހައްދުންމަތ  އަތޮޅުކައުންސިލްގ  އިދާރާ 
 www.laamu.gov.mvވ ްބސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މ   6800713ފޯން: 

 

އ ހ ންކަމުން ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން    ކުރަންޖ ހ އ ވ .
  އުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އ ންމ  ޤާނ ނުން ތިޔަ ކަ   ހިންގުމުގ 

 ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރ އްވުން އ ދ މ ވ .

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ލައިބްރަރ  ހިންގުމާއި ޒަމާނ     8ގ   "  ހ" ވަނަ މާއްދާގ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގ  މަސައްކަތް ރަށު  ބޭނުންކޮށްގ ން މަޢުލ މާތު    އ ކިއ ކި ވަސ ލަތްތައް
ދާއިރާތައް    ކައުންސިލުން އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ   އ ހ ންކަމުން  ކުރަންޖ ހ އ ވ . 
 އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ  ލާމަރުކަޒ 

 ރައްޔިތުންނަށް އ ންމ  ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރ އްވުން އ ދ މ ވ . 

 

ލިޔުންތައް    ރަށުގ :  8 ރަސްމ   ރަށުގ   ހިންގުމާއި  ލައިބްރަރ  
ތާރ ޚ  ރަށުގ   ލިޔ ކިޔުންތައް    ޢަރުޝ ފްކުރުމާއި  ޤަދ މ   އަދި 

ބ ލ ހ އްޓުމާއި ލައިބްރަރ ގައި  އ ކިއ ކި   ރައްކާތ ރިކަމާއ ކު  ޒަމާނ  
ލިބޭނ     ވަސ ލަތްތަކުގ  އ ހ ގައި ލައިބްރަރ ން އ ކި އ ކި މަޢުލ މާތު

 ޤާއިމް ކުރުން. އިންތިޒާމް 

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
މާއްދާގ  މަރުކަޒްތަކާއި،    9ގ   "  ހ"  ވަނަ  އިޖުތިމާޢ   ވާގޮތުން  ވަނަ ނަންބަރުގައި 

ވަސ ލަތްތަކާއި  ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބ ލ ހ އްޓުމާއި ކުޅިވަރުގ   ކުޅިވަރު ކުޅޭ އާއްމު
ކުރަންޖ ހ އ ވ .   އާއްމު ކައުންސިލުން  ރަށު  މަސައްކަތް  ޤާއިމްކުރުމުގ     ޕާރކްތައް 

ހިންގުމުގ  އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ     އ ހ ންކަމުން 

 

މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާއްމުދަނޑުތަކާއި  އިޖުތިމާއ : 9
ކުޅިވަރުގ  ވަސ ލަތްތަކާއި ޢާއްމު   ބިންތައް ބ ލ ހ އްޓުމާއި

 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. ޕާކުތަކާއި މުނިފ ހި ފިލުވުމާބ ހޭ
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އ ންމ   ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލާއި  ތިޔަ    ޤާނ ނުން 

 ށް އަދާކުރ އްވުން އ ދ މ ވ .ފައިދާވަނިގޮތަކަ 

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދާއިރާތައްދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ   .  1
މާއްދާގ  ހިދުމަތްދޭނ    10ގ   "  ހ"  ވަނަ  އިޖުތިމާޢ   ވާގޮތުން  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ގޭތ ރޭގ  އަނިޔާތައް ހުށްޓުވުމަށާއި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް   މަރުކަޒްތައް ހިންގުމާއި
ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ޙިމާޔަތްދ  މ ހުންނާއި   އ ހ ތ ރިކަން  ދުވަސްވ    އުމުރުން 

މ ހުން އ ފަދަ  އ ހ ތ ރިވުމާއި،  މ ހުންނަށް  ހުންނަ  ބ ލ ހ އްޓޭނ     ނުކުޅ ދުންތ ރިކަން 
ކުރަންޖ ހ އ ވ . އ ހ ންކަމުން    ނިޒާމ އް ޤާއިމްކުރުމުގ  މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން

ލާމަރުކަޒ  ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުން ތިޔަ  އުޞ ލުން    ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް 
ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވާ  ފައިދާވަނިގޮތަކަށް    ކައުންސިލާއި  އ ންމ   ރައްޔިތުންނަށް 

 އަދާކުރ އްވުން އ ދ މ ވ .

 

ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޤާނ ނާ އ އްގޮތްވާގޮތުގ  މަތިން އިޖުތިމާޢ   : 10
ޚިދުމަތް ދޭނ  މަރުކަޒު ހިންގުމާ ގޭތ ރޭގައި   ރައްކާތ ރިކަމުގ 

ފިޔަވަޅުއ ޅުމާއި އ ފަދަ ޢަމަލުތަކާ   ނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށްހިނގާ އަ
ޙިމާޔަތްދ  އ ހ ތ ރިކަން   ގުޅިގ ން އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް

ބޭނުންވާ   ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އ ހ އަށް
 މ ހުންނަށް އ ހ ތ ރިވ ދ  އ ފަދަ މ ހުން ބ ލ ހ އްޓޭނ  ނިޒާމ އް

 ޤާއިމްކުރުން. 
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  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
މާއްދާގ  ދ ކުރުމުގ     11ގ   "  ހ"  ވަނަ  ބިން  ވާގޮތުން  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމާއި އިމާރާތް ކުރުމުގ  ކަންކަން    މަސައްކަތްތަކާއި ބިމާ އިމާރާތްތައް
ބ ލ ހ އްޓުމުގ     ބ ލ ހ އްޓުމާއި ބިންބިމާ ގުޅޭ  ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކުގ  ރ ކޯޑް  ގޮތުން 

ކައުންސިލުން ކުރަންޖ ހ އ ވ . އ ހ ންކަމުން ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ     މަސައްކަތް ރަށު
ކައުންސިލާއި   ދާއިރާތައް ތިޔަ  ޤާނ ނުން  ހިންގުމުގ   އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ  

ފައިދާވަނި   މަތިކޮށްފައިވާ އ ންމ   ރައްޔިތުންނަށް  އަދާކުރ އްވުން ޒިންމާ  ގޮތަކަށް 
 އ ދ މ ވ . 

 

ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ބިމާބ ހޭ ޤާނ ނާ އ އްގޮތްވާގޮތުގ  މަތިން އަދި  : 11
ޔ ސް ޕްލޭނާ ތަޢާރުޟު ނުވާގޮތުގ  މަތިން، ރަށުން   ރަށުގ  ލޭންޑް

ރަޖިސްޓްރ ކުރުމާއި ދިވ ހިރާއޖޭގ    ބިންދ ކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް
މިނިސްޓްރ ތަކުން   ޢިމާރާތްކުރުމުގ  ޤަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގ 

ރަށުގައި   ހަދާފައިވާ އ ންމ ހާ ޤަވާޢިދުތަކާ އ އްގޮތްވާ ގޮތުގ  މަތިން
ޢިމާރާތްކުރުމުގ  ކަންކަން ބަލަހައްޓައި އ ކިއ ކި ފަރާތްތަކުން  

ބިމާގުޅޭގޮތުން ހިންގާ ބިމާބ ހޭ އ ންމ ހާ މުޢާމަލާތުތަކުގ    ރަށުގ 
ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ބިމާބ ހޭ ޤާނ ނާއި މިނ ންވ ސް   ޑްތައްރ ކޯ

 ބ ލ ހ އްޓުން.  ޤާނ ނުތަކުގައިވާ ގޮތުގ  މަތިން

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
މާއްދާގ   ބިންބިމުގ     12ގ   "  ހ"  ވަނަ  ވާގޮތުން  ނަންބަރުގައި  ދަފްތަރު  ވަނަ 

ބ ލ ހ އްޓުމާއި ބިމާބ ހޭ ޤައުމ  ދަފްތަރު އ ކުލަވާލާ ބަލަހައްޓާ   އ ކުލަވާލާ، ދަފްތަރު
އިދާރާއަށް ކައުންސިލުން    ޤައުމ   ރަށު  މަސައްކަތް  ދިނުމުގ   ފޯރުކޮށް  މަޢުލ މާތު 
އ ހ ންކަމުން ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން    ކުރަންޖ ހ އ ވ .

  ޤާނ ނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އ ންމ    މުގ ހިންގު 

 ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރ އްވުން އ ދ މ ވ .

 

ބިންބިމުގ  ދަފްތަރު އ ކުލައި އ  ދަފްތަރު   ރަށުގ : 12
ދަފްތަރު އ ކަލަވައި ބަލަހައްޓާ  ބ ލ ހ އްޓުމާއި ބިމާބ ހޭ ޤައުމ  

 ފޯރުކޮށްދިނުން. ބޭނުންވާނ  މަޢުލ މާތުއިދާރާއަށް 
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  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން މިސްކިތްތައް ބ ލ ހ އްޓުމުގ    13ގ   "  ހ "  ވަނަ މާއްދާގ 

ކުރަންޖ ހ އ ވ . އ ހ ންކަމުން ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ   ކައުންސިލުން    މަސައްކަތް ރަށު
ކައުންސިލާއި   ދާއިރާތައް ތިޔަ  ޤާނ ނުން  ހިންގުމުގ   އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ  

އަދާކުރ އްވުން   މަތިކޮށްފައިވާ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް  އ ންމ   ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ 
 އ ދ މ ވ . 

 

 ބ ލ ހ އްޓުން. މިސްކިތްތައް: 13

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ޤަބުރުސްތާން ބ ލ ހ އްޓުމާއި،    14ގ   "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގ 
ކުރަންޖ ހ އ ވ .    ކަށުކަމާކ މ ގ   ކައުންސިލުން  ރަށު  މަސައްކަތް  މަސައްކަތްކުރުމުގ  
ހިންގުމުގ   ދިވ ހިރާ  އ ހ ންކަމުން  އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   އްޖޭގ  

ތިޔަ އ ންމ     ޤާނ ނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލާއި 
 އަދާކުރ އްވުން އ ދ މ ވ .  ފައިދާވަނިގޮތަކަށް

 

ކަންތައްކުރ ވޭނ     ޤަބުރުސްތާނު:  14 ކަށުކަމާކ މ ގ   ބ ލ ހ އްޓުމާއި 
 ކަށުކަމާކ މ ގ  ކަންކަން ހަމަޖ އްސުން. ނުމާއި،ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްދި 

 



             25ގ    33ޞަފްޙާ:  

  AC-018 ޕ .އޯ ޮބކްސް: 1508ޮބޑުމަގު / ލ. ފޮނަދ   ،ހައްދުންމަތ  އަތޮޅުކައުންސިލްގ  އިދާރާ 
 www.laamu.gov.mvވ ްބސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މ   6800713ފޯން: 

 

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން އާޡާރިތަންތަން ބ ލ އްޓުމާއި    15ގ   " ހ"  ވަނަ މާއްދާގ 

ކަންކަން ރަށު    ޡަޤާފ   މަސައްކަތް  ކުރަންޖ ހ އ ވ .  ދިރުވުމުގ   ކައުންސިލުން 
ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ހިންގުމުގ     އ ހ ންކަމުން  އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ  

ކައުންސިލާއި ތިޔަ  އ ންމ     ޤާނ ނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ 
 އ ދ މ ވ .  ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރ އްވުން

 ޘަޤާފ  ކަންކަން ދިރުވައި ތަންތަން ބ ލ ހ އްޓުމާއި އާސާރި: 15
 ދ މ ހ އްޓުން. 

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ދ ނ ގޮތުންނާއި ޤައުމ  ގޮތުން    16ގ   "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގ 

ކުރަންޖ ހޭ ކައުންސިލުން  ދުވަސްތައް    ފާހަގަ  ރަށު  މަސައްކަތް  ފާހަގަކުރުމުގ  
އ ހ ންކަމުން ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން    ކުރަންޖ ހ އ ވ .

  ޤާނ ނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އ ންމ    ހިންގުމުގ 

 ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރ އްވުން އ ދ މ ވ .

 

ދ ނ ގޮތުންނާއި ޤައުމ ގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖ ހޭ ދުވަސްތަކާއި  : 16
ފާހަގަކޮށް، ދ ނ  އަދި ޤައުމ  އިޙްތިފާލުތައް  މުނާސަބަތުތައް

 ބޭއްވުން. 

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
މާއްދާގ  ކުނިކަހާ    17ގ   "  ހ"  ވަނަ  މަގުމަތި  ވާގޮތުން  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 
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އިންތިޒާމް ދ މ ހ އްޓުމުގ     ސާފުކުރ ވޭނ   ސާފުތާހިރުކަން  ރަށުގ   ހަމަޖ އްސުމާއި 
ކުރަންޖ ހ އ ވ . އ ހ ންކަމުން ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ     މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން

ލާމަރުކަޒ  ތިޔަ  ދާއިރާތައް  ޤާނ ނުން  ހިންގުމުގ   ކައުންސިލާއި   އުޞ ލުން 
ޒިންމާ އަދާކުރ އްވުން   މަތިކޮށްފައިވާ  ފައިދާވަނިގޮތަކަށް  އ ންމ   ރައްޔިތުންނަށް 

 އ ދ މ ވ . 

ކުނިކަހައި ސާފުކުރ ވޭނ  އިންތިޒާމ އް   މަގުމަތި: 17
ދ މ ހ އްޓުމާއި ރަށް  ހަމަޖ އްސުމާއި ރަށުގ  ސާފުތާހިރުކަން

 ޒ ނަތްތ ރިކޮށް ބ ލ ހ އްޓުން. 

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
މާއްދާގ  ދިއްލާ    18ގ   "  ހ "  ވަނަ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ރޭގަނޑު މަގުމަތި 
އ ހ ންކަމުން    ބ ލ އްހ އްޓުމުގ  ކުރަންޖ ހ އ ވ .  ކައުންސިލުން  ރަށު  މަސައްކަތް 

ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުން ތިޔަ    ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް 
ފައިދާވަނިގޮތަކަށް   ކައުންސިލާއި އ ންމ   ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ 
 އ ދ މ ވ .  އަދާކުރ އްވުން

 

 މަގުމަތި ދިއްލައި ބ ލ ހ އްޓުން.  ރޭގަނޑު: 18

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ޕ ސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގ    19ގ   "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގ 

ކައުންސިލުން ކުރަންޖ ހ އ ވ . އ ހ ންކަމުން ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ     މަސައްކަތް ރަށު
ތިޔަ  ދާއިރާތައް ޤާނ ނުން  ހިންގުމުގ   އުޞ ލުން  ކައުންސިލާއި   ލާމަރުކަޒ  

އަދާކުރ އްވުން   މަތިކޮށްފައިވާ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް  އ ންމ   ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ 
 އ ދ މ ވ . 

 

 ކޮންޓްރޯލްކުރުން. ޕ ސްޓް: 19
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  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ޤުދުތަރ ގޮތުންނާއި އ ހ ނިހ ން  ވަނަ    20ގ   "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގ 
އިދާރާތަކަށް    ގޮތްގޮތުން ކަމާބ ހޭ  ކާރިސާތަކުގައި  އަރައްކާތްތަކާއި  ކުރިމަތިވާ 

ގ އްލުން   އ ހ ތ ރިކަމާއި ލިބޭ  ކާރިސާތަކުން  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  އ އްބާރުލުން 
  މުގައި ކަމާބ ހޭ އިދާރާތަކަށް ތައްޔާރުވ ތިބުމުގ  އުޞ ލްތައް ތަންފ ޛުކުރު   ކުޑަކުރުމަށާއި

ކައުންސިލުން ރަށު  މަސައްކަތް  ދިނުމުގ   ފޯރުކޮށް  އ އްބާރުލުން    އ ހ ތ ރިކަމާއި 

އުޞ ލުން    ކުރަންޖ ހ އ ވ . އ ހ ންކަމުން ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ 
ނަށް އ ންމ   ރައްޔިތުން   ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ

 ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރ އްވުން އ ދ މ ވ .

ކުރިމަތިވާ  :  20 ގޮތްގޮތުން  އ ހ ނިހ ން  ޤުދުތަރ ގޮތުންނާއި 
ކާރިސާތަކުގައި ކަމާބ ހޭ އިދާރާތަކަށް އ ހ ތ ރިކަމާއި    އަރައްކާތްތަކާއި
ގ އްލުން    އ އްބާރުލުން ލިބޭ  ކާރިސާތަކުން  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި 

ތަންފ ޛުކުރުމުގައި    ތައްޔާރުވ ތިބުމުގ ކުޑަކުރުމަށާއި   އުޞ ލްތައް 
 އ އްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުން.  ކަމާބ ހޭ އިދާރާތަކަށް އ ހ ތ ރިކަމާއި

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
ތަކާއި،  ވަނަ ނަންބަރުގައި    21ގ   "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގ  ދާއިރާގ  ފިހާރަ  ވާގޮތުން 

ރ ސްޓޯރަންޓް ހުންނަނ    ހޮޓާތަކާއި  ތަންތަން  ފަދަ  ހައުސް  ގ ސްޓް  އަދި  ކ ފޭ 
ޤާނ ނުތަކާ ރަށު    ދިވ ހިރާއްޖޭގ   މަސައްކަތް  ބ ލުމުގ   މަތިންތޯ  ގޮތުގ   އ އްގޮތްވާ 

ދާއިރާތައް   ކައުންސިލުން އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ   އ ހ ންކަމުން    ކުރަންޖ ހ އ ވ . 
 އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ  ލާމަރުކަޒ 

 ރައްޔިތުންނަށް އ ންމ  ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރ އްވުން އ ދ މ ވ . 

 

ފިހާރަތަކާއި  :  21 މަތިން  އ އްގޮތްވާގޮތުގ   ޤާނ ނާ  ދިވ ހިރާއްޖޭގ  
ގ ސް   ހޮޓާތަކާއި ކ ފޭތަކާއި  ޓްހައުސްތަކާއި  ރ ސްޓޯރ ންޓްތަކާއި 

 ހުރޭތޯ ބަލައި އިސްލާޙ  ފިޔަވަޅުއ ޅުން.  ޢާއްމުމާރުކޭޓުގ  ކަންކަން
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  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން މަގުމަތ ގައި މ ހުން ހިނގާ    22ގ   "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގ 

ނުލާ އ އްޗ ހި ދުއްވުމުގ     އުޅުމާއި މަގުމަތ ގައި އިންގ ނުލ  އ އްޗ އްސާއި އިންޖ ނު 
ޤާނ ނާއި ބ ލ ހ އްޓުމަށާއި،    ކަންކަން  އިންތިޒާމްކޮށް  މަތ ން  އ އްގޮތްވާގޮތުގ  
ފ ނަގައިގ ން އ އްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ    އާންމުންގ  އަތުން

ކަމާ ބ ހޭ ވުޒަރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކައި އ އްގޮތްވާ    ސަރުކާރުގ   ޚިދުމަތްތައް
ކައުންސިލުން   ގޮތުގ  ރަށު  މަސައްކަތް  ބ ލ ހ އްޓުމުގ   އިންތިޒާމްކޮށް    މަތިން 

އުޞ ލުން    ކުރަންޖ ހ އ ވ . އ ހ ންކަމުން ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ 
ރައްޔިތުންނަށް އ ންމ     ކޮށްފައިވާ ޒިންމާހިންގުމުގ  ޤާނ ނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތި
 ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރ އްވުން އ ދ މ ވ .

 

މ ހުން ހިނގައި އުޅުމާއި މަގުމަތ ގައި އިންޖ ނުލ    މަގުމަތ ގައި:  22
އިންޖ ނުނުލާ ކަންކަން    އ އްޗ އްސާއި،  ދުއްވުމުގ   އ އްޗ ތި 

މަތިން އ އްގޮތްވާގޮތުގ   ޤާނ ނާ  ތިޒާމްކޮށް  އިން  ދިވ ހިރާއްޖޭގ  
ކަނޑުގ    ބ ލ ހ އްޓުމާއި ޢާއްމުންގ  އަތުން ފ ނަގައިގ ން، އ އްގަމާއި

ވުޒާރާއިން  ކަމާބ ހޭ  ސަރުކާރުގ   ޚިދުމަތްތައް  ދޭ    އުޅަދުފަހަރުން 

އިންތިޒާމްކޮށް   މަތިން  އ އްގޮތްވާގޮތުގ   މިންގަނޑުތަކާ  ކަނޑައަޅާ 
 ބ ލ ހ އްޓުން. 
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  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދާއިރާތައްދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ   .  1
މާއްދާގ  ކުރާ    23ގ   "  ހ"  ވަނަ  ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ޝަރުޢ  ކޯޓުތަކުން  ވަނަ 

ތަންފ ޒުކުރުމުގައާއި  އިދާރާތަކަށް    ހުކުމް  ސަރުކާރުގ   ކޯޓުތަކަށާއި  ޝަރުޢ  
ފޯރުކޮށްދިނުމުގ  ކައުންސިލު   އ ހ ތ ރިކަން  ރަށު  ކުރަންޖ ހ އ ވ .  މަސައްކަތް  ން 
ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ހިންގުމުގ     އ ހ ންކަމުން  އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ  

ކައުންސިލާއި ތިޔަ  އ ންމ     ޤާނ ނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ 
 އ ދ މ ވ .  ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރ އްވުން

 

ތަންފ ޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢ  ޙުމްތައް    ޝަރުޢ  ކޯޓުތަކުން ކުރާ:  23
 އ ހ ތ ރިވ ދިނުން.  ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގ  އިދާރާތަކަށް

  23ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ރަށުގ  ބާރުގ  ދަށުގައި ހިމ ނޭ    24ގ   "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގ 
ކައުންސިލާއި    ކަންކަމާއި ރަށު  ދަށުން  ގާނ ނުތަކުގ   އ ކިއ ކި  ގުޅޭގޮތުންނާއި 

 

ކަންކަމާ  :  24 ހިމ ނޭ  ދާއިރާގައި  ބާރުގ   ރަށުކައުންސިލްގ  
އ ކިއ ކި ކައުންސިލާ    ގުޅޭގޮތުންނާއި  ރަށު  ދަށުން  ޤާނ ނުތަކުގ  

ގުޅޭގޮތުންނާއި ކަންކަމާ  އ ކިއ ކި   ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ސަރުކާރުގ  
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ވުޒާރާތަކުން    ހަވާލުކޮށްފައިވާ އ ކިއ ކި  ސަރުކާރުގ   ގޮތުންނާއި  ގުޅޭ  ކަންކަމާއި 
 މ ދުވ ރިކޮށް ދ ކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދ ކުރުމާއި އ ފަދަ ހުއްދަތައް  ކައުންސިލް

މަސައްކަ ކުރުމުގ   އ ހ ންކަމުން ބާތިލް  ކުރަންޖ ހ އ ވ .  ކައުންސިލުން  ރަށު    ތް 

  ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުން ތިޔަ 

ފައިދާވަނިގޮތަކަށް  އ ންމ   ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ    ކައުންސިލާއި 

 އަދާކުރ އްވުން އ ދ މ ވ .

ކަނޑައަޅާ ދ ކުރަން  މ ދުވ ރިކޮށް  ކައުންސިލް   ވުޒާރާތަކުން 

އ ފަދަ ދ ކުރުމާއި،  ކުރުމާއި،  ހުއްދަތައް  ބާޠިލް  ހުއްދަތައް   
 ހަދައިދިނުމާއި ބާތިލްކުރުން.  ރަޖިސްޓަރ 

  23ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ .  1
  ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި   25ގ   "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގ 

ބ ލ ހ އްޓުމާއި ސަރުކާރުގ  ކަމާއި ބ ހޭ އިދާރާއިންމަރުވާ މ ހުންގ    އަންގާ    ރ ކޯޑު 
އ ރަށ އްގ  ބ ލ ހ އްޓުމާއި  ނަގާ  ތަފާސްހިސާބު  މަތިން  ރަޖިސްޓަރ ގައި   ގޮތ އްގ  
ދިރިއުޅ މުންދާ ނުވ   ރަށްވ ހި  މ ސްމ ހުންނާއި  އަދި    ރަށްވ ހިވ ފައިވާ  މ ހުންނާއި 

ލި ދަފްތަރު  ބިދޭސ ންގ   ދިރިއުޅޭ  ބ ލ ހ އްޓުމުގ އ ރަށުގައި  ރަށު    ޔ   މަސައްކަތް 
ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އ ހ ންކަމުން  ކުރަންޖ ހ އ ވ .  ދާއިރާތައް   ކައުންސިލުން  އިދާރ  
މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ  ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި

 އ ދ މ ވ .   ރައްޔިތުންނަށް އ ންމ  ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރ އްވުން

 

އުފަންވާކުދިންނާއި:  25 ރ ކޯޑް   އަލަށް  މ ހުންގ   މަރުވާ 
ނަގައި ތަފާސްހިސާބު  ރަށުގ   ބ ލ ހ އްޓުމާއި،    ބ ލ ހ އްޓުމާއި 

މ ސްމ ހުންނާއި،  ރަށްވ ހިވ ފައިވާ  ރަޖިސްޓަރ ގައި    އ ރަށ އްގ  

ގ ންދާ މ ހުންނާއި، އަދި އ ރަށ އްގައި   ރަށްވ ހިނުވ  ދިރިއުޅ މުން 
 ބިދޭސ ންގ  ދަފްތަރު ލިޔ  ބ ލ ހ އްޓުން. ދިރިއުޅޭ
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  23ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ     ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ .  1
މާއްދާގ  ރަށުކައުންސިލުން  26ގ   "  ހ"  ވަނަ  ވާގޮތުން  ނަންބަރުގައި   ވަނަ 

ޚިދުމަތްތައް    މިނ ންވ ސްދޭންޖ ހޭނ ކަމަށް އ ކިއ ކި ޤާނ ނ ތަކުގ  ދަށުން ކަނޑައަޅާ  
ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ     ދިނުމަކ  ރަށުކައުންސިލްގ  މަސްޢ ލިއްޔަތ ކ ވ . އ ހ ންކަމުން

ތިޔަ ޤާނ ނުން  ހިންގުމުގ   އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ   ކައުންސިލާއި    ދާއިރާތައް 
ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އ ންމ   ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  އަދާކުރ އްވުން    މަތިކޮށްފައިވާ 

 މ ވ . އ ދ 

 

ޤާނ ނ ތަކުގ  :  26 އ ކިއ ކި  ދޭންޖ ހޭނ ކަމަށް    ރަށުކައުންސިލުން 

 ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނ ންވ ސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން. 
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 ނިންމުން 
 

  ދިރިއުޅޭ   ރަށްރަށުގައި  އ ކި  ދިވ ހިރާއްޖޭގ    ،ބޭނުމަކ   ހިންުގމުގ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ   އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒ 
 ،މަުގފަހިކޮށް  ނިންމުމަށް  އަމިއްލަައށް  ރައްޔިތުން  ުއޞ ލުން  ޖަވާބުދާރ ވަނިވި  އަދި  ދ މިޤްރާތ   ، ކަންކަން  ރައްޔިތުންގ  
  ރަްއޔިތުންގ    ދިރިއުޅޭ  ރަށްރަށުގައި  ދިވ ހިރާއްޖޭގ   ޘަޤާފ ޮގތުން  ،ޮގތުންނާއި  ތިޞާދ އިޤް   ،ޮގތުންނާއި  އިޖްތިމާޢ 

 ޚިދުމަތް  ދާއިރާއ އްަގއި  ފުޅާ  ާގތުން   އ ންމ   ރައްޔިތުންނާއި  ،ބާރުވ ރިކޮށް   ރައްޔިތުން  ،މަތިކޮށް  ފ ންވަރު  ދިރިއުޅުމުގ 
    . ޤާއިމްކުރުމ ވ  ވ އްޓ އް  އަމާން ރަށްރަށުަގއި ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ،ފަހިކޮށްދ  މަުގ ލިބޭނ 

      
  ، ޙާޞިލްކޮށް  ލަނޑުދަނޑިތައް  ކައުންސިލްގ    އޮތުމަކ    ކަނޑަައޅާފައި  ުއޞ ލްތައް  ޮގތުގ   ކަންކުރާނޭ  ކައުންސިލުން

 އ ންމ   މަުގދައްކައިދޭނ   މުވަްއޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ޙާޞިލްކުރުމަށް   ނަތ ޖާ  މަސައްކަތްކޮށް  ހަމަތަކ އްގ މަތިން
  ުގޅުމާއި   އޮންނަ  ަވްއޒަފުންނާއިމު  އިދާރ   ކައުންސިލާއި  ހިންުގމާއި   ކައުންސިލް  ،ހަމައ އާއިއ ކު.  ވަޞ ލަތ ވ   މުހިންމު

 ކައުންސިލްގ   ،ވުމާއިއ ކު.  ކަންކަމ ވ   އަދާކުރާ  ދައުރ އް  މުހިންމު  އ ހާމ   ހަމަ  މާޙައުލަކ   މަސައްކަތު  ކައުންސިލްގ 
  ދ ނ ަގތުމަށާއި   ދަތިތައް  ހުރި   މާޙައުލުަގއި  ަމސައްކަތު  ދ ނ ަގތުމަށާއި  މިންވަރު  ކުރިއަށްދާ  މަސައްކަތްތައް 

  ހިމ ނޭ   މުވަްއޒަފުންނާ  ކައުންސިލަރުންނާއި  ރަނަގޅުކުރުމަށް  އިތުރަށް  ުގޅުން  މުވަްއޒަފުންގ   އިދާރ   ކައުންސިލަރުންނާއި
، ޑިޕާރޓްމަންޓް  ދ ނ ަގތުމަށް  މިންވަރު  ކުރިއަށްދާ  މަސަްއކަތްތައް  އޮފ ހުގ .  ޖ ހ އ ވ   ބާްއަވން  މ ޓިންގ   ސްޓާފް  ޮގތަށް

.  ޖ ހ އ ވ   އޮންނަން  އ ކުލަވާލާފައި  ނިޒާމ އް  ޮގތުގ    ކުރާނޭ  ސުޕަރަވިއޒް  ބަލާ  މަސައްކަތްތައް   ޔުނިޓްތަކުގ   އަދި  ސ ކްޝަން
  ުގޅޭޮގތުން   މަސަްއކަތާއި   ކައުންސިލްގ   މ ދުަގއި  ުމަވއްޒަފުންގ    އިސް  މ ދުަގާއއި  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގ    އިތުރުން  މ ގ    އަދި

        . މުހިންމ ވ  ންބޭއްވު ބައްދަލުވުންތައް ޤަވާޢިދުން
  

  ފ ންވަރާއި   ކޮށްފަިއވާ  މަސައްކަތްތައް  ހަވާލުކުރ ވޭ   ުމވަްއޒަފާ  ،ބޭނުމަކ    ބ ލުމުގ   ފ ންވަރު  މަސައްކަތުގ   މުވަްއޒަފުންގ 
  ސިފަތައް   މިޒާޖާއި   މުަވއްޒަފުގ   މަސައްކަތުަގއި  ،ިއތުރުން  ވަުގތުގ   ކުރ ވުނު  ފުރިހަމަ  މަސައްކަތް  އަދި  މިންވަރު

  ސަބަބުން  ނިޒާުމގ   މި  އަދި.  އުފ އްދުމ ވ    މުވަްއޒަފުންތަކ އް  ޤާބިލު   މަސައްކަތަށް  ،ރަނަގޅު  ފ ންވަރު  އަދި.  ދ ނ ަގތުމ ވ 
.  ދިއުމ ވ   ހަރުދަނާވ ގ ން  ،އަވަސްވ    ޚިދުމަތް  ދ ވޭ  ،ރަނަގޅުވ   ފ ންވަރު  މަސައްކަތުގ   ސަރވިސްގ   ސިވިލް  ދިވ ހި  މުޅި

  އ    އަހަރު  އޮންނަ  ކުރިއަށް  ހިތްހަމަޖ ހުމަކ   ލިބޭ  ންނަށްމުވަްއޒަފު  ހޯދާ  ނަތ ޖާ  ރަނަގޅު  ބ ލުމުން  ފ ންވަރު  މަސައްކަތުގ 
  ގ    2014  ަގވާއިދު  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވ ހި  އ ހ ންކަމުން.  ހިތްހަމަޖ ހުމ ވ   ދ މިހުންނާނ ކަމުގ   ވަޒ ފާގައި  މުވަްއޒަފު
 ފ ންވަރުބަލަމުންގ ންދ ވުމަށް   މަސަްއކަތު   މުވަްއޒަފުންގ   އ ންމ ހައި  ސަރވިސް  ސިވިލް  ަގއި (  ނ)  ގ   13  ޗ ޕްޓަރ

          . ދަންނަވަމ ވ 
  ބޮޑަށް  ވ ހާވ ސް  ރައްޔިތުން  ،ހޯދައި  މަޝްވަރާ  ޚިޔާލާއި  ރައްޔިތުންގ    ޙަރަކާތްތަކުަގއި  އ ކިއ ކި   ހިންާގ  ކައުންސިލުން
  މަޝްރ ޢުތަކާއި   ރާވާ  ތަނުގައި  ކުރިއަށްއޮތް  ކައުންސިލުން  ، ވ މާ.  މުހިންމުކަމ ކ ވ   ވަރަށް  ކުރުމަކ    ބަިއވ ރި  އ ކަންކަުމގައި

  ދާއިރާއ ްއަގއި   ފުޅާ  ވ ހާވ ސް  ޙަރަކާތްތަކުގައި  އ ކި  ހިންާގ  ކައުންސިލުން  މިނ ންވ ސް  ތައްޔާރުކުރުުމަގާއއި   ޕްލޭންތައް
   .މުހިންމ ވ   ހޯއްދ ވުން ބަިއވ ރިވުން ޖަމާޢަތްތަކުގ  ޖަމްޢިއްޔާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ  ރައްޔިތުންނާއި
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  ރަްއޔިތުން   ،ހޯދައި  ަމޝްވަރާ  ޚިޔާލާއި  ރައްޔިތުންގ   ޙަރަކާތްތަކުަގއި  އ ކިއ ކި  ހިންާގ  ކައުންސިލުން  ހަމައ އާިއއ ކު

 ތަނުަގއި   ކުރިއަށްއޮތް  ކައުންސިލުން  ،ވ މާ.  މުހިންމުކަމ ކ ވ   ވަރަށް  ކުރުމަކ   ބައިވ ރި  އ ކަންކަުމަގއި   ބޮޑަށް  ވ ހާވ ސް
  ވ ހާވ ސް   ޙަރަކާތްތަކުގައި  އ ކި  ހިންާގ  ކައުންސިލުން  މިނ ންވ ސް  ތައްޔާރުކުރުމުަގއާއި  ޕްލޭންތައް  މަޝްރ ޢުތަކާއި  ރާވާ
. މުހިންމ ވ   ހޯއްދ ވުން  ބައިވ ރިވުން  ޖަމާޢަތްތަކުގ   ޖަމްޢިއްޔާ  ކުންފުނިތަކާއި  އަމިއްލަ  ރައްޔިތުންނާއި  ދާއިރާއ ްއަގއި  ފުޅާ

          
ބޭނުމަކ ، ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އ ކި ރަށްރަށުަގއި ދިރިުއޅޭ    ލާމަރުކަޒ  ުއޞ ލުން ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް ހިންުގމުގ 

ކަންކަން، ނިންމު  ރައްޔިތުންގ   އަމިއްލަައށް  ރައްޔިތުން  ުއޞ ލުން  ޖަވާބުދާރ ވަނިވި  އަދި  މަުގފަހިކޮށް،   މަށް ދ މިޤްރާތ  
ޘަޤާފ ޮގތުން ޮގތުންނާއި،  އިޤްތިޞާދ   ޮގތުންނާއި،  ރައްޔިތުންގ     އިޖްތިމާޢ   ދިރިުއޅޭ  ރަށްރަށުަގއި  ދިވ ހިރާއްޖޭގ  

ފ ންވަރު ފުޅާ  ދިރިއުޅުމުގ   ާގތުން  އ ންމ   ރައްޔިތުންނާއި  ބާރުވ ރިކޮށް،  ރައްޔިތުން  ޚިދުމަތް   މަތިކޮށް،  ދާއިރާއ ްއަގިއ 
 އަމާން ވ އްޓ އް ޤާއިމްކުރުމ ވ .   ހިކޮށްދ ، ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ރަށްރަށުަގއިލިބޭނ  މަުގ ފަ

 
  ޤާނ ނުގ ދަށުން ރަށުކަުއންސިލަކ  އަތޮޅުކައުންސިލަށް   ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞ ލުން ހިންުގމުގ 

އ ޤާނ ނުގ    މިޮގތުން  ޤަާވއިދުން   މާއްދާގައިވަނަ  108ޖަވާބްދާރ ވާންޖ ހޭފަރާތ ވ .  ލިޔ ކިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 
އަހަރުގ   އ މުއްދަތުގ  ކުރިއަށްއޮތް  ކައުންސިލްގ   އަދި  ދަންނަވ މ ވ .  ހުށަހ ޅުމަށް  ތާވަލު    ނިޔަލަށް  މަސައްކަތު 

އިތުރުން ކަންކަމުގ   ތަރައްޤ ގ   ޤާ  ތައްޔާރުކުރާއިރު  ކުރުމަށް  ކައުންސިލުން  ތ ރޭަގއި    ނ ނުން އަހަރުދުވަހުގ  

މަސަްއކަތު ތާަވލާއިއ އްޮގތަށް މަސައްކަތްތަްއ    ލާޒިމްކޮށްފައިކަންކަންވ ސް ހިމަނުއްވަިއގ ން މަސައްކަތު ތާވަލުއ ކުލަވާލާ، 
 ބައްޓަންކުރުމަށް ދަންނަވަމ ވ . 

 
ނަންބަރު   އިދާރ ދާއިރާތައް  2010/7ޤާނ ނު  ރާއްޖޭގ   ޤާނ ނު(ަގއި   )ދިވ ހި  ހިންުގމުގ   އުޞ ލުން  ރަށު ލާމަރުކަޒ    

ޤާނ ނުަގއި ބުނާ ތާރ ޚަށް    ހުށަހަޅަންޖ ހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އ ްއވ ސް ލިޔުމ އް މަޤުބ ލު އުޒުރ އްނ ތި  ކައުންސިލުން
އޮތޯރިޓ ން   ަގވަރުަމންޓް  ލޯކަލް  ޢަމަލުކުރަންފަށާފައިވާ  25ޖުލައި    2016ހުށަނޭޅުމަކ   ޢާންމުކޮށް  ދުވަހު   ވަނަ 

  ވަނަ މާއްދާގ    4ގ   "  ުއޞ ލު  ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާއި އިސްލާޙ  ފިޔަވަޅުތައް ދަރަޖަ ކުރުުމގ ކުރާ ޤާނ ނާއި    ކައުންސިލުން"

ތަްއޔާރުކޮށް    ހިމ ނޭ ޢަމަލ ކ ވ . އ ހ ންކަމުން ޤާނ ނުން ލާޒިމްކުރާ ލިޔ ކިޔުންތައް   ަގއި   1ގ  ދަށުން ކުށުގ  ދަރަޖަ  "  ޅ"
ކުށުގ   އަދި  ދަންނަވަމަވ .  ދ އްވުަމށް  އިސްކަން  ކުރ ވިފައިވާނަމަ    ފޮނުވުމަށް  ޢަމަލ އް  ތަކުރާރު  އ ކަން  ދަރަޖައިގ  

 ރިވަމ ވ . ތ ނަޞޭހަތް ނުކުރ އްވުމަށް
 
 
 

 ޝަރ ފްهللا ޢަބްދު
 ކައުންސިލްގ  ރައ ސް 

 

 


