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 ފާއި މަޤްޞަދު ތަޢާރަ
ވަނަ މާއްދާގެ    8( ގެ  7/ 2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) 

)ނ( އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް  
 ބެލުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.

         
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  މިގޮތުން، މި މޮނިޓަރިންގގައި ބަލާފައިވާނީ  

ހައްދުންމަތީ   ޒިންމާތައް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    މާވަށް ޤާނޫނުގައި 
ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް    މާވަށްވަނަ އަހަރު    2020ދަށުން  ގާނޫނުގެ    ،ކައުންސިލުން އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި

ބެލުމާއި،   ކައުންސިލުން ކަންކަން ކުރުމުގައި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެކިއެކި ރިޕޯޓްތަކާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ 
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން  ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެކަންކަން ކޮށްފައިވޭތޯއެވެ. އަދި  

 ހޯދުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރަށެވެ.
 

  2020  ޑިސެމްބަރ  31އިން    2020ޖެނުއަރީ    01ނީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މޮނިޓަރ ކުރެވު   މާވަށް ހައްދުންމަތީ  
         ގެ ނިޔަލަށެވެ.

 
 ޤާނޫނު   ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަކީ ކައުންސިލް މާވަށް  ހައްދުންމަތީ

  ނަމުގައި   އަމިއްލަ  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  އިންތިޚާބުކޮށް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  22  ގެ(  7/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު)
  ލިބިފައިވާ   ހައިސިއްޔަތު  ކުރުމުގެ  މުޢާމަލާތު   ނަމުގައި  އަމިއްލަ  ލިބިފައިވާ  ބާރު  ލިބިގަތުމުގެ  ދަޢުވާ  ، ދަޢުވާކުރުމާއި

  .ޝަޚްޞެކެވެ ޤާނޫނީ އޮންނަ ސިއްކައެއް ވަކި

  ހިންގުމުގެ   އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިންގަނީ  ކައުންސިލް  މާވަށް  ހައްދުންމަތީ
 . ކައުންސިލުންނެވެ ރަށު އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މާއްދާއާއި ވަނަ 21  ޤާނޫނުގެ

 .އެވަނީއެވެ ތިރީގައި  މަޤާމް ނަމާއި   މެންބަރުންގެ  ކައުންސިލްގެ މާވަށް ހައްދުންމަތީ

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް   9999399/   މޫސާ  އަޙްމަދު •
 ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް  9832494/   އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް •
 ކައުންސިލް މެމްބަރ  9630860/   ޢަބުދުއްރަޙްމާން ޢާދަމް •
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         ޓީމް: މޮނިޓަރިންގ  

 ނަން  މަޤާމް  #
 ޙުސައިން ރަފީއު  ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ  1
  އަޙްމަދު ޝިޔާޒް  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް  2
 މުޙައްމަދު ޝިފާއު  ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް   3

        

  



             5ގެ   34ޞަފްޙާ:  

AC-018 ޕީ.އޯ ޮބކްސް: 1508ޮބޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
  

 www.laamu.gov.mvވެްބސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 
 

 ފުރަތަމަ ބައި 

 ން ހިންގު  ކައުންސިލް
 

 ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު  1.1
 ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް: 

 ގެނެސްފައިނުވޭ.  އިސްލާހެއް އެއްވެސް އަހަރު ވަނަ  2020 ޤަވާއިދަށް ހިންގާ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 
  ގެނައުމަށް   އިސްލާހެއް  އެއްވެސް  ޤަވާއިދަށް   ހިންގާ  ކައުންސިލްގެ  އޮތޯރިޓީން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް.  1

 ބޭއްވުމަށް.  ފެންނާނޭހެން   ޤަވާއިދު ހިންގާ  ކައުންސިލްގެ ގެނެސް އެއިސްލާހެއް ،އަންގަވާފައިވާނަމަ

 
 ބައްދަލުވުންތައް   ޢާންމު   ކައުންސިލްގެ  1.2

 ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް: 
 ހޯމަ : ދުވަސް  ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް  އާންމު .1
 52:  އަދަދު ލާޒިމްކުރާ  ބާއްވަން ބައްދަލުވުންތައް  އާންމު .2
 34:  އަދަދު ބައްދަލުވުންތަކުގެ  އާންމު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ބާއްވަން .3
 33: އަދަދު  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  އާންމު ބާއްވާފައިވާ .4
 1:  އަދަދު ބައްދަލުވުންތަކުގެ  އާންމު ބޭއްވިފައިނުވާ ސަބަބުން  ހަމަނުވުމުގެ ކޯރަމް .5
 33: އަދަދު  ޔައުމިއްޔާގެ ފާސްކުރި .6
 33: އަދަދު ޢާންމުކުރި  ނިންމުން .7

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 
  ހަފްތާއަކު ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 115 ގާނޫނުގެ   އަދި ޤަވާއިދުގައި ހިންގާ ކައުންސިލްގެ .1

 .ބޭއްވުމަށް  ޢާންމު ކައުންސިލްގެ އެއްފަހަރު
  އެބައްދަލުވުން ވާނަމަ ބަންދުދުހަވަކަށް ރަސްމީ ދުވަހަކީ  ބާއްވާ ބައްދަލުވުން .2

 .ބެލެހެއްޓުން  ފައިލްކޮށް ލިޔުންތައް އެނގޭނެގޮތަށް  އެކަން އަދި ބޭއްވުމަށް ރީޝެޑިޔުލްކޮށްގެންނަމަވެސް 
  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ހަމަނުވާ ކޯރަމް ،ނުބޭއްވޭކަމުގައިވާނަމަ ބައްދަލުވުންތައް  ހަމަނުވެގެން ކޯރަމް .3

  ކަން ނުބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން   ހަމަނުވެގެން ކޯރަމް ،ސޮއިކޮށް ބޭފުޅަކު  އިންނަވާ ޗެއަރއަކަށް
 .ބެލެހެއްޓުން  ފައިލްކޮށް ސޮއިކޮށް ލިޔުމެއް  އެނގޭކަމުގެ
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  ލިޔެ  ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ ވަނަ  40  ޤަވާއިދުގެ ހިންގާ ކައުންސިލްގެ ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ .4
 .ބެލެހެއްޓުމަށް  ފައިލްކޮށް

  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ޢާންމު  ކައުންސިލްގެ  މަހުގެ  ފާއިތުވީ  ކުރިން  ދުވަހުގެ  ވަނަ  20  މަހެއްގެ  ކޮންމެ .5
 .ފޮނުވުމަށް   އޮތޯރިޓީއަށް ގަވަރުމަންޓް  ލޯކަލް ހާޟިރީ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާތަކާއި

 
 

 ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް   ކައުންސިލްގެ  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 ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 
  116  ގާނޫނުގެ   އަދި  ޤަވާއިދުގައި  ހިންގާ  ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންޖެހިއްޖެނަމަ،   .1

 . ބޭއްވުމަށް  ބައްދަލުވުންތައް  ކުއްލި ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ
  މެމްބަރުން   ފާސްކޮށް  ކައުންސިލުން  ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކުއްލި  ކައުންސިލްގެ .2

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

         .ބެލެހެއްޓުމަށް ފައިލްކޮށް ލިޔެ
 

 ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ   ކައުންސިލްގެ  1.4
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް: ކައުންސިލުން މަސައްކަތް  

       ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައި. .1
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 ދެަވނަ ބައި 

 ކޮމެޓީ  މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންެގ
 

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް  2.1
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

12 
  އަދަދު:ލާޒިމްކުރާ  ކޮމިޓީގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން

 ( 15.1އތމ ކޮމިޓީ ޤަވާއިދު )
 އަދަދު:   ބާއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ 0
 ބާއްވާފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު:  0

0 
އތމ ކޮމިޓީ ) ބާއްވާފައިވާ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު:

 ( 15.2ޤަވާއިދު  

0 
  ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވިފައިނުވާ އާންމުކޯރަމް 

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު: 

12 
ލާޒިމްކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ   ކޮމިޓީއިން ރަށުކައުންސިލާއިއެކު ބާއްވަން

 ( 5.5އަދަދު: )އތމ ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދުގެ 
 އަދަދު: ބައްދަލުވުމުގެ  ކޮމިޓީއިން ރަށުކައުންސިލާއިއެކު ބާއްވާފައިވާ 0

48 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ   އަހަރު ދުވަހުގެ 1ކޮމިޓީގެ އެލަވަންސް ދެވޭ  

 "( ރ " ވަނަ ނަންބަރުގެ  18އަދަދު: )ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދުގެ 

 އަދަދު:  ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށްދީފައިވާ އެލަވަންސްގެ 0ރ
 

 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިނުވޭ.ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުވިފަހުން ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް  .1
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީއިން    5.5އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދުގެ   .1

 ރަށުކައުންސިލާއިއެކު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ޔައުމިއްޔާކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 މާއްދާއާއި  ވަނަ  36  ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ   އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މާއްދާގައި   ވަނަ  3  ޤަވާއިދުގެ  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ
  ބޮޑަށް   މިހާރަށްވުރެ  ށްގެން މަޝްވަރާކޮ   ކައުންސިލާއި  އަދާކުރުމަށް   ބާރުތައް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

      . ކުރުން މަސައްކަތް
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 ތިންަވނަ ބައި 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުެގ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް 
ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ކައުންސިލްެގ ލިޔެކިޔުންތައް 

 . އްޓުންބެލެހެ
 

 2021މަސައްކަތު ތާވަލު   3.1
  ގެ (  ނ)   މާއްދާގެ  ވަނަ   108  ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ   އުޞޫލުން   ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަތޮޅުކައުންސިލަށް    ލުޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަ   އަހަރެއްގެ   ކޮންމެ  ދަށުން 
 ހުށަހަޅަން ލާޒިމްކުރެއެވެ. 
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ތާވަލު  މަސައްކަތު .1
 31/07/2020ހުށަހަޅާފައިވަނީ   އިދާރާއަށް  ކައުންސިލް އަތޮޅު .2

 
 2021އަހަރީ ބަޖެޓް   3.2

  ގެ (  ނ)   މާއްދާގެ  ވަނަ   108  ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ   އުޞޫލުން   ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން   ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ ބަޖެޓް އަހަރެއްގެ ކޮންމެ ދަށުން 

 ލާޒިމްކުރެއެވެ. 
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

  ތައްޔާރުކޮށްފައި   ބަޖެޓް .1
 ހުށަހަޅާފައި. އިދާރާއަށް  ކައުންސިލް އަތޮޅު .2

 
 

 2020ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް   3.3
  ދަށުން   ގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ  99  ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެފަދަ  ހިނގާ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭކަމަކަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭނަމަ،  
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ކައުންސިލުން  ޚަރަދެއް   ތައްޔާރުކޮށް  ބަޖެޓެއް  ސަޕްލިމެންޓްރީ  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  ކުރަންޖެހޭ 
 ކުރަންޖެހެއެވެ. ފާސް

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 
 ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިނެތް.  .1

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 
  ވަނަ  99  ޤާނޫނޫގެ  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1

  ކުއްލިގޮތަކަށް   ނުހިމެނޭކަމަށް   ބަޖެޓްގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ  ހިނގާއަހަރަށް  މާއްދާގައިވާގޮތަށް 
  ބަޖެޓެއް   ސަޕްލިމެންޓްރީ  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  ކުރަންޖެހޭ  ޚަރަދެއް  އެފަދަ   ،ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނަމަ

 ފާސްކުރުމަށް.   ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް
 

 ގެ ކުރިން ފާސްކުރާބަޖެޓް(   15)ކައުންސިލުން ޖެނުއަރީ    2020ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް   3.4
މާއްދާގައިވާ    96  ޤާނޫނުގެ   ހިންގުމުގެ   އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ 
، ކައުންސިލަށް ލިބޭ ޢާމްދަނީއާއި އެކިއެކިގޮތް ގޮތުން ލިބޭ ހިލޭއެހީއާއި ނަގާ ލޯނަށް ބަލައިގެން  ގޮތުގެމަތިން 

 ވަނަ ދުވަހުގެ ފާސްކުރަންޖެހެއެވެ.  15ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ޖެނުއަރީ 
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

 ގައި ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައި.2020ޖަނަވަރީ    15 .1
 .ނެތްކަން ރިވިއުކޮށްފައި ބަޖެޓް  އެންގުމުން ރިވިއުކުރަން  ބަޖެޓް  ގުޅިގެން އާއި ކޮވިޑް .2

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 
އަންގާ   .1 ޢަމަލުކުރުމަށް  އިދާރާތަކުން  ދަޢުލަތުގެ  ގުޅޭގޮތުން  ރިވައިސްކުރުމާއި  ބަޖެޓް  ކައުންސިލްގެ 

  ބަޖެޓް   ،ފާސްނުކުރެވިއްޖެނަމަ  ބަޖެޓް  ކުރިން  ގ15ެ  ޖެނުއަރީއެންގުންތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދިޔުމަށް. 
 . ނުކުރުމަށް  އެޖެންޑާ ޖަލްސާއަށް  ކައުންސިލްގެ އެނޫންކަމެއް ފިޔަވާ ފާސްކުރުން 

 
 2020ހަމަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް   3.5

  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  108  ޤާނޫނުގެ   ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
  ކައުންސިލުން   މަސްދުވަހު  6  ފުރަތަމަ  އެއަހަރެއްގެ  ދުވަހުގެ  ވަނަ  10  މަހުގެ  ޖުލައި  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  ދަށުން
ތައްޔާރުކޮށް،    އެއްގޮތައް  ފޯރމެޓާއި  ނަމޫނާ   އޭ.ޖީ. އެލް  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލު   ޙަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި 

 އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ލާޒިމްކުރެއެވެ. 
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 
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 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި.  6ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ފުރަތަމަ  .1
 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައި.   2020ޖުލައި    13ރިޕޯޓް  .2

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 
  މާއްދާގެ   ވަނަ  108  ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1

  6  ފުރަތަމަ  އެއަހަރެއްގެ  ދުވަހުގެ  ވަނަ  10  މަހުގެ  ޖުލައި   އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  ދަށުން  ގެ (  ހ)
  ފޯރމެޓާއި  ނަމޫނާ  އޭ.ޖީ.އެލް  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލު  ޙަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު
 ފޮނުވުމަށް   ކައުންސިލަށް އަތޮޅު ،ތައްޔާރުކޮށް އެއްގޮތައް

 
 2019އަހަރީ ރިޕޯޓް   3.6

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

އަތޮޅުކައުންސިލަށް    ،ތައްޔާރުކޮށް  އެއްގޮތައް  ފޯރމެޓާއި  ނަމޫނާ  އޭ.ޖީ.އެލް  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލު  ޙަރަކާތްތަކުގެ
 ން ލާޒިމްކުރެއެވެ. ހުށަހަޅަ

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 
 ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި. .1
 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައި. 2020ޖަނަވަރީ    10ރިޕޯޓް  .2

 
 2019މާލީ ބަޔާން   3.7

(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  102  ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
  އާމްދަނީއާއި   ކައުންސިލްގެ  ރަށު  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  2  ނިމޭތާ  އަހަރެއް  މާލީ  ކޮންމެ  މަތިން  ގައިވާގޮތުގެ

ހުށަހަޅަން  ތައްޔާރުކޮށް،     ހިސާބު  އަހަރީ  ޒިންމާތަކުގެ  މާލީ  މިލްކިއްޔާތާއި  ،ޚަރަދާއި އަތޮޅުކައުންސިލަށް 
 ލާޒިމްކުރެއެވެ. 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 
 . ނުވޭމާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައި  .1

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 
  ހިސާބު   ޚަރަދުގެ  ފައިސާއާއި  ލިބުނު  ،ހުށަހަޅާއިރު   MG/BC20  މާލީބަޔާން  ކައުންސިލްގެ .1

MG/BC21 ިސްޓޭޓްމަންޓް  އެކައުންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އާއ MG/BC22 ިނޫން ބަޖެޓްއެކައުންޓް  އަދ  
  އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ކުރިން  ގ15ެ  މާރޗް  MG/BC23  މަޢުލޫމާތު  އެކައުންޓްތަކާއިބެހޭ   އެހެން

 ( 15.02)  ފޮނުވުން އޮތީރިޓީއަށް ގަވަރުމަންޓް  ލޯކަލް ޓްރެޜަރީއަށާއި އެންޑް ފިނޭންސް
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  މާއްދާގެ   ވަނަ  102  ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2
  ކައުންސިލްގެ   ރަށު  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  2  ނިމޭތާ  އަހަރެއް  މާލީ  ކޮންމެ  މަތިން  ގައިވާގޮތުގެ(  ހ)

 ތައްޔާރުކޮށް   ހިސާބު  އަހަރީ  ޒިންމާތަކުގެ  މާލީ  މިލްކިއްޔާތާއި  ،ޚަރަދާއި   އާމްދަނީއާއި
 .ހުށަހެޅުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް

 
 ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް  3.8

(  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  108  ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އޮޑިޓް    28އަހަރެއްގެ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ    ކޮންމެ  މަތިން  ގައިވާގޮތުގެ

 އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ލާޒިމްކުރެއެވެ. ރިޕޯޓް 
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

 ވަނަ އަހަރު އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިނުވާކަން.  2020 .1
 ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިނުވާކަން.  2020 .2

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، ފާއިތުވީ   28އަހަރެއްގެ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ    ކޮންމެ  މަތިން ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެ .1

 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުމަށް. 
 
 

 ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން  3.9
ޤާނޫނުގެ  ދި ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ    110ވެހިރާއްޖޭގެ 

މަހުގައި   ފެބްރުއަރީ  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ބައްދަލުވުމެއް  ހުޅުވާލާފައިވާ  ޢާއްމުކޮށް  ރައްޔިތުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން 
 ލާޒިމްކުރެއެވެ. އްވާ ބާ

 ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް: 
 ބާއްވާ ޔައުމިއްޔާ ކުރެވިފައި.  ފެބްރުވަރީ ބައްދަލުވުން .1

 
 

 މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން   ޖުލައި  3.10
ޤާނޫނުގެ  ދި ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  މާއްދާގައިވާ    110ވެހިރާއްޖޭގެ  ވަނަ 

އްވާ  މަހުގައި ބާ  ޖުލައިގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު  
 ލާޒިމްކުރެއެވެ. 
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 އިވާގޮތް: ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފަ
 ބާއްވާ ޔައުމިއްޔާ ކުރެވިފައި.   ގައި ވަނީ ބައްދަލުވުން 2020ޖުލައި    30 .1

 
 ތިޖޫރި  3.11

 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 
 . ފޮތެއްގައި ވަކި. ވަކިން  އެކައުންޓަކަށް ކޮންމެ ބަލަހައްޓަނީ ބާކީ ތިޖޫރި .1
  މިކަން   މޮނިޓަރިންގައިވެސް  އެނުއަލް  2019. ) އަރުވާފައިނުވާކަން  ޗެކް  އަރުވަންޖެހޭ   ބާކީއަށް  ތިޖޫރި .2

 ( ފާހަގަކޮށްފައި
 . ނުދާކަން އަރުވަމުން ތިޖޫރިއަށް ފައިސާ  ބަލައިގަންނަ ދުވަހަށް  ދުވަހުން ކައުންސިލަށް .3
 މަދުކަން.   ރ2.95 ތީޖޫރިން. ދިމާނުވޭ ތިޖޫރިބާކީ .4

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 
"  ހިސާބު  ފައިސާގެ  ހުރި  ތިޖޫރީގައި"   MG/BC24  ގ2017ެ  ޤަވާއިދު  މާލިއްޔަތު  ދަޢުލަތުގެ .1

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

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

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

 

 މަސްދުވަހުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް  3.12
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 

 ނުދާކަން.   ހަދަމުން ރިޕޯޓް  ޚަރަދު  އެކައުންޓަކަށް  ކޮންމެ ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް .1

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 
ރިކޮންސިލިއޭޝަން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން އެ އެކައުންޓެއްގެ   -

 ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް. 
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 އައިޓަމް ބާކީ  3.13
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 

 . ތައްޔާރުކޮށްފައިނެތް  އައިޓަމްބާކީ އެކައުންޓެއްގެ އެއްވެސް .1

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 
، MG/RV05  ބާކީ  އެކައުންޓް  މަހުގެ  ފާއިތުވީ   ކުރިން  ދުވަހުގެ  ވަނަ   20  މަހެއްގެ  ކޮންމެ .1

 . ފޮނުވުން އޮތޯރިޓީއަށް ގަވަރުމަންޓް  ލޯކަލް  ތައްޔާރުކޮށް  MG/BC05  ބަޖެޓްބާކީ ،  އައިޓަމްބާކީ

 

 ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ  3.14
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 

އެކައުންޓަކަށް  ޗެކްރަޖިސްޓްރީ   .1 )އެއްވެސް    މޮނިޓަރިންގ   އެނުއަލް  2019ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން 
  ކޮންމެ   ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް  މާލިއްޔަތު  މޮނިޓަރިންގައިވެސް   މަސްދުވަހުގެ  6  2020  އަދި

 ( .ލަފާދީފައި ބެލެހެއްޓުމަށް  ވަކިން  އެކައުންޓަކަށް
  ބަލަހައްޓަމުން   ރެކޯޑް   ޗެކްގެ / ފައިސާ   ޙަވާލުކުރާ  މުވައްޒަފުންނާއި  ޙަވާލުކުރުމަށް  ފަރާތްތަކާއި  އެކިއެކި .2

 . ނުދާކަން
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 

 ގ2017ެ  ޤާވާއިދު  މާލިއްޔަތު  ދަޢުލަތުގެ  ރަޖިސްޓްރީ  ޗެކްތަކެއްގެ  ހުރިހާ  ތައްޔާރުކުރެވޭ .1
MG/BC08 ްޗެކްތައް   ކެންސަލްކުރެވޭ  އަދި.  ބެލެހެއްޓުމަށް  ތައްޔާރުކޮށް  އާއިއެއްގޮތަށ  

 .ހިމެނުމަށް ރަޖީސްޓްރީގައި ކެންސަލްކުރެވިފައިވާކަންވެސް 
ޤަވާއިދުގެ   .2 މާލިއްޔަތު  ދަޢުލަތުގެ  ރަޖިސްޓްރީ  ރަޖިސްޓްރީ  ގެ    6.04ޗެކް  )ހ(  ގައިވާ    3ގެ 

 ގޮތުގެމަތިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް. 
  ފިނޭންސް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ   ރަޖިސްޓްރީ  ޗެކް  ފާއިތުވީމަހުގެ  ކުރިން  ދުވަހުގެ  ވަނަ  20  މަހެއްގެ  ކޮންމެ .3

 .ފޮނުވުން  އޮތޯރިޓީއަށް ގަވރުމަންޓް  ލޯކަލް  ޓްރެޜަރީއަށާއި އެންޑް
 

 ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ  3.15
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 
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  މޮނިޓަރިންގ   އެނުއަލް  2019ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން ) އެއްވެސް އެކައުންޓަކަށް  ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ   .1
  ކޮންމެ   ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް  މާލިއްޔަތު  މޮނިޓަރިންގައިވެސް   މަސްދުވަހުގެ  6  2020  އަދި

 ( .ލަފާދީފައި ބެލެހެއްޓުމަށް  ވަކިން  އެކައުންޓަކަށް
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 

 ގ2017ެ  ޤާވާއިދު  މާލިއްޔަތު   ދަޢުލަތުގެ  ރަޖިސްޓްރީ  ވައުޗަރތަކެއްގެ  ހުރިހާ  ތައްޔާރުކުރެވޭ .1
MG/BC07  ްބެލެހެއްޓުމަށް ތައްޔާރުކޮށް އާއިއެއްގޮތަށ . 

އަދި     1.1ގެ    1ގެ )ހ( ގެ    6.04ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ   .2
ހ ގައިވާ    2ގެ )ހ( ގެ    6.04 ބަލަހައްޓަމުން  ގެ  ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ވަކިން 

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

 .ފޮނުވުން  އޮތޯރިޓީއަށް ގަވރުމަންޓް  ލޯކަލް  ޓްރެޜަރީއަށާއި އެންޑް
 

 ކަންކަމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފައިސާ ލިބޭ   3.16
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 

 އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި. ފައިސާ ލިބޭކަންކަމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް  .1

 

 ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ  3.17
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 

ތައްޔާރުކޮށް .1 ރަޖިސްޓްރީ  ތަންތަނުގެ  ދޫކުރާ  ފުރިހަމަނޫންކަންކުއްޔަށް  މަޢުލޫމާތު    . ފައިވީނަމަވެސް، 
 ފޯމެޓާއިއެއްގޮތް ނޫންކަން. 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 
"  ރަޖިސްޓްރީ   ތަންތަނުގެ   ކުއްޔަށްދޫކުރާ"  MG/PR04  ގ2017ެ  ޤަވާއިދު  މާލިއްޔަތު  ދަޢުލަތުގެ .1

 .ބެލެހެއްޓުމަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ތައްޔާރުކޮށް  ނަމޫނާއާއިއެއްގޮތަށް

 

 ޢާމްދަނީ ފައިސާ / ދުވަހުފޮތް/ޝީޓް  3.18
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 

 . ނުދާކަން  ބަލަހައްޓަމުން  އެއްގޮތަށް ޤަވާއިދާއި  މާލިއްޔަތު ފޮތް/ޝީޓް ދުވަހު ފައިސާ  ޢާމްދަނީ .1
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  ގައިވާގޮތަށް(  ކ)   ގެ  5.05  ޤަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު  ކޮޕީ  ރަޝީދުތަކުގެ  ދޫކުރާ  ބަލައިގަތުމަށްފަހު  ފައިސާ .2
 . ބަހައްޓާފައިނުވާކަން  ވަރަކަށް އެއްވެސް އަހަރު ވަނަ 2020

 ( ފައިސާ އައިޑީކާޑް. )ނުގެންދާކަން  ދެމުން  ރަޝީދު ދެއްކިކަމުގެ ފައިސާ  ފަރާތަށް  ދައްކާ ފައިސާ .3
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 

 . ގެންދިޔުމަށް ތައްޔާރުކުރަމުން  MG/RV02 ފޮތް ދުވަހު ފައިސާ  ލިބޭ .1
ޤަވާއިދުގެ   .2 މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ  ފަރާތަށް  ދައްކާ  ގޮތުގެމަތިން    5.05ފައިސާ  ގައިވާ  "ހ"  ގެ 

 ގެ "ޅ" އަދި "ކ" ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް.   5.05ރަސީދު ދޫކުރުމަށް. އަދި   
  އެކައުންޓަށް   ބޭންކް   ޕަބްލިކް  މެދުވެރިކޮށް  ބޭންކް"   ފައިސާ  ލިބޭ  ގޮތުގައި  ޢާމްދަނީގެ  ސަރުކާރުގެ .3

  ފޯމުގެ   ޓްރާންސްފަރ  ފައިސާގެ  ކުރާ  ޓްރާންސްފަރ"  އާއި  MG/RV04"  ފޯމް   ޖަމާކުރާ  ފައިސާ
 އެއްފަހަރު   މަހަކު  އެކައުންޓަށް   ޢާމްދަނީ   ސަރުކާރުގެ   ތައްޔާރުކޮށް  MG/RV06"  ރަޖިސްޓްރީ

 . ކުރަމުންގެންދިޔުމަށް ޓްރާންސްފަރ ފައިސާ
 

 ލިބޭ ފައިސާ މަސްދުވަހުގެ / އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް  3.19
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 

 ލިބޭފައިސާ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ހުރިހާމަހަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި.  .1
 ތައްޔާރުކޮށްފައި.ލިބޭފައިސާ އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް  .2

 

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން  3.20
 ކުރެވުނު ކަންކަން: ފާހަގަ 
  6  2020އެއްވެސް އެކައުންޓެއްގެ އެއްވެސް މަހަކަށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން. ) .1

  ކޮންމެ   އެކައުންޓަކަށް  ކޮންމެ  ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް  މާލިއްޔަތު   މޮނިޓަރިންގައިވެސް  މަސްދުވަހުގެ 
 ( .އިލަފާދީފަ ތައްޔާރުކުރުމަށް  ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަހަކަށް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 
  ރީކޮށްސައިލްކޮށް   އެކައުންޓްތައް   މަހުންމަހަށް   ތައްޔާރުކޮށް  ބަޖެޓްބާކީ  ،އައިޓަމްބާކީ   ، ބާކީ  އެކައުންޓް .1

 . ހަމަކުރުމަށް ސޮއިތައް ލިޔެކިޔުންތަކުގެ
  ސެޓޭޓްމަންޓް   ރިކޮންސިލިއޭޝަން  ބޭންކް  މަހުގެ   ފާއިތުވީ  ކުރިން  ދުވަހުގެ  ވަނަ  20  މަހެއްގެ  ކޮންމެ .2

MG/RV10   ިޓްރެޜަރީއަށާއި އެންޑް   ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކޮޕީ   ސްޓޭޓްމަންޓް ބޭންކް  އަދ 
 . ފޮނުވުން އޮތޯރިޓީއަށް ގަވރުމަންޓް  ލޯކަލް
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 ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުން  3.21
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 

 ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ   .1

 

 މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  3.22
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 

 ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާފައިމުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  .1

 

 ޕާސަނަލް ފައިލް  3.23
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 

 . ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި ވަޒީފާ ބަޔާންތައް .1
 ސްޓާފް އެޕްރެއިޒަލް ހަދާފައި. .2

 

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ  3.24
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައި، ނަމަވެސް ފޯމެޓާއިއެއްގޮތް ނޫންކަން.  .1

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 
 . ބެލެހެއްޓުމަށް  ހިމެނޭނެހެން  މަޢުލޫމާތުތައް  ހުރި  ގެ  MG/BC10  ރަޖިސްޓްރީ  މުވައްޒަފުންގެ  ދާއިމީ .1

 

 ބިމުގެ ދަފްތަރު  3.25
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 

 ބިމުގެ ދަފްތަރު ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާފައި.  .1
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 ހިއްސާކުރަމުންދާކަން. ޤަވާއިދުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކޮންމެ މަހަކު  .2

 

 ކުރުން.   ވަކި   ފައިނޭންސް   އަދި   ޕްރޮކިއުމަންޓް   ސްޓޮކާއި   ކައުންސިލުގެ  3.26
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 

 ފާޠިމަތު ނިޝާ  އޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް:   ފަރާތް  ބަލަހައްޓާ ސްޓޮކް
 :   ފަރާތް   ބަލަހައްޓާ މަސައްކަތްތައް ގެ  ޕްރޮކިއުމަންޓް

     ޑްމިނިސްޓޤރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒިޔާދު ޙަސަން އެ
 ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލީ މޫސާ އެ:  ފަރާތް ބަލަހައްޓާ މަސައްކަތްތައް  ފައިނޭންސްގެ

 

 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  3.27
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 

 ސްޓޮކްބާކީ ދިމާވޭ.  .1
 ލިބިގަތުމަށްއެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން. ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ  .2

 

 ޚަރަދު   ދަށުގެ   އިން   ރ 35000/ - :    ނިޒާމް   ވައުޗަރު  3.28
 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން: 

  ހަމަކޮށްގެން   ޑޮކިޔުމަންޓްތައް   ސަޕޯޓިންގ  ހުރިހާ  ހުންނަންޖެހޭ  ކުރުމުގައި  ޚަރަދު  ވައުޗަރުން .1
 . ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން

  އެނުއަލްގައި   2019. )ހުއްޓާލާފައިވާކަން  ޙަވާލުކުރުން   ނަގުދުން  ފައިސާ  އަދަދުގެ  މަތީ  އިން  ރ2000 .2
 (ފާހަގަކޮށްފައި  އިސްލާހުކުރުމަށް

  މާލިއްޔަތު   ،ލަފާ  މިނިސްޓަރުގެ  ފިނޭންސް  ގަތުމަށް  ތެޔޮ  ބޭނުންވާ  ފިހާރައަށް   ތެޔޮ  ރައްޔިތުންގެ .3
  ގައި   2020  އޮކްޓޫބަރ  15  ނަންބަރުގައިވާގޮތަށް  ވަނަ  6  ގެ(  ހ)  ގެ  10.27  ޤަވާއިދުގެ

  ބިޑުކޮމިޓީން   ދަށުން   ގެ(  ނ )  ގ10.09ެ  ޤަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު  ނަމަވެސް.  ހޯދާފައިވާކަން
 .ހޯދާފައިނުވާކަންހުއްދަ

 . ރަނގަޅަށްކަން ގެންގޮސްފައިހުރީ  ޕްރޮސެސް ޕްރޮކިޔުމަންޓް ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ .4
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ: 
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 www.laamu.gov.mvވެްބސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 
 

  ލިބިފައިވާތީ، ލަފާ  މިނިސްޓަރުގެ  ފިނޭންސް  ގަތުމަށް  ތެޔޮ  ބޭނުންވާ  ފިހާރައަށް  ތެޔޮ  ރައްޔިތުންގެ .1
އެމަސައްކަތް    ހުއްދަ  ބިޑުކޮމިޓީން   ދަށުން  ގެ(  ނ)  ގ10.09ެ  ޤަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު ހޯދުމަށްފަހު 

 ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް.
 

 ޚަރަދު   މަތީގެ   އިން   ރ 35000/ - :    ނިޒާމް   ވައުޗަރު  3.29
 ކުރެވުނު ކަންކަން: ފާހަގަ 
  ހަމަކޮށްގެން   ޑޮކިޔުމަންޓްތައް   ސަޕޯޓިންގ  ހުރިހާ  ހުންނަންޖެހޭ  ކުރުމުގައި  ޚަރަދު  ވައުޗަރުން .1

 . ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން
 . ބައިތައްހިމަނާފައި ހިމަނަންޖެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި .2
 . ބަލަހައްޓާފައި ލިޔެ  ޔައުމިއްޔާ ބިޑްކޮމިޓީގެ .3
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 ބައި  ހަތަރުަވނަ

 ކައުންސިލުން ޚިދުމަތްދިނުން 
   

 ޚިދުމަތް  ފޯރުކޮށްދޭ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ 
  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް    1ގެ  "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގެ
ކުރަންޖެހެއެވެ.    މަރާމާތުކޮށް ކައުންސިލުން  ރަށު  މަސައްކަތް  ބެލެހެއްޓުމުގެ 

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

 

 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.  ރަށުގެ: 1

  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
މާއްދާގެ އެކަށީގެންވާ    2ގެ  "  ހ "  ވަނަ  ވާގޮތުން  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ.    ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިންގުމުގެ    އެހެންކަމުން  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ 

ކައުންސިލާއި ތިޔަ  އެންމެ    ޤާނޫނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ 
 އެދެމެވެ.  ރެއްވުންފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކު

 

އުނދަގޫ    އެކަށިގެންވާ:  2 ރައްޔިތުންނަށް  ރައްކާތެރިގޮތުގައި 
 ރަށުފެންވަރުގައި ކުނިނައްތާލުން. ނުފޯރާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން
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  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
މާއްދާގެ މަރާމާތުކޮށް  ވަނަ    3ގެ  "  ހ "  ވަނަ  ބަނދަރު  ވާގޮތުން  ނަންބަރުގައި 

ޓާރމިނަލް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން    ބެލެހެއްޓުމާއި ފާލަމާއި ފެރީ
އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން    ކުރަންޖެހެއެވެ.

  ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ   ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ  ހިންގުމުގެ

 ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ   ބަނދަރު:  3
 ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގުން. 

  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމާއި އެއްގަމު    4ގެ  "  ހ"  މާއްދާގެ ވަނަ  

  މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހެއެވެ.   ކަނޑުތޮށި

ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    އެހެންކަމުން 

ކައު ތިޔަ  އެންމެ ޤާނޫނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ    ންސިލާއި 

 ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ރަށްގިރުން  :  4 މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ޤާނޫނާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އެއްގަމުތޮށްޓާއި   ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރަށުގެ  ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި، 

 ޓުން. ބެލެހެއް ކަނޑުތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް 

  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން މި ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ    5ގެ  "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގެ

 

ވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  ދި  މި ޤާނޫނާއި:  5
 ފޯރުކޮށްދިނުން.  ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް
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މަސައްކަތް  ގޮތުގެމަތިން ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ    ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ކައުންސިލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް    ރަށު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން 

 އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ  ލާމަރުކަޒީ

 ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ޕްރައިމެރީ ހެލްތް ކެއަރއާއި    6ގެ  "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގެ

ރައްކާތެރިކަން ކައުންސިލުން    ސިއްޙީ  ރަށު  މަސައްކަތް  ދިނުމުގެ  ފޯރުކޮށް 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން    ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން
ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ    ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ

 ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދާ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރައިމަރީ : 6
ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް   ހެލްތް ކެއާރއާއި

 ދިނުން. 

  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިންގުމާއި    7ގެ  "  ހ "  މާއްދާގެވަނަ  

މީހުންނަށް ކައުންސިލުން    ބޮޑޮތި  ރަށު  މަސައްކަތް  އުނގަންނައިދިނުމުގެ  ތަޢުލީމް 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ  : 7
ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ   ޚިދުމަތްތައް

 ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.  ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ
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އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން    ކުރަންޖެހެއެވެ.
  އުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކަ   ހިންގުމުގެ

 ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ    8ގެ  "  ހ" ވަނަ މާއްދާގެ

ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު    އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް
ދާއިރާތައް    ކައުންސިލުން އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެހެންކަމުން  ކުރަންޖެހެއެވެ. 

 އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ  ލާމަރުކަޒީ

 ދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަ

 

ލިޔުންތައް    ރަށުގެ:  8 ރަސްމީ  ރަށުގެ  ހިންގުމާއި  ލައިބްރަރީ 
ތާރީޚީ ރަށުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް    ޢަރުޝީފްކުރުމާއި  ޤަދީމީ  އަދި 

ބެލެހެއްޓުމާއި ލައިބްރަރީގައި  އެކިއެކި   ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ޒަމާނީ 
ލިބޭނެ    ލޫމާތުވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކި އެކި މަޢު

 އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން. 

  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
މާއްދާގެ މަރުކަޒްތަކާއި،    9ގެ  "  ހ"  ވަނަ  އިޖުތިމާޢީ  ވާގޮތުން  ވަނަ ނަންބަރުގައި 

ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި  ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް  ކުޅިވަރު ކުޅޭ އާއްމު
ކުރަންޖެހެއެވެ.   އާއްމު ކައުންސިލުން  ރަށު  މަސައްކަތް  ޤާއިމްކުރުމުގެ    ޕާރކްތައް 

ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    އެހެންކަމުން 

 

މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާއްމުދަނޑުތަކާއި  އިޖުތިމާއީ: 9
ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާއްމު   ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި

 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. ޕާކުތަކާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމާބެހޭ
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ރައްޔިތުންނަ ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލާއި  ތިޔަ  އެންމެ ޤާނޫނުން    ށް 

 ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
މާއްދާގެ ހިދުމަތްދޭނެ   10ގެ  "  ހ"  ވަނަ  އިޖުތިމާޢީ  ވާގޮތުން  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ގޭތެރޭގެ އަނިޔާތައް ހުށްޓުވުމަށާއި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް   މަރުކަޒްތައް ހިންގުމާއި
މީހުންނާއި   ޙިމާޔަތްދީ ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،   އެހީތެރިކަން 

މީހުން އެފަދަ  އެހީތެރިވުމާއި،  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ބެލެހެއްޓޭނެ    ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން    ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން

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

 އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިޖުތިމާޢީ  : 10
މާ ގޭތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގު   ރައްކާތެރިކަމުގެ

ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ   ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް
ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން   ގުޅިގެން އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް

ބޭނުންވާ   ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް
 މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް

 އިމްކުރުން. ޤާ
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  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
މާއްދާގެ ދޫކުރުމުގެ    11ގެ  "  ހ"  ވަނަ  ބިން  ވާގޮތުން  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ކަންކަން    މަސައްކަތްތަކާއި ބިމާ އިމާރާތްތައް
ބެލެހެއްޓުމުގެ    ބެލެހެއްޓުމާއި ބިންބިމާ ގުޅޭ  ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑް  ގޮތުން 

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

ރައް   މަތިކޮށްފައިވާ އަދާކުރެއްވުން ޒިންމާ  ފައިދާވަނިގޮތަކަށް  އެންމެ  ޔިތުންނަށް 
 އެދެމެވެ. 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އަދި  : 11
ޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާރުޟު ނުވާގޮތުގެ މަތިން، ރަށުން   ރަށުގެ ލޭންޑް

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ   ބިންދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް
މިނިސްޓްރީތަކުން   މާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެޢި

ރަށުގައި   ހަދާފައިވާ އެންމެހާ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން  

ބިމާގުޅޭގޮތުން ހިންގާ ބިމާބެހޭ އެންމެހާ މުޢާމަލާތުތަކުގެ   ރަށުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި މިނޫންވެސް   ތައްރެކޯޑް

 ބެލެހެއްޓުން.  ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
މާއްދާގެ  ދަފްތަރު    12ގެ  "  ހ"  ވަނަ  ބިންބިމުގެ  ވާގޮތުން  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓާ   އެކުލަވާލާ، ދަފްތަރު
އިދާރާއަށް ކައުންސިލުން    ޤައުމީ  ރަށު  މަސައްކަތް  ދިނުމުގެ  ފޯރުކޮށް  މަޢުލޫމާތު 

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

 ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލައި އެ ދަފްތަރު   ރަށުގެ: 12
ދަފްތަރު އެކަލަވައި ބަލަހައްޓާ  ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން. ންވާނެ މަޢުލޫމާތުއިދާރާއަށް ބޭނު
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  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ   13ގެ  "  ހ "  ވަނަ މާއްދާގެ

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

އަދާކުރެއްވުން   މަތިކޮށްފައިވާ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް  އެންމެ  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ 
 އެދެމެވެ. 

 

 ބެލެހެއްޓުން. މިސްކިތްތައް: 13

  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ޤަބުރުސްތާން ބެލެހެއްޓުމާއި،    14ގެ  "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގެ
ކުރަންޖެހެއެވެ.    ކަށުކަމާކެމީގެ  ކައުންސިލުން  ރަށު  މަސައްކަތް  މަސައްކަތްކުރުމުގެ 
ހިންގުމުގެ  ދިވެހިރާ  އެހެންކަމުން  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  އްޖޭގެ 

ތިޔަ އެންމެ    ޤާނޫނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލާއި 
 އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  ފައިދާވަނިގޮތަކަށް

 

ކަންތައްކުރެވޭނެ    ޤަބުރުސްތާނު:  14 ކަށުކަމާކެމީގެ  ބެލެހެއްޓުމާއި 
 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން. ނުމާއި،ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްދި 
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  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން އާޡާރިތަންތަން ބެލެއްޓުމާއި    15ގެ  " ހ"  ވަނަ މާއްދާގެ

ކަންކަން ރަށު    ޡަޤާފީ  މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހެއެވެ.  ދިރުވުމުގެ  ކައުންސިލުން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިންގުމުގެ    އެހެންކަމުން  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ 

ކައުންސިލާއި ތިޔަ  އެންމެ    ޤާނޫނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ 
 އެދެމެވެ.  ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން

 ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި އާސާރި: 15
 ދެމެހެއްޓުން. 

  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީ ގޮތުން    16ގެ  "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގެ

ކުރަންޖެހޭ ކައުންސިލުން  ދުވަސްތައް    ފާހަގަ  ރަށު  މަސައްކަތް  ފާހަގަކުރުމުގެ 
އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން    ކުރަންޖެހެއެވެ.

  ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ   ހިންގުމުގެ

 ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި  : 16
ފާހަގަކޮށް، ދީނީ އަދި ޤައުމީ އިޙްތިފާލުތައް  މުނާސަބަތުތައް

 ބޭއްވުން. 

  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
މާއްދާގެ ކުނިކަހާ    17ގެ  "  ހ"  ވަނަ  މަގުމަތި  ވާގޮތުން  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 
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އިންތިޒާމް ދެމެހެއްޓުމުގެ    ސާފުކުރެވޭނެ  ސާފުތާހިރުކަން  ރަށުގެ  ހަމަޖެއްސުމާއި 
ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ    މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން

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

 އެދެމެވެ. 

ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް   މަގުމަތި: 17
ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް  ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން

 ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 

  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
މާއްދާގެ ދިއްލާ    18ގެ  "  ހ "  ވަނަ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ރޭގަނޑު މަގުމަތި 
އެހެންކަމުން    ބެލެއްހެއްޓުމުގެ ކުރަންޖެހެއެވެ.  ކައުންސިލުން  ރަށު  މަސައްކަތް 

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

 

 މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން.  ރޭގަނޑު: 18

  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ   19ގެ  "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގެ

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

އަދާކުރެއްވުން   މަތިކޮށްފައިވާ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް  އެންމެ  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ 
 އެދެމެވެ. 

 

 ކޮންޓްރޯލްކުރުން. ޕެސްޓް: 19
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  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ޤުދުތަރީގޮތުންނާއި އެހެނިހެން  ވަނަ    20ގެ  "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގެ

އިދާރާތަކަށް    ގޮތްގޮތުން ކަމާބެހޭ  ކާރިސާތަކުގައި  އަރައްކާތްތަކާއި  ކުރިމަތިވާ 
ގެއްލުން   އެހީތެރިކަމާއި ލިބޭ  ކާރިސާތަކުން  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  އެއްބާރުލުން 
  މުގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ތައްޔާރުވެތިބުމުގެ އުޞޫލްތައް ތަންފީޛުކުރު   ކުޑަކުރުމަށާއި

ކައުންސިލުން ރަށު  މަސައްކަތް  ދިނުމުގެ  ފޯރުކޮށް  އެއްބާރުލުން    އެހީތެރިކަމާއި 

އުޞޫލުން    ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
ނަށް އެންމެ  ރައްޔިތުން   ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ

 ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ކުރިމަތިވާ  :  20 ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  ޤުދުތަރީގޮތުންނާއި 
ކާރިސާތަކުގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި    އަރައްކާތްތަކާއި
ގެއްލުން    އެއްބާރުލުން ލިބޭ  ކާރިސާތަކުން  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި 

ތަންފީޛުކުރުމުގައި    ތައްޔާރުވެތިބުމުގެކުޑަކުރުމަށާއި   އުޞޫލްތައް 
 އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުން.  ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި

  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
ތަކާއި،  ވަނަ ނަންބަރުގައި    21ގެ  "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގެ ދާއިރާގެ ފިހާރަ  ވާގޮތުން 

ރެސްޓޯރަންޓް ހުންނަނީ   ހޮޓާތަކާއި  ތަންތަން  ފަދަ  ހައުސް  ގެސްޓް  އަދި  ކެފޭ 
ޤާނޫނުތަކާ ރަށު    ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަސައްކަތް  ބެލުމުގެ  މަތިންތޯ  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ 

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

 ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 

ފިހާރަތަކާއި  :  21 މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ޤާނޫނާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ގެސް   ހޮޓާތަކާއި ކެފޭތަކާއި  ޓްހައުސްތަކާއި  ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި 

 ހުރޭތޯ ބަލައި އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅުން.  ޢާއްމުމާރުކޭޓުގެ ކަންކަން
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  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގާ    22ގެ  "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގެ

ނުލާ އެއްޗެހި ދުއްވުމުގެ    އުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންގީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނު 
ޤާނޫނާއި ބެލެހެއްޓުމަށާއި،    ކަންކަން  އިންތިޒާމްކޮށް  މަތީން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 
ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ    އާންމުންގެ އަތުން

ކަމާ ބެހޭ ވުޒަރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކައި އެއްގޮތްވާ    ސަރުކާރުގެ  ޚިދުމަތްތައް
ކައުންސިލުން   ގޮތުގެ ރަށު  މަސައްކަތް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  އިންތިޒާމްކޮށް    މަތިން 

އުޞޫލުން    ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ    ކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ  

 ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

މީހުން ހިނގައި އުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ   މަގުމަތީގައި:  22
އިންޖީނުނުލާ ކަންކަން    އެއްޗެއްސާއި،  ދުއްވުމުގެ  އެއްޗެތި 

އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ  މަތިންދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިންތިޒާމްކޮށް    ގޮތުގެ 
ކަނޑުގެ   ބެލެހެއްޓުމާއި ޢާއްމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން، އެއްގަމާއި

ވުޒާރާއިން  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ޚިދުމަތްތައް  ދޭ    އުޅަދުފަހަރުން 

އިންތިޒާމްކޮށް   މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  މިންގަނޑުތަކާ  ކަނޑައަޅާ 
 ބެލެހެއްޓުން. 
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  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
މާއްދާގެ ކުރާ    23ގެ  "  ހ"  ވަނަ  ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން  ވަނަ 

ތަންފީޒުކުރުމުގައާއި  އިދާރާތަކަށް    ހުކުމް  ސަރުކާރުގެ  ކޯޓުތަކަށާއި  ޝަރުޢީ 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކުރަންޖެހެއެވެ.  މަސަ  އެހީތެރިކަން  ކައުންސިލުން  ރަށު  އްކަތް 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިންގުމުގެ    އެހެންކަމުން  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ 

ކައުންސިލާއި ތިޔަ  އެންމެ    ޤާނޫނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ 
 އެދެމެވެ.  ފައިދާވަނިގޮތަކަށް އަދާކުރެއްވުން

 

ޙުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ   ކޯޓުތަކުން ކުރާޝަރުޢީ  :  23
 އެހީތެރިވެދިނުން.  ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް

  23ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް.  1
ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން ރަށުގެ    24ގެ  "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގެ

ކައުންސިލާއި    ކަންކަމާއި ރަށު  ދަށުން  ގާނޫނުތަކުގެ  އެކިއެކި  ގުޅޭގޮތުންނާއި 
 

ކަންކަމާ  :  24 ހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  ބާރުގެ  ރަށުކައުންސިލްގެ 
އެކިއެކި ކައުންސިލާ    ގުޅޭގޮތުންނާއި  ރަށު  ދަށުން  ޤާނޫނުތަކުގެ 

ގުޅޭގޮތުންނާއި ކަންކަމާ  އެކިއެކި   ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ސަރުކާރުގެ 
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ވުޒާރާތަކުން    ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެކިއެކި  ސަރުކާރުގެ  ގޮތުންނާއި  ގުޅޭ  ކަންކަމާއި 
 މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި އެފަދަ ހުއްދަތައް  ކައުންސިލް

އެހެންކަމުން  ކުރަންޖެހެއެވެ.  ކައުންސިލުން  ރަށު  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ    ބާތިލް 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ 

ފައިދާވަނިގޮތަކަށް  އެންމެ  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ    ކައުންސިލާއި 

 އެދެމެވެ.އަދާކުރެއްވުން 

ކަނޑައަޅާ ދޫކުރަން  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލް   ވުޒާރާތަކުން 

ދޫ ކުރުމާއި،  ހުއްދަތައް  ބާޠިލް  ހުއްދަތައް  އެފަދަ  ކުރުމާއި، 
 ހަދައިދިނުމާއި ބާތިލްކުރުން.  ރަޖިސްޓަރީ

  23ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ.  1
  ކުދިންނާއި ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުން އަލަށް އުފަންވާ    25ގެ  "  ހ"  ވަނަ މާއްދާގެ

ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ  އަންގާ    މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު 
އެރަށެއްގެ ބެލެހެއްޓުމާއި  ނަގާ  ތަފާސްހިސާބު  މަތިން  ރަޖިސްޓަރީގައި   ގޮތެއްގެ 
ދިރިއުޅެމުންދާ ނުވެ  ރަށްވެހި  މީސްމީހުންނާއި  އަދި    ރަށްވެހިވެފައިވާ  މީހުންނާއި 

ދިރި ބެލެހެއްޓުމުގެއެރަށުގައި  ލިޔެ  ދަފްތަރު  ބިދޭސީންގެ  ރަށު    އުޅޭ  މަސައްކަތް 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެންކަމުން  ކުރަންޖެހެއެވެ.  ދާއިރާތައް   ކައުންސިލުން  އިދާރީ 
މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ތިޔަ ކައުންސިލާއި

 އެދެމެވެ.    އަދާކުރެއްވުންރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވަނިގޮތަކަށް

 

އުފަންވާކުދިންނާއި:  25 ރެކޯޑް   އަލަށް  މީހުންގެ  މަރުވާ 
ނަގައި ތަފާސްހިސާބު  ރަށުގެ  ބެލެހެއްޓުމާއި،    ބެލެހެއްޓުމާއި 

މީސްމީހުންނާއި،  ރަށްވެހިވެފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީގައި    އެރަށެއްގެ 

ގެންދާ މީހުންނާއި، އަދި   އެރަށެއްގައި  ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން 
 ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. ދިރިއުޅޭ
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  23ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ.  1
މާއްދާގެ ރަށުކައުންސިލުން  26ގެ  "  ހ"  ވަނަ  ވާގޮތުން  ނަންބަރުގައި   ވަނަ 

ޚިދުމަތްތައް    ޤާނޫނޫތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސްދޭންޖެހޭނެކަމަށް އެކިއެކި  
މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ    ދިނުމަކީ ރަށުކައުންސިލްގެ 

ތިޔަ ޤާނޫނުން  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ކައުންސިލާއި    ދާއިރާތައް 
ފައިދާވަ އެންމެ  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާ  އަދާކުރެއްވުން    ނިގޮތަކަށްމަތިކޮށްފައިވާ 

 އެދެމެވެ. 

 

ޤާނޫނޫތަކުގެ :  26 އެކިއެކި  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް    ރަށުކައުންސިލުން 

 ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން. 
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 ނިންމުން 
 

  ދިރިއުޅޭ   ރަށްރަށުގައި  އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،ބޭނުމަކީ  ހިންުގމުެގ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ
 ،މަުގފަހިކޮށް  ނިންމުމަށް  އަމިއްލަައށް  ރައްޔިތުން  ުއޞޫލުން  ޖަވާބުދާރީވަނިވި  އަދި  ދީމިޤްރާތީ  ، ކަންކަން  ރައްޔިތުންގެ 
  ރަްއޔިތުންގެ   ދިރިއުޅޭ  ރަށްރަށުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޘަޤާފީޮގތުން  ،ޮގތުންނާއި  ތިޞާދީއިޤް   ،ޮގތުންނާއި  އިޖްތިމާޢީ

 ޚިދުމަތް  ދާއިރާއެއްަގއި  ފުޅާ  ާގތުން   އެންމެ  ރައްޔިތުންނާއި  ،ބާރުވެރިކޮށް   ރައްޔިތުން  ،މަތިކޮށް  ފެންވަރު  ދިރިއުޅުމުެގ
    . ޤާއިމްކުރުެމވެ ވެއްޓެއް  އަމާން ރަށްރަށުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ،ފަހިކޮށްދީ މަުގ ލިބޭނެ

      
  ، ޙާޞިލްކޮށް  ލަނޑުދަނޑިތައް  ކައުންސިލްގެ   އޮތުމަކީ   ކަނޑަައޅާފައި  ުއޞޫލްތައް  ޮގތުެގ  ކަންކުރާނޭ  ކައުންސިލުން

 އެންމެ  މަުގދައްކައިދޭނެ  މުވަްއޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ޙާޞިލްކުރުމަށް   ނަތީޖާ  މަސައްކަތްކޮށް  ހަމަތަކެއްެގމަތިން
  ުގޅުމާއި   އޮންނަ  މުަވްއޒަފުންނާއި  އިދާރީ  ކައުންސިލާއި  ހިންުގމާއި   ކައުންސިލް  ،ހަމައެއާއިެއކު.  ވަޞީލަތެވެ  މުހިންމު

 ކައުންސިލްެގ  ،ވުމާއިެއކު.  ކަންކަމެވެ  އަދާކުރާ  ދައުރެއް  މުހިންމު  އެހާމެ  ހަމަ  މާޙައުލަކީ  މަސައްކަތު  ކައުންސިލްެގ
  ދެނެަގތުމަށާއި   ދަތިތައް  ހުރި   މާޙައުލުަގއި  ަމސައްކަތު  ދެނެަގތުމަށާއި  މިންވަރު  ކުރިއަށްދާ  މަސައްކަތްތައް 

  ހިމެނޭ   މުވަްއޒަފުންނާ  ކައުންސިލަރުންނާއި  ރަނަގޅުކުރުމަށް  އިތުރަށް  ުގޅުން  މުވަްއޒަފުންެގ  އިދާރީ  ކައުންސިލަރުންނާއި
، ޑިޕާރޓްމަންޓް  ދެނެަގތުމަށް  މިންވަރު  ކުރިއަށްދާ  މަސަްއކަތްތައް  އޮފީހުެގ.  ޖެހެއެވެ  ބާްއަވން  މީޓިންގ   ސްޓާފް  ޮގތަށް

.  ޖެހެއެވެ  އޮންނަން  އެކުލަވާލާފައި  ނިޒާމެއް  ޮގތުގެ   ކުރާނޭ  ސުޕަރަވިއޒް  ބަލާ  މަސައްކަތްތައް   ޔުނިޓްތަކުެގ  އަދި  ސެކްޝަން
  ުގޅޭޮގތުން   މަސަްއކަތާއި   ކައުންސިލްެގ  މެދުަގއި  ުމަވއްޒަފުންގެ   އިސް  މެދުަގާއއި  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ   އިތުރުން  މީގެ   އަދި

        . މުހިންމެވެ ބޭއްވުން ބައްދަލުވުންތައް ޤަވާޢިދުން
  

  ފެންވަރާއި   ކޮށްފަިއވާ  މަސައްކަތްތައް  ހަވާލުކުރެވޭ   ުމވަްއޒަފާ  ،ބޭނުމަކީ   ބެލުމުެގ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުެގ  މުވަްއޒަފުންެގ
  ސިފަތައް   މިޒާޖާއި   މުަވއްޒަފުެގ  މަސައްކަތުަގއި  ،ިއތުރުން  ވަުގތުެގ  ކުރެވުނު  ފުރިހަމަ  މަސައްކަތް  އަދި  މިންވަރު

  ސަބަބުން  ނިޒާުމެގ  މި  އަދި.  އުފެއްދުމެވެ   މުވަްއޒަފުންތަކެއް  ޤާބިލު   މަސައްކަތަށް  ،ރަނަގޅު  ފެންވަރު  އަދި.  ދެނެަގތުމެވެ
.  ދިއުމެވެ  ހަރުދަނާވެެގން  ،އަވަސްވެ   ޚިދުމަތް  ދެވޭ  ،ރަނަގޅުވެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުެގ  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް  ދިވެހި  މުޅި

  އެ   އަހަރު  އޮންނަ  ކުރިއަށް  ހިތްހަމަޖެހުމަކީ  ލިބޭ  ންނަށްމުވަްއޒަފު  ހޯދާ  ނަތީޖާ  ރަނަގޅު  ބެލުމުން  ފެންވަރު  މަސައްކަތުެގ
  ގެ   2014  ަގވާއިދު  ސަރވިސް  ވިލްސި  ދިވެހި  އެހެންކަމުން.  ހިތްހަމަޖެހުމެވެ  ދެމިހުންނާނެކަމުެގ  ވަޒީފާގައި  މުވަްއޒަފު
 ފެންވަރުބަލަމުންެގންދެވުމަށް   މަސަްއކަތު   މުވަްއޒަފުންެގ  އެންމެހައި  ސަރވިސް  ސިވިލް  ަގއި (  ނ)  ެގ  13  ޗެޕްޓަރ

          . ދަންނަވަމެވެ
  ބޮޑަށް  ވީހާވެސް  ރައްޔިތުން  ،ހޯދައި  މަޝްވަރާ  ޚިޔާލާއި  ރައްޔިތުންގެ   ޙަރަކާތްތަކުަގއި  އެކިއެކި   ހިންާގ  ކައުންސިލުން
  މަޝްރޫޢުތަކާއި   ރާވާ  ތަނުގައި  ކުރިއަށްއޮތް  ކައުންސިލުން  ، ވީމާ.  މުހިންމުކަމެކެވެ  ވަރަށް  ކުރުމަކީ   ބަިއވެރި  އެކަންކަުމގައި

  އި ދާއިރާއެްއަގ  ފުޅާ  ވީހާވެސް  ޙަރަކާތްތަކުގައި  އެކި  ހިންާގ  ކައުންސިލުން  މިނޫންވެސް  ތައްޔާރުކުރުުމަގާއއި   ޕްލޭންތައް
   .މުހިންމެވެ  ހޯއްދެވުން ބަިއވެރިވުން ޖަމާޢަތްތަކުެގ ޖަމްޢިއްޔާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ  ރައްޔިތުންނާއި
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  ރަްއޔިތުން   ،ހޯދައި  ަމޝްވަރާ  ޚިޔާލާއި  ރައްޔިތުންެގ  ޙަރަކާތްތަކުަގއި  އެކިއެކި  ހިންާގ  ކައުންސިލުން  ހަމައެއާިއއެކު
 ތަނުަގއި   ކުރިއަށްއޮތް  ކައުންސިލުން  ،ވީމާ.  މުހިންމުކަމެކެވެ  ވަރަށް  ކުރުމަކީ  ބައިވެރި  އެކަންކަުމަގއި   ބޮޑަށް  ވީހާވެސް

  ވީހާވެސް   ޙަރަކާތްތަކުގައި  ެއކި  ހިންާގ  ކައުންސިލުން  މިނޫންވެސް  ތައްޔާރުކުރުމުަގއާއި  ޕްލޭންތައް  މަޝްރޫޢުތަކާއި  ރާވާ
. މުހިންމެވެ  ހޯއްދެވުން  ބައިެވރިވުން  ޖަމާޢަތްތަކުެގ  ޖަމްޢިއްޔާ  ކުންފުނިތަކާއި  އަމިއްލަ  ރައްޔިތުންނާއި  ދާއިރާއެްއަގއި  ފުޅާ

         
ބޭނުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކި ރަށްރަށުަގއި ދިރިުއޅޭ    ލާމަރުކަޒީ ުއޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންުގމުެގ

ކަންކަން، ނިންމުމަށް ދީމިޤްރާ  ރައްޔިތުންެގ  އަމިއްލަައށް  ރައްޔިތުން  ުއޞޫލުން  ޖަވާބުދާރީވަނިވި  އަދި  މަުގފަހިކޮށް،   ތީ 
ޘަޤާފީޮގތުން ޮގތުންނާއި،  އިޤްތިޞާދީ  ޮގތުންނާއި،  ރައްޔިތުންެގ    އިޖްތިމާޢީ  ދިރިުއޅޭ  ރަށްރަށުަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ފެންވަރު ރައްޔިތު  ދިރިއުޅުމުެގ  ބާރުވެރިކޮށް،  ރައްޔިތުން  ފުޅާމަތިކޮށް،  ާގތުން  އެންމެ  ޚިދުމަތް   ންނާއި  ދާއިރާެއްއަގިއ 
 އަމާން ެވއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ.   ލިބޭނެ މަުގ ފަހިކޮށްދީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްރަށުަގއި

 
  އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޤާނޫނުެގދަށުން ރަށުކަުއންސިލަކީ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުެގ

އެޤާނޫނުެގ   މިޮގތުން  މާއްދާގައ108ިޖަވާބްދާރީވާންޖެހޭފަރާތެވެ.  ޤަާވއިދުން   ވަނަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 
އަހަރުެގ  އެމުއްދަތުެގ ކުރިއަށްއޮތް  ކައުންސިލްެގ  އަދި  ދަންނަވެމެވެ.  ހުށަހެޅުމަށް  ތާވަލު    ނިޔަލަށް  މަސައްކަތު 

ތަރަ އިތުރުންތައްޔާރުކުރާއިރު  ކަންކަމުެގ  ޤާނޫނުން   އްޤީެގ  ކުރުމަށް  ކައުންސިލުން  ތެރޭަގއި    އަހަރުދުވަހުެގ 

މަސަްއކަތު ތާަވލާއިެއއްޮގތަށް މަސައްކަތްތަްއ    ލާޒިމްކޮށްފައިކަންކަންވެސް ހިމަނުއްވަިއެގން މަސައްކަތު ތާވަލުެއކުލަވާލާ، 
 ބައްޓަންކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 
ނަންބަރު   އިދާރީދާއިރާތައް  2010/7ޤާނޫނު  ރާއްޖޭެގ  ރަށު   )ދިވެހި  ޤާނޫނު(ަގިއ  ހިންުގމުެގ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ 

ެއްއވެސް ލިޔުމެއް މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި  ކައުންސިލުން ޤާނޫނުަގއި ބުނާ ތާރީޚަށް    ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
އޮތޯރިޓީން   ަގވަރުަމންޓް  ލޯކަލް  ޢަމަލުކުރަންފަށާފައިވާ  25ޖުލައި    2016ހުށަނޭޅުމަކީ  ޢާންމުކޮށް  ދުވަހު   ވަނަ 

  ވަނަ މާއްދާގެ   4ެގ  "  ުއޞޫލު  ކުރާ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާއި އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ދަރަޖަ ކުރުުމެގ  ކައުންސިލުން"

ތަްއޔާރުކޮށް    ތައް ހިމެނޭ ޢަމަލެކެވެ. ެއހެންކަމުން ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުން  ަގއި   1ެގ ދަށުން ކުށުެގ ދަރަޖަ  "  ޅ"
ކުށުގެ  އަދި  ދަންނަވަމަވެ.  ދެއްވުަމށް  އިސްކަން  ކުރެވިފައިވާނަމަ    ފޮނުވުމަށް  ޢަމަލެއް  ތަކުރާރު  އެކަން  ދަރަޖައިެގ 

 ރިވަެމވެ. ތެނަޞޭހަތް ނުކުރެއްވުމަށް
 
 
 

 ޝަރީފްهللا ޢަބްދު
 ކައުންސިލްެގ ރައީސް 

 

 

 


