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ތަޢާރަފް
ލޯކަލް ކައުންސިލްސް ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސް އަކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ ދާއިރާތައް
ލާމަރުކަޒ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާރފޯމަންސް
މިންކޮށް ،ވަޒަންކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓން އެކުލަވާލާފައިވާ އިންޑެކްސް އެކެވެ .މި އިންޑެކްސް ބޭނުންކޮށް
ށ ރޭންކްކުރުމަށް އޮތޯރިޓގެ
ތކުގެ ޕަރފޯމަންސް މޮނިޓަރކޮ ް
ނސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ަ
އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަށު ކައު ް
ބޯޑުންވަނ ނިންމަވާފައެވެ.
މި ގައިޑް ފޮތަކ ދެންނެވުނު އިންޑެކްސް އެކުލާވާލުމަށްޓަކައި ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ސުވާލުތަކަށް
ގ ގޮތުން އެކުލަވާލައިފައިވާ
ށއި އެ ޖަވާބާއިގުޅެ ކިތާބ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް އެހތެރިވެދިނުމު ެ
އެންމެފުރިހަމަޔަށް ޖަވާބުދިނުމަ ާ
ގައިޑް ފޮތެކެވެ .އެހެންކަމުން ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި މި ފޮތުގައިވާ އިރުޝާދުތަކަށް ޢަމްލުކުރުމަކ ވަރަށް
މުހިންމުކަމެކެވެ.
ށ ސުވާލުތަކާއި ގުޅޭ ވޯކިންޕޭޕާސްތައް
ސުވާލު ކަރުދާހުގައިދޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ ް
ފުރިހަމަކޮށް އެއާއިގުޅޭ ކިތާބހެކި ހުށަހަޅާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު މިފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން މި
ކރިން މި ގައިޑް ފޮތް ރަނގަޅައް ކިޔުއްވައި މަސައްކަތަށް
ލމާތުތައް އެއްކުރަން ފެށުމުގެ ު
އިންޑެކްސްއަށް ބޭނުންވާ މަޢު ޫ
އަހުލުވެރިވުމަކ މަސައްކަތް ހަލުއިވެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރުމަށް އެހތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.
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ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2016
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ސުވާލުކަރުދާސް ފުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިން
އިރުޝާދު
 -1ސުވާލުކަރުދާސް ފުރުމުގެ ކުރިން މި ގައިޑްލައިން ރަނގަޅަށް ކިއުއްވާށެވެ.
 -2މި ސުވާލު ކަރުދާހުގެ އެހގައި އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކ  2016ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްތަކުގެ ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސް
އެކުލަވާލުމަށް އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތެވެ.
 -3ސުވާލުކަރުދާހުގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތުތައް ބިނާ ވާންޖެހޭނ  1ޖަނަވަރ  2016އާއި 31
ޑިސެންބަރު  2016އާ ދެމެދު ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
 -4ސުވާލު

ކަރުދާހުގައިވާ

މަޢުލޫމާތުތައް

ގައިޑްލައިންގައި ބުނެފައިވާ

ފުރުމުގައި

ލިޔުންތައް

ކިތާބ

ހެކގެ

ގޮތުގައި

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -5އެއްވެސް ލިއެކިއުމަކަށް ބިނާނުކޮށް ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތަކ ސައްޙަ މައުލޫމާތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 -6މައުލޫމާތުގެ ސައްޙަކަން ދެނެގަތުމަށް ސުވާލުކަރުދާހުގައިވާ މައުލޫމާތާއި ލިއެކިއުންތައް އަޅާ ކިޔޭނެއެވެ.
 -7ކިތާބ ހެކި ހުށަހަޅާއިރު ކޮންމެ ލިއުމެއްގެ ވާތްފަރާތު މަތ އަރިމަތގައި ސުވާލުކަރުދާހުގައިވާ ރިފަރެންސް ނަންބަރުޖަހައި،
އެޕެންޑިކްސްގެ ގޮތުގައި ސުވާލުކަރުދާހުގެ ފަހަތުގައި ތަރުތބުން އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ.
 -8ހުށަހަޅާ ކިތާބ ހެއްކަކ ،އެހެން އިދާރާއެއްގެ ލިޔުމެއް ބަދަލުކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވަތަ ކުރގެ ލިޔުމަކަށް ބަދަލުތަކެއް
ގެނެސްގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ކިތާބ ހެއްކެއްކަން ،ނުވަތަ އަޞްލު ނޫން ނުވަތަ ތާރޚު އޮޅުވާލައިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ
ލިޔުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ ލިޔުމެއް ބަލައި ނުގަތުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 -9ވޯކިންގ ޕޭޕަރތަކުގެ ޖަދުވަލުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ވެރިއެއްގެ ސޮއިކޮށް ކައުންސިލުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ސުވާލުކަރުދާހާއި ކިތާބ ހެއްކާއެކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 -10ލޯކަލް ކައުންސިލްސް ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސްގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ބެލުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ރަށު ކައުންސިލެއް
އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލެއްގައި ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 -11ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަކ ލޯކަލް ކައުންސިލްސް ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސްގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ރަށު
ކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތެވެ.
 -12އަ ތޮޅު

ކައުންސިލްތަކުގެ

ރަށުކައުންސިލްތަކާ އެކު

ފޯކަލް

ޕޮއިންޓުންނަކ

ލޯކަލްކައުންސިލް

ޕަރފޯމަންސް

އިންޑެކްސްގެ

މަސައްކަތްތަކުގައި

ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ސުވާލުކަރުދާސް ފުރިހަމަ

ކުރުމުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްވެސް މެއެވެ.
 -13އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ރަށްރަށުން ފޮނުވާފައިވާ ސުވާލު ކަރުދާހުގެ މައުލޫމާތު ޗެކުކޮށް ،އެ
މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބޭނުންވާ ކިތާބ ހެކި ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
 -14މައުލޫމާތުގެ ސައްޙަކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތުގައި ނުވަތަ ޑޭޓާ ވެރިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތުގައި އެލްޖއޭގެ މުވައްޒަފުންނާ
އެކު އިސްވެ މަސައްކަތްކުރާނ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނެވެ .އަދި ދިމާވާ ޙާލަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އިތުރު
މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތުގައި ރަށު ކައުންސިލުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓާ ސދާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

2|P a g e

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ

Local Government Authority

އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސް ސުވާލުކަރުދާސް 2016
ރަށު ކައުންސިލްތައް
ޢާންމު މައުލޫމާތު
ރނ

ކިތާބ ހެކި

0.1

ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ ނަން ލިއުއްވާށެވެ.

0.2

ކައުންސިލްގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަކ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަރުން ނުހިމަނައި ކައުންސިލުގެ
އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލުން މުސާރަ ދޭ މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދެވެ .މި މަޢުލޫމާތު
މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރ ފަދަ ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

0.3

އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންގެ ޢަދަދަކ އަހަރު ފެށުނުއިރު ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ޢަދަދާއި އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބުވި
ކައުންސިލަރުންނާއެކު ޖުމްލަ ޢަދަދެވެ .މި ޢަދަދު ނަގާނ ކައުންސިލަރުންގެ ހުވާގެ އިޤުރާރުންނެވެ .އަދި ދެންނެވުނު
އިޤުރާރުތަކުގެ ކޮޕ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

0.4

ކައުންސިލުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓަކ ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް ދޭ ފައިސާއާއި ،ކައުންސިލުގެ އާމްދަނއާއި ކައުންސިލަށް ލިބޭ ހިލޭ
އެހގެ ފައިސާއާއި ލޯނު ހިމަނައިގެން ކައުންސިލުން  2016ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓެވެ .ފާސްކުރި ބަޖެޓް ގެ ކޮޕއެއް
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

0.5

ސަރުކާރުން ދިން ބަޖެޓަކ  2016ވަނަ އަހަރު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުން ކައުންސިލަށް ދިނުމަށް އެކަށައަޅައި ،ދފައިވާ
ބަޖެޓެވެ .މި ބަޖެޓް ގެ ކޮޕއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

0.6

ކައުންސިލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރުގެ އަދަދަކ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ
ބޭނުންކުރަމުންދާ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕްގެ އަދަދެވެ.

0.7

ރަށުގެ އާބާދކަމުގައި ބަލާނ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުން ދައްކާ އާބާދއެވެ.

ސަބްއިންޑެކްސް  -1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު
ކައުންސިލުގެ ތަރައްޤގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
ރނ

ކިތާބ ހެކި

1.01

ކައުންސިލްގެ  5އަހަރުގެ ( )2016 – 2012ތަރައްޤގެ ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށްފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި
ފާހަގަކޮށް ،ކައުންސިލުން މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރި ޕްލޭންގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

1.02

ތަރައްޤގެ ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކޮށް ،އަތޮޅު
ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން އިނގޭ ލިޔުން ނުވަތަ ޖެމްސްއިން ފޮނުވާފައިވާ ކަން ޔަޤންކޮށްދިނުމަށް ޖެމްސްއިން ފޮނުވި
ތާރޚު އެނގޭ ސްކްރންޝޮޓް ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޕްލޭން ލިބިފައިވާކަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުން
ފޮނުވާށެވެ.

1.03

ކައުންސިލްގެ  5އަހަރުގެ ( )2016 – 2012ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށްފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި
ފާހަގަކޮށް ،ކައުންސިލުން މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރި ޕްލޭންގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

1.04

ކައުންސިލްގެ  5އަހަރުގެ ( )2016 – 2012ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާނަމަ
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ

Local Government Authority

އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކޮށް ،އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން އިނގޭ ލިޔުން ނުވަތަ ޖެމްސްއިން
ފޮނުވާފައިވާކަން ޔަޤންކޮށްދިނުމަށް ޖެމްސްއިން ފޮނުވި ތާރޚު އެނގޭ ސްކްރންޝޮޓް ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޕްލޭން
ލިބިފައިވާކަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުން ފޮނުވާށެވެ.
1.05

ކައުންސިލްގެ

ކުރިއަށް

އޮތް

5

އަހަރުގެ

ތަރައްޤގެ

ޕްލޭން

()2021-2017

އެކުލަވާލާފައިވާނަމަ

އެފަދައިން

ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކޮށް ،ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ޕްލޭންގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.
1.06

ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތަރައްޤގެ ޕްލޭން ( )2021-2017އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާނަމަ
އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކޮށް ،އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން އިނގޭ ލިޔުން ނުވަތަ ޖެމްސްއިން
ފޮނުވާފައިވާކަން ޔަޤންކޮށްދިނުމަށް ޖެމްސްއިން ފޮނުވި ތާރޚު އެނގޭ ސްކްރންޝޮޓް ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޕްލޭން
ލިބިފައިވާކަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުން ފޮނުވާށެވެ.

1.07

ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ( )2021-2017އެކުލަވާލާފައިވާނަމަ އެފަދައިން
ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކޮށް ،ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ޕްލޭންގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

1.08

ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ( )2021-2017އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާނަމަ
އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކޮށް ،އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން އިނގޭ ލިޔުން ނުވަތަ ޖެމްސްއިން
ފޮނުވާފައިވާ ކަން ޔަޤ ންކޮށްދިނުމަށް ޖެމްސްގެ ސްކްރންޝޮޓް ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޕްލޭން ލިބިފައިވާކަން އަތޮޅު
ކައުންސިލުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުން ފޮނުވާށެވެ.

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު
1.09

ކައުންސިލްގެ  2017އަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކޮށް ،އެ ބަޖެޓުގެ ކޮޕ
ފޮނުވާށެވެ.

1.10

ކައުންސިލްގެ  2017އަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް  2016އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރއަށް ފޮނުވާފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އެކަން އެނގޭ ލިޔުން ނުވަތަ ޖެމްސްއިން
ފޮނުވާފައިވާ ކަން ޔަޤންކޮށްދިނުމަށް ޖެމްސްގެ ސްކްރންޝޮޓް ފޮނުވާށެވެ.

1.11

ކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެ އަހަރުގެ ޖަނަވަރ  15ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސްކޮށްފައިވާނަމަ އެފަދައިން
ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކު ރުމަށްފަހު ،ބަޖެޓު ފާސްކުރި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ނުވަތަ ބަޖެޓު ފާސްކުރިކަން އެނގޭ
ކައުންސިލުގެ ޤަރާރުގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

1.12

ކައުންސިލްގެ

2017

ވަނަ

އަހަރުގެ

މަސައްކަތު

ތާވަލު

އެކުލަވާލާފައިވާނަމަ

އެފަދައިން

ސުވާލުކަރުދާހުގައި

ފާހަގަކުރުމަށްފަހު ،މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.
1.13

ކައުންސިލްގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް
ފޮނުވާފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އެކަން އެނގޭ ލިޔުން ނުވަތަ ޖެމްސްއިން ފޮނުވާފައިވާކަން
ޔަޤންކޮށްދިނުމަށް ޖެމްސްގެ ސްކްރންޝޮޓް ފޮނުވާށެވެ.

ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުން
1.14

ކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ
އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Local Government Authority
Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

ފާހަގަކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓުގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.
1.15

ކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް  2017ޖުލައި މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އެކަން އެނގޭ ލިޔުން ނުވަތަ
ޖެމްސްއިން ފޮނުވާފައިވާކަން ޔަޤންކޮށްދިނުމަށް ޖެމްސްގެ ސްކްރންޝޮޓް ފޮނުވާށެވެ.

1.16

ކައުންސިލްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުރުމަށްފަހު
ރިޕޯޓްގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

1.17

ކައުންސިލްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރ ރިޕޯޓް  2016ޖަނަވަރ މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް
ފޮނުވާފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އެކަން އެނގޭ ލިޔުން ނުވަތަ ޖެމްސްއިން ފޮނުވާފައިވާކަން
ޔަޤންކޮށްދިނުމަށް ޖެމްސްގެ ސްކްރންޝޮޓް ފޮނުވާށެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ކުރުން
1.18

 2016ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްކޮށްފައިވާނަމަ ފޮނުވާފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި
ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ކުރިކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ފޮނުވާށެވެ.

1.19

 2016ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކޮށް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި
ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އެ ރިޕޯޓް ނުވަތަ ރެކޮމެންޑޭޝަން ލިޔުމުގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

1.20

 2015ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ މާލ ބަޔާނއެކުލަވާލާފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުރުމަށްފަހު މާލ
ބަޔާނުގެ ކޮޕ ނުވަތަ ކައުންސިލުން މާލ ބަޔާން ފާސްކުރިކަން އެނގޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

1.21

ކައުންސިލްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ މާލ ބަޔާން  31މާރޗް  2016ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފހަށް
ފޮނުވާފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އެކަން އެނގޭ ލިޔުން ނުވަތަ ޖެމްސްއިން ފޮނުވާފައިވާކަން
ޔަޤންކޮށްދިނުމަށް ޖެމްސްގެ ސްކްރންޝޮޓް ފޮނުވާށެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް
1.22

ފެބުރުވަރ މަހު ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި
ފާހަގަކުރުމަށްފަހު ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ނުވަތަ ރައްޔިތުންނާއެކު ބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަން އަންގައިދޭ އެހެން
ލިޔުމެއް ފޮނުވާށެވެ .ފެބުރުވަރ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ކަމުގައި ބަލާނ ،ލާމަރުކަޒ ޤާނޫނުގެ  110ވަނަ
މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ،ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރ ރިޕޯޓާއި މާލ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅައި ބޭއްވި
ބައްދަލުވުމަށެވެ.

1.23

ޖުލައި މަހު ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި
ފާހަގަކުރުމަށްފަހު ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ނުވަތަ ރައްޔިތުންނާއެކު ބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަން އަންގައިދޭ އެހެން
ލިޔުމެއް ފޮނުވާށެވެ .ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ކަމުގައި ބަލާނ ،ލާމަރުކަޒ ޤާނޫނުގެ  110ވަނަ
މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ،ކައުންސިލްގެ ކުރިއަތް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅައި ޚިޔާލު
ހޯދުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށެވެ.
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ
އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Local Government Authority
Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތައް
1.24

މި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފޯމެޓު ފުރިހަމަކޮށް ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެންނެވެ .ސުވާލުކުރަދާހުގައި ނޯޓުކުރާނ ،ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލުން
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ،ކޯރަމް ހަމަވެގެން
ބޭއްވިފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓތައް
1.25

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓއެއް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުރުމަށްފަހު
ކޮމިޓގެ މެމްބަރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އިޤްރާރުގެ ކޮޕ ނުވަތަ ކޮމެޓ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާކަން އިނގޭ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕ
ފޮނުވާށެވެ.
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ

Local Government Authority

އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

ސަބްއިންޑެކްސް  – 2އިފެކްޓިވްނަސް
މހުން ބިނާކުރުމަށް ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް
ރނ

ކިތާބ ހެކި

2.01

ޖަދުވަލު  2ފުރިހަމަކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރން ޕްރޮގްރާމް ހިންގިކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔުން ފޮނުވާށެވެ.

2.02

ޖަދުވަލު  3ފުރިހަމަކޮށް ރަށު ފެންވަރުގައި މހުން ބިނާކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގިކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔުން ފޮނުވާށެވެ.

މހުން ބިނާކުރުމަށް ހިންގާފައިވާ ޚަރަދު
2.03

ކައުންސިލުން  2016ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި މުވައްޒަފުން ތަމްރނުކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު
ފާހަގަކުރާށެވެ.

2.04

ޖަދުވަލު  2ފުރިހަމަކޮށް މުވައްޒަފުން ތަމްރނުކުރުމަށް ފައިސާ ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

2.05

ޖަދުވަލު  3ފުރިހަމަކޮށް ،މހުން ބިނާކުރުމަށް ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކައުންސިލުން ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ
ފޮނުވާށެވެ.

ތަޢުލމ ދާއިރާގެ ތަރައްޤއަށް އެހތެރިވެދޭ މިންވަރު
2.06

ޖަދުވަލު  4ފުރިހަމަކޮށް ،ރަސްމ ތަޢުލމު ކުރިއެރުވުމަށް ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

2.07

ޖަދުވަލު  4ފުރިހަމަކޮށް ،ނުރަސްމ ތަޢުލމުގެ ތެރެއިން ނާސަރއާއި ބޭބ ނާސަރ ކްލާސްތަކަށް އެހތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

2.08

ޖަދުވަލު  4ފުރިހަމަކޮށް ،ނުރަސްމ ތަޢުލމުގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި މހުންގެ ތަޢުލމު ކުރިއެރުވުމަށް އެހތެރިވުމުގެ ގޮތުން
ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

ޞިއްޙ ދާއިރާގެ ތަރައްޤއަށް އެހތެރިވެދޭ މިންވަރު
2.09

ޖަދުވަލު  5ފުރިހަމަކޮށް ،ޞިއްޙ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ
ފޮނުވާށެވެ.

ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ހިންގާފައިވާ ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތަކުގެ މިންވަރު
2.10

ޖަދުވަލު  6ފުރިހަމަކޮށް ،ރަށުގައި ހިންގާފައިވާ ޢާއްމު ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތައް އެނގޭ ލިޔެކިޔުން ފޮނުވާށެވެ.

2.11

ޖަދުވަލު  6ފުރިހަމަކޮށް ،ރަށުގައި ހިންގާފައިވާ ޢާއްމު ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ކުރި
ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

7|P a g e

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ
އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Local Government Authority
Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

ރައްޔިތުންގެ ނިސްބަތުން ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚަރަދުކުރެވޭ މިންވަރު
2.12

ޑިސެންބަރު  2016ގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓުން ބަޖެޓު ކޯޑު  211އިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ފާހަގަކޮށް ހުށަހަޅާށެވެ.

2.13

ޑިސެންބަރު  2016ގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓުން ބަޖެޓު ކޯޑު  212އިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ފާހަގަކޮށް ހުށަހަޅާށެވެ.

2.14

ޑިސެންބަރު  2016ގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓުން ބަޖެޓު ކޯޑު  213އިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ފާހަގަކޮށް ހުށަހަޅާށެވެ.

2.15

ޑިސެންބަރު  2016ގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓުން ބަޖެޓު ކޯޑު  423އިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ފާހަގަކޮށް ހުށަހަޅާށެވެ.

2.16

ޑިސެންބަރު  2016ގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓުން ބަޖެޓު ކޯޑު  424އިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ފާހަގަކޮށް ހުށަހަޅާށެވެ.

2.17

ޑިސެންބަރު  2016ގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ފާހަގަކޮށް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ޚަރަދު ގެ
ޖުމްލަ ޔަގން ކުރެވޭނެ ލިޔުމެއް ފޮނުވާށެވެ.

ކައުންސިލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ކުއްޔާއި ފގެ ޢަދަދުން ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ކުއްޔާއި ފގެ ޢަދަދުގެ އިންސައްތަ
2.18

ޖަދުވަލު  7ފުރިހަމަކޮށް 2016 ،ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ،ކުއްޔާއި ފގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް
ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އާމްދަނ ފާހަގަކޮށް ހުށަހަޅާށެވެ .މި ގޮތަށް ހުށަހަޅާއިރު ،ވިޔަފާރި ފައިދާއާއި އިންވެސްޓް
ތަކުގެފައިދާ (މިސާލަކަށް ހިއްސާގެ ފައިދާ) ނުހިމެނޭއެވެ.

2.19

ޖަދުވަލު  7ފުރިހަމަކޮށް ،ކައުންސިލުގެ އަހަރުދުވަހުގެ އާމްދަނ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ނިސްބަތުން އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި ޢަދަދު
2.20

ޖަދުވަލު  8ފުރިހަމަކޮށް ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުން ހުށަހަޅާށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ނިސްބަތުން ޢުމްރާނ ތަރައްޤއަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ މިންވަރު
2.21

ޖަދުވަލު  9ފުރިހަމަކޮ ށް ،މަރާމާތުކުރުން ފިޔަވައި ،ޢުމްރާނ ތަރައްޤއަށް ކައުންސިލުން ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ
ފޮނުވާށެވެ.

އިންވެސްޓްމެންޓް ޕަރ ކެޕިޓާ
2.22

ޖަދުވަލު  10ފުރިހަމަކޮށް ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ
ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

2.23

ޖަދުވަލު  10ފުރިހަމަކޮށް ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ ނަރުދަމާއަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

2.24

ޖަދުވަލު  10ފުރިހަމަކޮށް ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

2.25

ޖަދުވަލު  10ފުރިހަމަކޮށް ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ މުވާސަލާތުގެ ޚިދުމަތަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

2.26

ޖަދުވަލު  10ފުރިހަމަކޮށް ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ ކަރަންޓަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ
އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Local Government Authority
Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އިންސައްތަ
2.27

ކައުންސިލުގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ދުވަހުގެ އާމްދަނ ރިޕޯޓު ފޮނުވާށެވެ.

2.28

ކައުންސިލުގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓު ފޮނުވާށެވެ.
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ

Local Government Authority

އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

ސަބްއިންޑެކްސް  – 3ޕާރޓިސިޕޭޝަން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤއަށް ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަދަދު
ރނ

ކިތާބ ހެކި

3.01

ޖަދުވަލު  11ފުރިހަމަކޮށް ،ކައުންސިލުގެ އެހތެރިކަމާއެކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤއަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިކަން އެނގޭ ލިޔުން
ފޮނުވާށެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤއަށް ހޭދަކުރާ މިންވަރު
3.02

ޖަދުވަލު  11ފުރިހަމަކޮށް ،ކައުންސިލުގެ އެހތެރިކަމާއެކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤއަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކުރި ޚަރަދުގެ
ޕވގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުޞޫލުތައް
3.03

ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ރޭވުމާއި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ
ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް އުޞޫލުތައް އެކަށައަޅާފައިވާނަމަ އެފަދައިން
ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އެކަށައަޅައިފައިވާ އުޞޫލުތައް ފޮނުވާށެވެ( .މިއ މިބޭނުމަށް ވަކިން ލިޔެފައިވާ ޚާއްޞަ
އުޞޫލަކަށް ނުވަތަ އުޞޫލުތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ).

ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އުމުރުން ދުވަސްވ މހުން ޙިއްޞާވާ މިންވަރު
3.04

ޖަދުވަލު  12ފުރިހަމަކޮށް ،ޢުމުރުން ދުވަސްވ މހުން ބައިވެރިކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ފޮނުވާށެވެ.

3.05

ޖަދުވަލު  12ފުރިހަމަކޮށް ،ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި އުމުރުން ދުވަސްވ މހުންގެ ޢަދަދު ފާހަގަކޮށް ،ޢުމުރުން ދުވަސްވ
މހުން ބައިވެރިކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ފޮނުވާށެވެ.

ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އަންހެނުން ޙިއްޞާވާ މިންވަރު
3.06

ޖަދުވަލު  13ފުރިހަމަކޮށް ،އަންހެނުން ބައިވެރިކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ފޮނުވާށެވެ.

3.07

ޖަދުވަލު  13ފުރިހަމަކޮށް ،ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި އަންހެނުންގެ ޢަދަދު ފާހަގަކޮށް ،އަންހެނުން ބައިވެރިކޮށް ބޭއްވި
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ފޮޮPage 10 of 19ނުވާށެވެ.

ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓއާ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ

Local Government Authority

އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

3.08

ޖަދުވަލު

14

ފުރިހަމަކޮށް،

އަންހެނުންގެ

Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

ތަރައްޤއަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމިޓން

އިސްނަގައިގެން

ހިންގާފައިވާ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކައުންސިލުން ޢަމަލގޮތުން ބައިވެރިވިކަން އެނގޭ ލިޔުން ފޮނުވާށެވެ.

ކައުންސިލުން ނިންމާ މުޙިއްމު ނިންމުންތަކުގައި ތަޖުރިބާކާރުން ޙިއްޞާވާ މިންވަރު
3.09

ޖަދުވަލު  15ފުރިހަމަކޮށް ،ތަޖުރިބާކާރުން ބައިވެރިކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ފޮނުވާށެވެ.

3.10

ޖަދުވަލު  15ފުރިހަމަކޮށް ،ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޢަދަދު ފާހަގަކޮށް ،ތަޖުރިބާކާރުން ބައިވެރިކޮށް ބޭއްވި
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ފޮނުވާށެވެ.

ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ޙިއްޞާވާ މިންވަރު
3.11

ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޖަދުވަލު  16ހިމަނައި ފޮނުވާށެވެ.

3.12

ޖަދުވަލު  16ފުރިހަމަކޮށް ،ކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ޖަމްޢިއްޔާތައް ބައިވެރިކޮށްފައިވާކަން އެނގޭ
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާފަދަ ލިޔުންތައް ފޮނުވާށެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޢަދަދު
3.13

ޖަދުވަލު  17ފުރިހަމަކޮށް ،ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގިކަން އެނގޭ
ލިޔުންތައް ފޮނުވާށެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދފައިވާ މިންވަރު
3.14

ކައުންސިލުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު  2016ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހތެރިވެދފައިވާނަމަ ސުވާލުކަރުދާހުގައި
އެފަދައިން ފާހަގަކުރާށެވެ.

3.15

ކައުންސިލުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދފައިވާނަމަ ،ޖަދުވަލު  18ފުރިހަމަކޮށް ،ކައުންސިލުން
ފައިސާގެ އެހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

އާބާދގެ ނިސްބަތުން ޢާއްމު ލައިބްރަރއަށް ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު
3.16

ކައުންސިލުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށުގައި ލައިބްރަރއެއް ހިންގާފައިވާނަމަ ސުވާލުކަރުދާހުގައި އެފަދައިން ފާހަގަކުރާށެވެ.

3.17

ކައުންސިލުން  2016ވަނަ އަހަރު ޢާއްމު ލައިބްރަރއަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާނަމަ ،ޖަދުވަލު  19ފުރިހަމަކޮށް ،ކައުންސިލުން
ޢާއްމު ލައިބްރަރއަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

އިޖުތިމާޢ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުން
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ
އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

3.18

Local Government Authority
Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

ޖަދުވަލު  20ފުރިހަމަކޮށް ،އިޖުތިމާޢ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގިކަން އެނގޭ ލިޔުން
ފޮނުވާށެވެ.

3.19

ޖަދުވަލު  20ފުރިހަމަކޮށް ،އިޖުތިމާޢ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ

Local Government Authority

އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

ސަބްއިންޑެކްސް  – 4އެކައުންޓެބިލިޓ
ޕްލޭނަށް ޢަމަލ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތް ދެމަހުން އެއްމަހު ޙިއްޞާކުރާ މިންވަރު
ރނ

ކިތާބ ހެކި

4.01

ޖަދުވަލު  21ފުރިހަމަކޮށް ،ރަށުގެ ތަރައްޤގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލ ސިފަ އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓާއި ރިޕޯޓު ޢާއްމުކުރިކަން އެނގޭނެ ލިޔުންތައް ފޮނުވާށެވެ.

ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނއާއި ކުރި ޚަރަދު ޢާންމުކުރުން
4.02

ކައުންސިލަށް  2015ވަނަ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނ އާއި ހިނގި ޚަރަދު ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާނަމަ އެފަދައިން
ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އެކަން ޙިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ޔަމުއިއްޔާ އަދި ހުށަހެޅި ރިޕޯޓްގެ ކޮޕ
ފޮނުވާށެވެ.

ކައުންސިލަރުންގެ އާމްދަނއާއި ހަރުމުދަލުގެ މައުލޫމާތުތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން
4.03

ޖަދުވަލު  22ފުރިހަމަކޮށް ،ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ކޮޕ
ފޮނުވާށެވެ.

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު
4.04

ޖަދުވަލު  23ފުރިހަމަކޮށް ،ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވާށެވެ.

ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން
4.05

ޖަދުވަލު  24ފުރިހަމަކޮށް ،ކައުންސިލުންކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު
ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވާށެވެ.

4.06

ޖަދުވަލު  24ފުރިހަމަކޮށް ،ކައުންސިލުންކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު
ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވާށެވެ.

4.07

ޖަދުވަލު  24ފުރިހަމަކޮށް ،ކައުންސިލުންކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު
ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވާށެވެ.
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ
އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Local Government Authority
Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެވޭ މިންވަރު
4.08

ކައުންސިލްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި
ފާހަގަކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުން ފޮނުވާށެވެ - .މިސާލަކަށް ވެބްސައިޓްގެ
ސްކްރންޝޮޓް ،ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓި ލިޔުން ،ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިނަމަ އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

4.08

ކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނަމަ އެފަދައިން
ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުން ފޮނުވާށެވެ - .މިސާލަކަށް
ވެބްސައިޓްގެ ސްކްރންޝޮޓް ،ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓި ލިޔުން ،ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިނަމަ އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

4.09

ކައުންސިލުން ( )2016 – 2012ތަރައްޤގެ ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާނަމަ އެފަދައިން
ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުރުމަށްފަހު ޕްލޭން ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ އެނގޭ ލިޔުން ފޮނުވާށެވެ - .މިސާލަކަށް
ވެބްސައިޓްގެ ސްކްރންޝޮޓް ،ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓި ލިޔުން ،ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިނަމަ އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

4.10

ކައުންސިލުން ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރަށް ( )2021 – 2017ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަރައްޤގެ ޕްލޭން ރައްޔިތުންނާ
ހިއްސާކޮށްފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުރުމަށްފަހު ޕްލޭން ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާކަން އެނގޭ
ލިޔުން ފޮނުވާށެވެ - .މިސާލަކަށް ވެބްސައިޓްގެ ސްކްރންޝޮޓް ،ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓި ލިޔުން ،ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިނަމަ އެ
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

4.11

ކައުންސިލުން ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޢާންމު އުޞޫލްތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި
ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އެކަން އެނގޭ ލިޔުން ފޮނުވާށެވެ - .މިސާލަކަށް ވެބްސައިޓްގެ ސްކްރންޝޮޓް ،ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓި
ލިޔުން ،ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ

Local Government Authority

އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

ސަބްއިންޑެކްސް  – 5ސެކިއުރިޓ
ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
ރނ

ކިތާބ ހެކި

5.01

ޖަދުވަލު  25ފުރިހަމަކޮށް ،ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އެނގޭ ލިޔުން ފޮނުވާށެވެ.

5.02

ޖަދުވަލު  25ފުރިހަމަކޮށް ،ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ
ފޮނުވާށެވެ.

ކުނި މެނޭޖްކުރުން
5.03

ޖަދުވަލު 26

ފުރިހަމަކޮށް،

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް މހުން

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި ފަންނ މަޢުލޫމާތު

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އެނގޭ ލިޔުން ފޮނުވާށެވެ.
5.04

ޖަދުވަލު  26ފުރިހަމަކޮށް ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށާއި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް މހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި ފަންނ
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ފަދަ ކަންކަމަށް ކައުންސިލުން ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

ކާރިޘާއެއް ދިމާވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
5.05

ކައުންސިލުން

ފާއިތުވި

3

އަހަރު

ކާރިޘާއެއް

ދިމާވުމުން

ޢަމަލުކުރާނެ

ގޮތުގެ

ޕްލޭން

އެކުލަވާލައި

ނުވަތަ

މުރާޖަޢާކޮށްފައިވާނަމަ ސުވާލުކަރުދާހުގައި އެފަދައިން ފާހަގަކޮށް ،އެކުލަވާލި ނުވަތަ މުރާޖަޢާކުރި ،ކާރިޘާއެއް ދިމާވުމުން
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

ކުށް މަދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
5.06

ޖަދުވަލު  27ފުރިހަމަކޮށް ،ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން ޙަރަކާތް ހިންގިކަން އެނގޭ ލިޔުން ފޮނުވާށެވެ.

5.07

ޖަދުވަލު  27ފުރިހަމަކޮށް ،ކުށް މަދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ޙަރަކާތް ހިންގިކަން އެނގޭ ލިޔުން ފޮނުވާށެވެ.

5.08

ޖަދުވަލު  27ފުރިހަމަކޮށް ،ކުށުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެހތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ޙަރަކާތް
ހިންގިކަން އެނގޭ ލިޔުން ފޮނުވާށެވެ.

ދނ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
5.09

ޖަދުވަލު  28ފުރިހަމަކޮށް ،ދނ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ޙަރަކާތް ހިންގިކަން އެނގޭ ލިޔުން ފޮނުވާށެވެ.

5.10

ޖަދުވަލު  28ފުރިހަމަކޮށް ،ދނ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ
ފޮނުވާށެވެ.
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ
އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Local Government Authority
Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

ގަސްގަހާގެހި ޢާލާކުރުމަށާއި ދިރޭތަކެތގެ ނަޞްލު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
5.11

ޖަދުވަލު  29ފުރިހަމަކޮށް ،ގަސްގަހާގެހި އާލާކުރުމަށާއި ދިރޭތަކެތގެ ނަޞްލު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކައުންސިލުން ޙަރަކާތް
ހިންގިކަން އެނގޭ ލިޔުން ފޮނުވާށެވެ.

5.12

ޖަދުވަލު  29ފުރިހަމަކޮށް ،ގަސްގަހާގެހި އާލާކުރުމަށާއި ދިރޭތަކެތގެ ނަޞްލު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހިންގި
ޙަރަކާތަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ޕވގެ ކޮޕ ފޮނުވާށެވެ.

ބޯފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
5.13

ރަށުގައި ރައްޔިތުންގެ ތާނގ ބެހެއްޓިފައިވާނަމަ ޖަދުވަލު  30ފުރިހަމަކުރާށެވެ.

5.14

ސާފު ފެން އުފައްދާ ނިޒާމެއް ރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާނަމަ އެފަދައިން ސުވާލުކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުރާށެވެ.
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ

Local Government Authority

އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

ޖަދުވަލު ގެ ރެފަރެންސް
ޖަދުވަލު

އިންޑެކްސް

ނަންބަރު

ނަންބަރު

ސުވާލު ނަންބަރު

ތަފްޞލް

1

1

1.24

އ
ތ ް
ލވުން ަ
ބއްދަ ު
ނމު ަ
ލގެ އާ ް
ކައުންސި ް

2

2

2.04،2.01

މ
ރ ް
ނ ޕްރޮގް ާ
ށގެން ތަމްރ ް
މޒުކޮ ް
ނނަށް އަ ާ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

3

2

2.05،2.02

މ
ގރާ ް
ކރުމަށް ޕްރޮ ް
ހން ބިނާ ު
ގއި މ ު
ވރު ަ
ރަށު ފެން ަ

4

2

2.08،2.07،2.06

ރ
ނވަ ު
ވދޭ މި ް
ތރި ެ
ތރައްޤއަށް އެހ ެ
އރާގެ ަ
ތަޢުލމ ދާ ި

5

2

2.09

ރ
ނވަ ު
ވދޭ މި ް
ރ ެ
ތ ި
ރގެ ތަރައްޤއަށް އެހ ެ
އ ާ
ޞިއްޙ ދާ ި

6

2

2.11،2.10

7

2

2.19،2.18

8

2

2.20

9

2

2.21

ރ
ނވަ ު
އވާ މި ް
ފ ި
ޚރަދުކޮށް ަ
ރއްޤއަށް ަ
ތން ޢުމްރާނ ތަ ަ
ނސްބަ ު
ނގެ ި
ރައްޔިތު ް

10

2

2.26،2.25،2.24،2.23،2.22

އިންވެސްޓްމެންޓް ޕަރ ކެޕިޓާ

11

3

3.02،3.01

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤއަށް ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަދަދު އަދި ޚަރަދު

12

3

3.05،3.04

13

3

3.07،3.06

14

3

3.08

15

3

3.09.3.10

16

3

3.12،3.11

17

3

3.13

18

3

3.15

19

3

3.17

އާބާދގެ ނިސްބަތުން ޢާއްމު ލައިބްރަރއަށް ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު

20

3

3.19،3.18

އިޖުތިމާޢ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުން

21

4

4.01

22

4

4.03

23

4

4.04

ރ
ހ ި
ގޅުން ު
އރާއާ ު
ތގެ ދާ ި
އޙަ ު
އވާ ޢާއްމު ޞި ް
ފ ި
ވމާއެކު ހިންގާ ަ
ރ ު
އވެ ި
ލގެ ބަ ި
ކައުންސި ް
ރ
ނވަ ު
ކގެ މި ް
ޙަރަކާތްތަ ު
ސލަށް
ނ ި
ކއު ް
ދދުން ަ
ޔއި ފގެ ޢަ ަ
އވާ ކުއް ާ
މށް ލަފާކޮށްފަ ި
ލބޭނެކަ ަ
ކައުންސިލަށް ި
ތ
ނސައް ަ
ދދުގެ އި ް
އވާ ފގެ ޢަ ަ
ލިބިފަ ި
އ
ރ ި
ވ ާ
މން ަ
ފއިވާ ި
މންޓުތަކަށް ހުއްދަ ދޫކޮށް ަ
ވސްޓް ަ
ސބަތުން އިން ެ
ނގެ ނި ް
ރައްޔިތު ް
ދ
ޢަދަ ު

ކައުންސިލުން

ނިންމާ

މުހިއްމު

ނިންމުންތައް

ނިންމުމުގައި

އުމުރުން

ދުވަސްވ މހުން ޙިއްޞާވާ މިންވަރު
ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އަންހެނުން
ޙިއްޞާވާ މިންވަރު
ކައުންސިލުން ނިންމާ މުޙިއްމު ނިންމުންތަކުގައި ތަޖުރިބާކާރުން ޙިއްޞާވާ
މިންވަރު
ކައުންސިލުން ނިންމާ މުޙިއްމު ނިންމުންތަކުގައި ތަޖުރިބާކާރުން ޙިއްޞާވާ
މިންވަރު
ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ޙިއްޞާވާ
މިންވަރު
ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޢަދަދު
ކައުންސިލުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދފައިވާ މިންވަރު

ޕްލޭނަށް ޢަމަލ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތް ދެމަހުން އެއްމަހު ޙިއްޞާކުރާ
މިންވަރު
ކައުންސިލަރުންގެ އާމްދަނއާއި ހަރުމުދަލުގެ މައުލޫމާތުތައް ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ

Local Government Authority

އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

24

4

4.07،4.06،4.05

ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން

25

5

5.02،5.01

ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

26

5

5.04،5.03

ކުނި މެނޭޖްކުރުން

27

5

5.08،5.07،5.06

ކުށް މަދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް

28

5

5.10،5.09

29

5

5.12،5.11

30

5

5.14،5.13

ދނ

ހޭލުންތެރިކަން

އިތުރު

ކުރުމަށް

ކައުންސިލުން

ކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތްތައް
ގަސްގަހާގެހި

ޢާލާކުރުމަށާއި

ދިރޭތަކެތގެ

ނަޞްލު

ރައްކާތެރިކުރުމަށް

ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
ބޯފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
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