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ތަޢާރަފް

1

މޮނިޓަރކުރުމަށް

2

1.1

މިއީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިދާރީ

ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ

އުޞޫލުން

ހިންގުމުގެ

ޤާނޫނު()07/2010ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ޒ) ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާ
މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާގެ ދަށުން ،އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން
ތ
ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި ،އެ ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮ ް
ށ ގެންދިއުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.
ބެލުން އެއް އުޞޫލަކުން ކުރިއަ ް
2.1

ނިންމުމާއި ބަޖެޓް

މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ
ކުރަންވާނެއެވެ.

ހަމަޖެއްސުން
2.2

ރަށުކައުންސިލްތައް

ކރުމަށް
މޮނިޓަރ ު

ނިންމައި

ލގެ
ކައުންސި ް

އަހަރީ

ޓ
ބަޖެ ް

ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އެހަރެއްގައި މޮނިޓަރކުރުމަށް ދާނެ ޚަރަދު އަންދާޒާކޮށް
އޅަންވާނެއެވެ.
އެކުލަވާލާއި ކައުންސިލަށް ހުށަ ަ
2.3

ށ ބަލައި މޮނިޓަރ
އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަ ް
ވ
ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ  1މަސްދުވަސް ކުރިން މޮނިޓަރިންގްގެ ޓެންޓޭޓި ް
ވނެއެވެ.
ޝެޑިއުލް ޔުނިޓުން އެކުލަވާލާއި މެނޭޖްމަންޓްއާއި ހިއްޞާކުރަން ާ

2.4

ރަށުކައުންސިލްއަކަށް މޮނިޓަރިންގއަށް ދިއުމުގެ މަދުވެގެން  7ދުވަސް ކުރިން
ވ.
އެކައުންސިލަކަށް އަންގަންވާނެއެ ެ

ސަފްޙާ 3 :ގެ 1

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2.5

އެއްގޮތަށް

އުޞޫލުތަކާއި

ހަމަޖައްސައި

ދަތުރުތައް

ޝެޑިއުލް

ދަތުރު

ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
މޮނިޓަރ ކުރުމަށް

3

3.1

ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި

ނޓުން މޮނިޓަރ ކުރާ
ނ މަސައްކަތް ހަވާލުވެފައިވާ ޔު ި
މޮނިޓަރކުރުމަށް ދިއުމުގެ ކުރި ް
ކައުންސިލާއި

މައުލޫމާތު އެއްކުރުން

ހުށަހެޅިފައިވާ

ނ
ބެހޭގޮތު ް

ޝަކުވާތައް

މައްސަލަތަކާއި

އެއްކުރަންވާނެއެވެ.
3.2

ކއި މައްސަލަތަކުގެ
މޮނިޓަރކުރާ ކައުންސިލާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަ ާ
ކރަންވާނެއެވެ.
ވަނަވަރު ތައްޔާރުކޮށް ޔުނިޓުން މޮނިޓަރިންގ ޓީމްތަކާއި ހަވާލު ު

3.3

މޮނިޓަރކުރަން ދިއުމުގެ  2މަސް ކުރިން މޮނިޓަރިންގގައި ބޭނުންކުރާނެ ޓޫލްސްއާއި
ޑޮކިއުމަންޓަސް ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ
އެޕްރޫވަލް ހޯދަންވާނެއެވެ.

3.4

ށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ ދެމަސް ކުރިން މޮނިޓަރިންގ
މޮނިޓަރިންގއަށް ދިއުމަ ް
ވނެއެވެ.
މނިޓަރިންގއަށް ތަމްރީނު ކުރަން ާ
ޓީމްތައް އެކުލަވާލައި ޓީމްތައް ޮ

ކައުންސިލް

4

4.1

ގތުގެ
އށް ގެންދާނޭ ޮ
މނިޓަރިންގް ކުރި ަ
ނ ޓީމްތަކުން ޮ
މޮނިޓަރިންގއަށް ދިއުމުގެ ކުރި ް
ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

މޮނިޓަރކުރުން
4.2

ޓީމުން

މޮނިޓަރިންގ

ނސިލް
ކައު ް

ކުރަން

މޮނިޓަރ

ކުރިން

ފެށުމުގެ

ނއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް
ވރިޔާ އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ާ
ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރު ެ
ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ގއި
ބައްދަލުވުމު ަ

ތއް
ތ ަ
މަޢުލޫމާ ު

ތިރީގައިމިވާ

ކައުންސިލާއި

ހިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.
ބރުންގެ ތަޢާރަފް
(ހ) މޮނިޓަރިންގ ޓީމުގެ މެމް ަ
ދ
(ށ) ޓީމުގެ މަޤްޞަ ު
ރންގ ގައި ބެލޭނެ ކަންކަން
(ނ) މޮނިޓަ ި
ނދިއުމަށް ރޭވިފައިވާގޮތް
(ރ) މޮނިޓަރިންގ ކުރިއަށް ގެ ް
ނންވާނަމަ އެކަމެއް
ލމާތެއް ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ބޭ ު
(ބ) ކައުންސިލުން އިތުރު މަޢު ޫ
4.3

މޮނިޓަރކުރުމުގައި

ށ
އިތުރަ ް

ހ
ބަލަންޖެ ޭ

މައްސަލައެއް

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

ނ ނަގަން ޖެހިއްޖެ
ހކި ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި ބަޔާ ް
އެމައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ކިތާބީ ެ
ޙާލަތެއްގައި އެކަންކުރަންވާނެއެވެ.
4.4

މޮނިޓަރިންގ

މށް
ނިންމު ަ

މުވައްޒަފުން

ހިމެނޭ

އންސިލަރުންނާއި
ކަ ު
ށ
ގތަ ް
ޮ

ބައްދަލުވުމެއް

ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
ވނެއެވެ.
ބާއްވަން ާ

އަދި

އިދާރީ

ނިންމުމުގެ

ޞކުރަންވާނެއެވެ.
ބައްދަލުވުމުގައި ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ކައުންސިލާއި ހިއް ާ
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(ހ) މޮނިޓަރިންގ ގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ކރެވެން ހުރި ކަންކަމާއި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވީ
ޤތައް ހައްލު ު
ޤތުން ވަ ު
(ށ) ވަ ު
މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދާއި ލަފާ
(ނ)

ފާހަގަކުރެވުނު

އތަކާއި
ކންތަ ް
ަ

ގުޅިގެން

ކައުންސިލުން

ކޮމެންޓްކުރުމަށް

ނ
މުއްދަތެއް ދިނު ް
(ރ) މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެގޮތުގެ މައުލޫމާތު
4.5

ށ
ށ ކޮމެންޓް ކުރުމަ ް
ނތައްތަކަ ް
ރންގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަ ް
ކައުންސިލްތަކުން މޮނިޓަ ި
ދެވޭނީ ރަސްމީ ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

މޮނިޓަރިންގ

5

5.1

ނިންމުން

ނތައްތައް ރަނގަޅު
ގޅުކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަ ް
މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްގައި ރަނ ަ
ކުރުމަށް

ކައުންސިލްތަކަށް

ވާނެއެވެ.އަދި

އަންގަން

ތރަށް
އި ު

ހ
ބަލަންޖެ ޭ

ނވާނެއެވެ.
ބހޭ ހުށައަޅަ ް
މައްސަލައެއްނަމަ އެމައްސަލައެއް ބަލާދިނުމަށް ކަމާ ެ
މޮނިޓަރ ކުރުމަށް
އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތު
ހާމަކުރުން

6

6.1

މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުން
ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ
މޮނިޓަރިންގައި އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ ހުއްދަނެތި
ނ ނުވާނެއެވެ.
އެހެން ފަރާތަކަށް ހިއްސާކޮށްގެ ް
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