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 ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއީ 1.1 1 ތަޢާރަފް 

 ކައުންސިލާ  އަތޮޅު ގައި( ޒ) އަދި( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 8 ގެ(2010/07)ޤާނޫނު

 ކައުންސިލްތަކުން ރަށު ރަށެއްގެ ހުރިހާ އަތޮޅުގެ ،ދަށުން ޒިންމާގެ މަތިކޮށްފައިވާ

 ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާ ކައުންސިލްތައް އެ  ،ކުރުމާއި ވިލަރެސް  ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ

 .އުޞޫލެކެވެ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް  އުޞޫލަކުން އެއް ބެލުން

 މޮނިޓަރކުރުމަށް 
 ބަޖެޓް  ނިންމުމާއި 

 ހަމަޖެއްސުން 

 މޮނިޓަރ ކައުންސިލްތައް ރަށު ހުރިހާ އަތޮޅުގެ އެއްފަހަރު އަހަރަކު މަދުވެގެން 2.1 2
 . ކުރަންވާނެއެވެ

 ބަޖެޓް  އަހަރީ ކައުންސިްލގެ ނިންމައި މޮނިޓަރުކރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތައް 2.2  

 އަންދާޒާކޮށް  ޚަރަދު ދާނެ މޮނިޓަރކުރުމަށް އެހަރެއްގައި ކުރިން ފާސްކުރުމުގެ

 .ހުށަައޅަންވާނެއެވެ ކައުންސިލަށް އެކުލަވާލާއި

 މޮނިޓަރ ބަލައި މަސައްކަތްތަކަށް  ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އަދި ކައުންސިލް އަތޮޅު 2.3  

ނޑައެޅިފައިވާ ކުރުމަށް  ޓެންޓޭޓިވް  މޮނިޓަރިންގްގެ ކުރިން މަސްދުވަސް 1 ތާރީޚުގެ  ކަ

 .ހިއްޞާކުރަންާވނެއެވެ މެނޭޖްމަންޓްއާއި އެކުލަވާލާއި ޔުނިޓުން ޝެޑިއުލް

 ކުރިން  ދުވަސް 7 މަދުވެގެން ދިއުމުގެ މޮނިޓަރިްނގއަށް ރަށުކައުންސިލްއަކަށް 2.4  

 .އަންގަންވާނެއެވެ  އެކައުންސިލަކަށް

 227-PR/227/2018/2(PP)އުޞޫލު ނަންބަރ: 
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 ޝެޑިއުލް ދަތުރު ހަމަޖައްސައި ދަތުރުތައް އެއްގޮތަށް އުޞޫލުތަކާއި 2.5  

 . ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި

 ކުރުމަށް  މޮނިޓަރ
 ލިޔެކިޔުމާއި  ބޭނުންވާ 
 އެއްކުރުން  މައުލޫމާތު 

 ކުރާ މޮނިޓަރ ޔުިނޓުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް ކުރިން  ދިއުމުގެ މޮނިޓަރކުރުމަށް 3.1 3

 ޝަކުވާތައް  މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ބެހޭގޮތުން  ކައުންސިލާއި

 .އެއްކުރަންވާނެއެވެ

 މައްސަލަތަކުގެ  ޝަކުވާތަާކއި ހުށަހެޅިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލާ މޮނިޓަރކުރާ 3.2  

 .ހަވާލުުކރަންވާނެއެވެ ޓީމްތަކާއި މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުން ތައްޔާރުކޮށް ވަނަވަރު

 ޓޫލްސްއާއި  ބޭނުންކުރާނެ މޮނިޓަރިންގގައި ކުރިން މަސް  2 ދިއުމުގެ މޮނިޓަރކުރަން 3.3  

 ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  ރައީސްއާއި  ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ތައްޔާރުކޮށް ޑޮކިއުމަންޓަސް

 .ހޯދަންވާނެއެވެ އެޕްރޫވަލް

ނޑައެޅިފައިވާ ދިއުމަށް  މޮނިޓަރިންގއަށް 3.4    މޮނިޓަރިންގ ކުރިން ދެމަސް ތާރީޚުގެ ކަ

 .ކުރަންާވނެއެވެ ތަމްރީނު ޮމނިޓަރިންގއަށް ޓީމްތައް އެކުލަވާލައި ޓީމްތައް

 ކައުންސިލް 
 މޮނިޓަރކުރުން 

މޮނިޓަރިންގއަށް ދިއުމުގެ ކުރިްނ ޓީމްތަކުން ޮމނިޓަރިންގް ކުރިައށް ގެންދާނޭޮގތުގެ  4.1 4
 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.ޕްލޭންއެއް 

ކުރިން  ފެށުމުގެ ކުރަން މޮނިޓަރ މޮނިޓަރިންގ ޓީމުން ކައުްނސިލް 4.2  
ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރުެވރިޔާ އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުންާނއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް 
ބާއްވަންވާނެއެވެ. ބައްދަލުވުމުަގއި ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާުތަތއް ކައުންސިލާއި 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ހިއްޞާ
 މޮނިޓަރިންގ ޓީމުގެ މެމްަބރުންގެ ތަޢާރަފް)ހ(    

 ޓީމުގެ މަޤްޞަދު )ށ(    

 މޮނިޓަިރންގ ގައި ބެލޭނެ ކަންކަން)ނ(    

 މޮނިޓަރިންގ ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް ރޭވިފައިވާގޮތް)ރ(    

 ބޭުނންވާނަމަ އެކަމެއްކައުންސިލުން އިތުރު މަޢުޫލމާތެއް ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް )ބ(    

މޮނިޓަރކުރުމުގައި އިތުރަްށ ބަލަންޖެޭހ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ  4.3  
އެމައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ކިތާބީ ެހކި ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި ބަޔާްނ ނަގަން ޖެހިއްޖެ 

 ޙާލަތެއްގައި އެކަންކުރަންވާނެއެވެ.
ކަުއންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަދި އިދާރީ މޮނިޓަރިންގ ނިންމުަމށް  4.4  

މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ޮގތަްށ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންާވނެއެވެ. ނިންމުމުގެ 
 ބައްދަލުވުމުގައި ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ކައުންސިލާއި ހިއްާޞކުރަންވާނެއެވެ.
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ނޑު ގައި )ހ( މޮނިޓަރިންގ      ކަންތައްތައް ކުރެވުނު ފާހަގަ ގޮތެއްގައި މައިގަ

)ށ( ވަުޤތުން ވަުޤތައް ހައްލުުކރެވެން ހުރި ކަންކަމާއި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވީ    
 މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދާއި ލަފާ

ފާހަގަކުރެވުނު ަކންތަްއތަކާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ކޮމެންޓްކުރުމަށް ( )ނ   
 މުއްދަތެއް ދިނުން 

 ތުރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެގޮތުގެ މައުލޫމާ)ރ( މޮނިޓަރިންގ    

ކައުންސިލްތަކުން މޮނިޓަިރންގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަްނތައްތަކަްށ ކޮމެންޓް ކުރުމަްށ  4.5  
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.)ތިނެއް(  3ދެވޭނީ  ރަސްމީ 

 
 މޮނިޓަރިންގ
 ނިންމުން 

 ރަނގަޅު  ކަްނތައްތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރަނަގޅުކުރުމަށް ރިޕޯޓްގައި މޮނިޓަރިންގ 5.1 5

 ބަލަންޖެހޭ  އިުތރަށް އަދި.ވާނެއެވެ އަންގަން ކައުންސިލްތަކަށް ކުރުމަށް

 .ހުށައަޅަްނވާނެއެވެ ެބހޭ ކަމާ ބަލާދިނުމަށް އެމައްސަލައެއް މައްސަލައެއްނަމަ

 ކުރުމަށް  މޮނިޓަރ
 މައުލޫމާތު  އެއްކުރެވޭ 

 ހާމަކުރުން 

 ޔުނިޓުން މޮނިޓަރިންގ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވޭ  ކުރުމުގައި މޮނިޓަރ 6.1 6
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