
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          2ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 

 ކައުންސިލް ހިްނގުން  .1
  ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ަޤާވއިދު .1.1

  ެން ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށު 111ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރި ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގ
 ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލައި ފާސްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ކައުންސިލްގެ ހިންގާ

 ްވާކަން ނު އިސްލާޙުތައް ގެނެވިފައި  ވާއޮތޯރިޓީއިން ހުށައަޅުއްވާފައި  ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

  ކައުންސިލްގެ ާއއްމު ބަްއދަލުވުންތައް .1.2

 ުދުވަސްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ  އަންގާރަންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ކައ. 

 2018  ްބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 52ރާ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކު 2019ނޮވެމްބަރއިނ 
އާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ  14ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  ވަކުފީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  10

 ެފާހަގަކުރެވުނެވެ. ފައި ނުވާކަންމެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރައްވާ  ދުވަސްކުރިން 2އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  ބައެއް ކައުންސިލްގ 

  ާމާއި، ބައެއްގެންދާކަނުފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ރަނގަޅަށް ކައުންސިލުގެ އާއްމު އަދި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔ 
 ންނަން ފެ ޔަޢުމިއްޔާ ،އެޖެންޑާ ،ޙާޟިރީ ޖަލްސާތަކުގެ  ބައެއް ހުރިކަމާއި، އަދި ފައިލްކުރެވިފައި ނުކޮށް  ފުރިހަމަ ސޮއި  ލިޔުންތައް
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނެތްކަން 

  ެގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުނިންމުންތައް އާއްމުކުރަމުން ހުރިހާ ކައުންސިލްގ 

 

ކައުންސިލްގެ ނިންުމްނތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޙަވާލުކުރުުމަގއި ޢަމަުލ ކުރަމުންެގންދާ  .1.3

 އުސޫލްތައް 

  ްޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދާ ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނުވާކަން އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާފައި ފާސްކޮށްފައިވާ

 

 އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ .2
 ބެލެހެްއޓުން މިޓީ އެކުލަވާލުާމއި، ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް ބޭްއުވން އަދި ރިކޯޑް ކޮ .2.1

 ްވާކަން ނު އިންތިޚާބުކުރެވިފައި ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް މެމްބަރުނ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          3ގެ  20ފްޙާ: ސަ

  އުންސިލަރުްނގެ ަޕރސަނަލް ަފއިލް ބެލެެހއްުޓްނ ކަ .2.2

  ޭވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްގައި ހިމެނިފައިކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހިމަނަންޖެހ 
ފޯމްތައް،  ޗުއްޓީ ސަލާމާއި ކައުންސިލަރުންގެ އަހަރުގެ ވަނ2018ަ އަދި  2017 ފައިލްގައި ނަލް ޕާސަ މިގޮތުން ކައުންސިލަރުންގެ

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ ނެތްކަން އަދި ކައުންސިލަރުންގެ މާލީ ބަޔާނާއި، މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހާފައި ލްތަކުގައިވާ ލިޔުންތަކުގައިކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައ 

 ެހުރީ ފައިލްތައް އަދި. ފާހަގަކުރެވުނެވެ ނުވާކަން މަތިކޮށްފައި މުވައްޒަފަކާއި ވަކި ބެލެހެއްޓުން ފައިލް ޕާސަނަލް ކައުންސިލަރުންގ 
 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ  ނޫންކަން  ރައްކާތެރިކުރެވިފައި

 

 މަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް ޓީ .2.3

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
  ްކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓ

ހުށައަޅުއްވާފައިޥާ އިސްލާޙުތައް އޮތޯރިޓީއިން 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ގެނެވިފައި

 

 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 61( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ވަނަމާއްދާގެ )ރ( ވާގޮތަށް ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން 
އެއްގޮތް ކުރުމަށް ފޮނުއްވާ  ކައުންސިލްތަކުގެ ޤަވާއިދުތައް

ހުށަހެޅުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދު 
 އިސްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 2018  ްއޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް  2019ނޮވެމްބަރއިނ
ބައްދަލުވުމުގެ  52ރާ ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކު 

ކައުންސިލުން  ވަކުފީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ތެރެއިން 
އާއްމު  14ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 

ބައްދަލުވުންކަން  10ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 115( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ޖަލްސާ  1މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން ވަނަ 

 ބޭއްވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ެ2އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  ބައެއް ކައުންސިލްގ 
 ފައި ނުވާކަން ދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރައްވާ 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 115( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  ގައިވާގޮތައް  ކައުންސިލްގެ 
ދުވަހުގެ ކުރިން ޢާއްމުކޮށް  2ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ 

 ލަފާދެވުނެވެ. ށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމަ
  ެކައުންސިލުގެ އާއްމު އަދި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގ

ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ރަނގަޅަށް ޔަޢުމިއްޔާ 
 ނުކޮށް  ފުރިހަމަ ސޮއި ލިޔުންތައް މާއި، ބައެއްގެންދާކަނު

 ޖަލްސާތަކުގެ ބައެއް ހުރިކަމާއި، އަދި  ފައިލްކުރެވިފައި
ނެތްކަން  ފެންނަން  ޔަޢުމިއްޔާ  ،އެޖެންޑާ ،ޙާޟިރީ

 ހަގަކުރެވުނެވެ.ފާ

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 129( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 
ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ 

ނެ އިންތިޒާމު ބެލެހެއްޓޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަށް ލިޔެ
 ހަމަޖައްސާ ކޯޑިނޭޓްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ެނިންމުންތައް އާއްމުކުރަމުން ހުރިހާ ކައުންސިލްގ
  ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 118( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ގޮތަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          4ގެ  20ފްޙާ: ސަ

ޢާންމުކޮށް  ނިންމުންތައްޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި 
 ހާމަކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. 

  ްކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި 

އުޞޫލެއް  ފާސްކޮށްފައިވާޢަމަލު ކުރަމުންގެންދާ 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެކުލަވާލާފައިނުވާކަން

  ާކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުން ފާސްކުރ
ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން އިދާރީ 
މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް 

 ގެންދިޔުމަށް އިރުޝާދު ދެވުނެވެ.
  ްކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށ

މެމްބަރުން  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު އިންތިޚާބުކުރެވިފައި

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 
ވަނަ  35ގެ  (2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް
 ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އިރުޝާދު ދެވުނެވެ.

  ޭކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހިމަނަންޖެހ
ވާކަން ނު ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްގައި ހިމެނިފައި

 ޕާސާނަލް މިގޮތުން ކައުންސިލަރުންގެ ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 އަހަރުގެ  ވަނ2018ަ އަދި 2017 ފައިލްގައި

ފޯމްތައް، އަދި  ޗުއްޓީ ސަލާމާއި ކައުންސިލަރުންގެ 
ކައުންސިލަރުންގެ މާލީ ބަޔާނާއި، މަސްޢޫލިއްޔަތު 

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ނެތްކަން

  ެކައުންސިލަރުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައި ކައުންސިލަރުންގ
އިޤްރާރު، މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރިކަމުގެ  ހުވައިގެ 

 ވިޔަފާރީގެ  އާއި އާމްދަނީ މެންބަރުންގެ ލިޔުން، ކައުންސިލް
މައުލޫމާތު ފޯމް، އަދި ޗުއްޓީއާއި ސަލާމް/އާއިލީ 
ޒިންމާފޯމްތައް ހިމެނުމަށާއި، އެކައުންސިލަރަކާއި ގުޅޭގޮތުން 
ކުރެވޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ރެކޯޑް ޕާސަނަލް 

 އިލްގައި ހިމެނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ފަ
  ާކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައިވ

 ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހާފައި  ލިޔުންތަކުގައި
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 ިނަމްބަރ ޤަވާއިދު ) ޤަވާއިދު  ސިވިލްސާވިސް ދިވެހ :
2014/R-311) ެވަނަ  254 ބާބުގެ ވަނަ  26 ގ 
 ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ

 ލިޔުންތަކުގައި  ފައިލްގައިވާ  ޕާރސަނަލް މުވައްޒަފުންގެ 
 ގެންދިޔުމަށް  ޖަހަމުން ނަންބަރު  ތަރުތީބުން  ތާރީޚް

 .ލަފާދެވުނެވެ 
 ެވަކި  ބެލެހެއްޓުން ފައިލް ޕާސަނަލް ކައުންސިލަރުންގ 

 އަދި . ފާހަގަކުރެވުނެވެ ނުވާކަން  މަތިކޮށްފައި  މުވައްޒަފަކާއި
 ނޫންކަން  ރައްކާތެރިކުރެވިފައި ހުރީ ފައިލްތައް

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 

  ެވަކި  ބެލެހެއްޓުމަށް ފައިލްތައް ޕާރސަނަލް  މުވައްޒަފުންގ 
ޙަވާލުކޮށް އެމަސައްކަތް އެމުވައްޒަފުގެ  މުވައްޒަފަކާއި 

 ފަދަ  ތަޅުލެވޭ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމަނައި، ފައިލްތައް
 ގެންދިއުމަށް  ބަލަހައްޓަމުން ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ތަނެއްގައި

 .ލަފާދެވުނެވެ 
 

 ންތައް ސުޕަވައިޒްކުރުތްދި މަސައްކައަ މުވައްޒަފުން  .3
 އޮިނގަނޑުަގިއވާ މަޤާމުަތކަށް މުވައްޒަުފން ހޯދުަމށް ކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތް: .3.1

  ްމުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ހުސް މަޤާމުތަކަށ
 ޖެނުއަރީ  HR/13/2019/1 (30-275ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު:  ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ޓީމުން ބެލިބެލުމުން 

މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް  އަދި މަސައްކަތު މީހެއްގެ އޮފިސަރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް( ސިޓީއިން އޮނިގަނޑުގައިވާ 2019
އަދި މަސައްކަތު މީހަކުގެ މަޤާމް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަ  އެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދަންނަވަފާއިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ކުރެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          5ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 

 ޙަވާލްކުެރވޭ މަސައްކަތްަތއް ބަލާ ސުޕަަވއިޒް ކުުރމުގެ ނިޒާމް  .3.2

 ައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުޕަވައިޒަރުން އެނގޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުވ 

 ިވާކަން ނު  ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލާ ސުޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާފައ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ންތައް ބެެލހެއްޓުން ޔު ލިޔެކިއި މައުޫލމާތު ދިުނާމއި ލިޔެކިއުންތައް ހުަށހެުޅމާ .4
 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  .4.1

  ީދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ދާކަމާއި އަދި ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ނު ބަލައްޓަމުން ޤަވާއިދުން މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރ 

   ްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު އެކުލަވާލާފައިމަހުންމަހަށް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާންތައް އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައ 

 

 ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް .4.2

 ( ްކަނޑައެޅިފައ2019ިމުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓ ) ުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނ 

 2019ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން ރިވުއު ކުރެވިފައ 

 2018ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައި މުއްދަތުގައި މާކްސް ދީފައ 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން  .4.3

 ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީޗުއްޓީރެކޯޑް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުނ 

  ިއިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު އިމުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލާފަ ކައުންސިލަރުންނާއ 

 ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

  ްރެވުނެވެ.ދާކަން ފާހަގަކުނު ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

 ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

 ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްއިދާރާ ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

  



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          6ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 ބެލެހެއްޓުން މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް  ކައުންސިލަރުންނާއި .4.4

 ްފައިލްގައިވާ  މާއިދާކަނު  ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރސަނަލް ފައިލް އެކުލަވާލާ ވަކިން ބަލަހައްޓަމުނ
ކޮންމެ ފައިލަކަށް ނަންބަރެއް )ރިކޯޑު  . ނަމަވެސްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެނު  ލިއުންތަކުގައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަމުން 

 ން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނަންބަރު( ދީފައިވާކަމާއި، ފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަމުންދާކަ  ކާޑު

  ްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނެތްމުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައ 

 

 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .4.5

  ްގަނެފައި ހުންނަ ތަކެތި ހުންނަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ސްޓޮކަށ 

 .ެސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމުގެ އަސްލު ސްޓޮކް ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްކ 

 ުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫން ކުރަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާތަކެތި އޯޑަރ 

 ާފާހަގަކުރެވުނެވެ ވާކަން ނުދިމާބައެއް ތަކެތި  ސްޓޮކާއި އިސްޓޮކް ބާކީފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދ. 

 

 ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުން  .4.6

 .ެހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 .ެހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

  ެވެ.ހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނ 

 .ެހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 .ެރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގައި ޖަހާފައިވާ އިންވެންޓްރީ ނަންބަރާއި ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 

 ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން  .4.7

  ްފާހަގަކުރެވުނެވެ. ންވާކަ ނު  ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިބިޑ 

 .ެއެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  އެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ، ޔަޢުމިއްޔާ އަދި ނިންމުންތައް  ތައްޔާރުކޮށްފައ 

  ެގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން އެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމެޓީގ 

 

 ޓީމަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް  .4.8

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
  ްސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުނ

ސުޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ދުވަހަށް ބަލާ 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު އެކުލަވާލާފައި

 ިނަމްބަރ ޤަވާއިދު ) ޤަވާއިދު  ސިވިލްސާވިސް  ދިވެހ :
2014/R-311)  ެވާގޮތަށް  ވަނަމާއްދާގައި  33 ގ 

 އިދާރާގެ  މަތިން މަޝްވަރާގެ ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          7ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 ސްޕަވައިޒްކޮށް  ދުވަހަށް ދުވަހުން  މަސައްކަތްތައް 
 މަސްޢޫލިއްޔަތު  މިކަމުގެ ،ކުރުމަށާއި ކޯރޑިނޭޓް

 ގެ ( 2010/7 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ފަރާތަކީ އަދާކުރަންޖެހޭ
 ވެރިޔާގެ  ޒިންމާދާރު ވާގޮތުން  މާއްދާގައި ވަނަ 129

 މަތިން  މަޝްވަރާގެ ކައުންސިލްގެ ވާތީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި
 ،މަށާއިޤާއިމްކުރު ނިޒާމެއް ކޯޑިނޭޝަން އިދާރާގައި

 ސުޕަވައިޒްކުރެވޭނެ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން މަސައްކަތްތައް
  .ލަފާދެވުނެވެ  ޤާއިމްކުރުމަށް ނިޒާމެއް

  ީބަލައްޓަމުން ޤަވާއިދުން މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރ
ދާކަމާއި އަދި ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ނު
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 ްގެންދިއުމަށާއި  މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބަލައްޓަމުނ 
ގެންދިއުމަށް ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން 

 ލަފާދެވުނެވެ.
  ެމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާންތައް އަދި ވަޒީފާގ

ވާކަން ނު އެކުލަވާލާފައިމަހުންމަހަށް އެއްބަސްވުންތައް  
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

  :ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ
2014/R-311 ެވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ  76( ގ

މަތީން އިދާރާގާއި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ 
މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލުމަށާއި، 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތީން  83އެޤަވާއިދުގެ 
 އެކުލަވާލުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. އެއްބަސްވުންތައްވަޒީފާ

 ( ްކަނޑައެޅިފައ2019ިމުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓ ) ުވާކަން ނ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

  ުސިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތ
ވަނަ 8ފެންވަރުބެލުމާއިބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގެ 
އާއި 20މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޖަނަވަރީ 

އާއި ދެމެދު މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ 10ފެބްރުއަރީ 
ނޑު މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި އެމަސައްކަތްތަކުގެ މައިގަ

މައްޗަށް ޓާގެޓް ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާ 
 ފޯމްގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 2019 ުވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ދެބައިވުމުން ރިވުއު ކުރެވިފައި

 

  ުސިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތ
ވަނަ 8ފެންވަރުބެލުމާއިބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގެ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަސައްކަތުގެ 
ގެ 10ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން އޮގަސްޓް 

ކުރިން މުވައްޒަފާއި މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތު 
ލާ ފޯމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެބަދަލެއް ފެންވަރުބަ

ގެނައުމަށާއި، މިގޮތުން މަސައްކަތްތަކާއި ޓާގެޓްތަކަށް 
 ގެނެވޭ ބަދަލު ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 2018 ިވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  މުއްދަތުގައި މާކްސް ދީފައި

 

  ުސިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތ
ވަނަ 8ފެންވަރުބެލުމާއިބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގެ 
އާއި 20މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޖަނަވަރީ 

އާއި ދެމެދު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު 10ފެބްރުއަރީ 
 ފެންވަރުބަލައި މާކްސް ދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ްސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީޗުއްޓީރެކޯޑް ކައުނ
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން

 ިއަހަރީޗުއްޓީރެކޯޑް މުވައްޒަފުންގެ ކައުންސިލަރުންނާއ 
 ބަލަހައްޓަމުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ގަވާއިދުން ތައްޔާރުކޮށް 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          8ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 .ލަފާދެވުނެވެ  ގެންދިއުމަށް
  ިމުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ކައުންސިލަރުންނާއ

 އިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލާފަ
 ާމެދު ނުކެނޑި  ރާއިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުންއިދ

އުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ދެވޭނެގޮތަށް ރާވައި ކަ
އި ޝެޑިއުލްއަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލާ

 ލަފާދެވުނެވެ. އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް
  ްރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު
 ިނަމްބަރ ޤަވާއިދު) ޤަވާޢިދު  ސިވިލްސަރވިސް ދިވެހ :

2014/R-311) ެގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 171 ގ 
 އަދި ބޭރަށްދާރެކޯޑް މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގައި ގޮތަށް

 .ލަފާދެވުނެވެ  ބެލެހެއްޓުމަށް ރެކޯޑް ބޭރަށްދާ ހުސްވަޤުތައް
  ްރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑ

 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ބަލަހައްޓަމުން
 ިޤަވާއިދު ނަމްބަރ: ވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު ދ(

2014/R-311 ) ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  171ގ

އަދި  ގޮތަށް ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް

 ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ހުސްވަޤުތައް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް

  ްކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

  :ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ

2014/R-311)  ެވަނަ  13ވަނަ ބާބުގެ  1ގ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން މާއްދާއާއި، 

 70އެކުލަވާލާފައިވާ ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 

ވަނަމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް 

އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް އަދި ނުރަސްމީގަޑީގައި 

މުގެ ހުއްދައަށްއެދޭ ފޮތް ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާ ލެއްޕު

ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން އެކުލަވާލައި 

 ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ެނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްއިދާރާ ހުޅުވުމުގ
ދާކަން ނު  ހުއްދަދިނުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ުނަމްބަރ: ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދ

2014/R-311 ެވަނަ  13ވަނަ ބާބުގެ  1( ގ

ވާ ގައި ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދުމާއްދާއާއި، 

ގޮތުގެމަތިން ރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާ ހުޅުވާ 

ލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް އަދި ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް 

އެކުލަވާލައި އިދާރާހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ހުއްދައަށްއެދޭ ފޮތް 

އިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް ޤަވާ

 ލަފާދެވުނެވެ.

  ްވަގުތީ އަދި ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރސަނަލ
 މާއި ދާކަނު ފައިލް އެކުލަވާލާ ވަކިން ބަލަހައްޓަމުން

ފައިލްގައިވާ ލިއުންތަކުގައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު 
 . ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެނު ޖަހަމުން

 ިނަމްބަރ ޤަވާއިދު) ޤަވާއިދު  ސިވިލްސާވިސް ދިވެހ :
2014/R-311) ެވާގޮތުގެ  މާއްދާގައި ވަނަ  254   ގ 
 އެކުލަވާލުމަށާއި ފައިލްއެއް މުވައްޒަފަކަށް ކޮންމެ މަތިން

އެމާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 
ފައިލްތަކުގައިވާ ލިޔުންތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް 

ރީޙް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަމުން ދިއުމަށް ތާ



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          9ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 ލަފާދެވުނެވެ.
  ޭމުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހުންނަންޖެހ

 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނެތް ލިޔެކިޔުންތައް 
  :ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ

2014/R-311 ެވަނަ  254ވަނަ ބާބުގެ  26( ގ

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް 

މަށް ފައިލްތަކުގައި ހިމެނުމުވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް 

 ލަފާދެވުނެވެ.

  ުސްޓޮކަށް ބޭނުންވާތަކެތި އޯޑަރުކުރަނީ މާލިއްޔަތ
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫން ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް

  ާއުލަތުގެ ތަނެތި ހޯދުމުގައި ދަސްޓޮކަށް ބޭނުންވ

ގައި  11.17ވަނަ ބާބުގެ  11 މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ާބައެއް  ސްޓޮކާއި އިސްޓޮކް ބާކީފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދ
 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ ވާކަން ނު ތަކެތި ދިމާ

 ްދައުލަތުގެ ގައި ހޯދުމު ތަނެތި ބޭނުންވާ ސްޓޮކަށ 
( ހ) ގެ 11.16 ބާބުގެ ވަނަ 11 ޤަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު

 ގެނެވޭ ސްޓޮކަށް މަތީން ވާގޮތުގެ  ގައ11.20ި އަދި
 ރެކޯޑު ގޮތުގެ ދޫކުރެވޭ ތަކެތި ސްޓޮކުން ރެކޯޑާއި ތަކެތީގެ

 ނުވަތަ ނުވަތަ ބިންކާޑުގައި ނުވަތަ ލިޔެގެން ފޮތެއްގައި
 ޤަވާއިދުން  ބޭނުންކޮށްގެން ވަޞީލަތެއް ލެކްޓްރޯނިކް އި

 .ލަފާދެވުނެވެ  ގެންދިއުމަށް ބަލަހައްޓަމުން އަޕްޑޭޓްކޮށް

 MG/PC04): )ނަމޫނާ
 ިން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވާކަ ނު  ބިޑް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައ  ަގައި ވާގޮތަށް 10.13 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެދ

ބިޑް ކޮމެޓީއަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރުމަށް 
-13)ނަންބަރު: 2018މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 

K/CIR/2018/01 ެގައި ވާގޮތުގެ މަތިން 3(ގPR-07 
ފޯމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 

 ހުށައެޅުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ީކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ، ޔަޢުމިއްޔާ އަދި އެޗް.އާރު.އެމްޑ

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުނިންމުންތައް  ތައްޔާރުކޮށްފައި
  :ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ

2014/R-311)  ެވަނަ )ރ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 43ގ
ގޮތުގެ މަތީން ކޮމެޓީގެ ޔަޢުމިއްޔާތައް އެކުލަވާލުމަށާއި، 

ފާސްކުރުމަށާއި އަދި ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތަށް  ޔަޢުމިއްޔާތައް
 ތައްޔާކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ްއެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށ
 ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ބަލަހައްޓަމުން 

  ެކަކީ ސިއްރު ލިޔެކިޔުންތަ ބައެއް އެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމެޓީގ
ކޮމެޓީގެ އެންމެހައި  ލިޔެކިޔުންތައްކަމަށް ވުމުން 

އިލްކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް ތައް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ފަ
 ދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ބަލަހައްޓަމުން ގެން 

 

  



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          10ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 އުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން ކައުންސިލުން ލިޔެކި  .4.9

  ެތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލް/ލޯކަލް ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު 2019ކައުންސިލްގ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައި

  ެގެ ކުރިން ފާސްކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 15ޖަނަވަރީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް 2019ކައުންސިލްގ
 ގަކުރެވުނެވެ.އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަ

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައ 

  ީ( 2021 -2017ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ) ފީވައްމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ހުށައަޅާފައި ނުވާކަން މަވެސް ސުންގަޑިއަށްވީނަ އެކުލަވާލާފައި

  ީ( 2021 -2017ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން )ފީވައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނުވާކަންއެކުލަވާލާފައި

  ެހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް )ހައެއް( މަސްދުވަ  06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019ކައުންސިލްގ
ވާކަން ނު  ގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައ10ިޖުލައި  2019އެކުލަވާލައި 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 2018 ްގެ ކުރިން އަތޮޅު 10ޖަނަވަރީ  2019އެކުލަވާލައި ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައި

  ެއޯޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް  2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް 2018ކައުންސިލްގ 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ފައިހުށައަޅުއްވާ

 ަޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ން ލާރައްޔިތުންނާއެކު ފެބުރުވަރީ މަހު ބާއްވ  

  ަވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިން ލާރައްޔިތުންނާއެކު ޖުލައި މަހު ބާއްވ  

  ްވާކަން ދަ ގެން ނުތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯތް ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އާއްމުކުރައްވަމުނ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އުސޫލުތައް .4.10

  ީވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ހަދާފައިކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕ 

  ްތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޗާރޓަރ ހަދައި، ސަރވިސް ޗާރޓަރ ކައުންސިލްގައި ސަރވިސ 

 

 ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް ދިނުން  .4.11

 ްމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އްޓަ ލަހަހެދުމާއި މަގުތައް ބަ  މަގުތައ 

  ިމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކުނި ނައްތާލަ ގޮތެއްގައިއެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރ 

  ަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގަ ހައްޓަމުން ދިޔަނަމަވެސްލަބަނދަރު ބ 

  ިފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައ
 މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އްޓަލަހަ ގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބަކަނޑުތޮށި 

 ްމު ޚިދުމަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާނ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުން ނުދާކަން ފޯރުކޮށްދެ



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          11ގެ  20ފްޙާ: ސަ

  ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނ
 ހިންގަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި 

 ެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމްޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އ 
 ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ިއިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުތަކާއ 
 ދެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެނެވެ.މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް 

  ާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި ހިންގ
އެހީތެރިކަން  ޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ ތަކާ ގުޅިގެން އަނިއަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލު

 ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް 
 ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ބިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނ
ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން 

އްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެ
ތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތު

 ޓެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބެލެހެއް

  ުއެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާ  ލެވިފައިވީނަމަވެސްއެކުލަވާރަށުގައި ހިމެނޭ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރ
 މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ފޯރުކޮށްދެ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ލޫމާތުބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާނެ މަޢު

 ެން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުމިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓ 

  ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހަމަޖެއްސައްސަމުން ނުދާކަން  ކަންކަން އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ބެލެހެއްޓުމާއި ޤަބުރުސްތާނ  

 ީމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓެ އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފ 

 ްނީގޮތުން ދީ ބޭއްވިފައިވީނަމަވެސް  ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ޤައުމީ  އިޙްތިފާލުތައ 
މުން ނުދާކަން ބޭއްވެ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި  ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އިޙްތިފާލުތައް

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 ަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރ
 މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ބެލެހެއްޓެ

 ުމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓެ  ރޭގަނޑ 

  ްމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކޮންޓްރޯލްކުރުޕެސްޓ 

  ްޢާންމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއ
 ރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ޤާއިމްކު

 ަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި  ދުއްވުމުގެ ކަންކަން މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމ
ޢާންމުންގެ  މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސްން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި

ރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަ
 މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓެމިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 

  ާގޮތެއްގެމަތިން  އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގ
އެސިޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ  މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސްނަގައި ބެލެހެއްޓެ  ސްހިސާބުތަފާ

ންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި، އަދި އެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީ
 ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުން ބެލެހެއްޓެ



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          12ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 

 ޓީމަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް  .4.12

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
  ެވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު 2019ކައުންސިލްގ

ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު  2018
ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ހުށައަޅުއްވާފައި

  ެއުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގ 

 ގެ ( 2010/7 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ

 ތަރައްޤީގެ  ރަށު މަތިން ވާގޮތުގެ މާއްދާގައި ވަނަ 108

 ތައްޔާރުކުރުމަށާއި  ތާވަލް މަސައްކަތު ބިނާކޮށް ޕްލޭންއަށް

ޅު އަތޮ ތާވަލް  މަސައްކަތު މުއްދަތުގައި އެޅިފައިވާ ކަނޑަ

ފޮނުވުމަށް އިރުޝާދު އަދި އެލްޖީއޭއަށް ކައުންސިލަށް 

 ދެވުނެވެ.

  ިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައ 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

  ެއުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގ 
 97 ގެ ( 2010/7 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަޖެޓް  ވަނަ
 ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ީކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް  ފީވައްމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ
 -2017އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން )

 މަވެސް ސުންގަޑިއަށް ވީނަ ( އެކުލަވާލާފައ2021ި
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ހުށައަޅާފައި ނުވާކަން 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 92( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ 

އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ 

ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން  ބައިވެރިވުމާއިއެކު 

އި ޢާއްމުކުރުމަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެކުލަވާލަ

 އެލްޖީއޭއަށް ހިއްސާކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

  ީކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް ފީވައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ
 -2017އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން )

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނުވާކަން( އެކުލަވާލާފައ2021ި

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 92( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ 

އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ 

ޕްލޭން  ފައިނޭންޝަލްކައުންސިލްގެ  ބައިވެރިވުމާއިއެކު 

އި ޢާއްމުކުރުމަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެކުލަވާލަ

 އެލްޖީއޭއަށް ހިއްސާކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

  ެ06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019ކައުންސިލްގ 
)ހައެއް( މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ 

ގެ 10ޖުލައި  2019ތަފްސީލު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި 
ތޮޅު ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ކުރިން އަ

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައި

 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 108( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

 ގޮތުގެ މަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިވާ )ހ(ގަ ވަނަ މާއްދާގެ
 މަސްދުވަހު ( ހައެއް) 06  ފުރަތަމަ ހަރުގެއަ

 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލު ޙަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން
 އަތޮޅު  ގެ ކުރިން 10ޖުލައި  އެކުލަވާލައި
ފޮނުވަމުން  އޮތޯރިޓީއަށް ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް/ކައުންސިލް



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          13ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 ގެންދިއުމަށް ލަދާދެވުނެވެ.
 2018 ްތަކުގެ ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތ

ގެ 10ޖަނަވަރީ  2019ތަފްސީލު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި 
ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައި

 
 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 108( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

 މަތިން  ގޮތުގެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިވާ )ށ(ގަ ވަނަ މާއްދާގެ 
 ޙަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި ކައުންސިލުން ފާއިތުވި އަހަރު

 ގެ ކުރިން 10ރީ ޖަނަވަ އެކުލަވާލައި ރިޕޯޓް ތަފްސީލު
 އޮތޯރިޓީއަށް  ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް/ކައުންސިލް އަތޮޅު

 ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމަށް ލަދާދެވުނެވެ.
  ެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން 2018ކައުންސިލްގ

އޯޑިޓަރ މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް  2019ތައްޔާރުކޮށް 
ވާކަން ނު  ހުށައަޅުއްވާފައި ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ެ35 ގެ 2006/3: ނަމްބަރ ޤާނޫނު މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުގ 
ތުގެ މަތިން ގޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާ( ހ) ވަނަމާއްދާގެ

އުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، ކަ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް މާލީ ބަޔާން އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ާރައްޔިތުންނާއެކު ޖުލައި މަހު ބާއްވަން ލާޒިމުކުރ

ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި
  

 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ގެ މަތީން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު 110
މަހު ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޖުލައި

ދި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. އަ
އެބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތްއަހަރުގެ މަސައްކަތު 
 ތާވަލާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށައެޅުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ެތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގ
ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އާއްމުކުރައްވަމުން  ޓްރިޕޯ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ދަގެން ނު

 

 ިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދ
 92 ގެ (2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތަރައްޤީ ޕްލޭން އާއި 
ވަނަ  110ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ޢާއްމުކުރުމަށާއި އަދި 

ން މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަށް ސިފައަންނަމު
ދާގޮތް ދެމަހުން އެއްމަހު ރައްޔިތުންނާއި 

 ހިއްސާކުރައްވަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ީކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕ

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ހަދާފައި
  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

ގެ  ( 2010/7ނޫނު ނަމްބަރ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާ

، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއ24ި ،23

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި، 

ހަމަހަމަކަމާއި، އެކު ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ އިދާރީގޮތުން 

ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްގެން ކަމުގައިވާތީ، އިދާރާގެ 

ހިންގުމަށާއި،  އިންޓާނަލް މަސަތްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް

އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެއް 

އުޞޫލަކުން އަވަސްކަމާއިއެކު ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި 

އެސް.އޯ.ޕީ ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުން އެ އެސް.އޯ.ޕީތަކަށް 

 އަހުލުވެރިކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          14ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 ެނުދާކަން މުން މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް ބެލެހެއްޓ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
(  ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

މަގުތައް ހެދުމާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  24
 މުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.މަގުތައް ބެލެހެއްޓު

 ްމުން ނުދާކަން ގަފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިނ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ފެރީ ޓާރމިނަލް )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  24
 މުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ހަދައި ހިންގު

 ާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ
ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ 

މުން ނުދާކަން ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
(  ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް)ރ( ގައި  24
ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، 
ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް 

 މަށް ލަފާދެވުނެވެ.ފޯރުކޮށްދިނު
  ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރ

އި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާ
އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި 

 ހިންގަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
(  ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  24
 ސްކޫލްގެ  ޕްރީޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، 

 އަދި  ތަޢުލީމީ  މީހުންގެ ބޮޑެތި ދިނުމާއި ޚިދުމަތްތައް
 ރާވައި  ޕްރޮގްރާމްތައް ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ  ފަންނީ

 ހިންގުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ިޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކ

އި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގަ
ކުރެވިފައިނުވާކަން  ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމް 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
(  ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

 ލައިބްރަރީ  )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢާންމު  24
 އެހީގައި  ވަސީލަތްތަކުގެ  އެކިއެކި ޒަމާނީ  މާއިހިންގު

 އިންތިޒާމު  ލިބޭނެ މަޢުލޫމާތު  އެކިއެކި ލައިބްރަރީން
 ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ުއިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމ
ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ 

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުތަކާއި 
 ދެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެނެވެ.ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް

 ެއުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގ 
 ގެ(  2010/7 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 އިޖްތިމާޢީ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ވ) 24
 ބިންތައް ދަނޑުތަކާއި ޢާންމު ކުޅިވަރުކުޅޭ ،މަރުކަޒުތަކާއި
 ކާއިޕާކުތަ ޢާންމު ވަސީލަތްތަކާއި ކުޅިވަރުގެ ބެލެހެއްޓުމާއި

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތްތައް މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ 
 .ލަފާދެވުނެވެ 

  ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢ
އި ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާ

ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު 
އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

 )މ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 24
 އިޖްތިމާޢީ ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ

 ހިންގުމާއި މަރުކަޒު ޚިދުމަތްދޭނެ ރައްކާތެރިކަމުގެ 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          15ގެ  20ފްޙާ: ސަ

މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް 
 އް ޤާއިމް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެ

 ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ފިޔަވަޅު ހުއްޓުވުމަށް އަނިޔާތައް ހިންގާ ގޭތެރޭގައި
 ލިބޭ އަނިޔާ ގުޅިގެން ޢަމަލުތަކާ އެފަދަ އެޅުމާއި

 މާއިފޯރުކޮށްދިނު އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދި ފަރާތްތަކަށް
 މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްސަ މުސްކުޅިންނަށާއި

 ނިޒާމެއް ބެލެހެއްޓޭނެ މީހުން ދައެފަ  އެހީތެރިވެދީ
 ޤާއިމްކުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއ
ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ 
ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް 

އިމާރާތްކުރުމުގެ ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ 
އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި 

ގާ އެންމެހައި ފަރާތްފަރާތުން ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިން 
 އެކަށީގެންވާގެތެއްގައި  މުޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް

 ޓެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބެލެހެއް

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

 )ފ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  24
 ތަޢާރުޟުނުވާ  ޕްލޭނާއި ޔޫސް ލޭންޑް ޤާނޫނާއި ބިމާބެހޭ

 ބިން  ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ ވުޒާރާއިން ބިމާބެހޭ ގޮތުގެމަތިން
 ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި  ޢިމާރާތްތައް ބިމާއި ދޫކުރުމާއި

 ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި  އިމާރާތްކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ގަވާއިދުތަކާ  އެންމެހައި އިވާ ހަދާފަ މިނިސްޓްރީތަކުން

 ކަންކަން  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ
 ޤާނޫނުގައިވާ  ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަލަހައްޓައި
 ގުޅޭގޮތުން  ބިންބިމާ ފަރާތްފަރާތުން  އެކިއެކި  ގޮތުގެމަތިން

 ރެކޯޑުތައް  މުޢާމަލާތުތަކުގެ އެންމެހައި ހިންގާ
 ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ިހިމެނޭ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު ރަށުގައ
އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި  ލެވިފައިވީނަމަވެސްއެކުލަވާ 

ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް 
 އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި  ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު 

 މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ފޯރުކޮށްދެ

 ެއުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގ 
 ގެ(  2010/7 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ހިމެނޭ ރަށުގައި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ދ) 24
 ބެލެހެއްޓުމާއި އެދަފްތަރު އެކުލަވައި ދަފްތަރު ބިންބިމުގެ
 ރާއަށްއިދާ ބަލަހައްޓާ އެކުލަވާ ދަފްތަރު  ޤައުމީ ބިމާބެހޭ

 .ލަފާދެވުނެވެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނެ 
  ުކަންކަން  ކަށުކަމާކެމީގެ  ބެލެހެއްޓުމާއި ޤަބުރުސްތާނ

ހަމަޖެއްސައްސަމުން ނުދާކަން  އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި 
  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

 )ލ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޤަބުރުސްތާނު  24
ހަމަޖައްސުމުން  ކަންކަން ކަށުކަމާކެމީގެ ބެލެހެއްޓުމާއި

 ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ިއާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައ

 މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ދެމެހެއްޓެ
  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 
 ތަންތަން  )ގ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އާސާރީ 24

ދެމެހެއްޓުމަށް  ދިރުވައި ކަންކަން ޘަޤާފީ ބެލެހެއްޓުމާއި
 މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ީމުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި  ނީގޮތުން ދ
 އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި  އިޙްތިފާލުތައް  ފާހަގަކޮށް ދީނީ

 .މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެބޭއްވެ

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދީނީގޮތުންނާއި )ޏ( ގައި  24
 ފާހަގަކޮށް  މުނާސަބަތުތައް ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          16ގެ  20ފްޙާ: ސަ

ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް  އިޙްތިފާލުތައް ދީނީ
 ލަފާދެވުނެވެ.

 ެމުން ނުދާކަން ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރ
ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

 މަގުމަތި  )ޑ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭގަނޑު 24
 ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ދިއްލައި

  ިމަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައ
އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި  އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި 

ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ 
މުން ނުދާކަން ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓެ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަގުމަތީގައި )ޕ(  24
 އިންޖީނުލީ  މަގުމަތީގައި ހިނގައިއުޅުމާއި މީހުން

 ކަންކަން  ދުއްވުމުގެ  އެއްޗެތި  އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެއްސާއި
 ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް  އިންތިޒާމުކޮށް
 ލަފާދެވުނެވެ.

 ެސިޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ އ
މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ 

ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު  ރަށުގައިމީހުންނާއި، އަދި 
 މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ލިޔެ ބެލެހެއްޓެ

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

 )ހހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެސިޓީއެއްގެ  24
 ،މީސްމީހުންނާއި ރަށްވެހިވެފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީގައި
 އަދި  ،މީހުންނާއި ގެންދާ  ދިރިއުޅެމުން ރަށްވެހިނުވެ
 ލިޔެ  ދަފްތަރު  ބިދޭސީންގެ ދިރިއުޅޭ އެސިޓީގައި

 ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
 

 

 ބެލެހެއްޓުން  މުދާ ފައިސާއާއި ކައުންސިލްގެ .5
 

 މަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް ޓީ .5.1

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
  ްމާލިއްޔަތުގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ދުވަހު ފޮތ

ޕްރިންޓްކޮށް ފައިލްކޮށްފައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 
ފޮތުގައި ސަފްޙާ ނަންބަރު ޖަހާފައި  ނުވާކަމާއި، ދުވަހު

ނުވާކަމާއި، ފޮތް ޗެކްކޮށްފައި ނުވާކަން 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެގައި ބުނެފައިވާ )ހ(  5.08ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ގޮތަށް ކައުންސިލަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.

  ްއަދި ދުވަހުފޮތް ތައްޔާރުކށްފައިވަނީ މައިކްރޯސްފްޓ
އެކްސެލްގައި ކަމުން އެއީ ބަދަލުގެނެވިދާނެ އެއްޗެއްކަމުން، 

ރި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޝީޓް ޕްރިންޓްކޮށް ތައްޔާރުކުރި ކު
މުއައްޒަފާއި ޗެކުކުރި މުއައްޒަފަކު ސޮއި ކުރުމަށްފަހު 

 ތަރުތީބުން ފައިލް ކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          17ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 ްތައްގަޑު ނުޖަހާ ކެންސަލް ތިޖޫރީގައި ޗެކްތައް ކެންސަލ 
  ބަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ްތައްގަޑުޖެހުމަށްފަހު ނޫނީ ކެންސަލް ޗެކުތައް ކެންސަލ
ނޫނީ ތިޖޫރީގައި ރައްކާ ނުކުރުމަށް ކުރުމަށްފަހު 

 ލަފާދެވުނެވެ.
  ީފައިސާ ތިޖޫރީއަށް  ދެއް ނެތި ބައެއްރަޝ

 ވައްދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 ެހ(ގައި ވާގޮތުގެ  5.04 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ(

މަތީން އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ރަސީދަކުން ނޫނީ 
ބަލައިނުގަތުމަށާއި، ރަސީދުން ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ 

 މާލިއްޔަތު  ފައިސާއެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ދައުލަތުގެ 
 ކައުންސިލަށް  ގޮތަށް  ބުނެފައިވާ ގައި( ހ) 5.08 ޤަވާއިދުގެ 

ދައުލަތުގެ  ބެލެހެއްޓުމަށާއި،  ފޮތް  ހު ދުވަ ފައިސާ ލިބޭ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 6.22 މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ

ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަމުން 
 ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ުތިޖޫރީއަށް ފައިސާ ހިމެނިފައިނުވާ ފޮތުގައި ދުވަހ 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވާކަން ވައްދާފައި 

 ެހ(ގައި ވާގޮތުގެ  5.04 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ(
މަތީން އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ރަސީދަކުން ނޫނީ 
ބަލައިނުގަތުމަށާއި، ރަސީދުން ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ 

 މާލިއްޔަތު  ފައިސާއެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ދައުލަތުގެ 
 ކައުންސިލަށް  ގޮތަށް  ބުނެފައިވާ ގައި( ހ) 5.08 ޤަވާއިދުގެ 

ދައުލަތުގެ  ބެލެހެއްޓުމަށާއި،  ފޮތް  ދުވަހު  ފައިސާ ލިބޭ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 6.22 މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ

ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަމުން 
 ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ެއި ނެތްކަން ހެދިފަ ގައ2018ި ފޮތް ދުވަހުގ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެގައި ބުނެފައިވާ )ހ(  5.08ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ގޮތަށް ކައުންސިލަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.
  ުއްދާފައި ވަ ގެ ވައުޗަރތަކުގައި މުދާ ސްޓޮކަށް 1ޚަރަދ

 ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
  ެގައި )ރ(  10.61ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ 

 ،ހިމެނޭ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  ހޯދޭ
 ވަނަ  11.16 އެގަވާއިދުގެ ތަކެތި  ވައްދަންޖެހޭ ސްޓޮކަށް 

 އަރުވައިގެން  ހިސާބުތަކަށް ސްޓޮކް ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ
 ފާދެވުނެވެ.ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަ ހިސާބުތައް

  ުސޮއިތައް ފުރިހަމަނުކޮށް  ވައުޗަރގައިގެ 1ޚަރަދ
ތައް ފައިސާ ޚަރދުކޮށްފައި ހުރުމާއި ޑޮކިއުމުންޓް 

  ތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އުޗަރއާއި އެޓޭޗްކޮށްފައި ނެ ވަ

  ެގެ )ނ(ގައި ވާގޮތުގެ 4.03ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
 ކުރުމަށް  އެޚަރަދެއް ،ކުރަންވާނީ ޚަރަދެއް މަތީން  އެއްވެސް

 ހުއްދައޮތް  ކުރުމަށް ޚަރަދު ފައިސާ ދިންކަމަށް  ހުއްދަ
ސޮއިކުރުމުންކަމުގައި ލަފާދެވުނެވެ. އަދި  ހުއްދަދީ ވެރިޔަކު

 ގައި 2 ގެ(ށ) ގެ 6.07 ޤަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެމާއްދާގައި މަތީން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ބެހެއްޓުމަށް  އެއްކޮށްފައި ވައުޗަރާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިހާ 
 .ލަފާދެވުނެވެ

  ުގެ އައިޓަމްބާކީ 2އަދި ޚަރަދު  2 ނިއުރެވެ، 1ރެވެނިއ 
 އަދި ރިކޮންސިލް ހެދިފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެހ(ގައިވާ ގޮތުގެ  5.16ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގ(
ގެ 5.16މަތީން އައިޓަމްބާކީ ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އެޤަވާއިދުގެ 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          18ގެ  20ފްޙާ: ސަ

ގެ )ހ(ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން މަދުވެގެން 13.09)ށ( އަދި  (1)ޖަދުވަލު 
މަހަކު އެއްފަހަރު ހުރިހާ އެކައުންޓްތައް ރިކޮންސައިލްކުރުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ. 

 ްއަދި ޚަރަދު ވައުޗަރ މަސައްކަތް  ޕްރޮކިއުމަންޓ 
އް މުވައްޒަފެއްކަން މަސައްކަތްކުރަނީ އެ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެގެ )ނ(ގައި 11.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
 ،މުވައްޒަފަކީ ބަލަހައްޓާ ބާޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  ސްޓޮކް

 މުވައްޒަފަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ  ނުވަތަ ބަޖެޓް
 ވެގެންނުވާނެކަމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ީގަވައިދުން ހެދިފައި ނެތްކަން  ބާކީ ރިޕޯޓް  ތިޖޫރ
 (1)ޖަދުވަލު  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

  ެގެ )ހ(ގައި ގައިވާ 6.20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
 ތިޖޫރީގައި  ނިޔަލަށް  ހަފްތާއެއްގެ ކޮންމެ ގޮތުގެ މަތިން 

 ހިސާބު  ފައިސާގެ ހުރި ބަހައްޓާފައި އޮފީހުގައި ނުވަތަ
 ބޭރު  ،ވަރާއި ހުރި ޗެކުން ،އަދަދާއި ހުރި ނަގުދުފައިސާއިން)

 ހުރި  ވަކީން ވައްތަރެއް ކޮންމެ  އޭގެ  ،ހުރިނަމަ ފައިސާ
 މުވައްޒަފުގެ  ހަވާލުވެހުރި  ތިޖޫރީއާއި ،ބަލައި( އަދަދު 

 ،ޗެކްކޮށް އެހިސާބު  މުވައްޒަފަކު އިސް އޮފީހުގެ  އިތުރަށް
 އެހިސާބު  މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ އޮފީހުގެ އަދި ،ގުނައި ފައިސާ

ޗެކުކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި، އެމާއްދާގެ  ބަލައި ރަނގަޅުތޯ
)ށ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތިޖޫރީ ބާކީ ރިޕޯޓް 

 ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 
 ްބެލެހެއްޓިފައި ނެތްކަން  ޗެކު ރަޖިސްޓަރީ ކެންސަލ

  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
  ްކެންސަލް ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލައި އަޕްޑޭޓްކޮށ

 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
 2019 ުނޫނުގެ ޒީ ގާކަބަޖެޓް ހެދިފައިވަނީ ލާމަރ

ތައް ނުހިމަނާކަން ބައި ވަނަ މާއްދާގައި ވާ 97
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ީއުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ
ނަ ވ97ަ ( ގ2010/7ެހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

މާއްދާގައިވާ ބައިތައް ހިމަނައިގެން ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމަށް 
 ލަފާދެވުނެވެ.

 ުކޮށް ސޮއިތައް ފުރިހަމަނު  ގައިރެއް ވައުޗަ 20ގެ 1ޚަރަދ
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފައިސާ ޚަރދުކޮށްފައި ހުރި 

  ުގެ )ނ(ގައި ވާގޮތުގެ 4.03ޤަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތ
 ކުރުމަށް  އެޚަރަދެއް ،ކުރަންވާނީ ޚަރަދެއް މަތީން  އެއްވެސް

 ހުއްދައޮތް  ކުރުމަށް ޚަރަދު ފައިސާ ދިންކަމަށް  ހުއްދަ
 ސޮއިކުރުމުންކަމުގައި ލަފާދެވުނެވެ. ހުއްދަދީ  ވެރިޔަކު

 

 

 

 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފީވަކުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          19ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 1ޖަދުވަލު 
 

 ތައްޔާރުކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން  ފައިސާ އާއި ބެހޭ ލިޔެކުއުންތައް
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          ރިޕޯޓް  ތިޖޫރީ ބާކީ

 













































  (1ޚަރަދު ) ބަޖެޓް ރިޕޯޓް

           
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ރަށްވެހި

 (1ރެވެނިއު)  ބާކީ

             (2ޚަރަދު ) އައިޓަމްބާކީ

             (2ރެވެނިއު ) އައިޓަމްބާކީ

         






 (1ބާކީ )ޚަރަދު އެކައުންޓް

             (2ބާކީ )ޚަރަދު އެކައުންޓް

           
ބާކީ )ރެވެނިއު  އެކައުންޓް

1) 

           
ބާކީ )ރެވެނިއު  އެކައުންޓް

2) 

         






 ރިކޮންސިލިއޭޝަން
 (1ޚަރަދު )

           
 ރިކޮންސިލިއޭޝަން

 (2ޚަރަދު )

           
 ރިކޮންސިލިއޭޝަން

 (1ރެވެނިއު )

           
 ރިކޮންސިލިއޭޝަން

 (2ރެވެނިއު )

      


















އާމްދަނީ  މަސްދުވަހުގެ
 ރިޕޯޓް

 
 1ރަޖިސްޓްރީ )ޚަރަދު ޗެކު
 (1ރެވެނިއު -




