
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޭދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          2ގެ  17ފްޙާ: 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 
 28އާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ  31ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  ފޭދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 3ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން 

 2018  ްޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ  24ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  28އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވިފައިވާ  2019ނޮވެމްބަރއިނ
 ފާސްކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ާނެވެ.ދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެވު  2ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑ 

 .ެކައުންސިލުގެ އާއްމު އަދި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 .ެކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް އާއްމުކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 

ޢަމަުލ ކުރަމުންެގންދާ ކައުންސިލްގެ ނިންުމްނތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޙަވާލުކުރުުމަގއި  .1.3
 އުސޫލްތައް 

  ާކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނެތްނަމަވެސް ޖަލްސާގެ ނިންމުން ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވެމުންދާކަން ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލެއް 

 

 އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ .2
 ބެލެެހއްޓުން  ރިޯކޑް އަދި ބޭްއވުން ޖަލްސާތައް ކޮމިޓީގެ ،އެކުަލވާލުމާއި  ކޮމިޓީ  .2.1

 ިވާކަން ނު  ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް  މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޭދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          3ގެ  17ފްޙާ: ސަ

  ކައުންސިލަރުްނގެ ަޕރސަނަލް ަފއިލް ބެލެެހއްުޓްނ  .2.2

 ިވާކަން ނު  ހިމެނިފައި ފުރިހަމައަށް ކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްގައ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހާފައި ލިޔުންތަކުގައިލްތަކުގައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައ 

 .ެފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެއް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 

 މަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް ޓީ .2.3

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
 ްކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓ 

 އިސްލާޙުތައް ގެނެވިފައި  ވާ އޮތޯރިޓީއިން ހުށައަޅުއްވާފައި
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 

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

ވަނަމާއްދާގެ )ރ( ވާގޮތަށް ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން 
ކައުންސިލްތަކުގެ ޤަވާއިދުތައް އެއްގޮތް ކުރުމަށް ފޮނުއްވާ 
ހުށަހެޅުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދު 

 އިސްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
 2018  ްއޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް  2019ނޮވެމްބަރއިނ

ބައްދަލުވުމުގެ  52ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ 
ކައުންސިލުން  ފޭދޫ ތެރެއިން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

އާއްމު  31ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 
ބައްދަލުވުންކަން  28ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 115( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ޖަލްސާ  1ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން 

 ބޭއްވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލު 

ނެތްކަން ކުރަމުންގެންދާ ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލެއް 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ާކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުން ފާސްކުރ
ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން އިދާރީ 

ގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރުމު 
 ގެންދިޔުމަށް އިރުޝާދު ދެވުނެވެ.

  ްކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށ
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް  މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައި

 ވެ.ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެ ނު

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

ވަނަ  35ގެ  (2010/7ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ  ހިންގުމުގެ

މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އިރުޝާދު 

 ދެވުނެވެ.

  ޭކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހިމަނަންޖެހ
ވާކަން ނު  ހިމެނިފައި ފުރިހަމައަށް ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްގައި

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެކައުންސިލަރުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައި ކައުންސިލަރުންގ
ހުވައިގެ އިޤްރާރު، މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން، 

މައުލޫމާތު  ވިޔަފާރީގެ އާއި އާމްދަނީ މެންބަރުންގެ ކައުންސިލް
ސަލާމް/އާއިލީ ޒިންމާފޯމްތައް ފޯމް، އަދި ޗުއްޓީއާއި 

ހިމެނުމަށާއި، އެކައުންސިލަރަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ ހުރިހާ 
މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ރެކޯޑް ޕާސަނަލް ފައިލްގައި ހިމެނުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޭދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          4ގެ  17ފްޙާ: ސަ

  ާކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައިވ
ވާކަން ނު ލިޔުންތަކުގައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހާފައި

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ިނަމްބަރ ޤަވާއިދު) ޤަވާއިދު  ސިވިލްސާވިސް ދިވެހ :
2014/R-311) ެމާއްދާގެ  ވަނަ 254 ބާބުގެ ވަނަ 26 ގ 

 މުވައްޒަފުންގެ  ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ)
 ތަރުތީބުން  ތާރީޚް ލިޔުންތަކުގައި ފައިލްގައިވާ ޕާރސަނަލް
 .ލަފާދެވުނެވެ  ގެންދިޔުމަށް ޖަހަމުން ނަންބަރު

 

 

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

  ާމަސައްކަތެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ހުސް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވ
ހުސްމަޤާމްތަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުއްދައަށް އެދުމުން  ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ޓީމުން ބެލިބެލުމުން

 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަށް ހުއްދަލިބި އިޢުލާންކޮށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއް ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 މަސައްކަތްަތއް ބަލާ ސުޕަަވއިޒް ކުުރމުގެ ނިޒާމް  ޙަވާލްކުެރވޭ .3.2

 .ެމުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުޕަވައިޒަރުން އެނގޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

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

 

 ލިޔެކިއުންތައް ހުަށހެުޅމާއި މައުޫލމާތު ދިުނާމއި ލިޔެކިއުންތައް ެބެލހެއްޓުން  .4
 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  .4.1

 .ެމުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބަލައްޓަމުން ދާކަމާއި އަދި ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

  ެބަޔާންތައް އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް  އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގ 

 

 ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް .4.2

 ( ްކަނޑައެޅިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.2019މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓ ) 

 2019 ުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން ރިވުއ 

 2018.ެވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައި މުއްދަތުގައި މާކްސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޭދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          5ގެ  17ފްޙާ: ސަ

 މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީތައް .4.3

 ޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ވަގުތީ އޮފީހުގައި މިވަގުތު ތިބި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން އުޅެފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލ
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓަމުން 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން  .4.4

 .ެކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީޗުއްޓީރެކޯޑް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލާފައި ކައުންސިލަރުންނާއ 

 ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

  ްފާހަގަކުރެވުނެވެ.ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުންދާކަނ 

 .ެކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްއިދާރާ ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

 

 ފައިލް ބެލެހެއްޓުން މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް  ކައުންސިލަރުންނާއި .4.5

  ެވަގުތީ އަދި ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރސަނަލް ފައިލް އެކުލަވާލާ ވަކިން ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޮންމ 
ފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށް  ން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސްކާޑު ނަންބަރު( ދީފައިވާކަ  ފައިލަކަށް ނަންބަރެއް )ރިކޯޑު

ދާކަން ނު ދާކަމާއި، ފައިލްގައިވާ ލިއުންތަކުގައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަމުންނު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަމުން
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްފަހަރު ވަނަވަރު 1ނަމަވެސް އަހަރަކު  ހުރިއްގައި ޖުމްލަ ގޮތެމުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައ
 ހެދިފައިނެތުމާއި ލިޔުންތަކުގައި ތަރުތީބު ނަންބަރު ޖަހާފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .4.6

 .ެސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަ ތަކެތި ހުންނަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ސްޓޮކ 

 .ެމުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމުގެ އަސްލު ސްޓޮކް ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ާއިދުގައިވާގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާތަކެތި އޯޑަރުކުރަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވ 

 ިފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ތަކެތި ދިމާނުވާކަން ދިމާވި  ޖުމްލަގޮތެއްގައި ސްޓޮކް ބާކީފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި ސްޓޮކާއ 

 

 ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުން  .4.7

 .ެހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

  ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ތަކެތީގައި ނުޖެހި ހުރިކަން ބައެއް ނަމަވެސް ޖަހާފައިވާ  ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރ 

 ެހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ. 

 ުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހަރ 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޭދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          6ގެ  17ފްޙާ: ސަ

 ަނުބައިކޮށް  ބައެއްތަކެތީގައިވިނަމަވެސް ދިމާ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހާފައިވާ އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގައި ޖ 
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޖެހިފައިހުރި 

 

 އެކުލަވާލުމާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން ކޮމެޓީތައް  .4.8

  ީފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނޫންކަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިންބިޑް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަމާއި، ބިޑްކޮމެޓީ އައްޔަންކޮށްފައިވަނ 

  ުޤަވާއިދުގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ބިޑް ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ، ޔަޢުމިއްޔާ އަދި ނިންމުންތައް މާލިއްޔަތ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .ެބިޑް ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 .ެއެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމެޓީގެ ލ 

 

 ޓީމަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް  .4.9

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
  ްސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށ

 ސުޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާފައި ބަލާ 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

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

 އިދާރާގެ  މަތިން މަޝްވަރާގެ ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ
 ކޯރޑިނޭޓް  ށްސްޕަވައިޒްކޮ ދުވަހަށް ދުވަހުން މަސައްކަތްތައް

 އަދާކުރަންޖެހޭ  މަސްޢޫލިއްޔަތު މިކަމުގެ ،ކުރުމަށާއި
 ވަނަ  129 ގެ( 2010/7 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ފަރާތަކީ

 ޒިންމާއެއްކަމުގައި  ވެރިޔާގެ ޒިންމާދާރު ވާގޮތުން މާއްދާގައި
 އިދާރާގައި  މަތިން މަޝްވަރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ވާތީ

 މަސައްކަތްތައް  ،ޤާއިމްކުރުމަށާއި ނިޒާމެއް ކޯޑިނޭޝަން
 ނިޒާމެއް  ސުޕަވައިޒްކުރެވޭނެ ދުވަހަށް ދުވަހުން

  .ލަފާދެވުނެވެ  ޤާއިމްކުރުމަށް
  ްއޮފީހުގައި މިވަގުތު ތިބި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިނ

އުޅެފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް 
ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލާ 

 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ބަލަހައްޓަމުން

 

 ިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ: ދ

2014/R-311 ެވަނަ  250ވަނަ ބާބުގެ  26( ގ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  253 އެޤަވާއިދުގެރަޖިސްޓްރީ 

 ގެން އެކުލަވާލައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައި

 މަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.

  ްކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު އެކުލަވާލާފައި

 ުއަހަރީޗުއްޓީރެކޯޑް  މުވައްޒަފުންގެ  ންސިލަރުންނާއިކައ 
ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން  ތައްޔާރުކޮށް

 ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޭދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          7ގެ  17ފްޙާ: ސަ

  ްރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 ިނަމްބަރ: )ޤަވާއިދު ވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު ދ

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

އަދި  ގޮތަށް ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް

 ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ހުސްވަޤުތައް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް

  ެނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްއިދާރާ ހުޅުވުމުގ
 ދާކަން ނު  ހުއްދަދިނުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  :ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ

2014/R-311 ެވަނަ މާއްދާއާއި،  13ވަނަ ބާބުގެ  1( ގ

ވާ ގޮތުގެމަތިން ގައިކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދު 

ރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް 

ދާރާހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ އަދި ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އި

ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް އެކުލަވާލައި ހުއްދައަށްއެދޭ ފޮތް 

 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ްފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށް ޕާސަނަލ
ދާކަން ނު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަމުން

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ: ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވ
2014/R-311 ެއި ވާގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގަ 254  ( ގ

މަތިން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ފައިލްއެއް އެކުލަވާލުމަށާއި އެ 
)ޅ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުންގެ  މާއްދާގެ

ޕާރސަނަލް ފައިލްތައް ބެލެހެއްޓުން ވަކި މުވައްޒަފަކާއި 
ޙަވާލުކޮށް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.
  ޭމުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހުންނަންޖެހ

ނަމަވެސް އަހަރަކު  ހުރި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައިލިޔެކިޔުންތައް 
ފަހަރު ވަނަވަރު ހެދިފައިނެތުމާއި ލިޔުންތަކުގައި ތަރުތީބު 1

 ނަންބަރު ޖަހާފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  :ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ

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

ލިޔުންތައް މުވައްޒަފުންގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޕާރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހިމެނުމަށާއި، އެމާއްދާގެ )ބ( 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް 

ފައިލްގައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު 

 ޖަހަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ަދާއި ސްޓޮކާއި ސްޓޮކް ބާކީފޮތުން ދައްކާ ޢަދ 
ނަމަވެސް ބައެއް ތަކެތި  ދިމާވި ޖުމްލަގޮތެއްގައި
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ދިމާނުވާކަން

 ައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާ ތަނެތި ހޯދުމުގައި ދ

ގެ )ހ( އަދި  11.16ވަނަ ބާބުގެ  11 ޤަވާއިދުގެ 

ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ސްޓޮކަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ 11.20

ރެކޯޑާއި ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރެވޭ ގޮތުގެ ރެކޯޑު ފޮތެއްގައި 

ލިޔެގެން ނުވަތަ ބިންކާޑުގައި ނުވަތަ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް 

ވަޞީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް 

ހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. )ނަމޫނާ: ބަލަ

MG/PC04) 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޭދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          8ގެ  17ފްޙާ: ސަ

 ުޖުމްލަގޮތެއްގައި  ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރ 
 ނަމަވެސް ބައެއް ތަކެތީގައި ނުޖެހި ހުރިކަން ޖަހާފައިވާ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ަ11.03ވަނަ ބާބުގެ  11 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ދ 

ވާގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ ހަރުމުދަލުގައި ގައި ގައި 1ގެ )ބ(ގެ 

 އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖެހުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ީރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގައި ޖަހާފައިވާ އިންވެންޓްރ
 ވިނަމަވެސް ބައެއްތަކެތީގައި ދިމާ  ޖުމްލަގޮތެއްގައި ނަންބަރު
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޖެހިފައިހުރި  ނުބައިކޮށް

 ަ11.03ވަނަ ބާބުގެ  11 މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ އުލަތުގެ ދ 
 MG/PR01ގެ )ހ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެޤަވާއިދުގެ 

ފޯމްގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުން 
ގައި ގައި 1ގެ )ބ(ގެ  11.03ގެންދިއުމަށާއި، އަދި 

ވާގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ 
 ޖެހުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ނަންބަރު

 ޮބިޑްކޮމެޓީ ، މިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވީނަމަވެސްބިޑް ކ
އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ފިނޭންސްއިންނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ަގައި ވާގޮތަށް ބިޑް 10.13 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ދ
ކޮމެޓީއަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރުމަށް މާލިއްޔަތާއިބެހޭ 

-13)ނަންބަރު: 2018ސަރކިއުލަރ 

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

 ހުށައެޅުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
 

 

 އުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން ކައުންސިލުން ލިޔެކި  .4.10

  ެ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  2019ބަޖެޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2019ކައުންސިލްގ
 އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައ 

  ީ( އެކުލަވާލާ 2021 -2017ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ) ފޭދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ސުންގަޑިއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން

 ިއެކުލަވާލާ ( 2021 -2017ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން )ދޫ ލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭ މ 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ސުންގަޑިއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން

  ެހައެއް( މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް  06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019ކައުންސިލްގ(
 އަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ10ީޖުލައި  2019އެކުލަވާލައި 

 2018 ިގެ ކުރިން އަތޮޅު 10ޖަނަވަރީ  2019ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައ

 ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

 ަޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ން ލާރައްޔިތުންނާއެކު ފެބުރުވަރީ މަހު ބާއްވ  

  ަވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިން ލާރައްޔިތުންނާއެކު ޖުލައި މަހު ބާއްވ  
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 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          9ގެ  17ފްޙާ: ސަ

  ްކަން ނުގެންދާތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯތް ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އާއްމުކުރައްވަމުނ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ސްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އުސޫލުތައްމަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެ .4.11

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައ 

  ްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައިޗާރޓަރ ހަދައި، ސަރވިސް ޗާރޓަރ ކައުންސިލްގައި ސަރވިސ 

 

 ޚިދުމަތް ދިނުން ކައުންސިލުން  .4.12

 ްމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހެދުމާއި މަގުތައް ބެލެހެއްޓެ  މަގުތައ 

 ެނައްތާލެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކުނި  ންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައިއެކަށީގ 

 ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުން ނުދާކަން ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގަބެލެހެއްޓުމާއި  މަރާމާތުކޮށް  ބަނދަރ 

  ިރަށުގެ އެއްގަމު  ބައެއް ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވީނަމަވެސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައ
 މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓެތޮއްޓާއި ކަނޑުތޮށި 

  ާމު ޚިދުމަތްތައް އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާންދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ
 ދެމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފޯރުކޮށް

 ްނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަނ
 މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގަ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ

 ުލިބޭނެ އިންތިޒާމު  ޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތ
 .ވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެޤާއިމްކުރެ 

  ިއިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުތަކާއ 
 މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުނިފޫހިފިލުވުމާބެ

 ެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދި ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުންދާނަމަވެސް ނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދެއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭ

ހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އެފަދަ މީހުން ބެލެ ދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚި 
 ވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޤާއިމްކުރެ 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ބިނ
ރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާ

ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ 
 ކި ފަރާތްފަރާތުން ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެ

  މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބެލެހެއްޓެ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި 

  ުއެކުލަވާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ރަށުގައި ހިމެނޭ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރ
 މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ންވާނެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެބޭނު

 ެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓ 

 ަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސެޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމާއި ކަށުކ 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޭދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          10ގެ  17ފްޙާ: ސަ

 ެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓެ އްޓުމާއި ޘަޤާފީއާސާރީ ތަންތަން ބެލެހ 

  ިޤައުމީ  އިޙްތިފާލުތައް ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަދ
 މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ބޭއްވެ

  ިށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަމަގުމަތި ކުނިކަހައ
 މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބެލެހެއްޓެ

 ުމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓެ  ރޭގަނޑ 

 ުރެވެއެވެ.މަށް މަސައްކަތްކުރެވޭކަން ފާހަގަކުޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރ 

  ެނިޒާމެއް  ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނ
 ވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޤާއިމްކުރެ 

  ިރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  ޢާންމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއ
 މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ތުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ ބެލެ މާރުކޭ

 ްޖޭގެ މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި  ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއ
ނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ ޤާނޫ

ކޮށް އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމު
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މަށްބެލެހެއްޓު

 ެމުންދާކަން އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދެ ޝަރުޢި ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރ
އަދި އެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ  ތަފާސްހިސާބި ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، އެސިޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި،

ގެ މައުލޫމާތު ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންރަށްވެހިނުވެ މުންދާކަން ފާހަގެ ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް ންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓަ ބިދޭސީ
 ބެލެހެއްޓިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 

 ޓީމަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް  .4.13

 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 

 108 ގެ( 2010/7 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ޕްލޭންއަށް  ތަރައްޤީގެ ރަށު  މަތިން ވާގޮތުގެ މާއްދާގައި ވަނަ

 ތައްޔާރުކުރުމަށާއި  ތާވަލް  މަސައްކަތު ބިނާކޮށް

ޅު އަތޮ ތާވަލް މަސައްކަތު މުއްދަތުގައި ކަނޑއެޅިފައިވާ

ފޮނުވުމަށް އިރުޝާދު އަދި އެލްޖީއޭއަށް ކައުންސިލަށް 

 ދެވުނެވެ.

  ިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައ 
 ހަގަކުރެވުނެވެ.ވާކަން ފާ ނު

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



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޭދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          11ގެ  17ފްޙާ: ސަ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަޖެޓް  ވަނަ 
 ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް 2018ކައުންސިލްގ
އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް  2019

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ހުށައަޅުއްވާފައި

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

އުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، ކަ
މާލީބަޔާނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

(  2010/7އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 
ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ހިމެނުމަށާއި،  97ގެ  

ރަލްގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް މާލީ ބަޔާން އޯޑިޓަރ ޖެނެ 
 އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ާރައްޔިތުންނާއެކު ޖުލައި މަހު ބާއްވަން ލާޒިމުކުރ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި

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

ން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 110
މަހު ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޖުލައި

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. އަދި 
އެބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތްއަހަރުގެ މަސައްކަތު 

 ވުނެވެ.ތާވަލާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށައެޅުމަށް ލަފާދެ 
  ެތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގ

ރިޕޯތް ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އާއްމުކުރައްވަމުން 
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުގެންދާ

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

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

މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަށް ސިފައަންނަމުން 
ދާގޮތް ދެމަހުން އެއްމަހު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރައްވަމުން 

 ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ެމަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ކައުންސިލްގ

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ހަދާފައި
  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 ،23ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 24

ގައި، ހަމަހަމަކަމާއި، އެކު އެންމެ ފުރިހަމަގޮތު 

ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ އިދާރީގޮތުން ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްކޮށްގެން ކަމުގައިވާތީ، އިދާރާގެ އިންޓާނަލް 

މަސަތްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށާއި، އިދާރާއިން 

އެއް އުޞޫލަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް 

 ޕީ އެސް.އޯ.ނުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ދި އަވަސްކަމާއިއެކު

މުވައްޒަފުން އެ އެސް.އޯ.ޕީތަކަށް ތައްޔާރުކޮށް 

 އަހުލުވެރިކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޭދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          12ގެ  17ފްޙާ: ސަ

  ްކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހަދައި، ސަރވިސ
ވާކަން ނު ޗާރޓަރ ތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައި

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ

 ،23ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 24

އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި، ހަމަހަމަކަމާއި، އެކު 

ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ އިދާރީގޮތުން ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް 

ންޓާނަލް ޤާއިމްކޮށްގެން ކަމުގައިވާތީ، އިދާރާގެ އި

މަސަތްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށާއި، އިދާރާއިން 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް، 

ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި "ސާރވިސް 

ޗާރޓަރ" ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްޞާކުރުމަށް  

 ލަފާދެވުނެވެ.

  ިނައްތާލެވެމުން އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައ ކުނ
 ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 24ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި  ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް)
މުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނައްތާލު ކުނި  ގޮތެއްގައި

 ލަފާދެވުނެވެ.
  ުފެރީ  މުންދިޔަ ނަމަވެސް ބެލެހެއްޓެ މަރާމާތުކޮށް  ބަނދަރ

 މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގަ
  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 24ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 
މަރާމާތުކޮށް ބަނދަރު )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

މުގެ ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގު އެކުއިބެލެހެއްޓުމާ
 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުނ
 ބައެއް ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވީނަމަވެސް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް 
 މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބެލެހެއްޓެ

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 24ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެއް
ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި  އެކުފިޔަވަޅު އެޅުމާއި

މުގެ ކަނޑުތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓު
 މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ،ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަރަންޓާއ
ރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާންމު ނަ، ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި

 ން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންނުދާކަ

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 24ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ  )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، 
މަށް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނު

 ލަފާދެވުނެވެ.
  ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރ

ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ 
  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 24ގެ  ( 2010/7ގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ ހިން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ  )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޭދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          13ގެ  17ފްޙާ: ސަ

އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި 
 މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހިންގަ

 ޚިދުމަތްތައް  ސްކޫލްގެ ޕްރީ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، 
 ފަންނީ  އަދި ތަޢުލީމީ މީހުންގެ ބޮޑެތި ދިނުމާއި

ހިންގުމަށް  ރާވައި ޕްރޮގްރާމްތައް  ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ
 ދެވުނެވެ.ލަފާ 

  ިޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކ
ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު 

 .ވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރެ 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 24ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

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

 އިންތިޒާމު  ލިބޭނެ  މަޢުލޫމާތު  އެކިއެކި  ލައިބްރަރީން 
 އިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ޤާ

  ިއިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއ
ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު 

މުން ޕާކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެ
 ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދ
 24ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

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

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތްތައް މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ 
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢ
ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި އެފަދަ 

ވިފައި ނުވާކަން މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 24ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

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

 ގާ ހިން  ގޭތެރޭގައި ހިންގުމާއި  މަރުކަޒު ޚިދުމަތްދޭނެ
 ޢަމަލުތަކާ  އެފަދަ އެޅުމާއި ފިޔަވަޅު ހުއްޓުވުމަށް އަނިޔާތައް
 އެހީތެރިކަން  ޙިމާޔަތްދި ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އަނިޔާ ގުޅިގެން

 އެހީއަށް ޚާއްސަ މުސްކުޅިންނަށާއި  މާއިފޯރުކޮށްދިނު
 މީހުން  އެފަދަ  އެހީތެރިވެދީ މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ 

 ލަފާދެވުނެވެ.ޤާއިމްކުމަށް  ނިޒާމެއް ބެލެހެއްޓޭނެ
  ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއ

ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ 
ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް 
ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ 

ތަކުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީ
އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން 
ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތުތަކުގެ 

މުން ނުދާކަން ބެލެހެއްޓެ ވާގޮތެއްގައި އެކަށީގެން  ރެކޯޑުތައް 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 24ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

 ބިމާބެހޭ  )ފ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ގޮތުގެމަތިން  ވާ ތަޢާރުޟުނު  ޕްލޭނާއި ޔޫސް ލޭންޑް  ޤާނޫނާއި
 ދޫކުރުމާއި  ބިން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ ވުޒާރާއިން ބިމާބެހޭ
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ޢިމާރާތްތައް ބިމާއި

 ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ 
 ގަވާއިދުތަކާ  އެންމެހައި އިވާހަދާފަ މިނިސްޓްރީތަކުން

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



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޭދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          14ގެ  17ފްޙާ: ސަ

ބެލެހެއްޓުމަށް  ރެކޯޑުތައް މުޢާމަލާތުތަކުގެ  އެންމެހައި ހިންގާ 
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ެޢާންމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގ
ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ 

 ވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެ 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 24ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

 ފަރުދުންނަށް  )ޓ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢާންމު
 ހާދިސާތަކުގައި  ޙާލަތްތަކުގައާއި ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ދިމާވާ

ޤާއިމްކުމަށް  ނިޒާމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ އެހީތެރިކަން
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ިގެ ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންރަށުގެއ
 މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 24ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 
 ރަށްވެހިނުވެ ރަށުގައި )ހހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ބެލެހެއްޓުމުގެ  ލިޔެ ދަފްތަރު ގެމީހުން ގެންދާ ދިރިއުޅެމުން
 މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 

 

 ބެލެހެއްޓުން  މުދާ ފައިސާއާއި ކައުންސިލްގެ .5
 މަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް ޓީ .5.1

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު

 ްމަންޓް ތަކުގައި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް ސްޓޭޓ
ހިމެނިފައި ނުވާކަން ހުރިހާބައިތައް  ގާނޫނުގައި ބުނާ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގ
ނަ މާއްދާގައިވާ ވ97ަ ( ގެ 2010/7ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

 ބައިތައް ހިމަނައިގެން ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ްޝީޓްތައް ދުވަހު ޝީޓް ތައް ހަދާފައި ހުރިނަމަވެސް ބައެއ
 ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޕްރިންޓް ކޮށްފައި

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

 ލަފާދެވުނެވެ.
  ިދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ތިޖޫރީ ބާކީއާއި ފޮތާއ  

 (1)ޖަދުވަލު 
 ެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 6.22 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ

ގޮތަށް ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަމުން 
 ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 134/2018 ްޔާ ރުފި  150ނަންބަރު ރަސީދުން ބަލައިގެނ
 ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ތިޖޫރީއަށް 

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

 5.08 ޤަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ދައުލަތުގެ
 ދުވަހު  ފައިސާ ލިބޭ ކައުންސިލަށް ގޮތަށް ބުނެފައިވާ  ގައި( ހ)

އެދުވަހަކު ލިބޭ ފައިސާ އެދުވަހެއްގެ  ބެލެހެއްޓުމަށާއި،  ފޮތް
ދައުލަތުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ތިޖޫރީއަށް ވެއްދުމަށާއި، 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 6.22 މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޭދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          15ގެ  17ފްޙާ: ސަ

ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަމުން 
 ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ިގަލަމުުން ނޫ އިސްލާޙުތައް ކޮށްފައިހުރީތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުގައ 
  ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުގެ އިސްލާޙުތަކަށް ރަތް ކުލަ ބޭނުންކުރުމަށ
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ްއިވެލިވޭޓް ކުރަމުންދަނީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ބިޑުތައ
ރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ ޔުނިޓުން ނޫންކަމާއި، ކޮމެޓީ/ޕް

 ބިޑް ކޮމެޓީއިން ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ެީގެ)ހ(ގައި ވާގޮތަށް  10.16 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
 ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ  ނުވަތަ  ޔުނިޓުން  ޕްރޮކިޔުމަންޓް ބީލަންތައް

ސެކްޝަނަކުން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް  ހަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު
 ލަފާދެވުނެވެ.

 ްތަކުގައި ސިރިއަލްނަންބަރ ޖަހަމުން ފައިސާ ބެހޭ ލިޔުނ
 ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް  1.03ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ  
ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ސާބު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ފޮތްތަކާއި ހި

 ގެންގުޅޭ ރަސީދުތަކާއި ހުރިހާ ފޯމުތަކެއްގައި ސީރިއަލް ނަންބަރު 
 ޖަހަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ަސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުއައްޒަފާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް ނުވަތ
ޖެޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު އެއް މުވަައްޒަފެއްގެ ބަ

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް

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

 މުވައްޒަފަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ  ނުވަތަ 
 ވެގެންނުވާނެކަމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
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 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          16ގެ  17ފްޙާ: ސަ

 1ޖަދުވަލު 

 

 ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް . 2

                

  ޖުމްލަ ތިޖޫރީގައި އައިޓަމް ތަކުގެ ފައިސާގެ    ތިޖޫރީގައި ހުރި ނަގުދު ފައިސާ ތަފްޞިލް 

        

  ފައިސާ ( ގ1ެތިޖޫރީގައި ހުރި ބަޖެޓް )ޚަރަދު       1000    -

       

4,500.00  500 9 
 

        

  ފައިސާ ދައުލަތުގެ ޢަމްދަނީއަށް ނިސްަބްތވާ   350.00

        

600.00  100 6 
 

       

  ފައިސާ ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއަށް ނިސްބަތްވާ   5,278.00

        

300.00  50 6 
   

 އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހުރި 
  ފައިސާ

        

80.00  20 4 
  އަންހެނުން ކޮމެޓިގެ ފައިސާ    

        

100.00  10 10 
  1އެހެނިހެން     

        

40.00  5 8 
  2އެހެނިހެން     

        

12.00  2 6 
  3އެހެނިހެން     

        

  4އެހެނިހެން        1    -

  5އެހެނިހެން      ލާރި ލާރި  

        

  6އެހެނިހެން      ޗެކުތަކުގެ ޖުމްލަ    -

  ފޮތުންދައްކާ ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދު   5,628.00       ޖުމްލަ   5,632.00     

      

         

  ފައިސާގެ ޢަދަދު އުނި/ އިތުރުވި   4.00

 

 




