
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޯކައިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          2ގެ  16ފްޙާ: ސަ

 ކައުންސިލް ހިްނގުން  .1
  ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ަޤާވއިދު .1.1

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

 ިކަން ފައިވާ ނު  ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ހުށައަޅުއްވާފައިޥާ އިސްލާޙުތައް ގެނެވ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

  ކައުންސިލްގެ ާއއްމު ބަްއދަލުވުންތައް .1.2

  ްދުވަސްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ  އަންގާރަނީ ގާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހިނ. 

 2018  ްބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  52ރާ ލާޒިމުކު އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް  2019ނޮވެމްބަރއިނ 
އާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ  49ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  ކައިދޫފޯމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 2ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން  47

  ާދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 2ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑ 

  ިކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލުގެ އާއްމު އަދ 

  ްގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް އާއްމުކުރަމުނ 

 

ކައުންސިލްގެ ނިންުމްނތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޙަވާލުކުރުުމަގއި ޢަމަުލ ކުރަމުންެގންދާ  .1.3

 އުސޫލްތައް 

  ާކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދ
ދާކަން ހަވާލުކުރެވެމުން  ނެތްނަމަވެސް ޖަލްސާގެ ނިންމުން ތަންފީޒްކުރުމަށް ކަމާއިގުޅޭ މުވައްޒަފަށް ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލެއް 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

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

  ްފާހަގަކުރެވުނެވެ.އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާކަން  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށ 

 2018  ްބޭއްވުމަށް  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިން އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް  2019ނޮވެމްބަރއިނ
ވާކަން ބޭއްވިފައި ލިޔެކިޔުންތަކުންއާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި،  39ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  މާއިއެކުބައްދަލުވު 12ލާޒިމުކުރާ 
 ބައްދަލުވުމެއް ނެތްކަން  ވާ ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުންބޭއްވިފައިނު 36 ކަށަވަރުވަނީ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޯކައިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          3ގެ  16ފްޙާ: ސަ

 2018  ްއްޔާ ޖަލްސާގެ ޔަޢުމި 36ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  39އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވިފައިވާ  2019ނޮވެމްބަރއިނ
 ފާސްކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .ެކޮމެޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 .ެކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ، ހާޟިރީ އަދި ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 

  ކައުންސިލަރުްނގެ ަޕރސަނަލް ަފއިލް ބެލެެހއްުޓްނ  .2.2

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްގައި ހިމެނިފައ 

 ާވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ބަރު ޖަހާފައިތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަން ލިޔުންތަކުގައި ހުރިހާ  ކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައިވ 

 ަރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ންކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެފައިލްތައް ވ 

 

 މަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް ޓީ .2.3

 ލަފާދިންގޮތްއިސްލާޙުކުރަން  މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
  ްކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓ 

 އިސްލާޙުތައް ގެނެވި  ވާއޮތޯރިޓީއިން ހުށައަޅުއްވާފައި 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުފައި

  ް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  ކައިދޫފޯތެރެއިން  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

އާއްމު  49ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 
ބައްދަލުވުންކަން  47ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ 

 2ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން 
 ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 115( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ޖަލްސާ  1ކު މަދުވެގެން ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ހަފްތާއަ

 ބޭއްވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ްގެންދާކަން ނުކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް އާއްމުކުރަމުނ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 118( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް ކައުންސިލު

ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރައްވަމުން  ނިންމުންތައްއަމުރުތަކާއި 

 ގެންދެވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. 

  ްކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލު 

ނެތްކަން ކުރަމުންގެންދާ ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލެއް 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ާކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުން ފާސްކުރ

ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން އިދާރީ 

މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް 

 ގެންދިޔުމަށް އިރުޝާދު ދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޯކައިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          4ގެ  16ފްޙާ: ސަ

  ިހިމަނަންޖެހޭ ކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައ
ވާކަން ނު ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްގައި ހިމެނިފައި

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެކައުންސިލަރުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައި ކައުންސިލަރުންގ
ހުވައިގެ އިޤްރާރު، މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން، 

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

ހިމެނުމަށާއި، އެކައުންސިލަރަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ ހުރިހާ 
މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ރެކޯޑް ޕާސަނަލް ފައިލްގައި ހިމެނުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.
 ާހުރިހާ  ކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައިވ 

ވާކަން ނު  ން ނަންބަރު ޖަހާފައިލިޔުންތަކުގައި ތާރީޚް ތަރުތީބު
 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 ރުނަންބަ
 

 

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

  ްކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ހުސް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށ 
އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް  އެޑްމިންއޮނިގަނޑުގައިވާ  ޓީމުން ބެލިބެލުމުން ނަމަވެސް ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނު

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެއްފަހަރު އިއުލާންކުރެވިފައިވާކަން

 

 ސުޕަަވއިޒް ކުުރމުގެ ނިޒާމް  ޙަވާލްކުެރވޭ މަސައްކަތްަތއް ބަލާ .3.2

 .ެމުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުޕަވައިޒަރުން އެނގޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ިވާކަން ނު ފައިވިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލެ ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލާ ސުޕަރވައ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

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

  ައްޓަމުން ދާކަމާއި އަދި ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހަމުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބަލ 

  ިވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް  އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާންތައް އަދ  

 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޯކައިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          5ގެ  16ފްޙާ: ސަ

 ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް .4.2

 ( ްކަނޑައެޅިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.2019މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓ ) 

 2019 ްފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން ރިވުއު ކުރެވިފައިވާކަނ 

 2018.ެވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައި މުއްދަތުގައި މާކްސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީތައް .4.3

 ްވަގުތީ  އޮފީހުގައި މިވަގުތު ތިބި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން އުޅެފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށ
 ބަލަހައްޓަމުން އެހެންނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވާކަންވިފައިފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލެމުވައްޒަ

 ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ދާކަންނު

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން  .4.4

  ަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީޗުއްޓީރެކޯޑް ތައްޔާރުކޮށް ބަލ 

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލާފައ 

 ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

  ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ބަލަހައްޓަމު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑްރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުނ 

 .ެކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

  ާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްއިދާރާ ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުންދ 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން  ކައުންސިލަރުންނާއި .4.5

  ްދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރސަނަލް ފައިލް އެކުލަވާލާ ވަކިން ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޮންމެ ފައިލަކަށ 
ންތަކުގައި ތާރީޚް ޔުމުންދާކަމާއި، ފައިލްގައިވާ ލިރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަ ކަމާއި،ނަންބަރެއް )ރިކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު( ދީފައިވާ 

ނަމަވެސް ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިން ޕާސަނަލް ފައިލް އަކުލަވާލެވިފައި  ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 ގެން ބަލަހައްޓަމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހަވާލުކޮށް ފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ނުވާކަމާއި 

 

 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .4.6

 .ެސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަ ތަކެތި ހުންނަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

  ެވެ.ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނ 

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

 .ެސްޓޮކަށް ބޭނުންވާތަކެތި އޯޑަރުކުރަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

  ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މާނުބައެއް ތަކެތި ދި  ވިނަމަވެސްދިމާ  ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ސްޓޮކާއިސްޓޮކް ބާކީފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއ 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޯކައިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          6ގެ  16ފްޙާ: ސަ

 ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުން  .4.7

 .ެހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

  ުޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ގޮތެއްގައިބައެއް ތަކެތީގައި ޖަހާފައި ނުވިނަމަވެސް ޖުމްލަ ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރ 

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

 .ެހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 .ެރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގައި ޖަހާފައިވާ އިންވެންޓްރީ ނަންބަރާއި ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 

 ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން  .4.8

 ޮކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫން  ންސްއިންބިޑްކޮމެޓީ އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ، ވީނަމަވެސްމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައި ބިޑް ކ 

 ާމާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޔަޢުމިއްޔާ ، ބިޑް ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑ 
 އެހެންނަމަވެސް ނިންމުންތައް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

  ްބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބިޑް ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށ 

 .ެއެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 .ެއެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ، ޔަޢުމިއްޔާ އަދި ނިންމުންތައް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ައް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތ 

 

 ޓީމަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް  .4.9

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
  ްކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ހުސް މަޤާމުތަކަށ

ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި

  ްއޮނިގަނޑުގައިވާ ޢަދަދަށް މުވައްޒަފުން ހޯދެވުމަށް ސިވިލ
ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅުއްވައިގެން 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ްދުވަހަށް ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުނ

ބަލާ ސުޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ފައިވިއެކުލަވާލެ 

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

 އިދާރާގެ  މަތިން މަޝްވަރާގެ ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ
 ކޯރޑިނޭޓް  ސްޕަވައިޒްކޮށް 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
  ެވާކަން ވިފައި މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލ 

އެހެންނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ދާކަންނު  ބަލަހައްޓަމުން

 ިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ: ދ

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



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޯކައިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          7ގެ  16ފްޙާ: ސަ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  253 އެޤަވާއިދުގެރަޖިސްޓްރީ 

 ލަވާލައި ގެން އެކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައި

 މަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.

  ްކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު އެކުލަވާލާފައި

  ިއިދާރާއިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ މެދު ނުކެނޑ
އުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ދެވޭނެގޮތަށް ރާވައި ކަ

އި ޝެޑިއުލްއަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލާ
 އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ްރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 ިރ: )ޤަވާއިދު ނަމްބަވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު ދ

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

އަދި  ގޮތަށް ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް

 ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ހުސްވަޤުތައް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް

  ްރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑ 
ދާކަން ނު  ބަލަހައްޓަމު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ިޤަވާއިދު ނަމްބަރ: ވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު ދ(

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

އަދި  ގޮތަށް ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް

 ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ހުސްވަޤުތައް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް

  ްވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިން ޕާސަނަލް ފައިލ
ފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ އަކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަމާއި 

 ގެން ބަލަހައްޓަމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހަވާލުކޮށް 

 

  :ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ
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.
 ްޖުމްލަ  ދައްކާ ޢަދަދާއި ސްޓޮކާއި ސްޓޮކް ބާކީފޮތުނ

ވާކަން ބައެއް ތަކެތި ދިމާނު   ވިނަމަވެސް ދިމާ ގޮތެއްގައި
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ަ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 

ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. )ނަމޫނާ: 

MG/PC04) 

  ާބިޑްކޮމެޓީ ، ވީނަމަވެސްފައިބިޑް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލ
 އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން 

 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫން

 

 ަ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 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޯކައިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          8ގެ  16ފްޙާ: ސަ

ފޯމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 
 ހުށައެޅުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ުބިޑް ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ، ޔަޢުމިއްޔާ މާލިއްޔަތ
ޤަވާއިދުގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން 

ންނަމަވެސް ނިންމުންތައް ނެތްކަން އެހެ  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

  13)ނަންބަރު: 2018މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ-

K/CIR/2018/01 ްގައިވާ "ބިޑް ކޮމެޓީ 2(ގެ އެނެކްސ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބިޑް 14ހިންގާ އުޞޫލު"ގެ 

 މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުގެ، ކޮމެޓީގެ ޔަޢުމިއްޔާ
ލިޔެ  ،ފޯމެޓަށް PR-01 ގައިވާ 3 ޖަދުވަލު ސަރކިޔުލަރގެ 

ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް  PR-05ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އަދި 
ބިޑްކޮމެޓީގެ ނިންމުންތައް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.
 

 

 ކައުންސިލުން ލިޔެކުއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން   .4.10

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

 .ެކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

  ޯ( 2021 -2017ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ) ކައިދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް ސުންގަޑިއަށް ފޮނުވާފައިނުވާކަންއެކުލަވާލާފައިވީ

  ީ( 2021 -2017)ޕްލޭން  ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ފޯކައިދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް ސުންގަޑިއަށް ފޮނުވާފައިނުވާކަންއެކުލަވާލާފައިވީ

  ެހައެއް( މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް  06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019ކައުންސިލްގ(
 /ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލ10ްޖުލައި  2019އެކުލަވާލައި 

 2018 ިގެ ކުރިން އަތޮޅު 10ޖަނަވަރީ  2019ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައ
 ހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާ

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

 ަފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވާކަން ނު  ޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިން ލާރައްޔިތުންނާއެކު ފެބުރުވަރީ މަހު ބާއްވ  

  ަޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ން ލާރައްޔިތުންނާއެކު ޖުލައި މަހު ބާއްވ  

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

 

 މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އުސޫލުތައް .4.11

 .ެކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

  ްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައިޗާރޓަރ ހަދައި، ސަރވިސް ޗާރޓަރ ކައުންސިލްގައި ސަރވިސ 
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 ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް ދިނުން  .4.12

 ްމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހެދުމާއި މަގުތައް ބެލެހެއްޓެ  މަގުތައ 

 ާމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ތެރި ގޮތެއްގައ ކުނި ނައްތާލައެކަށީގެންވާ ރައްކ 

 ުމުން ނުދާކަން ފާހަގެކުރެވުނެވެ.ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގަ ގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނަމަވެސްބެލެހެއްޓުމު  މަރާމާތުކޮށްބަނދަރ 

 ްރަށުގެ އެއްގަމު  ބައެއް ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވީނަމަވެސްޓުވުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުއ
 .ކުރެވެއެވެޓެމުން ނުދާކަން ފާހަގަ އްގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެތޮއްޓާއި ކަނޑުތޮށި 

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

 ްޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި  ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިނ
 ދެމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް  ގަމުން ދިޔަނަމަވެސްހިން

 ުމު ލިބޭނެ އިންތިޒާ  ޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތ
 ރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޤާއިމްކު

  ިއިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުތަކާއ 
 ދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް މުނިފޫހިފިލުވުމާބެ

  ްގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިނ
ށް ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަ

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު  ކުރެވިފައިވީނަމަވެސްހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން ބެލެއެހީ
 މުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހިންގަ

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

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

 މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ބެލެހެއްޓެ

 ިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ރަށުގައި ހިމެނޭ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބ
 މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވާނެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެބޭނުން

 ެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓ 

 ަފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުންދާކަން މާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސެޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމާއި ކަށުކ 

 ީމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓެ އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފ 

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

  ިރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއ
 މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބެލެހެއްޓެ

 ުފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސިމަގުމަތީގައި ފެން ހިންދުމަށް ހަދާފައިވާ ކާނުތައް ސާފުކ 

 ުމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓެ  ރޭގަނޑ 

 ްމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޓް ކޮންޓްރޯލްކުރަޕެސ 

 ުނިޒާމެއް ކޮށްދޭނެ ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރ
 ވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ޤާއިމްކުރެ 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޯކައިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          10ގެ  16ފްޙާ: ސަ

 ްމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  ޢާނ
 މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ތުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ ބެލެ މާރުކޭ

 ީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި  ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގުމަތީގައި މ
ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ 

ން އިންތިޒާމުކޮށް ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ
 މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބެލެހެއްޓެ

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

 ްގެމަތިން އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއ
ސްމީހުންނާއި، ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީ ރަށުގެ  ންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސްނަގައި ބެލެހެއްޓުމު ތަފާސްހިސާބު

ލިޔެ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި، އަދި އެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު 
 މުން ނުދާކަން ފާހަގެކުރެވެއެވެ.ބެލެހެއްޓެ

 

 ޓީމަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް  .4.13

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް ތަފްޞީލުމައްސަލައިގެ 
  ޯކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް  ކައިދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފ

 -2017އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން )
ނަމަވެސް ސުންގަޑިއަށް ( އެކުލަވާލާފައިވ2021ީ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ފޮނުވާފައިނުވާކަން

 ައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތ

 92( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ 

އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ 

ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން  ބައިވެރިވުމާއިއެކު 

ޢާއްމުކުރުމަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އި އެކުލަވާލަ

 އެލްޖީއޭއަށް ހިއްސާކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

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

ނަމަވެސް ސުންގަޑިއަށް ( އެކުލަވާލާފައިވ2021ީ
 ގަކުރެވުނެވެ.ފާހަ  ފޮނުވާފައިނުވާކަން

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 92( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ 

އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ 

ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ގެ ކައުންސިލް  ބައިވެރިވުމާއިއެކު 

އި ޢާއްމުކުރުމަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެކުލަވާލަ

 އެލްޖީއޭއަށް ހިއްސާކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

  ާރައްޔިތުންނާއެކު ފެބުރުވަރީ މަހު ބާއްވަން ލާޒިމުކުރ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި

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

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

. އަދި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޯކައިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          11ގެ  16ފްޙާ: ސަ

އެބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، 
 މާލީބަޔާނާއި އަދި އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށައެޅުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ެ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 

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

މުން މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަށް ސިފައަންނަ
ދާގޮތް ދެމަހުން އެއްމަހު ރައްޔިތުންނާއި 

 ހިއްސާކުރައްވަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ްކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހަދައި، ސަރވިސ

ވާކަން ނު ޗާރޓަރ ތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައި
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

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

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 24

އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި، ހަމަހަމަކަމާއި، އެކު 

ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ އިދާރީގޮތުން ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް 

އިމްކޮށްގެން ކަމުގައިވާތީ، އިދާރާގެ އިންޓާނަލް ޤާ

މަސަތްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށާއި، އިދާރާއިން 

، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް

ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި "ސާރވިސް 

 ޗާރޓަރ" ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްޞާކުރުމަށް 

 .ލަފާދެވުނެވެ 

  ުފެރީ މުންދާނަމަވެސް ބެލެހެއްޓެ  މަރާމާތުކޮށް ބަނދަރ
 މުން ނުދާކަން ފާހަގެކުރެވުނެވެ.ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގަ

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 24ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 
މަރާމާތުކޮށް ބަނދަރު )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

މުގެ ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގުއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި
 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުނ
 ބައެއް ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވީނަމަވެސް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

ށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ރަ
 .އެޓެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެބެލެހެ

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

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 
ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަނޑު 

މުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓު
 ލަފާދެވުނެވެ.

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

 މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެ

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

މަތިން، ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަށް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނު

 ލަފާދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޯކައިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          12ގެ  16ފްޙާ: ސަ

  ްޕްރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިނ
ދެމުން ނުގެންދާކަން ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

 ޚިދުމަތްތައް  ސްކޫލްގެ ޕްރީއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، 
 ދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގ
ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު 

ރެވިފައިނުވާކަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމްކު
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

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

 އިންތިޒާމު  ލިބޭނެ މަޢުލޫމާތު  އެކިއެކި ލައިބްރަރީން
 ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢ
މުން މަރުކަޒު ހިންގަރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ 

 ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

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

 ހިންގުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. މަރުކަޒު  ޚިދުމަތްދޭނެ
 ިރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހިނުވެ  ރަށުގައ

ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި، އަދި އެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ 
ލިޔެ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު 

 ރެވެއެވެ.މުން ނުދާކަން ފާހަގެކުބެލެހެއްޓެ

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

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

 ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
 

  



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޯކައިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          13ގެ  16ފްޙާ: ސަ

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

 ލަފާދިންގޮތްއިސްލާޙުކުރަން  މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު

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

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

 ބައިތައް ހިމަނައިގެން ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ައްޒަފާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް ނުވަތަ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވ
ގޮތައް ތްކުރާ މުވައްޒަފު އެއް މުވައްޒަފެއްޖެޓްގައި މަސައްކަބަ

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ުގެ )ނ(ގައި 11.16ޤަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތ
 ބަޖެޓް  ،މުވައްޒަފަކީ ބަލަހައްޓާ ބާޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  ސްޓޮކް

 މުވައްޒަފަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ  ނުވަތަ 
 ވެގެންނުވާނެކަމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ަތުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭފައިސާ އެކަށީގެންވާ މުއްދ
 ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި

  ެގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް  5.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ވަޤުތު އޮއްވާ އެކައުންޓަށް 

 ޖަމާކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
 ްކެތި ފޯނުން އަގުބަލާފައި ފަރާތުން އަގުބަލަންޖެހޭ ތަ ތިނ

 .ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ
  ެގައި 2ގެ 1ޖަދުވަލު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްއެއް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ 
)ނ(ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް  10.24އެޤަވާއިދުގެ 

   ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ތަކެތި ގަތުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
 ޭބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  މަޢުލޫމާތު ދީގެން ހިންގަންޖެހ

ންތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިނެތްކަން ދަޢުވަތު ދޭހިސާބުން ލިޔު
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެއިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދޭ ޚިދުމަތާއި މުދާ ހޯދުމުގައި ދަޢުލަތުގ
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 10މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 

 އަމަލުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
 ްފަރާތުން އަގުނުލިބޭތަކެތި އެނގޭގޮތަށް އޯޑަރު  ތިނ

  ޔެ ސޮއިކޮށްފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފޯރމްގައި ލި
  ެގައި 2ގެ 1ޖަދުވަލު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްއެއް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ 
ފައިވާ ގޮތަށް )ނ(ގައި ބަޔާންކުރެވި 10.24އެޤަވާއިދުގެ 

އަދި ހޯދަން   ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ތަކެތި ގަތުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
ބޭނުންވާ ތަކެތި/ޚިދުމަތް ލިބެންހުރީ އެންމެ ފަރާތަކުންނަމަ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 10.25ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 
"ސިންގަލް ސޯސް" ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އުޞޫލުން ތަކެތި/ޚިދުމަތް 

 ދުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ހޯ
 ާތަފްޞީލު އިރު ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ޚަރަދު  ހޯދަން ހުށައަޅ

އަދި އެފައިސާ  ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ހުށައަޅާފައި ނެތްކަން
 އެޑްވާންސްއަށް ދޫކޮށްފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެމާލިއްޔަތު  އެޑްވާންސްއަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ދައުލަތުގ 
ގައި ވާގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށާއި، އެމާއްދާގައި 6.24ޤަވާއިދުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން 
ލިބިގެންނުނީ އެޑްވާންސްއަށް ފައިސާ ޚަރަދުނުކުރުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.
 ިޖޫރީ ބާކީއާއި ފޮތާއި ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ތ  

 (1)ޖަދުވަލު 
 ުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 6.22 ޤަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތ

ގޮތަށް ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަމުން 
 ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޯކައިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          14ގެ  16ފްޙާ: ސަ

 ީން މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެޑްވާންސައް ޚަރަދުކުރުމަށް ތިޖޫރ
 ރުފިޔާ 94,329.66 ފަހަރެއްގެމަތިން 2 ޚިލާފަށް

 (1)ޖަދުވަލު  ނަގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެމާލިއްޔަތު  އެޑްވާންސްއަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ދައުލަތުގ 
ގައި ވާގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށާއި، އެމާއްދާގައި 6.24ޤަވާއިދުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން 
ރަދުނުކުރުމަށް ލިބިގެންނުނީ އެޑްވާންސްއަށް ފައިސާ ޚަ

ލަފާދެވުނެވެ. އަދި ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދަޢުލަތުގެ 
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް 10މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 

 އަމަލުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 

  



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ފޯކައިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          15ގެ  16ފްޙާ: ސަ

 1ޖަދުވަލު 

 

 ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް 

                

  ޖުމްލަ ތިޖޫރީގައި އައިޓަމް ތަކުގެ ފައިސާގެ    ނަގުދު ފައިސާ ތަފްޞިލްތިޖޫރީގައި ހުރި  

      

30,000.00  1000 30 
  ފައިސާ ( ގ1ެތިޖޫރީގައި ހުރި ބަޖެޓް )ޚަރަދު    

     

152,000.00  500 304 
 

      

  ފައިސާ ދައުލަތުގެ ޢަމްދަނީއަށް ނިސްަބްތވާ   17,345.00

      

33,900.00  100 339 
 

     

  ފައިސާ ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއަށް   394,949.48

      

26,750.00  50 535 
   

 އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހުރި 
  ފައިސާ

       

8,720.00  20 436 
  އަންހެނުން ކޮމެޓިގެ ފައިސާ    

       

3,230.00  10 323 
 

      

  މުދަލު ޒަކާތް   14,150.00

        

145.00  5 29 
 

       

  މި ހަފްތާގެ ބަލއިގަނެުވނު ޢަަދދު   4,602.00

        

-    2 0 
 

    

   އެޑްވާންސަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނެގުނު  (94,329.66)

        

-    1        

       

      ކުރީގެ ބައުރުފިޔާ  3,070.00

        

                      ބޭރުފައިސާ  616.80

      

      ޗެކުތަކުގެ ޖުމްލަ  84,784.56

  ފޮތުންދައްކާ ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދު   336,716.82     ޖުމްލަ   343,216.36   

  ފައިސާގެ ޢަދަދު އުނި/ އިތުރުވި   6,499.54         

 




