
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          2ގެ  15ފްޙާ: ސަ

 ކައުންސިލް ހިްނގުން  .1
  ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ަޤާވއިދު .1.1

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

 ްޓް އޮތޯރިޓީއިން ހުށައަޅުއްވާފައިޥާ އިސްލާޙުތައް ގެނެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ލޯކަލް ގަވަރމަނ 

 

  ކައުންސިލްގެ ާއއްމު ބަްއދަލުވުންތައް .1.2

  ެކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ބުދަ ދުވަސްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ. 

 2018 ްބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  52މަހުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ  ޑިސެމްބަރ 2018 ޖަނަވަރީއިނ
އާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ  38ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 20ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން  18

 2018 ްޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ  16ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  18މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވިފައިވާ  ޑިސެމްބަރ 2018 ޖަނަވަރީއިނ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ފާސްކުރައްވާފައިވާކަން 

  ާދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 2ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑ 

 .ެކައުންސިލުގެ އާއްމު އަދި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

  ްގެ ނިންމުންތައް އާއްމުކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލ 

 

ކައުންސިލްގެ ނިންުމްނތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޙަވާލުކުރުުމަގއި ޢަމަުލ ކުރަމުންެގންދާ  .1.3

 އުސޫލްތައް 

  ިއިންޓާނަލް މެމޯއިންކަން ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގައ 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

  ީވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު އިންތިޚާބުކުރެވިފައި ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ 

 

  ކައުންސިލަރުްނގެ ަޕރސަނަލް ަފއިލް ބެލެެހއްުޓްނ  .2.2

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްގައި ހިމެނިފައ 

  ްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ފައިލްތަކުގައިވާ ލިޔުންތަކުގައިވަނީ ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހާފައިކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލ 

 .ެފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެއް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 



 2019މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          3ގެ  15ފްޙާ: ސަ

 ލަާފދިން ގޮތް  މަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަންޓީ .2.3

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
 2018 ްމަހުގެ ނިޔަލަށް  ޑިސެމްބަރ 2018 ޖަނަވަރީއިނ

ބައްދަލުވުމުގެ  52ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ 
ކައުންސިލުން  ފުނަދޫތެރެއިން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

އާއްުމ  38ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 
ބައްދަލުވުންކަން  18ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ 

 20ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން 
 ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ

 115( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ޖަލްސާ  1ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން 

 ބޭއްވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 

  ްކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށ
ވާކަން ނު އިންތިޚާބުކުރެވިފައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ގަކުރެވުނެވެ.ފާހަ

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

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

މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 އިރުޝާދު ދެވުނެވެ.

ކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭ 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްގައި ހިމެނިފައި 

  ެކައުންސިލަރުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައި ކައުންސިލަރުންގ
ހުވައިގެ އިޤްރާރު، މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން، 

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

 ހިމެނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
ފައިލްތަކުގައިވާ ލިޔުންތަކުގައިވަނީ ކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހާފައި
 ިނަމްބަރ ޤަވާއިދު) ޤަވާއިދު  ސިވިލްސާވިސް ދިވެހ :

2014/R-311) ެމާއްދާގެ  ވަނަ  254 ބާބުގެ ވަނަ 26 ގ 
 މުވައްޒަފުންގެ  ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި( ށ)

 ތަރުތީބުން ތާރީޚް  ލިޔުންތަކުގައި އިލްގައިވާފަ ޕާރސަނަލް
 .ލަފާދެވުނެވެ  ގެންދިޔުމަށް ޖަހަމުން ނަންބަރު
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 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          4ގެ  15ފްޙާ: ސަ

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

  ެއޮނިގަނޑުގައިވާ ހުސް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގ 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނު

 

 ޙަވާލްކުެރވޭ މަސައްކަތްަތއް ބަލާ ސުޕަަވއިޒް ކުުރމުގެ ނިޒާމް  .3.2

  ްފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުޕަވައިޒަރުން އެނގޭކަނ 

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

 ލިޔެކިއުންތައް ހުަށހެުޅމާއި މައުޫލމާތު ދިުނާމއި ލިޔެކިއުންތައް ެބެލހެއްޓުން  .4
 ންގެ ހާޟިރީ ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފު .4.1

  ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ދިޔަނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބަލައްޓަމުނ 

  ްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާންތައް އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް  އެކުލަވާލާފައި ބައެއ 

 

 ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް .4.2

 ( ްކަނޑައެޅިފައ2019ިމުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓ ) ުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނ 

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

 2018ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައި މުއްދަތުގައި މާކްސް ދީފައ 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީތައް .4.3

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

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން  .4.4

 ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީޗުއްޓީރެކޯޑް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުނ 

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލާފައ 

 ީދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުންރަސްމ 

  ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

 ެކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ. 



 2019މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          5ގެ  15ފްޙާ: ސަ

 .ެނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްއިދާރާ ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 .ެދުވަހު ޔަޢުމިއްޔާ ތައްޔާރުކޮށް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން  ކައުންސިލަރުންނާއި .4.5

  ެވަގުތީ އަދި ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރސަނަލް ފައިލް އެކުލަވާލާ ވަކިން ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޮންމ 
ފައިލަކަށް ނަންބަރެއް )ރިކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު( ދީފައިވާކަމާއި، ފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

 ން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުންދާކަބަލަހައްޓަ

  ްމިގޮތުން ސަލާމް ފޯމްތަކާއި،  ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނެތްމުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައ
 މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި މުޙިއްމު އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ބެލެހެއްޓުން ސްޓޮކް  .4.6

 .ެސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަ ތަކެތި ހުންނަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫން ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެނ 

 ަދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމުގެ އަސްލު ސްޓޮކް ރެކޯޑް ބަލ 

 .ެސްޓޮކަށް ބޭނުންވާތަކެތި އޯޑަރުކުރަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ާވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ސްޓޮކް ބާކީފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި ސްޓޮކާއި ދިމ 

 

 ބެލެހެއްޓުން ހަރުމުދާ  .4.7

 ީފާހަގަކުރެވުނެވެ.އެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރ 

  ްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖަހާފައިބައެއ 

 ެކަން ނޫން  އްގޮތަށްހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުނ 

 ާވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގައި ޖަހާފައިވާ އިންވެންޓްރީ ނަންބަރާއި ދިމ 

 

 ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން  ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި ކޮމެޓީތަކުގެ .4.8

 .ެބިޑް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަމާއި، ބިޑްކޮމެޓީ އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

  ްތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ބިޑް ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ، ޔަޢުމިއްޔާ އަދި ނިންމުންތައް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .ެބިޑް ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 



 2019މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          6ގެ  15ފްޙާ: ސަ

 

 ޓީމަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް  .4.9

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް  މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު 
 ެއިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ހުސް  ކައުންސިލްގ

މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން 
ވާކަން ނު  އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

  ްއޮނިގަނޑުގައިވާ ޢަދަދަށް މުވައްޒަފުން ހޯދެވުމަށ
ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅުއްވައިގެން 

 ލަފާދެވުނެވެ.މަސައްކަތްކުރުމަށް 

  ްސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުނ
ދުވަހަށް ބަލާ ސުޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު އެކުލަވާލާފައި

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

 އިދާރާގެ  މަތިން މަޝްވަރާގެ  ގެ ރައީސް ކައުންސިލްގެ
 ސްޕަވައިޒްކޮށް  ދުވަހަށް  ދުވަހުން މަސައްކަތްތައް

 މަސްޢޫލިއްޔަތު  މިކަމުގެ  ،ކުރުމަށާއި ކޯރޑިނޭޓް
( 2010/7 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ފަރާތަކީ އަދާކުރަންޖެހޭ

 ވެރިޔާގެ  ޒިންމާދާރު  ވާގޮތުން  މާއްދާގައި ވަނަ  129 ގެ
 މަޝްވަރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ވާތީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި

 ނިޒާމެއް ކޯޑިނޭޝަން  އިދާރާގައި  މަތިން
 ދުވަހަށް  ދުވަހުން  މަސައްކަތްތައް ،ޤާއިމްކުރުމަށާއި

 ޤާއިމްކުރުމަށް  ނިޒާމެއް  ސުޕަވައިޒްކުރެވޭނެ
  .ލަފާދެވުނެވެ 

 ަދިޔަނަމަވެސް އްޓަމުން ހަމުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބަލ
ދާކަން ނުހާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްގެންދިއުމަށާއި   މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބަލައްޓަމުނ 
ގެންދިއުމަށް ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން 

 ލަފާދެވުނެވެ.

 
  ްމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާންތައް އަދި ވަޒީފާގެ ބައެއ

ވާކަން ނު އެއްބަސްވުންތައް  އެކުލަވާލާފައި
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

މަތީން އިދާރާގާއި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ 
މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލުމަށާއި، 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތީން  83އެޤަވާއިދުގެ 
 ލުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ވަޒީފާބަޔާންތައް އެކުލަވާ 

 ( ްކަނޑައެޅިފައ2019ިމުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓ ) 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

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

އާއި ދެމެދު މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ 10ރީ ފެބްރުއަ
މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި 
އެމަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ޓާގެޓް ކަނޑައަޅައި 
މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާ ފޯމްގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުވުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.



 2019މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          7ގެ  15ފްޙާ: ސަ

 2019 ުވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތ
ވާކަން ނު  ދެބައިވުމުން ރިވުއު ކުރެވިފައި

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ުސިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތ
ވަނަ 8ފެންވަރުބެލުމާއިބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގެ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަސައްކަތުގެ 
ގެ 10ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން އޮގަސްޓް 

ކުރިން މުވައްޒަފާއި މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތު 
ފެންވަރުބަލާ ފޯމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ 
އެބަދަލެއް ގެނައުމަށާއި، މިގޮތުން މަސައްކަތްތަކާއި 
ޓާގެޓްތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.
 2018ައި ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލ

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  މުއްދަތުގައި މާކްސް ދީފައި
  ުސިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތ

ވަނަ 8ފެންވަރުބެލުމާއިބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގެ 
އާއި 20މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޖަނަވަރީ 

ކަތު އާއި ދެމެދު މުވައްޒަފުގެ މަސައ10ްފެބްރުއަރީ 
 ފެންވަރުބަލައި މާކްސް ދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ް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(  253 އެޤަވާއިދުގެރަޖިސްޓްރީ 

ގެން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައި

ބަލަހައްޓަމުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ޤަވާއިދުން  އެކުލަވާލައި

 ލަފާދެވުނެވެ. މަށްގެންދިޔު

  ްކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީޗުއްޓީރެކޯޑ
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން

 ިއަހަރީޗުއްޓީރެކޯޑް  މުވައްޒަފުންގެ ކައުންސިލަރުންނާއ 
ލަހައްޓަމުން ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަ ތައްޔާރުކޮށް 

 ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ީކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓ

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލާފައި
  ިއިދާރާއިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ މެދު ނުކެނޑ

އުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ދެވޭނެގޮތަށް ރާވައި ކަ
އި ޝެޑިއުލްއަށް ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލާ  އަހަރީ ޗުއްޓީ 

 އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ްރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑ

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

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

އަދި  ގޮތަށް ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް 

ބެލެހެއްޓުމަށް  ހުސްވަޤުތައް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް 

 ލަފާދެވުނެވެ.

  ާރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދ
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން

 ިމްބަރ: )ޤަވާއިދު ނަވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު ދ

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

އަދި  ގޮތަށް ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް 



 2019މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          8ގެ  15ފްޙާ: ސަ

ބެލެހެއްޓުމަށް  ހުސްވަޤުތައް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް 

 ލަފާދެވުނެވެ.

  ޭމުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހުންނަންޖެހ
މިގޮތުން  ވެ.ކަން ފާހަގަކުރެވުނެ ނެތް ލިޔެކިޔުންތައް 

ސަލާމް ފޯމްތަކާއި، މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި 
މުޙިއްމު އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ނެތްކަން 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  :ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ

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

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް 

ވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހިމެނުމަށާއި، މު

އެމާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 

މުވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް ފައިލްގައިވާ ލިޔުންތަކުގައި 

ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަމުން ގެންދިޔުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.

 ްއެދޭ ފޯމް  ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށ
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫން  ހުށަހަޅައިގެން 

 ަވަނަ ބާބުގެ  11 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެދ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން ސްޓޮކުން  11.16

( ގައިވާ MG/PC01ތަކެތި ނެގުމަށް އެޤަވާއިދުގެ )

ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް 

 މަށް ލަފާދެވުނެވެ.ބޭނުންކުރު

  ްމުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމުގެ އަސްލު ސްޓޮކް ރެކޯޑ
 ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން

 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 ަވަނަ ބާބުގެ  11 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެދ

 ގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން މުދާ  11.16

 ރެކޯޑް  ސްޓޮކް ،އަސްލު ފޯމުގެ  އެދޭ ލިބިގަތުމަށް 

ބަލަހައްޓަމުން  ފައިލްކޮށް  މުވައްޒަފު  ބަލަހައްޓާ 

 ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ާސްޓޮކް ބާކީފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި ސްޓޮކާއި ދިމ 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 ައުލަތުގެ ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާ ތަނެތި ހޯދުމުގައި ދ

ގެ  11.16ވަނަ ބާބުގެ  11 ޤަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު 

ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ސްޓޮކަށް 11.20)ހ( އަދި 

ގެނެވޭ ތަކެތީގެ ރެކޯޑާއި ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރެވޭ 

ގޮތުގެ ރެކޯޑު ފޮތެއްގައި ލިޔެގެން ނުވަތަ ބިންކާޑުގައި 

ނުވަތަ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް 

ކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ބޭނުންކޮށްގެން ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް 

 (MG/PC04ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. )ނަމޫނާ: 

  ްހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖަހާފައިބައެއ 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 ަވަނަ ބާބުގެ  11 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެދ
ގައި ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ 1ގެ )ބ(ގެ  11.03

ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖެހުމަށް 
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ްހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި ބަލަހައްޓަމުނ
 ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް 

 .ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެނޫން

 ަވަނަ ބާބުގެ  11 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެދ
ގެ )ހ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެޤަވާއިދުގެ  11.03

MG/PR01  ްފޯމްގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށ



 2019މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          9ގެ  15ފްޙާ: ސަ

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް 
 ލަފާދެވުނެވެ.

 ުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމ
 ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 ަވަނަ ބާބުގައި  11 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެދ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް 
 ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް 

  ެރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގައި ޖަހާފައިވާ  ހަރުމުދަލުގ
ވާކަން ނު  އިންވެންޓްރީ ނަންބަރާއި ދިމާ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ަވަނަ ބާބުގެ  11 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެދ
ގެ )ހ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެޤަވާއިދުގެ  11.03

MG/PR01  ްފޯމްގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށ
ން ގެންދިއުމަށާއި، އަދި ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމު

ގައި ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ 1ގެ )ބ(ގެ  11.03
ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖެހުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.
 

 

 ކައުންސިލުން ލިޔެކުއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން   .4.10

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

  ެތޮޅު ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ގެ ކުރިން ފާސްކޮށް އ15ަޖަނަވަރީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް 2019ކައުންސިލްގ
 އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައ 

 ްއި ( އެކުލަވާލ2021ަ -2017ލޭން )މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕ
 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ދެވިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް ހުށައަޅާ

 ( ް2021 -2017މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނ )
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކަންފައިވާ އި ދެވިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް ހުށައަޅާއެކުލަވާލަ

  ެހައެއް( މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް  06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019ކައުންސިލްގ(
 ރެވުނެވެ.ގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކު 10ޖުލައި  2019އެކުލަވާލައި 

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

  ެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް  2019ށް ރުކޮ ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔ2018ާކައުންސިލްގ

 ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ަޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ން ލާރައްޔިތުންނާއެކު ފެބުރުވަރީ މަހު ބާއްވ  

  ަދަލުވުން ބޭއްވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޒިމުކުރާ ބައްން ލާރައްޔިތުންނާއެކު ޖުލައި މަހު ބާއްވ  

 ީދަވާފައި އާއްމުކުރައްވަމުން ގެން  ޤަވާއިދުން ހުކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަ ޓްސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލ
 ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 



 2019މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          10ގެ  15ފްޙާ: ސަ

 މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އުސޫލުތައް .4.11

 ަޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައި ވަކިވަކި  ކަށް އާއްމު އެސް.އޯ.ޕީއެއް އެކުލަވާލެވިފައިވީނަމަވެސްކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތ 
ރަށް އަހުލުވެރިވެފައި ނުވާކަން ވަ އަދި ހެދިފައިވާ އެސް.އޯޕީއަށް މުވައްޒަފުން އެކަށީގެންވާ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

 

 ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް ދިނުން  .4.12

 ްއެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  މުގެ ކަންކަން ހެދުމާއި މަގުތައް ބެލެހެއްޓު  މަގުތައ 

 ިމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކުނި ނައްތާލަ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައ 

  ަގަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިން  ލަހައްޓަމުން ދިޔަނަމަވެސްބަނދަރު ބ 

  ިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ފިޔަވަޅު އެޅިބައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައ
 މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.ގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓެރަށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ކަނޑުތޮށި  ނަމަވެސް

  ާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަރަންޓުއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ 
  ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނ

 މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގަ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ

 ުލިބޭނެ އިންތިޒާމު  ޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތ
 ރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޤާއިމްކު

 ްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިނ
 ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. ދިނުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަންހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް މުނިފޫހިފިލުވުމާބެ

  ެޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި ހިންގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގ
އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދި އެހީތެރިކަން 

ހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ދަ މީހުން ބެލެފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަ 
 ވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޤާއިމްކުރެ 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ބިނ
ރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެހި

ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ 
ކުގެ ރެކޯޑުތައް ތުން ހިންގާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތުތަޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން ބިންބިމާ ގުޅޭގޮ 

 ލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބަ

 ަށް ރަށުގައި ހިމެނޭ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއ
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުންދާވާނެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެބޭނުން

 ަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މިސްކިތްތައް ބ 

 ުފާހަގަކުރެވުނެވުނެވެ. ހަމަޖައްސަމުންދާކަންމާކެމީގެ ކަންކަން ކަށުކަ މުންދާކަމާއި،މުގެ ކަންކަން ކުރަޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓ 

 ީނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ށް މަސައްކަތްކުރެވެމުން ޓެމަކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއް އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފ 

  ިޤައުމީ  އިޙްތިފާލުތައް ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަދ
 އްވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބާ



 2019މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          11ގެ  15ފްޙާ: ސަ

  ިއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެމަގުމަތި ކުނިކަހައ
 ލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބަ

 ަޖައްސާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މަގުމަތީގައި ފެން ހިންދުމަށް ހަދާފައިވާ ކާނުތައް ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމ 

 މުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓު ރޭގަނ 

  ުރެވިފައި ކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުޢާންމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރ
 ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  ޢާންމު ދިވެހިރާއްޖޭގ
 ލަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ ބަޓުމާރުކޭ

 ުމުންދާކަން ކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވަޝަރުޢި ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްއަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިނ
ގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުން ރަށުގައިތަފާސްހިސާބި ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ުއަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި، ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރ 

 

 އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް ޓީމަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި  .4.13

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް  މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު 
  ެތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގ

 ޤަވާއިދުން  ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު ޓްރިޕޯ
 ގެންދަވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މުކުރައްވަމުންއާއް

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

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

މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަށް ސިފައަންނަމުން 
ދެމަހުން އެއްމަހު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރައްވަމުން ދާގޮތް 

 ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ަކަށް އާއްމު އެސް.އޯ.ޕީެއއް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތ

 ޚިދުމަތްތަކަށް ވަކިވަކި  އެކުލަވާލެވިފައިވީނަމަވެސް
ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި  ހަދާފައި ޕީ.އޯ.އެސް

ށް މުވައްޒަފުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެދިފައިވާ އެސް.އޯޕީއަ
 އަހުލުވެރިވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

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

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 24

ތުގައި، ހަމަހަމަކަމާއި، އެކު އެންމެ ފުރިހަމަގޮ 

ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ އިދާރީގޮތުން ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްކޮށްގެން ކަމުގައިވާތީ، އިދާރާގެ އިންޓާނަލް 

މަސަތްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށާއި، އިދާރާއިން 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެއް އުޞޫލަކުން 

ދިނުމަށްޓަކައި އެސް.އޯ.ޕީ އަވަސްކަމާއިއެކު ޚިދުމަތް 



 2019މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          12ގެ  15ފްޙާ: ސަ

ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުން އެ އެސް.އޯ.ޕީތަކަށް 

 އަހުލުވެރިކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ިސަރވިސް ޗާރޓަރ ހަދައި، ސަރވިސް  ކައުންސިލްގައ
ވާކަން ނު ޗާރޓަރތައް 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.

  ްބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައ  
އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުރެވެމުން ނުދާކަން 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

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

  ަހިންގަމުން ނުދާކަން  ދައިފެރީ ޓާރމިނަލް ހ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

މަރާމާތުކޮށް ބަނދަރު ފައިވާ ގޮތަށް )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށް 
މުގެ ޚިދުމަތް ބެލެހެއްޓުމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގު

 ދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ިޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކ

ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު 
ނުވާކަން ރެވިފައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމްކު 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

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

 އިންތިޒާމު  ލިބޭނެ  ލޫމާތު މަޢު  އެކިއެކި  ލައިބްރަރީން 
 ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢ
ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި 

 އެޅުމާއި  ޔަވަޅުގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފި
ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް  ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ އެފަދަ

ޙިމާޔަތްދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި 
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ 

ވިފައި ނުވާކަން މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

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

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

 އެހީއަށް  ޚާއްސަ މުސްކުޅިންނަށާއި މާއި ފޯރުކޮށްދިނު



 2019މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          13ގެ  15ފްޙާ: ސަ

 މީހުން  އެފަދަ  އެހީތެރިވެދީ މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ 
 ޤާއިމްކުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ނިޒާމެއް ބެލެހެއްޓޭނެ

  ިޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއ
ޓެމަށް މަސައްކަތްކުރެވެމުން ނުދާކަން ދެމެހެއް

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

 ތަންތަން  )ގ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އާސާރީ
ދެމެހެއްޓުމަށް  ދިރުވައި ކަންކަން ޤާފީޘަ ބެލެހެއްޓުމާއި

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ްމަގުމަތީގައި ފެން ހިންދުމަށް ހަދާފައިވާ ކާނުތައ

ޖައްސާފައިނުވާކަން ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

 ހިންދުމަށް  ފެން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަގުމަތީގައި
އިންތިޒާމް  ސާފުކުރެވޭނެ ކާނުތައް ހަދާފައިވާ

 ހަމަޖެއްސުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ެޢާންމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގ

ފޯރުކޮށްދޭނެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން 
 ރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނިޒާމެއް ޤާއިމްކު

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

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

ޤާއިމްކުމަށް  ނިޒާމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ އެހީތެރިކަން 
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ފިހާރަތަކާއ
ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި 

ތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ ޓު ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  ޢާންމު މާރުކޭ
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ލަމުން ނު ބަ

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

 ހޮޓާތަކާއި  ފިހާރަތަކާއި ،ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ
 ޢާންމު   ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި

ބެލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް  ހުރޭތޯ ކަންކަން މާރުކޭތުތަކުގެ
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ެރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި، ބިދޭސީންގ
އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ދަފްތަރު 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

 އުފަންވާ  )ހހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަލަށް
 ބެލެހެއްޓުމާއި  ރެކޯޑު މީހުންގެ މަރުވާ ކުދިންނާއި
 ގޮތެއްގެމަތިން  އަންގާ އިދާރާއިން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ

 އެސިޓީއެއްގެ ،ބެލެހެއްޓުމާއި ނަގައި ތަފާސްހިސާބި
 ،މީސްމީހުންނާއި ރަށްވެހިވެފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީގައި 
 އަދި  ،މީހުންނާއި ގެންދާ  ދިރިއުޅެމުން ރަށްވެހިނުވެ 
 ލިޔެ  ދަފްތަރު  ބިދޭސީންގެ ދިރިއުޅޭ އެސިޓީގައި

 ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
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 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          14ގެ  15ފްޙާ: ސަ

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

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް  މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު 
  ެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 97ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގ

ހުރިހާ ބައިތައް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި 
 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ  ހިމެނިފައިނުވާކަން

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
ނަ ވ97ަ ( ގ2010/7ެހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

މާއްދާގައިވާ ބައިތައް ހިމަނައިގެން ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމަށް 
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ްދުވަހު ފޮތުގެ ބައެއް ސަފްޙާތައް މަދުކަނ
 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ 

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

 ލަފާދެވުނެވެ.
  ިތިޖޫރީގެ ހަފްތާ ހިސާބު މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއ

އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ 
ވުމުގެ ކުރިން ފިނޭންސް ކައުންސިލް ބަންދު 

 .މިނިސްޓްރީއަށް ނުފޮނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ 

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

 ހިސާބު  ފައިސާގެ ހުރި  ބަހައްޓާފައި އޮފީހުގައި
 ބޭރު  ،ވަރާއި ހުރި ޗެކުން ،ދަދާއިއަ  ހުރި ނަގުދުފައިސާއިން)

( އަދަދު  ހުރި  ވަކީން  ވައްތަރެއް ކޮންމެ އޭގެ ،ހުރިނަމަ ފައިސާ
 އޮފީހުގެ  އިތުރަށް މުވައްޒަފުގެ ހަވާލުވެހުރި ތިޖޫރީއާއި ،ބަލައި
 އަދި  ،ގުނައި ފައިސާ ،ޗެކްކޮށް  އެހިސާބު މުވައްޒަފަކު އިސް

 ބަލައި  ރަނގަޅުތޯ އެހިސާބު މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ  އޮފީހުގެ 
ޗެކުކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި، އެމާއްދާގެ )ށ(ގައިވާ ގޮތުގެ 
މަތިން ތިޖޫރީ ބާކީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




