
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ގޮއިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          2ގެ  15ފްޙާ: 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

  ެވެ.ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ހުށައަޅުއްވާފައިޥާ އިސްލާޙުތައް ގެނެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނ 

 

  ކައުންސިލްގެ ާއއްމު ބަްއދަލުވުންތައް .1.2

 ިދުވަސްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ  އަންގާރަލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ކައުންސ. 

 2018  ްބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  52އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ  2019ނޮވެމްބަރއިނ
އާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ  45ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  ގޮއިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 5ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން  40

 2018  ްޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ  39ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  40މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވިފައިވާ އޮކްޓޯބަރ  2019ނޮވެމްބަރއިނ
 ފާސްކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ެކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފައިނުވާ ދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރައްވާ  2އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  4 ކައުންސިލްގ 

 ްމު އަދި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލުގެ އާއ 

 .ެކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް އާއްމުކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 

ކައުންސިލްގެ ނިންުމްނތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޙަވާލުކުރުުމަގއި ޢަމަުލ ކުރަމުންެގންދާ  .1.3

 އުސޫލްތައް 

  ާކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ންތްކަ ނެ  ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލެއް

 

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

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

 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ގޮއިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          3ގެ  15ފްޙާ: ސަ

  ކައުންސިލަރުްނގެ ަޕރސަނަލް ަފއިލް ބެލެެހއްުޓްނ  .2.2

  ެވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްގައި ހިމެނިފައިކައުންސިލަރުންގ 

 .ެކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައިވާ ލިޔުންތަކުގައިވަނީ ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

  ިވަޒީފާ ބަޔާނުގައި އަދި   ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ގެން ނުރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބަލަހައްޓަމުންން ވާލުކޮށްގެމުވައްޒަފަކާއި ޙަ  ފައިލްތައް ވަކ
 ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މަސައްކަތް

 

 މަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް ޓީ .2.3

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
  ްއޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް  2019ނޮވެމްބަރއިނ

ބައްދަލުވުމުގެ  52ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ 
ކައުންސިލުން  ގޮއިދޫތެރެއިން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

އާއްމު  45ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 
ބައްދަލުވުންކަން  40ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ 

 5ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން 
 ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 115( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ޖަލްސާ  1ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން 

 ބޭއްވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ެ2އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  4 ކައުންސިލްގ 
ކަން ފައިނުވާ ދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރައްވާ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

  ްލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ
 115( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

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

ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމަށާއި، ޤާނޫނު ނަމްބަރ 
ށް ހަފްތާއަކު ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަ 115ގެ  2010/7

 ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. 1މަދުވެގެން 
  ްކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލު 
ތްކަން ނެ ކުރަމުންގެންދާ ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލެއް

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ްދަލުވުންތަކުން ފާސްކުރާ ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައ

ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން އިދާރީ 

މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް 

 ގެންދިޔުމަށް އިރުޝާދު ދެވުނެވެ.

  ްކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށ
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް މެމްބަރުން 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު އިންތިޚާބުކުރެވިފައި

  ް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 ހިމަނަންޖެހ
ވާކަން ނު ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްގައި ހިމެނިފައި

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

  ެކައުންސިލަރުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައި ކައުންސިލަރުންގ
ހުވައިގެ އިޤްރާރު، މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން، 

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



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ގޮއިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          4ގެ  15ފްޙާ: ސަ

ޒިންމާފޯމްތައް ހިމެނުމަށާއި، އެކައުންސިލަރަކާއި ގުޅޭގޮތުން 
ކުރެވޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ރެކޯޑް ޕާސަނަލް ފައިލްގައި 

 ހިމެނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ިމުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެއް ފައިލްތައް ވަކ

ދާކަން ނުގެން ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބަލަހައްޓަމުން
އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ  އަދި ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ނުވާކަންވެސް  ހަވާލުކުރެވިފައިބަޔާނުގައި އެމަސައްކަތް 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެކި ވަ ބެލެހެއްޓުމަށް  ފައިލްތައް ޕާރސަނަލް މުވައްޒަފުންގ 
ޙަވާލުކޮށް އެމަސައްކަތް އެމުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ  މުވައްޒަފަކާއި 

 ތަނެއްގައި  ފަދަ ތަޅުލެވޭ  ބަޔާނުގައި ހިމަނައި، ފައިލްތައް
 ގެންދިއުމަށް  ބަލަހައްޓަމުން ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު

 .ލަފާދެވުނެވެ 
 

 

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

  ެއިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ހުސް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކައުންސިލްގ
، ވާ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރހިމެނިފައި އޮނިގަނޑުގައި ކައުންސިލްގެ  ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ޓީމުން ބެލިބެލުމުން

މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ، މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރގެ ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރ، އިކޮނޮމިކް
މަޤާމް ހަމަޖެހިފައިވާކަން  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ އަދި  އެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދަންނަވަފާއިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ޙަވާލްކުެރވޭ މަސައްކަތްަތއް ބަލާ ސުޕަަވއިޒް ކުުރމުގެ ނިޒާމް  .3.2

 .ެމުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުޕަވައިޒަރުން އެނގޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

  ްވާކަން ނުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާފައިސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލާ ސުޕަރވައިޒ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

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

 ްދާކަން ނު ތައްޔާރުކުރަމުން  އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ޔަނަމަވެސްގެ ޙާޟިރީ ބަލައްޓަމުން ދިމުވައްޒަފުނ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާންތައް އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް  އެކުލަވާލާފައ 

  



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ގޮއިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          5ގެ  15ފްޙާ: ސަ

 ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް .4.2

 ( ްކަނޑައެޅިފައ2019ިމުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓ )ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވާކަން ނ 

 2019ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން ރިވުއު ކުރެވިފައ 

 2018.ެވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައި މުއްދަތުގައި މާކްސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީތައް .4.3

 ީހުގައި މިވަގުތު ތިބި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން އުޅެފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ވަގުތީ އޮފ
 މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން  .4.4

  ެއަހަރީޗުއްޓީރެކޯޑް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގ  

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލާފައ 

 ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

 ަދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން ރ 

 .ެކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްއިދާރާ ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން  ކައުންސިލަރުންނާއި .4.5

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

 ބަލަހައްޓަމުންދާކަމާއި، ފައިލްގައިވާ ލިއުންތަކުގައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނެތްޔުންތައް ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިމުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައ 

 

 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .4.6

 .ެސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަ ތަކެތި ހުންނަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 .ެސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

  ާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމުގެ އަސްލު ސްޓޮކް ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުދ 

 .ެސްޓޮކަށް ބޭނުންވާތަކެތި އޯޑަރުކުރަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ާވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުސްޓޮކް ބާކީފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި ސްޓޮކާއި ދިމ 

 ެސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމަށްފަހު ތަކެތި ލިބުނުކަަމށް ސޮއި ނުކުރުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ. 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ގޮއިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          6ގެ  15ފްޙާ: ސަ

 ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުން  .4.7

 .ެހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ިފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވާކަން ނުހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖަހާފައ 

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

  ްގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުނ 

  ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ހަރުމުދަލުގައި ޖަހާފައިވާ އިންވެންޓްރީ ނަންބަރާއި ދިމާރަޖިސްޓްރީއާއ 

 

 ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން  .4.8

 ޮކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫ ބިޑްކޮމެޓީ އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން، ވީނަމަވެސްމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައި ބިޑް ކ 

  ްބިޑް ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ، ޔަޢުމިއްޔާ އަދި ނިންމުންތައް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަނ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .ެބިޑް ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ާރު.އެމްޑީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އެޗް.އ 

 ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ނުކުރެވޭކަން  އެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ، ޔަޢުމިއްޔާ އަދި ނިންމުންތައް  ތައްޔާރ 

 ުނެވެ.އެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވ  

 

 ޓީމަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް  .4.9

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
  ްސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށ

ވާކަން ނު ބަލާ ސުޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާފައި
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

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

 އިދާރާގެ  މަތިން މަޝްވަރާގެ ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ
 ކޯރޑިނޭޓް  ސްޕަވައިޒްކޮށް ދުވަހަށް  ދުވަހުން މަސައްކަތްތައް

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

 ވާތީ  ޒިންމާއެއްކަމުގައި ވެރިޔާގެ ޒިންމާދާރު ވާގޮތުން
 ކޯޑިނޭޝަން  އިދާރާގައި މަތިން މަޝްވަރާގެ ކައުންސިލްގެ

 ދުވަހަށް  ދުވަހުން މަސައްކަތްތައް ،ޤާއިމްކުރުމަށާއި ނިޒާމެއް
  .ލަފާދެވުނެވެ  ޤާއިމްކުރުމަށް ނިޒާމެއް ސުޕަވައިޒްކުރެވޭނެ

  ިހާޟިރީ  ޔަނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބަލައްޓަމުން ދ
ދާކަން ނު ތައްޔާރުކުރަމުން  އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ރިޕޯޓް

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްހާޟިރީ  ގެންދިއުމަށާއި  މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބަލައްޓަމުނ
 ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ގޮއިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          7ގެ  15ފްޙާ: ސަ

  ެމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާންތައް އަދި ވަޒީފާގ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު އެއްބަސްވުންތައް  އެކުލަވާލާފައި

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

ރައްވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ އިދާރާގާއި މަސައްކަތްކު 
ވަނަ  83ބަޔާންތައް އެކުލަވާލުމަށާއި، އެޤަވާއިދުގެ 

 ވާގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް މާއްދާގައި 
 އެކުލަވާލުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ( ްކަނޑައެޅިފައ2019ިމުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓ )ުވާކަން ނ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

  ްސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ދިވެހި ސިވިލ
ވަނަ 8ފެންވަރުބެލުމާއިބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގެ 
އާއި 20މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޖަނަވަރީ 

އާއި ދެމެދު މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު 10ފެބްރުއަރީ 
މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި އެމަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް 

ގެޓް ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާ ފޯމްގައި ލިޔެ ޓާ
 ސޮއިކުރުވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

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

 

  ުސިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތ
ވަނަ 8ފެންވަރުބެލުމާއިބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގެ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 
ގެ ކުރިން 10ބަލާ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން އޮގަސްޓް 

މުވައްޒަފާއި މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާ ފޯމަށް 
އުމަށާއި، މިގޮތުން ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެބަދަލެއް ގެނަ

މަސައްކަތްތަކާއި ޓާގެޓްތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ފޯމުގައި ލިޔެ 
 ސޮއިކުރުމަށް 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.

  ާރެކޯޑް  ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދ
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ބަލަހައްޓަމުން

 

 ިޤަވާއިދު ނަމްބަރ: ވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު ދ(

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

އަދި  ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް

 ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ހުސްވަޤުތައް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް

  ާރެކޯޑް ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދ
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ބަލަހައްޓަމުން

 

 ިޤަވާއިދު ނަމްބަރ: ވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު ދ(

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

އަދި  ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް

 ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ހުސްވަޤުތައް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް

  ެނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްއިދާރާ ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގ
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން

 

 ިނަމްބަރ ޤަވާއިދު ) ޤަވާއިދު  ސިވިލްސާވިސް ދިވެހ :

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

ވާ ގޮތުގެމަތިން ގައިކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދު 

ރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ގޮއިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          8ގެ  15ފްޙާ: ސަ

އަދި ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ 

ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް އެކުލަވާލައި ހުއްދައަށްއެދޭ ފޮތް 

 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ޭމުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހުންނަންޖެހ
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނެތް ލިޔެކިޔުންތައް 

  :ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ

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

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް މުވައްޒަފުންގެ 

ލްތަކުގައި ހިމެނުމަށާއި، އެމާއްދާގެ )ބ( ގައި ޕާރސަނަލް ފައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް 

ފައިލްގައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު 

 ޖަހަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ާވާކަން ނު ސްޓޮކް ބާކީފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި ސްޓޮކާއި ދިމ
 ނެވެ.ފާހަގަކުރެވު

 

 ަ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) 

 ިވާކަން ނުހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖަހާފައ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

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

 އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖެހުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ްހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުނ

 ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 

 ަވަނަ ބާބުގައި  11 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ދ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް 
 ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.އަޕްޑޭޓް

  ީރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގައި ޖަހާފައިވާ އިންވެންޓްރ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވާކަން ނު ނަންބަރާއި ދިމާ

 

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

ފޯމްގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުން 
ގައި ގައި ވާގޮތުގެ 1ގެ )ބ(ގެ  11.03ގެންދިއުމަށާއި، އަދި 
ދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖެހުމަށް މަތިން ހުރިހާ ހަރުމު

 ލަފާދެވުނެވެ.
 ޮބިޑްކޮމެޓީ ، ނަމަވެސްމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވީ ބިޑް ކ

އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިންނޫކަން 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ަގައި ވާގޮތަށް ބިޑް 10.13 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެދ
ކޮމެޓީއަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރުމަށް މާލިއްޔަތާއިބެހޭ 

ގެ (K/CIR/2018/01-13)ނަންބަރު: 2018ސަރކިއުލަރ 
ފޯމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  PR-07ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން 3

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށައެޅުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ގޮއިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          9ގެ  15ފްޙާ: ސަ

 
  ީކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ، ޔަޢުމިއްޔާ އަދި އެޗް.އާރު.އެމްޑ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ނުކުރެވޭކަންނިންމުންތައް  ތައްޔާރު 

 

  :ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ
2014/R-311)  ެވަނަ )ރ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 43ގ

ގޮތުގެ މަތީން ކޮމެޓީގެ ޔަޢުމިއްޔާތައް އެކުލަވާލުމަށާއި، 
ފާސްކުރުމަށާއި އަދި ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތަށް ޔަޢުމިއްޔާތައް 

 ތައްޔާކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
 

 

 ކައުންސިލުން ލިޔެކުއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން   .4.10

  ެތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލް/ލޯކަލް ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު 2019ކައުންސިލްގ

 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

 ްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓ 

  ީ( 2021 -2017ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ) ގޮއިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މާއެކު ސުންގަޑިއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަންއެކުލަވާލާފައި ވު

  ީ( 2021 -2017ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ) ގޮއިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މާއެކު ސުންގަޑިއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެކުލަވާލާފައިވު

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

 ަޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ން ލާރައްޔިތުންނާއެކު ފެބުރުވަރީ މަހު ބާއްވ  

  ަޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ން ލާރައްޔިތުންނާއެކު ޖުލައި މަހު ބާއްވ  

 ީވާކަން ދަ ގެން ނުކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އާއްމުކުރައްވަމުން  ޓްގޮތުގެ ރިޕޯ ސިފަ އަންނަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އުސޫލުތައް .4.11

 .ެކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފައިނު ސް ޗާރޓަރ ހަދައިކައުންސިލްގައި ސަރވ 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ގޮއިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          10ގެ  15ފްޙާ: ސަ

 ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް ދިނުން  .4.12

 ްލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހެދުމާއި މަގުތައް ބަ  މަގުތައ 

 ިމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކުނި ނައްތާލަ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައ 

 ަގުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިން  ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދިލަހައްޓަމުންދާކަން ބަނދަރު ބ 

  ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއ
 އްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ލަހަ ތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބަކަނޑު

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

 ީބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ  ނުގެންދިޔަނަމަވެސް  މުން ޚިދުމަތްތައް ދެސްކޫލްގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރ
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ންމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގައަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމު 

  ުލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތ
 ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޤާއިމް

  ިއިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުތަކާއ 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުންދާކަން ކޮށްދެމުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރު 

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

ލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން ބެ
 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ވިފައި ނުވާ ޤާއިމްކުރު 

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

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

 ލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ބަ

  ްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ރަށުގައި ހިމެނޭ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއ
 މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ވާނެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެބޭނުން

 ަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މިސްކިތްތައް ބ 

 ަޖައްސަމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަ  ނަމަވެސްލަހައްޓަމުން ދިޔަޤަބުރުސްތާނު ބ 

 ީމަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކަންކަން ދިރުވައި ދަ އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފ 

  ިޤައުމީ  އިޙްތިފާލުތައް ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަދ
 ންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އްވަމުބާ

 ަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރ
 ލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ބަ

 ުލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މަގުމަތި ދިއްލައި ބަ  ރޭގަނޑ 

 ްމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުގެ ކޮންޓްރޯލްކުރު ޕެސްޓ 

 ޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފ
 ވިފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޤާއިމްކުރެ 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ގޮއިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          11ގެ  15ފްޙާ: ސަ

 ާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  ޢާންމު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ
 ލަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ތުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ ބަމާރުކޭ

  ިއިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި  ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއ
ޢާންމުންގެ އަތުން  ލަހައްޓަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް ން އިންތިޒާމުކޮށް ބަޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި

ރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާ
 ލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ން އިންތިޒާމުކޮށް ބަ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި 

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

  ްއަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިނ
އެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ  ތަފާސްހިސާބި ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، އެސިޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި 

ގެ މައުލޫމާތު ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުން  ލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގެކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސްފްތަރު ލިޔެ ބަންގެ ދަބިދޭސީ
 ބެލެހެއްޓިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ޓީމަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް  .4.13

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
  ީސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލ

ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އާއްމުކުރައްވަމުން  ޓްރިޕޯ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ދަގެން ނު

 

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

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

މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަށް ސިފައަންނަމުން 
ދާގޮތް ދެމަހުން އެއްމަހު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރައްވަމުން 

 ވެ.ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެ 
  ިނުވާކަން ފައިކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހަދައ

 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 

ޤާއިމްކޮށްގެން ކަމުގައިވާތީ، އިދާރާގެ އިންޓާނަލް 

މަސަތްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށާއި، އިދާރާއިން 

ދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް، ޚި

ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި "ސާރވިސް 

ޗާރޓަރ" ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްޞާކުރުމަށް  

 ލަފާދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ގޮއިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          12ގެ  15ފްޙާ: ސަ

  ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިނ
ގެ ނިޒާމުފަދަ ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާ 

މުން ނުދާކަން ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ް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

ނުގެންދާކަން  މުންސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދެ
 ވުނެވެ.ފާހަގަކުރެ 

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

 ޚިދުމަތްތައް  ސްކޫލްގެ ޕްރީއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، 
 ދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ުލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ޢާންމ
ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު 

ކުރެވިފައިނުވާކަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމް
 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 މަޢުލޫމާތު  އެކިއެކި ލައިބްރަރީން
 ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢ
ގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ރައްކާތެރިކަމު

ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި 
އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް 
ޙިމާޔަތްދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި 

ފަދަ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ
ކަން ވިފައި ނުވާ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރު

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 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 

 ބޭނުންވާ  ށްއެހީއަ ޚާއްސަ މުސްކުޅިންނަށާއި މާއިފޯރުކޮށްދިނު
 ނިޒާމެއް  ބެލެހެއްޓޭނެ މީހުން  އެފަދަ  އެހީތެރިވެދީ  މީހުންނަށް

 ޤާއިމްކުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
 ަޖައްސަމުންނުދާކަން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 24ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 
 ކަންކަން  )ލ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަށުކަމާކެމީގެ 

 މުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ހަމަޖައްސަ
 ުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރ

 ގެންދެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

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

)ޒ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ގޮއިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          13ގެ  15ފްޙާ: ސަ

  ްދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޢާންމު ފަރުދުންނަށ
ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ 

 .ވިފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެ 

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

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

ޤާއިމްކުމަށް  ނިޒާމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ އެހީތެރިކަން
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ިމަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައ
އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި  
ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ 

ލަހައްޓަމުން ނުގެންދާކަން ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބަ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

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

 މީހުން  ގޮތަށް މަގުމަތީގައި)ޕ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 އެއްޗެއްސާއި  އިންޖީނުލީ މަގުމަތީގައި ހިނގައިއުޅުމާއި
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަންކަން ދުއްވުމުގެ  އެއްޗެތި އިންޖީނުނުލާ

 ށް ބެލެހެއްޓުމަ  އިންތިޒާމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ެމައުލޫމާތު  މީހުންގެ ގެންދާ  ދިރިއުޅެމުން ރަށްވެހިނުވ 
 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ ބެލެހެއްޓިފައިނުވާކަން

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

 ރަށްވެހިނުވެ ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް )ހހ
ބެލެހެއްޓުމުގެ  ލިޔެ ދަފްތަރު މީހުންގެ  ގެންދާ ދިރިއުޅެމުން

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
 

 

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

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
 ިނުވާކަން ންޓްކޮށް ފައިލްކޮށް ފައި ދުވަހު ފޮތް  ޕްރ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
  ެގައި ބުނެފައިވާ )ހ(  5.08ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ

ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ގޮތަށް ކައުންސިލަށް 
 ލަފާދެވުނެވެ.

 ުވަހުފޮތުގައި ސޮއިތަށްހަމަނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ދ   ެގައި ބުނެފައިވާ )ހ(  5.08ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ގޮތަށް ކައުންސިލަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.
 ޮފައިނުވާފައިސާ ތިޖޫރީއަށްތުގައި ހިމެނި ދުވަހުފ 

 ވައްދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 ެ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)



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  ގޮއިދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          14ގެ  15ފްޙާ: ސަ

ދުވަހު ފޮތުގައި ނުހިމެނޭ ފައިސާ  ބެލެހެއްޓުމަށާއި،  ފޮތް
 ތިޖޫރީއަށް ނުވެއްދުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ަރާތުގެ ކޯޓޭސަން ހަމަވެފައިނެތްކަން ވައުޗަރުތަކުގަ ތިންފ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެގައި 2ގެ 1ޖަދުވަލު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
ރޮކިއުމަންޓްއެއް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދުގެ ޕް

)ނ(ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް  10.24އެޤަވާއިދުގެ 
 ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ތަކެތި ގަތުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ެނެތްކަން  އްވައުޗަރުތަކުގައި މުދަލާއި ހިދުމަތަށް އެދޭފޯމުބައ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ެގައި 2 ގެ (ށ) ގ6.07ެ ޤަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެމާއްދާގައި މަތީން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ބެހެއްޓުމަށް  އެއްކޮށްފައި ވައުޗަރާއި  ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިހާ
 .ލަފާދެވުނެވެ

 ައުޗަރުތަކުގައި އޯޑަރު ފޯމުނެތްކަން ބައެއް ވ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ެގައި 2 ގެ (ށ) ގ6.07ެ ޤަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެމާއްދާގައި މަތީން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ބެހެއްޓުމަށް  އެއްކޮށްފައި ވައުޗަރާއި  ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިހާ
 .ލަފާދެވުނެވެ

 ުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ދައ
ގެ ފަހުން ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަން 2018ނޮވެމްބަރ 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

 ޖަމާކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
 ްރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓިފައިނެތްކަން ކެންސަލް ޗެކ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
  ްރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލައި އަޕްޑޭޓްކޮށް ކެންސަލް ޗެކ

 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ުގެ ވައުޗަރުތަކުގައި ސޮއި ހަމަނުކޮށް ފައިސާ 1ޙަރަދ
ވައުޗަރާ އެޓޭޗްކޮށްފައި  ހަރދުކޮށްފައި ހުރުމާއެކު ޑޮކިމެންޓް

 ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

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

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައ2ި ގެ(ށ) ގ6.07ެ ޤަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު
 ލިޔެކިޔުންތައް  ހުރިހާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެމާއްދާގައި މަތީން  ގޮތުގެ

 .ލަފާދެވުނެވެ ބެހެއްޓުމަށް އެއްކޮށްފައި ވައުޗަރާއި
  ްހަދާފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕްލޭނ   ެވާގޮތުގެ ގައި  ގެ )ހ(10.21ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ

(ގެ K-CIR-2018-01-13 މާލިއްޔަތު ސަރކިއުލަރ ) މަތީން
ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް  PR-09ގައިވާ 11ޖަދުލު 

އެސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ފޮނުވުމަށް 
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ުބަޖެޓް އަދި ސްޓޮކުގެ މަސައްކަތް އެއްމުވައްޒަފަކ
 ކުރާކަންފާހަގަކުރެވެއެވެ.

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

 މުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ ނުވަތަ ބަޖެޓް
 ވެގެންނުވާނެކަމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 

 




