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ނ
ނގު ް
 .1ކައުންސިލް ހި ް
ވއިދު
ޤ ާ
ނގާ ަ
 .1.1ކައުންސިލްގެ ހި ް


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



ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ހުށައަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާޙުތައް ގެނެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އދަލުވުންތައް
އއްމު ބަ ް
 .1.2ކައުންސިލްގެ ާ


ކައުން ސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ބުދަ ދުވަސްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



 2018ނޮވެމްބަރއިން  2019އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ  52ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމް ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  48އާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި ،ބޭއްވިފައިވަނީ
 35ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން  13ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ކައުންސިލްގެ  11އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  2ދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރައްވާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ކައުންސިލުގެ އާއްމު އަދި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ގންދާ
ލ ކުރަމުން ެ
ގއި ޢަމަ ު
މ ަ
ނތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޙަވާލުކުރު ު
މ ް
 .1.3ކައުންސިލްގެ ނިން ު
އ
އުސޫލްތަ ް


ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދާ
ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލެއް އޮތްނަމަވެސް އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
 .2އަންހެ ު
ނ
ހއްޓު ް
ކޑް ބެލެ ެ
އވުން އަދި ރި ޯ
އ ،ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް ބޭ ް
ލވާލުމާ ި
 .2.1ކޮމިޓީ އެކު ަ


ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއެއް އިންތިޚާބުކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ނ
ޓ ް
ހއް ު
ފއިލް ބެލެ ެ
ނގެ ޕަރސަނަލް ަ
 .2.2ކައުންސިލަރު ް


ކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްގައި ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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ތ
ފދިން ގޮ ް
ކރަން ލަ ާ
މއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙު ު
ރވުނު ަ
ހގަކު ެ
 .2.3ޓީމަށް ފާ ަ
މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު


ކައުންސިލްގެ

އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް

ހިންގާ

އޮތޯރިޓީއިން

ޤަވާއިދަށް

ގަވަރމަންޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ

ލޯކަލް

އިސްލާޙުތައް

ހުށައަޅުއްވާފައިޥާ

ގެނެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ  )7/2010ގެ 61
ވަނަމާއްދާގެ (ރ) ވާގޮތަށް ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން
ކައުންސިލްތަކުގެ ޤަވާއިދުތައް އެއްގޮތް ކުރުމަށް ފޮނުއްވާ
ހުށަހެޅުންތަކާއި

ކައުންސިލްގެ

އެއްގޮތަށް

ޤަވާއިދު

އިސްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.


 2018ނޮވެމްބަރއިން  2019އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ

ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ  52ބައްދަލުވުމުގެ

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ  )7/2010ގެ 115

ކަނޑިތީމް

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން  1ޖަލްސާ

ތެރެއިން

އުތުރުބުރީ

މިލަދުންމަޑުލު

ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  48އާއްމު
ބައްދަލުވުންކަމާއި،

ބޭއްވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ބޭއްވިފައިވަނީ  35ބައްދަލުވުންކަން

ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން 13
ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.


ކައުންސިލްގެ  11އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ   2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ދުވަސްކުރިން

ހިއްސާކުރައްވާފައިނުވާކަން

މެންބަރުންނާ

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ  )7/2010ގެ 115
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތައް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ
އެޖެންޑާ

2

ކުރިން

ދުވަހުގެ

ޢާއްމުކޮށް

ފޮނުވަންޖެހޭ

ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.


ކައުންސިލްގެ

ތަންފީޒުކުރުމަށް  ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް

ނިންމުންތައް

ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލު
ކުރަމުންގެންދާ

ފާސްކޮށްފައިވާ

އުޞޫލެއް

އޮތްކަމާއި

އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.


ކައުންސިލްގެ

ދާއިރާގެ

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމެޓީއެއް

އަންހެނުންގެ

ހަރުދަނާ

އުޞޫލެއްގެ

ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި އުޞޫލަށް
އަމަލުކުރަމުންގެންދިއުމަށް އިރުޝާދު ދެވުނެވެ.

ތަރައްޤީއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ

އިންތިޚާބުކުރެވިފައިނުވާކަން

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ދަށުން

އިދާރީ

މުވައްޒަފުންނާ

ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ޤާނޫނު ނަމްބަރ  )7/2010ގެ  35ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ
ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އިރުޝާދު ދެވުނެވެ.



ކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭ  ކައުންސިލަރުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައި ކައުންސިލަރުންގެ
ލިޔެކިޔުންތައް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ފައިލްގައި

ހިމެނިފައިނުވާކަން

ހުވައިގެ އިޤްރާރު ،މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން،
ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އާމްދަނީ އާއި ވިޔަފާރީގެ މައުލޫމާތު
ފޯމް،

އަދި

ޗުއްޓީއާއި

ސަލާމް/އާއިލީ

ޒިންމާފޯމްތައް

ހިމެނުމަށާއި ،އެކައުންސިލަރަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ ހުރިހާ
މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ރެކޯޑް ޕާސަނަލް ފައިލްގައި ހިމެނުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2019

ނ އަދި މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން
 .3މުވައްޒަފު ް
ސއްކަތް:
މށް ކޮށްފައިވާ މަ ަ
ފން ހޯދު ަ
ތކަށް މުވައްޒަ ު
އވާ މަޤާމު ަ
ގ ި
ނގަނޑު ަ
 .3.1އޮ ި


ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ހުސް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް
ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ޓީމުން ބެލިބެލުމުނ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 08( 9 ،8 ،7 ،4 :އޮކޮޓޯބަރ )2019
ސިޓީތަކުން އޮނިގަނޑުގައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ،އ.ޑިރެކްޓަރ އަދި ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އެދި ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދަންނަވަފާއިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މ
ރމުގެ ނިޒާ ް
ވއިޒް ކު ު
ތއް ބަލާ ސުޕަ ަ
ރވޭ މަސައްކަތް ަ
 .3.2ޙަވާލްކު ެ


މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުޕަވައިޒަރުން އެނގޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލާ ސުޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ނ
ލހެއްޓު ް
ބ ެ
މއި ލިޔެކިއުންތައް ެ
ނ ާ
ލމާތު ދި ު
ޅމާއި މައު ޫ
ށހެ ު
 .4ލިޔެކިއުންތައް ހު ަ
 .4.1ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ


މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ބަލައްޓަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވައެވެ .ނަމަވެސް ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން
ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާންތައް އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .4.2ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް


މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓް ( )2019ކަނޑައެޅިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



2019ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން ރިވުއު ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



2018ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައި މުއްދަތުގައި މާކްސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .4.3މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީތައް


އޮފީހުގައި މިވަގުތު ތިބި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން އުޅެފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ވަގުތީ
މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓަމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2019

 .4.4ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން


ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީޗުއްޓީރެކޯޑް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އެއަށް އަމަލު
ނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެނުނެވެ.



ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ބައެއްމުވައްޒަފުން ފޮތް ބޭނުން
ނުކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.



ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ބޭރަށްދާގޮތުގެ މައުލޫމާތު ނުލިޔެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.



ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް  2019ޖެނުއަރީގެ ފަހުން ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.



ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްއިދާރާ ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .4.5ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން


ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރސަނަލް ފައިލް އެކުލަވާލާ ވަކިން ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ކޮންމެ
ފައިލަކަށް ނަންބަރެއް (ރިކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު) ދީފައިވާކަމާއި ،ފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ބަލަހައްޓަމުންދާކަމާއި ،ފައިލްގައިވާ ލިއުންތަކުގައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .4.6ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން


ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަ ތަކެތި ހުންނަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



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



ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާތަކެތި އޯޑަރުކުރަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ސްޓޮކް ބާކީފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި ބައެއްތަކެތި ސްޓޮކާއި ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .4.7ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުން


ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގައި ޖަހާފައިވާ ބައެއް އިންވެންޓްރީ ނަންބަރާއި ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2019

 .4.8ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން


ބިޑް

ކޮމިޓީއެއް

އެކުލަވާލެވިފައިވީނަމަވެސް ،ބިޑްކޮމެޓީ

އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ

އޮފް

މިނިސްޓްރީ

ފިނޭންސްއިންނޫންކަން

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.


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



ބިޑް ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



އެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



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



އެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ތ
ފދިން ގޮ ް
ކރަން ލަ ާ
މއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙު ު
ރވުނު ަ
ހގަކު ެ
 .4.9ޓީމަށް ފާ ަ
މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު


އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް

މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ބަލައްޓަމުން



ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވައެވެ.

މަސައްކަތް

ނިންމި

މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ

ރަސްމީ

ގަޑިއާއިއެކު ބަލައްޓަމުން

ގެންދިއުމަށާއި ހާޟިރީ ރިޕޯޓް

ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.


މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓް ( )2019ކަނޑައެޅިފައިނުވާކަން



ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

10އާއި

ދެމެދު

މުވައްޒަފުން

ކުރަންޖެހޭ

މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި އެމަސައްކަތްތަކުގެ
މައްޗަށް ޓާގެޓް ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާ
ފޯމްގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.


2019ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތު



ދެބައިވުމުން ރިވުއު ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ސިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު
ފެންވަރުބެލުމާއިބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގެ 8ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބަލާ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން އޮގަސްޓް 10ގެ ކުރިން
މުވައްޒަފާއި މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާ ފޯމަށް
ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެބަދަލެއް ގެނައުމަށާއި ،މިގޮތުން
މަސައްކަތްތަކާއި ޓާގެޓްތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ފޯމުގައި ލިޔެ
ސޮއިކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.



އޮފީހުގައި މިވަގުތު ތިބި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން
އުޅެފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް
ވަގުތީ

މުވައްޒަފުންގެ

ރަޖިސްޓަރީއެއް

ބަލަހައްޓަމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އެކުލަވާލާ



ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު (ޤަވާއިދު ނަމްބަރ:
 )R-311/2014ގެ  26ވަނަ ބާބުގެ  250ވަނަ
މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ވަގުތީ

މުވައްޒަފުންގެ

ރަޖިސްޓްރީ އެޤަވާއިދުގެ  253ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލައި
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2019
ޤަވާއިދުން

އަޕްޑޭޓްކޮށް

ބަލަހައްޓަމުން

ގެންދިޔުމަށް

ލަފާދެވުނެވެ.


ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް
އެކުލަވާލާފައިވިނަމަވެސް

އަމަލު

އެއަށް



ނުކުރެވޭކަން

އިދާރާއިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ މެދު ނުކެނޑި
ދެވޭނެގޮތަށް ރާވައި ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ
އަހަރީ

ފާހަގަކުރެނުނެވެ.

ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލާއި

ޝެޑިއުލްއަށް

އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.


ރަސްމީގަޑީގައި

ބޭރަށްދާރެކޯޑް

މުވައްޒަފުން



ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު (ޤަވާއިދު ނަމްބަރ:

ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ ނަމަވެސް ބައެއްމުވައްޒަފުން ފޮތް ބޭނުން

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

ނުކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

ގޮތަށް ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް އަދި
ހުސްވަޤުތައް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ލިޔެ
ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.



ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް
އިންތިޒާމް

ބެލެހެއްޓުމުގެ

ހަމަޖައްސާފައިވި



ނަމަވެސް

ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު (ޤަވާއިދު ނަމްބަރ:
 )R-311/2014ގެ  171ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ

ބޭރަށްދާގޮތުގެ މައުލޫމާތު ނުލިޔެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ގޮތަށް ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް އަދި
ހުސްވަޤުތައް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ލިޔެ
ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.



ކައުންސިލް

އިދާރާހުޅުވާލެއްޕުމުގެ

ޖެނުއަރީގެ

ބަލަހައްޓަމުން

ފަހުން

ރެކޯޑް

2019

ނުދާކަން

ފާހަގަ



ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު (ޤަވާއިދު ނަމްބަރ:
 )R-311/2014ގެ  1ވަނަ ބާބުގެ  13ވަނަ މާއްދާއާއި،

ކުރެވެއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ ކައުންސިލް
ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  70ވަނަމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް
އަދި ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ
ހުއްދައަށްއެދޭ ފޮތް އެކުލަވާލައި ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.



ނުރަސްމީގަޑީގައި
ހުއްދަދިނުމުގެ

ކައުންސިލްއިދާރާ
ރެކޯޑް

ހުޅުވުމުގެ



ބަލަހައްޓަމުންނުދާކަން

ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު (ޤަވާއިދު ނަމްބަރ:
 )R-311/2014ގެ  1ވަނަ ބާބުގެ  13ވަނަ މާއްދާއާއި،

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލް

ހިންގާ

ޤަވާއިދުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް
އަދި ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ
ހުއްދައަށްއެދޭ ފޮތް އެކުލަވާލައި ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.


ސްޓޮކް ބާކީފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި ބައެއްތަކެތި ސްޓޮކާއި
ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާ ތަނެތި ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ޤަވާއިދުގެ  11ވަނަ ބާބުގެ  11.16ގެ (ހ) އަދި
11.20ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ސްޓޮކަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ
ރެކޯޑާއި ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރެވޭ ގޮތުގެ ރެކޯޑު ފޮތެއްގައި
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2019
ލިޔެގެން ނުވަތަ ބިންކާޑުގައި ނުވަތަ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް
ބޭނުންކޮށްގެން

ވަޞީލަތެއް
ބަލަހައްޓަމުން

ޤަވާއިދުން

ގެންދިއުމަށް

އަޕްޑޭޓްކޮށް

ލަފާދެވުނެވެ.

(ނަމޫނާ:

)MG/PC04


ހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދަނީ

މާލިއްޔަތު

ގަވާއިދުގެ



ނަމޫނާއާއި

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  11ވަނަ ބާބުގެ 11.03
ގެ (ހ) ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެޤަވާއިދުގެ MG/PR01
ފޯމްގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ

އެއްގޮތަށްނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.


ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން



ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  11ވަނަ ބާބުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ
އެއްގޮތަށް

އުޞޫލުތަކާއި

ހަރުމުދަލުގެ

ރަޖިސްޓްރީ

ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.


ހަރުމުދަލުގައި

ރަޖިސްޓްރީއާއި

ޖަހާފައިވާ

ބައެއް



އިންވެންޓްރީ ނަންބަރާއި ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  11ވަނަ ބާބުގެ 11.03
ގެ (ހ) ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެޤަވާއިދުގެ MG/PR01
ފޯމްގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދިއުމަށާއި ،އަދި  11.03ގެ (ބ)ގެ 1ގައި ގައި
ވާގޮތުގެ

މަތިން

ހުރިހާ

ހަރުމުދަލުގައި

އިންވެންޓްރީ

ނަންބަރު ޖެހުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.


ބިޑް

ކޮމިޓީއެއް

އެކުލަވާލެވިފައިވީނަމަވެސް

އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ

މިނިސްޓްރީ

ބިޑްކޮމެޓީ



އޮފް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.13ގައި ވާގޮތަށް ބިޑް
ކޮމެޓީއަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރުމަށް މާލިއްޔަތާއިބެހޭ

ފިނޭންސްއިންނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

2018

ސަރކިއުލަރ

(ނަންބަރު13-:

)K/CIR/2018/01ގެ 3ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން PR-07
ފޯމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް
ހުށައެޅުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.


ބިޑް ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ ،ޔަޢުމިއްޔާ އަދި ނިންމުންތައް
މާލިއްޔަތު

ޤަވާއިދުގައިވާ

ނަމޫނާއާއި

ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އެއްގޮތަށް



މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ( 2018ނަންބަރު13-:
)K/CIR/2018/01ގެ އެނެކްސް 2ގައިވާ "ބިޑް ކޮމެޓީ
ހިންގާ އުޞޫލު"ގެ 14ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބިޑް
ކޮމެޓީގެ

ޔަޢުމިއްޔާ،

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތާބެހޭ

ސަރކިޔުލަރގެ ޖަދުވަލު 3ގައިވާ  PR-01ފޯމެޓަށް ،ލިޔެ
ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،އަދި  PR-05ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް
ބިޑްކޮމެޓީގެ ނިންމުންތައް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2019

 .4.10ކައުންސިލުން ލިޔެކުއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން


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



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



ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމް ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ()2021 -2017
އެކުލަވާލައި ދެވިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމް ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ()2021 -2017
އެކުލަވާލައި ދެވިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ

( 06ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް

އެކުލަވާލައި  2019ޖުލައި 10ގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.


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



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



ރައްޔިތުންނާއެކު ފެބުރުވަރީ މަހު ބާއްވަން ލާޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ރައްޔިތުންނާއެކު ޖުލައި މަހު ބާއްވަން ލާޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އާއްމުކުރައްވަމުން ނުގެންދާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .4.11މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އުސޫލުތައް


ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހެދިފައިވީ ނަމަވެސް ސަރވިސް ޗާރޓަރ ތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައިނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .4.12ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް ދިނުން


މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.



އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސިފައިވީނަމަވެސް ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކަރަންޓާއި ،ފެނާއި ،ފާޚާނާއާއި ،ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް
ފޯރުކޮށްދެމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ
ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2019


ޢާ ންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމް
ކޮށްފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި ،ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުތަކާއި
މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެދަށުން އެފަދަ
ތަންތަން ބެލެހެއްޓެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި ހިންގާ
އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދި އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ބިން
ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން
ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް
ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ރަށުގައި ހިމެނޭ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް
ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



މިސްކިތްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދަމަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ

އިޙްތިފާލުތައް

ބާއްވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.


މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް
ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު
މާރުކޭތުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ ބެލެމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން
އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަންފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ޝަރުޢި ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދެމުންދާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2019


އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން
ތަފާސްހިސާބި ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެސިޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާ އަދި އެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ
ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ
ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދެއެވެ.

ތ
ފދިން ގޮ ް
ކރަން ލަ ާ
މއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙު ު
ރވުނު ަ
ހގަކު ެ
 .4.13ޓީމަށް ފާ ަ
މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު


އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ރިޕޯޓް ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އާއްމުނުކުރައްވަމުން

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ޤާނޫނު ނަމްބަރ  )7/2010ގެ 92

ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތަރައްޤީ ޕްލޭން އާއި
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ޢާއްމުކުރުމަށާއި އަދި  110ވަނަ
މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަށް ސިފައަންނަމުން
ދެމަހުން

ދާގޮތް

އެއްމަހު

ރައްޔިތުންނާއި

ހިއްސާކުރައްވަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.


ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހެދިފައިވީ ނަމަވެސް
ޗާރޓަރ

ސަރވިސް

ރައްޔިތުންނާ

ތައް



ހިއްސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ  )7/2010ގެ ،23

ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

24ވަނަ

މާއްދާގައިވާ

ލިބިގަންނަ

ގޮތައް

ފަރާތްތަކަށް

އިދާރާއިން

ޚިދުމަތް

ލުއިފަސޭހަކޮށް،

ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި "ސާރވިސް
ޗާރޓަރ" ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްޞާކުރުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.


ފެރީ

ޓާރމިނަލް

ހަދައި

ހިންގަމުން

ނުގެންދާކަން



ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ  )7/2010ގެ 24
(ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް
ބެލެހެއްޓުމާއިއެކު ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގުމުގެ
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކަރަންޓާއި،
ފެނާއި،

ފާޚާނާއާއި،

ނަރުދަމާގެ

ނިޒާމުފަދަ



ޢާންމު

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

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކަރަންޓާއި ،ފެނާއި ،ފާޚާނާއާއި،
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ
ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ



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

ސަފްޙާ 16 :ގެ 11

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2019
ޕްރޮގްރާމްތައް

ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ

ރާވައި

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް

ހިންގަމުން

ދިނުމާއި

ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މީހުންގެ

ބޮޑެތި

ތަޢުލީމީ

ފަންނީ

އަދި

ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.


ޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ  )7/2010ގެ 24

ޤާއިމް ކޮށްފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

(އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢާންމު ލައިބްރަރީ
ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި
ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު
ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.



އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި ،ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ  )7/2010ގެ 24

ޕާކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން

(ވ)

އިޖްތިމާޢީ

ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މަރުކަޒުތަކާއި ،ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް

ގައި

ގޮތަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުތަކާއި
މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ޚިދުމަތްތައް

ލަފާދެވުނެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢީ



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ  )7/2010ގެ 24

ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ

(މ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ

ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދި

އެއްގޮތްވާ

ރައްކާތެރިކަމުގެ

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ

ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި ހިންގާ

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން

އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ

ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތްކަން

ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދި އެހީތެރިކަން

ބެލެހެއްޓޭނެ

ނިޒާމެއް

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ގޮތުގެމަތިން

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި
ބޭނުންވާ

އިޖްތިމާޢީ

މުސްކުޅިންނަށާއި

މީހުންނަށް

ޚާއްސަ

އެހީތެރިވެދީ

އެހީއަށް

އެފަދަ

މީހުން

ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.


ޢާންމު

ފަރުދުންނަށް

ދިމާވާ

ކުއްލި

ނުރައްކަލުގެ



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ  )7/2010ގެ 24

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

ފޯރުކޮށްދޭނެ

ނިޒާމެއް

ޤާއިމްކުމަށް

ލަފާދެވުނެވެ.


މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ
ތ
އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެ ި



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ދުއްވުމުގެ ކަންކަން

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ  )7/2010ގެ 24

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް

(ޕ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަގުމަތީގައި މީހުން

ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި
އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސަފްޙާ 16 :ގެ 12

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2019
ޤާނޫނާ

ގޮތުގެމަތިން

އެއްގޮތްވާ

އިންތިޒާމުކޮށް

ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.


ރަށުގައި

ރަށްވެހިނުވެ

ދިރިއުޅެމުން

ގެންދާ

މީހުންގެ



ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދެއެވެ.

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

(ހހ)

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތަށް

ރަށްވެހިނުވެ

ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ނ
 .5ކައުންސިލްގެ ފައިސާއާއި މުދާ ބެލެހެއްޓު ް
ތ
ފދިން ގޮ ް
ކރަން ލަ ާ
މއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙު ު
ރވުނު ަ
ހގަކު ެ
 .5.1ޓީމަށް ފާ ަ
މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު


ކައުންސިލްގެ

ބަޖެޓް

ސްޓޭޓްމަންޓްގައި

އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް
ޤާނޫނުގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިދާރީ

ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ

އުޞޫލުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބައިތައް ހިމެނިފައި ނުވާކަން

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ  )7/2010ގެ 97ވަނަ

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މާއްދާގައިވާ ބައިތައް ހިމަނައިގެން ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.



ދުވަހުފޮތުގައި ސޮއިތަށް ހަމަނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ( 5.08ހ) ގައި ބުނެފައިވާ
ގޮތަށް ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.



ބައެއް ވައުޗަރުތަކުގައި ސޮއިތައް

ހަމަނޫންކަން ފާހަގަ 

ކުރެވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 4.03ގެ (ނ)ގައި ވާގޮތުގެ
މަތީން

އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ ،އެޚަރަދެއް ކުރުމަށް

ހުއްދަ ދިންކަމަށް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދައޮތް ވެރިޔަކު
ހުއްދަދީ ސޮއިކުރުމުންކަމުގައި ލަފާދެވުނެވެ.


ބައެއް ވައުޗަރުތަކާއިއެކު ރިކުއެސްޓް ފޯމް އެޓޭޗްކުރެވިފައި 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 6.07ގެ (ށ)ގެ 2ގައި

ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ވައުޗަރާއި އެއްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.



3

ފަރާތުން

އަގު

ނުހޯދައި

ބައެއް

ޚަރަދުތައް 

ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޤަވާއިދުގެ

ޢަދަދުގެ

ޖަދުވަލު

ޕްރޮކިއުމަންޓްއެއް

2ގައި

1ގެ

ކުރިއަށް

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


މުދާ ލިބުންކަމަށް އަދި ޗެކްކުރިކަމަށް ސޮއިކޮށްފައި 

ދައުލަތުގެ

ނުހުންނަކަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

މާލިއްޔަތު

ޤަވާއިދުގެ

10.61

(ރ)

ގައި

ހޯދޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ،

ސްޓޮކަށް ވައްދަންޖެހޭ ތަކެތި އެގަވާއިދުގެ  11.16ވަނަ
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މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސްޓޮކް ހިސާބުތަކަށް އަރުވައިގެން
ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.


ފާސްކުރި

ޕްރޮގްރާމް

ތަކުގެ

ބަޖެޓަށްވުރެ

އިތުރަށް 

 15108.11ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ވާހަގަކުރެވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.60ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ގަންނަން ބޭނުންވާ މުދާ ނުވަތަ ހޯދަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް
ހިމެނުމަށާއި،

ބަޖެޓްގައި

ބަޖެޓްކުރެވިފައިނުވާ

މުދަލެއް/ޚިދުމަތެއް ނުހޯދުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.


ތިޖޫރީ ބާކީއާއި ތިޖޫރީބާކީ ފޮތުން ދައްކާ ބާކީ ދިމާނުވާކަން 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ( 5.04ހ)ގައި ވާގޮތުގެ

ފާހަގަކުރެވުނެވެ( .ޖަދުވަލު )1

މަތީން އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ރަސީދަކުން ނޫނީ
ބަލައިނުގަތުމަށާއި،

ރަސީދުން

ބަލައިގަންނަ

ހުރިހާ

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

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 6.22ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
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ޖަދުވަލު 1

ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް
ތިޖޫރީގައި ހުރި ނަގުދު ފައިސާ ތަފްޞިލް

ތިޖޫރީގައި އައިޓަމް ތަކުގެ ފައިސާގެ ޖުމްލަ
ތިޖޫރީގައި ހުރި ބަޖެޓް (ޚަރަދު )1ގެ ފައިސާ

5

1000

5,000.00

ތވާ ފައިސާ
ބ ް
ދައުލަތުގެ ޢަމްދަނީއަށް ނިސް ަ

93

500

46,500.00

ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއަށް ނިސްބަތްވާ ފައިސާ

37

100

3,700.00

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހުރި
ފައިސާ

199

50

9,950.00

އަންހެނުން ކޮމެޓިގެ ފައިސާ

26

20

520.00

ފިތުރު ޒަކާތް

11

10

110.00

އެހެނިހެން 2

23

5

115.00

އެހެނިހެން 3

4

2

8.00

އެހެނިހެން 4

19

1

19.00

އެހެނިހެން 5

ލާރި

ލާރި

8.10

އެހެނިހެން 6
ފޮތުންދައްކާ ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދު
އުނި /އިތުރުވި ފައިސާގެ ޢަދަދު
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ޗެކުތަކުގެ ޖުމްލަ
65,929.41

ޖުމްލަ

65,930.10

0.69

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

