
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          2ގެ  19ފްޙާ: ސަ

 ކައުންސިލް ހިްނގުން  .1
  ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ަޤާވއިދު .1.1

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

 ްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު އިސްލާޙުތައް ގެނެވިފައި ވާއޮތޯރިޓީއިން ހުށައަޅުއްވާފައި ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓ 

 

  ކައުންސިލްގެ ާއއްމު ބަްއދަލުވުންތައް .1.2

  ެކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ބުދަ ދުވަސްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ. 

 2018  ްބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 52ރާ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކު 2019ނޮވެމްބަރއިނ 
އާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ  19ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  އުނގޫދޫމާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 2ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން  19

 2018  ްޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ  17ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  19އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވިފައިވާ  2019ނޮވެމްބަރއިނ
 ފާސްކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެއަދި  ހަގަކުރެވުނެވެ.ކަން ފާފައިވާދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރައްވާ  2އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  10ކައުންސިލްގ
 ބައްދަލުވުމުގެ  އެޖެންޑާ މެންބަރުންނާ ހިއްސާ ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 9

 .ެކައުންސިލުގެ އާއްމު އަދި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

  ްއާއްމުކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައ 

 

ކައުންސިލްގެ ނިންުމްނތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޙަވާލުކުރުުމަގއި ޢަމަުލ ކުރަމުންެގންދާ  .1.3
 އުސޫލްތައް 

  ާކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ންކަ ނެތްފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލެއް 

 

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

 ަވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައި ށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށްކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއ 

  



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          3ގެ  19ފްޙާ: ސަ

  ކައުންސިލަރުްނގެ ަޕރސަނަލް ަފއިލް ބެލެެހއްުޓްނ  .2.2

  ްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ފައިލްތަކުގައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހާފައިކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލ 

 .ެފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެއް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 

 ލަާފދިން ގޮތް މަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ޓީ .2.3

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
 ެގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ޤަވާއިދަށް  ހިންގާ  ކައުންސިލްގ 

 އިސްލާޙުތައް ގެނެވިފައި  ވާ އޮތޯރިޓީއިން ހުށައަޅުއްވާފައި
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

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

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

 އިސްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
 2018  ްއޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް  2019ނޮވެމްބަރއިނ

ބައްދަލުވުމުގެ  52ރާ ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކު 
ކައުންސިލުން  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ތެރެއިން 

އާއްމު  19ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 
ބައްދަލުވުންކަން  19ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ 

 2ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން 
 ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 115( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ޖަލްސާ  1ކު މަދުވެގެން ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ހަފްތާއަ

 ބޭއްވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ެބައްދަލުވުމުގެ  އެޖެންޑާ މެންބަރުންނާ  9ކައުންސިލްގ
 ހިއްސާ ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 115( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

އްދާގެ )ހ(  ގައިވާގޮތައް  ކައުންސިލްގެ ވަނަ މާ

ދުވަހުގެ ކުރިން ޢާއްމުކޮށް  2ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ 

ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމަށާއި، ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ހަފްތާއަކު  115ގެ  2010/7

 ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. 1މަދުވެގެން 

 ިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ނ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލު 

 ން ކަނެތް ކުރަމުންގެންދާ ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލެއް 
 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ

  ާކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުން ފާސްކުރ

ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން އިދާރީ 

މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް 

 ގެންދިޔުމަށް އިރުޝާދު ދެވުނެވެ.

  ްކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށ
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް މެމްބަރުން  އިންތިޚާބުކުރެވިފައި 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 ަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމ

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

މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          4ގެ  19ފްޙާ: ސަ

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 އިރުޝާދު ދެވުނެވެ.

  ިކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައިވާ ލިޔުންތަކުގައ
ވާކަން ނު ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހާފައިތާރީޚް 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

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

 

 

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

  ްހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ހުސް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުނ
 (2019 ޖެނުއަރީ 28) 282/13/2018/2ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު:  ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ޓީމުން ބެލިބެލުމުން

ޑިރެކްޓަރ / އ ޑިރެކްޓަރ ނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވާ ފިނޭންސް މިސިޓީއިން  ( 2018 ޖެނުއަރީ 04) 282/13/2018/3އަދި 
 ބަޖެޓް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މަޤާމްގެ

  

 ޙަވާލްކުެރވޭ މަސައްކަތްަތއް ބަލާ ސުޕަަވއިޒް ކުުރމުގެ ނިޒާމް  .3.2

 .ެމުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުޕަވައިޒަރުން އެނގޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ުވާކަން ނު  ވަހުން ދުވަހަށް ބަލާ ސުޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާފައިސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ލިޔެކިއުންތައް ހުަށހެުޅމާއި މައުޫލމާތު ދިުނާމއި ލިޔެކިއުންތައް ެބެލހެއްޓުން  .4
 

 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  .4.1

  ިނަމަވެސް  އަދި ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބަލައްޓަމުން ދާކަމާއ
 ހާޟިރުވިގަޑި ޖަހާނެ ކޮލަމެއް ފޮތުގައި ނެތްކަން  ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

  ްވަނަ އަހަރުއެވެ. އަލަށް ވަޒީފާ ލިބުނު މުވައްޒަފުންގެ  ވަޒީފާ އެއްބަސްވުން  2014ހެދިފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާންތައ
ގައި ވާގޮތަށް ޗެޕްޓަރ  2014ފައިލަށް ލެވިފައި ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަދި ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާއިދުގެ 

 ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ނަންބަރު ތައް ބަދަލު ކުރަންޖެހިފައިވާކަން 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          5ގެ  19ފްޙާ: ސަ

 ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް .4.2

 ( ްކަނޑައެޅިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.2019މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓ )  ްނަމަވެސް ޓާގެޓް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ކުރީގެ ފޯމެޓަށް ކަނ
 ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

 2019 ުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން ރިވުއ 

 2018.ެވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައި މުއްދަތުގައި މާކްސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީތައް .4.3

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

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން  .4.4

 .ެކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީޗުއްޓީރެކޯޑް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލާފައ 

 ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

  ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

 ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

 ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްއިދާރާ ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

 

 ޕަރސަނަލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން މުވައްޒަފުންގެ  ކައުންސިލަރުންނާއި .4.5

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

 .ެމުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 

 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .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 ޒަފު ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމުގެ އަސްލު ސްޓޮކް ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ މުވައ 

 ްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫން ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާތަކެތި އޯޑަރުކުރަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށ 

 ާވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ސްޓޮކް ބާކީފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި ސްޓޮކާއި ދިމ 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          6ގެ  19ފްޙާ: ސަ

 ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުން  .4.7

 .ެނަމަވެސް އިންވެންޓްރީ އަށް ނޭރުވޭ ތަކެތި ހުރިކަން ފާހަގަ  ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ
 ކުރެވުނެވެ.

 .ެހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

  ެކަން ނޫން  ންދަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި ބަލަހައްޓަމުން ގ
މިގޮތުން ބައެއް ތަކެތީގެ ނަންބަރު ހުރީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަސް ނޫންކަމާއި، ބައެއް  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 އެއްޗެހީގެ ނަންބަރު ނެތްކަން  ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

  ްގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުނ 

 ާވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގައި ޖަހާފައިވާ އިންވެންޓްރީ ނަންބަރާއި ދިމ 

 

 ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން  .4.8

  ،ިރަމަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައިވާކަން ބިޑްކޮމެޓީ އައްޔަންކު މެދުވެރިކޮށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ބިޑް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަމާއ 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ޮވާކަން ނު ށްފައިބިޑް ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ، ޔަޢުމިއްޔާ އަދި ނިންމުންތައް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .ެބިޑް ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 .ެއެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

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

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

 

 ޓީމަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް  .4.9

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
  ްސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށ

 ބަލާ ސުޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާފައި 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 

 ި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

 ދުވަހުން  މަަސއްކަތްތައް ،ޤާއިމްކުރުމަށާއި ނިޒާމެއް
 ޤާއިމްކުރުމަށް  ނިޒާމެއް ސުޕަވައިޒްކުރެވޭނެ ދުވަހަށް

  .ލަފާދެވުނެވެ 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          7ގެ  19ފްޙާ: ސަ

  ިވިގަޑި ޖަހާނެ ކޮލަމެއް ހާޟިރު  މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީގައ 
 ނެތްކަން  ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

 ުލެހެއްޓުމުގައި ބޭނުންވާނޭ ހުރިހާ ވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބެ މ
ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން  ހިމެނުމާއިއެކު މައުލޫމާތު

 ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ް2014ހެދިފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާންތައ 

ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަލަށް ވަޒީފާ ލިބުނު މުވައްޒަފުންގެ  
އްބަސްވުން ފައިލަށް ލެވިފައި ނެތްކަން ފާހަގަ ވަޒީފާ އެ

ކުރެވުނެވެ. އަދި ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ސިވިލް ސަރވިސް 
ގައި ވާގޮތަށް ޗެޕްޓަރ ނަންބަރު ތައް  2014ޤަވާއިދުގެ 

 ބަދަލު ކުރަންޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

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

އިދާރާގާއި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 
ވަނަ  83ވަޒީފާ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލުމަށާއި، އެޤަވާއިދުގެ 

މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާބަޔާންތައް އެކުލަވާލުމަށް 
 ލަފާދެވުނެވެ.

 ( ް2019މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓ) ެޅިފައި ވަނީ ކުރީގެ ކަނޑައ
 ފޯމެޓަށް ކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

 

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

ކުރަންޖެހޭ އާއި ދެމެދު މުވައްޒަފުން 10ފެބްރުއަރީ 
މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި އެމަސައްކަތްތަކުގެ 
މައްޗަށް ޓާގެޓް ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާ 

 ފޯމްގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ްއޮފީހުގައި މިވަގުތު ތިބި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިނ

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް އުޅެފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ 
ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލާ 

 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ބަލަހައްޓަމުން

 ިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ: ދ
2014/R-311 ެވަނަ  250ވަނަ ބާބުގެ  26( ގ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  253 އެޤަވާއިދުގެޓްރީ ރަޖިސް

 ގެން އެކުލަވާލައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައި
 މަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.
  ްކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލ

 ގަކުރެވުނެވެ.ވާކަން ފާހަ ނު އެކުލަވާލާފައި
 ްނުކެނޑި  މެދު ދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދޭ އިދާރާއިނ 

 މުވައްޒަފުންގެ  ކައުންސިލަރުންނާއި ރާވައި ދެވޭނެގޮތަށް
 ޝެޑިއުލްއަށް  އެކުލަވާލާއި ޝެޑިއުލް ޗުއްޓީ އަހަރީ

 .ލަފާދެވުނެވެ  ގެންދިއުމަށް އަމަލުކުރަމުން
  ްބަލަހައްޓަމުން ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑ 

 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 

 ިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ: ދ
2014/R-311 ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  171( ގ

އަދި  ގޮތަށް ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް
 ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ހުސްވަޤުތައް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް

 
 ީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް ރަސްމ

 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ބަލަހައްޓަމުން

 

-R/2014ވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ: ދި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް ރަސްމީގަޑީގައި  171( ގެ 311
 ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް އަދި ހުސްވަޤުތައް  މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް
 ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ްކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑ
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ބަލަހައްޓަމުން

  :ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ

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

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ ކައުންސިލް 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          8ގެ  19ފްޙާ: ސަ

ވަނަމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  70ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 

ރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް 

އަދި ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ 

ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް  އެކުލަވާލައިހުއްދައަށްއެދޭ ފޮތް 

 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ެނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްއިދާރާ ހުޅުވުމުގ
ދާކަން ނު ހުއްދަދިނުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ިނަމްބަރ ޤަވާއިދު ) ޤަވާއިދު  ސިވިލްސާވިސް  ދިވެހ :
2014/R-311) ެމާއްދާއާއި ވަނަ  13 ބާބުގެ  ވަނަ  1 ގ، 

 ގޮތުގެމަތިން  ޤަވާއިދުގައިވާ ހިންގާ ކައުންސިލް
 ރެކޯޑް  ލެއްޕުމުގެ ހުޅުވާ އިދާރާ ކައުންސިލް ރަސްމީގަޑީގައި

 ލެއްޕުމުގެ  އިދާރާހުޅުވާ ކައުންސިލް ނުރަސްމީގަޑީގައި  އަދި
 އަޕްޑޭޓްކޮށް  ޤަވާއިދުން އެކުލަވާލައި ފޮތް ހުއްދައަށްއެދޭ
 .ލަފާދެވުނެވެ  ންދިޔުމަށްގެ ބަލަހައްޓަމުން

  ްސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމ
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫން  ހުށަހަޅައިގެން 

 ަ11.16ވަނަ ބާބުގެ  11 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ދ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން ސްޓޮކުން ތަކެތި 

ގައިވާ ނަމޫނާއާއި ( MG/PC01ނެގުމަށް އެޤަވާއިދުގެ )

އެއްގޮތަށް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ބޭނުންކުރުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.

  ްމުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމުގެ އަސްލު ސްޓޮކް ރެކޯޑ
ދާކަން ނު  ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ަ11.16ވަނަ ބާބުގެ  11 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ދ 

 ލިބިގަތުމަށް  ގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން މުދާ 

 މުވައްޒަފު  ބަލަހައްޓާ  ރެކޯޑް  ސްޓޮކް ،އަސްލު ފޯމުގެ އެދޭ

 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ފައިލްކޮށް

  ުސްޓޮކަށް ބޭނުންވާތަކެތި އޯޑަރުކުރަނީ މާލިއްޔަތ
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫން ށްޤަވާއިދުގައިވާގޮތަ

 ައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާ ތަނެތި ހޯދުމުގައި ދ

ގައި  11.17ވަނަ ބާބުގެ  11 ޤަވާއިދުގެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ާވާކަން ނު  ސްޓޮކް ބާކީފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި ސްޓޮކާއި ދިމ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާ ތަނެތި ހޯދުމުގައި ދ

ގެ )ހ( އަދި  11.16ވަނަ ބާބުގެ  11 ޤަވާއިދުގެ

ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ސްޓޮކަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ 11.20

ރެކޯޑާއި ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރެވޭ ގޮތުގެ ރެކޯޑު ފޮތެއްގައި 

ލިޔެގެން ނުވަތަ ބިންކާޑުގައި ނުވަތަ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް 

ވަޞީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް 

ހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. )ނަމޫނާ: ބަލަ

MG/PC04) 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          9ގެ  19ފްޙާ: ސަ

 ިނަމަވެސް  ވި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓާފައ
އިންވެންޓްރީ އަށް ނޭރުވޭ ތަކެތި ހުރިކަން ފާހަގަ 

 ކުރެވުނެވެ.

 ަ11.03ވަނަ ބާބުގެ  11 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ދ 
ލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެ )ހ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ހަރުމުދަ

ފޯމްގައިވާ  MG/PR01އެކުލަވާލާއި، އެޤަވާއިދުގެ 
ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.

  ްހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި ބަލަހައްޓަމުނ
 ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް 

މިގޮތުން ބައެއް ތަކެތީގެ  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކަން ނޫން
ނަންބަރު ހުރީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަސް 
ނޫންކަމާއި، ބައެއް އެއްޗެހީގެ ނަންބަރު ނެތްކަން  ފާހަގަ 

 ކުރެވުނެވެ.

 ެ11.03 ބާބުގެ  ވަނަ  11 ޤަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގ 
   އިދުގެ އެޤަވާ މަތިން ވާގޮތުގެ  ގައި( ހ) ގެ

MG/PR01  ާއެއްގޮތަށް  ނަމޫނާއާއި ފޯމްގައިވ 
 ގެންދިއުމަށް  ބަލަހައްޓަމުން ރަޖިސްޓްރީ ހަރުމުދަލުގެ
 .ލަފާދެވުނެވެ 

  ްހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުނ
 ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 ެބާބުގައި  ވަނަ  11 ޤަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގ 
 ބެލެހެއްޓުމުގެ  ރަޖިސްޓްރީ ހަރުމުދަލުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ރަޖިސްޓްރީ  ހަރުމުދަލުގެ އެއްގޮތަށް އުޞޫލުތަކާއި
 .ލަފާދެވުނެވެ  ގެންދިއުމަށް އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގަވާއިދުން

  ީރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގައި ޖަހާފައިވާ އިންވެންޓްރ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ނަންބަރާއި ދިމާ

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

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

ރީ ވާގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓް
 ނަންބަރު ޖެހުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ްބިޑް ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ، ޔަޢުމިއްޔާ އަދި ނިންމުންތައ
މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުތައްޔާރުކޮށްފައި

  13)ނަންބަރު: 2018މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ-

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

 މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުގެ، ކޮމެޓީގެ ޔަޢުމިއްޔާ
ލިޔެ  ،ފޯމެޓަށް PR-01 ގައިވ3ާ ޖަދުވަލު  ސަރކިޔުލަރގެ 

ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް  PR-05ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އަދި 
ރަމުން ގެންދިއުމަށް ބިޑްކޮމެޓީގެ ނިންމުންތައް ތައްޔާރުކު

 ލަފާދެވުނެވެ.
 

 

 ކައުންސިލުން ލިޔެކުއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން   .4.10

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

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



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          10ގެ  19ފްޙާ: ސަ

  ާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވ 

  ީ( 2021 -2017ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ) މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް ދެވިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް ހުށައަޅާފައިނުވާކަންއެކުލަވާލާފައިވީ

  ީ( 2021 -2017ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ) މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް ދެވިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް ހުށައަޅާފައިނުވާކަންއެކުލަވާލާފައިވީ

  ެންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް )ހައެއް( މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހި 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019ކައުންސިލްގ
 ގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.10ޖުލައި  2019އެކުލަވާލައި 

 2018 ިގެ ކުރިން އަތޮޅު 10ރީ ޖަނަވަ  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
 .ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 ަވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިން ލާރައްޔިތުންނާއެކު ފެބުރުވަރީ މަހު ބާއްވ  

  ަވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިން ލާރައްޔިތުންނާއެކު ޖުލައި މަހު ބާއްވ  

  ްވާކަން ދަ ގެން ނުތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯތް ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އާއްމުކުރައްވަމުނ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އުސޫލުތައް .4.11

  ީހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕ 

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހަދައި، ސަރވިސް ޗާރޓަރ ތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައ 

 

 ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް ދިނުން  .4.12

 ްނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.ފައިހެދުމާއި މަގުތައް ބެލެހެއްޓި  މަގުތައ 

 ިމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.ކުނި ނައްތާލު އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައ 

 ިފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ނަމަވެސް  ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ދާކަންބަނދަރު ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކުރަމުން ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއ
 .މުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެހިންގަ

  ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއ
 މުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓެކަނޑުތޮށިގަނ

  ،ިފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަރަންޓާއ
 މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފޯރުކޮށްދެ

  ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނ
ޕްރީސްކޫލް ހިންގަމުންގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ  މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ގައް ރާވައި ހިންފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަ

ސީ.އައި.ޓީ.އެމް އާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން  ވިފައިވަނީ ކުއްޔަކާއިނުލާކަމާއިއަދި އެ އިމާރާތް ދޫކުރެ އިމާރާތެއްގައި
 ރެވުނެވެ.ކޯސްތަކެއް ހިންގަމުންދާކަން ފާހަގަކު ކޮމްޕިއުޓަރ



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          11ގެ  19ފްޙާ: ސަ

 ުލިބޭނެ އިންތިޒާމު  ޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތ
 ވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.ޤާއިމްކުރެ 

  ްބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައ
 މުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުނިފޫހިފިލުވުމާބެ

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

ހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން ބެލެ
 ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ވިފައިޤާއިމްކުރެ 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ބިނ
ރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާ 

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

ހެދިފައިވާކަން ފަހަގަކުރެވުނެވެ. ޕްލޭނާއި ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދެއް ލޭންޑް ޔޫސް މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ބެލެހެއްޓެ
 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ހެދިފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 2011ނަމަވެސް ބިމުގެ ބަޖެޓް 

 ިބެލެހެއްޓެމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެދަފްތަރު އަޕްޑޭޓްކޮށް އެކުލަވައި ދަފްތަރު  ބިންބިމުގެ  ހިމެނޭ ރަށުގައ 

 .ްމަސައްކަތު މީހުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން އަދި މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ފޮޅާ ސާފުކުރާ ތަކެތި  މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުނ
 ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

 ެގަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް  މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުންމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސަހެއްޓުމާއި ކަށުކަ ޤަބުރުސްތާނު ބެލ
 އިއުލާންކުރެވި ބަޔަކާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ޖުލައި މަހު 2019މަށްޓަކައި ބެލެހެއްޓު

 ީޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވާ  މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުންކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓެ އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފ
 ކުޅިވަރުތައް ހިމަނައި ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން އީދުގައި ޘަޤާފީ

 ުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ  އިޙްތިފާލުތައް ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތ
 ބާއްވަމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރ
 ޓެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބެލެހެއް

  ުމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓެ ރޭގަނޑ 

 ުމަށް މަސައްކަތްކޮށް އެފަދަ ކަނަކަމަށް އެއްބާރުލުންދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރ 

 ުށްދޭނެ ނިޒާމެއް ކޮ ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރ
 ވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޤާއިމްކުރެ 

 ްމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  ޢާނ
 މުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކޭތުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ ބެލެ މާރު

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

މަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އުޅަ
 މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބެލެހެއްޓެ



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          12ގެ  19ފްޙާ: ސަ

 ެމުންދާކަން ކަށް އެހީތެރިވެދެއިދާރާތަ  ޝަރުޢި ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އ
ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، އެސިޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން  ތަފާސްހިސާބު

 މުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.ންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓެގެންދާ މީހުންނާއި، އަދި އެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީ

 

 އި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް ޓީމަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާ .4.13

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
  ީކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް  މާއުނގޫދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ

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

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ހުށައަޅާފައިނުވާކަން

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 92( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ 

އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ 

ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން  ރިވުމާއިއެކު ބައިވެ

އި ޢާއްމުކުރުމަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެކުލަވާލަ

 އެލްޖީއޭއަށް ހިއްސާކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

  ީކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް  މާއުނގޫދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ
 -2017އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން )

ނަމަވެސް ދެވިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް ކުލަވާލާފައިވީ( އ2021ެ
 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ ހުށައަޅާފައިނުވާކަން

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 92( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ 

ޝަލް ޕްލޭންއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ އަދި ފައިނޭން 

ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ކައުންސިލްގެ  ބައިވެރިވުމާއިއެކު 

އި ޢާއްމުކުރުމަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެކުލަވާލަ

 އެލްޖީއޭއަށް ހިއްސާކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

  ާރައްޔިތުންނާއެކު ފެބުރުވަރީ މަހު ބާއްވަން ލާޒިމުކުރ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުބޭއްވިފައިބައްދަލުވުން 

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

ން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތ110ީ
މަހު ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ފެބްރުއަރީ

ބާއްވަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. އަދި  ބައްދަލުވުމެއް
އެބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، 

މާލީބަޔާނާއި އަދި އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށައެޅުމަށް 
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ާރައްޔިތުންނާއެކު ޖުލައި މަހު ބާއްވަން ލާޒިމުކުރ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވާކަން ނުބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި

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

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



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          13ގެ  19ފްޙާ: ސަ

ށް ލަފާދެވުނެވެ. އަދި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުން ގެންދިއުމަ
އެބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތްއަހަރުގެ މަސައްކަތު 
 ތާވަލާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށައެޅުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ެތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގ
ރިޕޯތް ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އާއްމުކުރައްވަމުން 

 ގަކުރެވުނެވެ.ވާކަން ފާހަ ދަގެން ނު

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

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

ށް ސިފައަންނަމުން މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަ
ދާގޮތް ދެމަހުން އެއްމަހު ރައްޔިތުންނާއި 

 ހިއްސާކުރައްވަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ްކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހަދައި، ސަރވިސ

ވާކަން ނު ޗާރޓަރ ތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައި
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 24
އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި، ހަމަހަމަކަމާއި، އެކު 
ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ އިދާރީގޮތުން ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް 

ގެ އިންޓާނަލް ޤާއިމްކޮށްގެން ކަމުގައިވާތީ، އިދާރާ
މަސަތްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށާއި، އިދާރާއިން 
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް، 
ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި "ސާރވިސް 

ޗާރޓަރ" ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްޞާކުރުމަށް  
 ލަފާދެވުނެވެ.

 ަފައިނުވާކަން ފާހަގަ މަގުތައް ބެލެހެއްޓި އް ހެދުމާއިމަގުތ
 ކުރެވުނެވެ.

 

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

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

  ިމުންނުދާކަން ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގަރަށުގައ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 24ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 
ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

 ފާދެވުނެވެ.މުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލަ ހިންގު
  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުނ

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު 
މުން ގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓެތޮއްޓާއި ކަނޑުތޮށި 

 ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 
ނޑުތޮށިގަނޑު ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ކަ

މުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓު
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ،ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަރަންޓާއ
ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާންމު 

 މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެ

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



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          14ގެ  19ފްޙާ: ސަ

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

 ލަފާދެވުނެވެ.
  ިޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކ

ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު 
ވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރެ

 ކުރެވުނެވެ.

 

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

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

 އިންތިޒާމު  ލިބޭނެ މަޢުލޫމާތު  އެކިއެކި ލައިބްރަރީން
 އިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ޤާ

  ިއިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއ
ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު 

މުން ބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެޕާކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާ
 .ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 

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

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

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތްތައް މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ 
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޖްތިމާޢ
ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި 
ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި 

ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި  ޙިމާޔަތްދީ

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ 
ވިފައި ނުވާކަން މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެ

 ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 24(  ގެ 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
 މީހުން  އެފަދަ އެހީތެރިވެދީ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ

 ލަފާދެވުނެވެ. ޤާއިމްކުމަށް ނިޒާމެއް ބެލެހެއްޓޭނެ
 ިދަފްތަރު  ބިންބިމުގެ ހިމެނޭ ރަށުގައ 

އަޕްޑޭޓްކޮށް  އެދަފްތަރު އެކުލަވާލާފައިވީނަމަވެސް 
 ބަލަހައްޓަމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

 ހިމެނޭ  ށުގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރަ)ދ( ގައި 
 ބެލެހެއްޓުމާއި  އެދަފްތަރު އެކުލަވައި ދަފްތަރު ބިންބިމުގެ
 އިދާރާއަށް  ބަލަހައްޓާ އެކުލަވާ ދަފްތަރު ޤައުމީ ބިމާބެހޭ

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނެ 
 ަސްތަކާއި ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވ

ދި ޤައުމީ  އިޙްތިފާލުތައް މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަ 
 މުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އްވަބާ

 

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

 )ޏ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދީނީގޮތުންނާއި 
 މުނާސަބަތުތައް  ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  ޤައުމީގޮތުން 
ބޭއްވުމުގެ  އިޙްތިފާލުތައް   ޤައުމީ އަދި ދީނީ ފާހަގަކޮށް 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          15ގެ  19ފްޙާ: ސަ

  ެޢާންމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގ
ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ 

 ވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މެއް ޤާއިމްކުރެ ނިޒާ

 

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

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

ޤާއިމްކުމަށް  ނިޒާމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ އެހީތެރިކަން 
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ފިހާރަތަކާއ
ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި 

ކޭތުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  ޢާންމު މާރު
 ހަގަކުރެވުނެވެ.މުންނުދާކަން ފާބެލެ

 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ
 24(  ގެ 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.

  ިމަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައ
އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުުނލާ އެއްޗެތި  ދުއްވުމުގެ 

ގޮތުގެމަތިން ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ 
އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޢާންމުންގެ އަތުން 
ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން 
ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ 
މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް 

 ގުކުރެވުނެވެ.މުންނުދާކަން ފާހަބެލެހެއްޓެ

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

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

 އިންތިޒާމުކޮށް  ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ
 އެއްގަމާއި  ފީނަގައިގެން އަތުން ޢާންމުންގެ ،ބެލެހެއްޓުމާއި

 ޚިދުމަތްތައް  ދޭ  އުޅަނދުފަހަރުން ދުއްވާ ކަނޑުގައި 
 މިންގަނޑުތަކާ  ކަނޑައަޅާ ވުޒާރާއިން  ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ
ބެލެހެއްޓުމުގެ  އިންތިޒާމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
 

 

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

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
 2019 ެކްކޮށްފައި ނުވާކަން ދުވަހު ފޮތް ގަވައިދުން ޗ

އެގޮތުން ދުވަހުފޮތް ގަވައިދުން  .ވުނެވެފާހަގަކުރެ 
ޗެކްކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ 

ލައާއި ދިމާނުވާކަން ތިޖޫރީއަށް ވައްދާ ޖުމް
 (1)ޖަދުވަލު  .ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 

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

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓޭ 6.22
ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          16ގެ  19ފްޙާ: ސަ

 ިއެދުވަހެއްގެ އޮފީސް  އިސާބަލައިގަންނަ ފަ އެދުވަހެއްގައ
ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރަމުން ނުދާކަން 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ިއެދުވަހެއްގެ އޮފީސް  ބަލައިގަންނަ ފައިސާ އެދުވަހެއްގައ
ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.

  ަލައިގަންނަ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބ
ކަން ގިނަދުވަސް ތަކެއް ވަންދެން ޖަމާނުކޮށް ހުރި 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

 އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ްދުން ގަވާއި ދުވަހު ޝީޓް ހަދަފައި ވީނަމަވެސ

އެގޮތުން  .ހަގަ ކުރެވުނެވެބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ފާ
އަށް( 7/1/2019އިން 3/6/2019)ޝީޓެއް 10

  މަދުކަން ފަހަގަ ކުރެވުނެވެ.

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

 ލަފާދެވުނެވެ.

 ަދަދަކަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ތިޖޫރީގައި އެކަށީގެންވާ އ
 401782.76 ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން

ރުފިޔާ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރިކަން 
 (1)ޖަދުވަލު  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

  ީތިޖޫރީގައި ގިނަ ޢަދަދަށް ފައިސާ ބެހެއްޓުމަކ
ރައްކާތެރިކަމެއް ކަމުގައި ނުފެންނާތީ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލަށް  5.15ޤަވާއިދުގެ 
ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ވަޤުތު އޮއްވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.

 ަފައިވާއްދާދުވަހު ފޮތުގެ ޖުމްލައާއި ތިޖޫރީއަށް ވ 
. ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ދިމާ

 މައްސަލަ އެއް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 6އެގޮތުން 
 (1)ޖަދުވަލު 

  ެހ(ގައި ވާގޮތުގެ  5.04ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ(
މަތީން އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ރަސީދަކުން ނޫނީ 

ބަލައިނުގަތުމަށާއި، ރަސީދުން ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ 
މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ފައިސާއެއްގެ 
)ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް  5.08ޤަވާއިދުގެ 

ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 6.22ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 

ގޮތަށް ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް 
 އްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ބަލަހަ

  ުހަވާލުކުރީ  ގެ ވައުޗަރ ތަކުގައި ފައިސ1ާޚަރަދ 
ވައުޗަރއާއި އެކު  ކޮންފަރާތްތަކަށް ކަށަވަރުނުވުމާއި

ވައުޗަރ ހުރިކަން ފާހަގަ  ޑޮކިއުމަންޓެއް ނެތް  އެއްވެސް
  ކުރެވުނެވެ.

 

  ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
ގޮތަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ 
ޙަވާލުކުރުމުގައި އަމަލުކުރުމަށާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 2ގެ )ށ(ގެ 6.07ޤަވާއިދުގެ 
މަތީން އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް 

 އި ބެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ވައުޗަރާއި އެއްކޮށްފަ
  ުޓް ފޯރމް ގެ ގިނަ ވައުޗަރ ތަކުގައި ރިކުއެސ1ްޚަރަދ

 ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
  ެގައި 2ގެ )ށ(ގެ 6.07ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
އްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ވައުޗަރާއި އެ 

 ލަފާދެވުނެވެ.

 ަސޮއި ނުކޮށް ފައިސާ ނުހޯދާ އަދި ޗެކްކުރިކަމަށް  ހުއްދ
ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  އަދި ފައިސާޚަރަދުކުރެވިފައި 

ވައުޗަރ  ކޮންފަރާތްތަކަށްކަން ކަށަވަރު ނުވާ ބައެއް
 ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

  ެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 6.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
ގޮތަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ 

ޙަވާލުކުރުމުގައި އަމަލުކުރުމަށާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 
ގެ )ނ(ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން  އެއްވެސް 4.03ޤަވާއިދުގެ 

އެޚަރަދެއް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިންކަމަށް  ،ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          17ގެ  19ފްޙާ: ސަ

ކުރުމަށް ހުއްދައޮތް ވެރިޔަކު ހުއްދަދީ ފައިސާ ޚަރަދު 
 ސޮއިކުރުމުންކަމުގައި ލަފާދެވުނެވެ.

 ާގައި ފައިސާހުރިތޯ ބަލާފައި ހޯދުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓް މުދ
ވައްދާފައި ނުވާކަން  ސްޓޮކަށް މުދާ ނެތުމާއި 

 އަދި މީގެ އިތުރުން އިންވެންޓްރީގެ  .ފާހަގަކުރެވުނެވެ
ސްޓަރީއަށް މުދާ ވެއްދިފައި ރަޖި
 ވާކަންފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 

  ެގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 10.60ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
ގަންނަން ބޭނުންވާ މުދާ ބަޖެޓްގައި ހިމެނުމަށާއި، މުދަލެއް 
ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގެ ކުރިން  އެޤަވާއިދުގެ 

ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރެވިފައިވެތޯ ޔަޤީންކުރުމަށް 10.28
 10.61ނެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ލަފާދެވު

)ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  ހޯދޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި 
 11.16ސްޓޮކަށް ވައްދަންޖެހޭ ތަކެތި އެގަވާއިދުގެ  ،ހިމެނޭ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސްޓޮކް ހިސާބުތަކަށް 
ންދިއުމަށާއި، އަރުވައިގެން ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަމުން  ގެ

ހޯދޭ ދައުލަތުގެ މުދާ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވައި 
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 11.03މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް 
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ްވައުޗަރ ހުރިކަން  ނުވާ އަގުބެލިފައި ތަނުންތިނ
 2އަދި ޙަރަދު  1ތުން  ޚަރަދު ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮ

 ތަނުން އަގުބެލިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 3ގައި 

 

  ުގައި 2ގެ 1ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްއެއް ކުރިއަށް 

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

  ުސްޓޭޖް އެޅުމުގެ ، ގެ ވައުޗަރތަކުގައ1ިރެވެނިއ
ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާގައި  ޕްރޮޖެކްޓް ބިޑް

  ކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ސޮއިކޮއްފައިނުވާ

 

 ( 13 މާލިއްޔަތު ސަރކިއުލަރ-K-CIR-2018-01  ެގ)
ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް  PR-05 ގައިވާ  3ޖަދުވަލު 

ބިޑްކޮމެޓީގެ ޔަޢުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށާއި 
ޔަޢުމިއްޔާތަކުގައި ސޮއިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަދި 

 ޔަޢުމިއްޔާތައް ބިޑް ކޮމެޓީއިން ފާސްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ާބީލަންތަކާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށައެޅުމަށް އެކަށީގެންވ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  މުއްދަތެއް ދީފައި ނުވާކަން
  ެގެ)ބ(ގައި  10.43ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ބީލަން 
 ހުށައެޅުމަށް ނުދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. 

  ްބިޑް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަނ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެގެ)ށ(ގައި ވާގޮތަށް  10.16މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ދައުލަތުގ
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ތައްޔާކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. އަދި 
އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓްގައި އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
ގޮތްތަކާއި ޕޮއިންޓް ދެވިފައވާ ގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ހިމެނުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.

 

 

 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މާއުނގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          18ގެ  19ފްޙާ: ސަ

 1ޖަދުވަލު 

 ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް 

                

  ޖުމްލަ ތިޖޫރީގައި އައިޓަމް ތަކުގެ ފައިސާގެ    ތިޖޫރީގައި ހުރި ނަގުދު ފައިސާ ތަފްޞިލް 

            -   1000 0 
  ފައިސާ ( ގ1ެތިޖޫރީގައި ހުރި ބަޖެޓް )ޚަރަދު    

     

316,500.00  500 633 
  ފައިސާ ޢަމްދަނީއަށް ނިސްަބްތވާދައުލަތުގެ     

       

5,900.00  100 59 
  ފައިސާ ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއަށް ނިސްބަތްވާ    

        

450.00  50 9 
   

 އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހުރި 
  ފައިސާ

        

800.00  20 40 
  އަންހެނުން ކޮމެޓިގެ ފައިސާ    

        

290.00  10 29 
  ފިތުރު ޒަކާތް    

        

85.00  5 17 
  2އެހެނިހެން     

            -   2 0 
  3އެހެނިހެން     

        

2.00  1 2 
  4އެހެނިހެން     

        

  5އެހެނިހެން      ލާރި ލާރި  2.64

      

  6އެހެނިހެން      ޗެކުތަކުގެ ޖުމްލަ  77,753.67

  ޖުމްލަ   401,783.31   

   

  ފޮތުންދައްކާ ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދު   401,782.76

      

         

  ފައިސާގެ ޢަދަދު އުނި/ އިތުރުވި   0.55

 

 

 




