
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          2ގެ  20ފްޙާ: 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

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

 

  ކައުންސިލްގެ ާއއްމު ބަްއދަލުވުންތައް .1.2

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

 2018  ްބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 52ރާ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކު 2019ނޮވެމްބަރއިނ 
އާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ  15ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  ދޫމިލަން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 1ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން  14

 ެވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކޮށްފައިނު ދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާ ހިއްސާ 2އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  ބައެއް ކައުންސިލްގ 

  ުބަލަހައްޓަމުން  ނުކުރިނަމަވެސް ތަރުތީބުން ރަށްކާތެރިކަމާއެކު  ވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފައިލް ކައުންސިލުގެ އާއްމު އަދި ކުއްލި ބައްދަލ
 ވެ.ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެ

 

ކައުންސިލްގެ ނިންުމްނތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޙަވާލުކުރުުމަގއި ޢަމަުލ ކުރަމުންެގންދާ  .1.3

 އުސޫލްތައް 

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

 

 އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ .2
 

 ބެލެހެްއޓުން  ރިކޯޑް އަދި ބޭްއުވން ޖަލްސާތައް ކޮމިޓީގެ ،އެކުލަވާލުާމއި ކޮމިޓީ .2.1

  ްވަނަ ދުވަހު 12 ޖޫން 2019މެމްބަރުން  5ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށ 
 އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          3ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 2018  ްބޭއްވުމަށް  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިން އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް  2019ނޮވެމްބަރއިނ
 19އާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ  19ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  މާއިއެކު ބައްދަލުވު 12ލާޒިމުކުރާ 

 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ތް ނެނުބޭއްވިވާ ބައްދަލުވުމެއް ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން 

 2018  ްއްޔާ ފާސްކުރައްވާފައިވާކަން ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމި 19އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވިފައިވާ  2019ނޮވެމްބަރއިނ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފެންނަންނެތްކަން .

  ެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ތައްޔާރުކުރެ ހުރިހާ ޖަލްސާތަކަށް  އެޖެންޑާ، ހާޟިރީ އަދި ޔައުމިއްޔާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގ  

 

  ކައުންސިލަރުްނގެ ަޕރސަނަލް ަފއިލް ބެލެެހއްުޓްނ  .2.2

  ްވާކަން ނު ތައްޔާރުކޮށްފައިފައިލްތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްތައް ހަދައިފައި ނުވާކަމާއި ކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 މަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް ޓީ .2.3

 ލަފާދިންގޮތްއިސްލާޙުކުރަން  މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
 ްކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓ 

އިސްލާޙުތައް  ވާއޮތޯރިޓީއިން ހުށައަޅުއްވާފައި 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ގެނެވިފައި

 

  ް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  52ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ 

ކައުންސިލުން  ދޫމިލަންތެރެއިން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 
އާއްމު  15ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 

ބައްދަލުވުންކަން  14ބައްދަލުވުންކަމާއި،  ބޭއްވިފައިވަނީ 
 1ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 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.

 

 ެ2އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  ބައެއް ކައުންސިލްގ 
ވާކަން ކޮށްފައިނު ދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާ ހިއްސާ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

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

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

 ލަފާދެވުނެވެ.ށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމަ
  ްކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލު 
 ނެތްކަން ކުރަމުންގެންދާ ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލެއް 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ާކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުން ފާސްކުރ

ން އިދާރީ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ ދަށު 

މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް 

 ގެންދިޔުމަށް އިރުޝާދު ދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          4ގެ  20ފްޙާ: ސަ

   ްއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިނ
އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް  2019ނޮވެމްބަރއިން  2018

ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  19ބޭއްވިފައިވާ 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފެންނަންނެތްކަން ފާސްކުރައްވާފައިވާކަން 

  ުއަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ޤަވާއިދ
(2012/R-14 ެގ)ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން 15.6ގެ 15

ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އަދި ހާޒިރީ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށާއި، 
ޢުމިއްޔާ ފާސްކޮށް މެމްބަރުން ޖަލްސާތަކުގެ ޔަ
ދުވަސްތެރޭގައި ރަށު ކައުންސިލަށް  7ސޮއިކުރުމަށްފަހު 

ޔައުމިއްޔާގެ ކޮޕީ ހުށައެޅުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. އަދި ކޮމެޓީގެ 
ޖަލްސާތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ތާރީޚް 
ތަރުތީބުން ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.
  ެއެޖެންޑާ، ހާޟިރީ އަދި  ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގ

ވިފައި ނުވާކަން ތައްޔާރުކުރެ  ހުރިހާ ޖަލްސާތަކަށް  ޔައުމިއްޔާ
  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ުއަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ޤަވާއިދ
(2012/R-14 ެގ)ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން 15.6ގެ 15

ހާޒިރީ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އަދި 
ޖަލްސާތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކޮށް މެމްބަރުން 

ދުވަސްތެރޭގައި ރަށު ކައުންސިލަށް  7ސޮއިކުރުމަށްފަހު 
ޔައުމިއްޔާގެ ކޮޕީ ހުށައެޅުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. އަދި ކޮމެޓީގެ 
ޖަލްސާތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ތާރީޚް 

ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް  ތަރުތީބުން ފައިލްކޮށް 
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ްފައިލްތައް ހަދައިފައި ކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލ
ފައިލްތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނުވާކަމާއި 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ތައްޔާރުކޮށްފައި ނު 

 

  ިކައުންސިލަރުންގެ ޕާސަނަލް ހެދުމަށާއި ފައިލްގައ
ހުވައިގެ އިޤްރާރު، މަސްޢޫލިއްޔަތު  ކައުންސިލަރުންގެ

 އާމްދަނީ  މެންބަރުންގެ  ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން، ކައުންސިލް 
މައުލޫމާތު ފޯމް، އަދި ޗުއްޓީއާއި  ވިޔަފާރީގެ  އާއި

ސަލާމް/އާއިލީ ޒިންމާފޯމްތައް ހިމެނުމަށާއި، 
އެކައުންސިލަރަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ ހުރިހާ 

ޕާސަނަލް ފައިލްގައި ހިމެނުމަށް މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ރެކޯޑް 
 ލަފާދެވުނެވެ.

 
 

 

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

  ްކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ހުސް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށ
 މާރޗް  A/13/2019/3 (05-284ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު:  ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ޓީމުން ބެލިބެލުމުން

ގެ އޮފިސަރޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ، ޕްރޮޖެކްޓްއޮފިސަރ ، އެޑްމިން  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ،( ސިޓީއިން އޮނިގަނޑުގައިވާ 2019
އެސިސްޓެންޓް އަދި  .އިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެފަނަވާހޯދުމަށް އެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދަން ން މުވައްޒަފުމަޤާމަށް 

 ގ އޮފިސަރ މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޑިރެކްޓަރ/ އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިން 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          5ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 

 ސުޕަަވއިޒް ކުުރމުގެ ނިޒާމް ޙަވާލްކުެރވޭ މަސައްކަތްަތއް ބަލާ  .3.2

 .ެމުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުޕަވައިޒަރުން އެނގޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

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

 

 މާއި މައުޫލމާތު ދިުނާމއި ލިޔެކިއުންތައް ެބެލހެއްޓުން ލިޔެކިއުންތައް ހުަށހެޅު  .4
 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ  .4.1

  ީދާކަން ނުހާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ސް ދިޔަކަމުގައި ވިޔައްޓަމުން ހަބަލަޖަހައިގެން  ފިންގަރޕްރިންޓްމުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ވަޒީފާގެ ބަޔާންތައް އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް  އެކުލަވާލާފައިމުވައްޒަފުންގ 

 

 ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް .4.2

 ( ްކަނޑައެޅިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.2019މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓ ) 

 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 

 ިމުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކައުންސިލަރުންނާއ 

 ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

  ްފާހަގަކުރެވުނެވެ.ދާކަން ނު ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

 ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

 ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްއިދާރާ ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުނ 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          6ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 ފައިލް ބެލެހެއްޓުން މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް  ކައުންސިލަރުންނާއި .4.5

  ްއަދި ކޮންމެ ފައިލަކަށް ނަންބަރެއް )ރިކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު( އި ޕަރސަނަލް ފައިލް އެކުލަވާލަވަގުތީ އަދި ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށ
ލްގައިވާ ލިއުންތަކުގައި ދާކަމާއި، ފައިނު ފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަމުން  ނަމަވެސް،ދީފައިވާ 

 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަމުން 

  ްރަންޖެހޭ ނެތުމާއި، ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުގައިވެސް ފުރިހަމަ ކުމުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައ
  ކުރެވުންވެ.ފައި ނެތްކަން ފާހަގަ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށް

 

 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .4.6

  ިކަން ކަމުގައިވިއަސް ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ނެތްސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަ ތަކެތި ހުންނަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ްވެ.ކަން ފާހަގަކުރެވުނެ ނޫން ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެނ 

  ްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމުގެ އަސްލު ސްޓޮކް ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުނ 

 ްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫން ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާތަކެތި އޯޑަރުކުރަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށ 

  ާވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ޢަދަދާއި ސްޓޮކާއި ދިމާސްޓޮކް ބާކީފޮތުން ދައްކ 

 

 ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުން  .4.7

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓާފައ 

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖަހާފައ 

  ިކަން ނޫން  ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުނ 

  ިފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނުވާކަން ޖަހާފައިވާ  އިންވެންޓްރީ ނަންބަރުރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގައ 

 

 ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން  .4.8

 .ެބިޑް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަމާއި، ބިޑްކޮމެޓީ އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ުންތައް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ބިޑް ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ، ޔަޢުމިއްޔާ އަދި ނިންމ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފައި ނުވާބިޑް ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށ 

 .ެއެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ 

 ެވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ޓީގެ އެޖެންޑާ، ޔަޢުމިއްޔާ އަދި ނިންމުންތައް  ތައްޔާރުކޮށްފައިއެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމ 

  ްގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު އެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުނ 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          7ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 ޓީމަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް  .4.9

  ުއިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލ 
  ީޖަހައިގެން  ފިންގަރޕްރިންޓްމުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރ

ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ދިޔަކަމުގައި ވިއަސް ބަލައްޓަމުން 
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ތައްޔާރުކުރަމުން 

 ްހާޟިރީ  ދިއުމާއިއެކު   މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބަލައްޓަމުނ
 ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން 

  ެމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާންތައް އަދި ވަޒީފާގ
ވާކަން ނު  އެއްބަސްވުންތައް  އެކުލަވާލާފައި

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

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

އިދާރާގާއި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 
ވަނަ  83ވަޒީފާ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލުމަށާއި، އެޤަވާއިދުގެ 

 ވާގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާ އެއްބަސްވުންތައް މާއްދާގައި 
 އެކުލަވާލުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ިވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން އޮފީހުގައި މިވަގުތު ތިބ
އުޅެފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް 
ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލާ 

 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ބަލަހައްޓަމުން

 

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

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  253 އެޤަވާއިދުގެރަޖިސްޓްރީ 

 ގެން އެކުލަވާލައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައި
 މަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.
 ަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ރ

 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ބަލަހައްޓަމުން

 

 ިޤަވާއިދު ނަމްބަރ: ވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު ދ(

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

އަދި  ގޮތަށް ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް

 ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ހުސްވަޤުތައް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް

  ްރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑ
 ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ބަލަހައްޓަމުން

 

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

ގައިވާ ގޮތަށް ރަސްމީގަޑީގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  171( ގެ 311
 އަދި ހުސްވަޤުތައް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް  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 
ވަނަމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  70ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 

ރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް 
ޅުވާ ލެއްޕުމުގެ އަދި ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާހު

ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް އެކުލަވާލައި ހުއްދައަށްއެދޭ ފޮތް 
 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ެނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްއިދާރާ ހުޅުވުމުގ
ދާކަން ނު  ހުއްދަދިނުމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

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

ވާ ގޮތުގެމަތިން ގައިކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދު 
ރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          8ގެ  20ފްޙާ: ސަ

އަދި ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ 
ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ލައި އެކުލަވާ ހުއްދައަށްއެދޭ ފޮތް 

 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ްވަގުތީ އަދި ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރސަނަލ

ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ތައް ފައިލް
ދާކަމާއި، ފައިލްގައިވާ ލިއުންތަކުގައި ނު ބަލަހައްޓަމުން 

ދާކަން ނު ނަންބަރު ޖަހަމުންތާރީޚް ތަރުތީބުން 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

  :ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ

2014/R-311 ެޅ( ގައިވާ  މާއްދާގެ ވަނަ  254  ( ގ(

ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް ފައިލްތައް 

ބެލެހެއްޓުން ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށް ރައްކާތެރި 

އަދި  ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ

ވާ ލިޔުންތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް ފައިލްގައި

ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަމުން ގެންދިޔުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.

  ޭމުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހުންނަންޖެހ
ނެތުމާއި، ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުގައިވެސް ލިޔެކިޔުންތައް 

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނެތްކަން 
  ންވެ.ފާހަގަ ކުރެވު

  :ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަމްބަރ

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

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް މުވައްޒަފުންގެ 

ޕާރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ހިމެނުމަށާއި، އެމާއްދާގެ )ބ( 

ޕާރސަނަލް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުވައްޒަފުންގެ 

ފައިލްގައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު 

 ޖަހަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ްވަކި މުވައްޒަފަކާ  ގަނެފައި ހުންނަ ތަކެތި ސްޓޮކަށ
ހުރި ކަމުގައިވިއަސް ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި  ހަވާލުކޮށްފައި

 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނެތް

 ެބާބުގެ ވަނަ 11 ޤަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގ 
 މަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ ގައި( ށ) ގެ 11.16
 ލިޔުމުން ވަކިމުވައްޒަފަކާއި ޒިންމާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ސްޓޮކް

 .ލަފާދެވުނެވެ  ޙަވާލުކުރުމަށް
  ްސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމ

 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫން  ހުށަހަޅައިގެން 
 ަ11.16ވަނަ ބާބުގެ  11 ލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ އުދ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން ސްޓޮކުން ތަކެތި 

( ގައިވާ ނަމޫނާއާއި MG/PC01ނެގުމަށް އެޤަވާއިދުގެ )

އެއްގޮތަށް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ބޭނުންކުރުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.

  ެއަސްލު ސްޓޮކް ރެކޯޑް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމުގ
ދާކަން ނު  ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ަ11.16ވަނަ ބާބުގެ  11 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ދ 

 ލިބިގަތުމަށް  ގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން މުދާ

 ވައްޒަފު މު  ބަލަހައްޓާ ރެކޯޑް  ސްޓޮކް  ،އަސްލު ފޯމުގެ  އެދޭ

 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ފައިލްކޮށް

  ުސްޓޮކަށް ބޭނުންވާތަކެތި އޯޑަރުކުރަނީ މާލިއްޔަތ
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫން ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް

  

 ައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާ ތަނެތި ހޯދުމުގައި ދ

ގައި  11.17ވަނަ ބާބުގެ  11 ޤަވާއިދުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          9ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 ާ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) 

 ިވާކަން ނު ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓާފައ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

ފޯމްގައިވާ  MG/PR01އެކުލަވާލާއި، އެޤަވާއިދުގެ 
ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.
 ިވާކަން ނު ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖަހާފައ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 ަ11.03ވަނަ ބާބުގެ  11 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ދ 

ރުމުދަލުގައި ގައި ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ ހ1ަގެ )ބ(ގެ 
 އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖެހުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ްހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި ބަލަހައްޓަމުނ
 ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް 

 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނޫން

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

ފޯމްގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ 
 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ްހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުނ
 ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

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

  ީނަންބަރު ރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރ 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނުވާކަންޖަހާފައި

 ަ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 

ވާގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ 
 ނަންބަރު ޖެހުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ްކަން ފައި ނުވާބިޑް ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ބިޑް ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލ
 އުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ގެންދި

  ިއެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ، ޔަޢުމިއްޔާ އަދ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ނިންމުންތައް  ތައްޔާރުކޮށްފައި

  ާއަދި އެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ، ޔަޢުމިއްޔ
 ކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.ނިންމުންތައް  ތައްޔާރު 

  ްއެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށ
 ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ބަލަހައްޓަމުން 

  ްއެޗް.އާރު.އެމްޑީ ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށ
 .ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެބަލަހައްޓަމުން 

 

 



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          10ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 ކައުންސިލުން ލިޔެކުއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން   .4.10

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

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

 ްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ސިލްގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިކައުނ 

  ީ( 2021 -2017ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ) މިލަންދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އި ދެވިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް ހުށައަޅާފައިވާކަންއެކުލަވާލަ

  ީ( 2021 -2017ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ) މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އި ދެވިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް ހުށައަޅާފައިވާކަންއެކުލަވާލަ

  ެހައެއް( މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް  06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019ކައުންސިލްގ(
ވާކަން ނު  ގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައ10ިޖުލައި  2019އެކުލަވާލައި 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 2018ްގެ ކުރިން އަތޮޅު 10ޖަނަވަރީ  2019ސީލު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައި

  ެށް އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަ  މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް މ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް 2018ކައުންސިލްގ
ގައި މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ  2019ސެޕްޓެންބަރ  04ނަމަވެސް  ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ހުށައަޅުއްވާފައި

 ކުރެވުނެވެ.

 ަވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިން ލާރައްޔިތުންނާއެކު ފެބުރުވަރީ މަހު ބާއްވ  

  ުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިން ލާޖުލައި މަހު ބާއްވަ  ރައްޔިތުންނާއެކ  

  ީކަން ނުގެންދާ ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އާއްމުކުރައްވަމުން  ޓްސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ޖަރތަކާއި އުސޫލުތައްމަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްރޮސީ .4.11

 ިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައ 

 ްވާކަން ނު ސަރވިސް ޗާރޓަރ ތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައި ފައިނުވާކަމާއި،ސިލްގައި ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހަދާކައުނ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ޚިދުމަތް ދިނުން ކައުންސިލުން  .4.12

 ަމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އް ހެދުމާއި މަގުތައް ބެލެހެއްޓު މަގުތ 

 ަވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ކުނި ނައްތާލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ކުނި ނައްތާލެ އްކާތެރި ގޮތެއްގައިއެކަށީގެންވާ ރ
  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންކަން ކުރެވޭކަން 

  ިކައުންސިލުން ކުނި މެނޭޖް ކުރުން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ށ.މާއުނގޫދޫ އަދި ފޯކައިދޫ އަށް ވަނީތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކުރެވިފައ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 ިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެގޮތުން  .މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގަ ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއ
 ދަތުރުވެރިންނަށްޓަކައިދަތުރު ހިޔާއެއް ގާއިމް ކުރެވިފައިއެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          11ގެ  20ފްޙާ: ސަ

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

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައ
 ދެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފޯރުކޮށް

 ެޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީ ސްކޫލްގ
ދުމަތް ރަށުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެ ހި  މުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގަފެންވަރުމަތިކުރުމު

 .ދެމުންގެންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ

 ުލިބޭނެ އިންތިޒާމު  މާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތުޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގ
 ވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޤާއިމްކުރެ 

  ުޕާކުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމ
 މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ޔޫތު ތައް މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތް 

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

ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވިފައިނުވާކަން ޤާއިމްކުރެ 

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

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

 ގެ ބިމުގެ ބަޖެޓް ފުރިހަމަ ވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 2019މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް  ލެހެއްޓެބެ

 ައިދާރާއަށް  ބަލަހައްޓާ  އެކުލަވާ ދަފްތަރު ޤައުމީ ބިމާބެހޭ ބެލެހެއްޓުމާއި އެދަފްތަރު  އެކުލަވައި ދަފްތަރު  ބިންބިމުގެ  ހިމެނޭ  ށުގައި ރ 
 މުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ރުކޮށްދެފޯ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނެ 

 ްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބަލަހައް މިސްކިތްތައ 

  ުއްސަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖަޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމާއި ކަށ 
 ީހެރިޓޭޖުން ލިސްޓްގައި  މުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުންކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓެ އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފ

 ނަމަވެސް ކައުންސިލުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކަމެއް ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.ބޮޑު ނިކަގަސް ހިމެނިފައިވީ  ރަށުގެ 

  ުބާއްވަމުން ވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ  އިޙްތިފާލުތައް ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދ 
 ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

 ުލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މަގުމަތި ދިއްލައި ބަ  ރޭގަނޑ 

 ުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރ 

  ްފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަނ
 ވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޤާއިމްކުރެ 

 ްމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  ޢާނ
 .ލިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ މާރުކޭތުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ ބެ



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          12ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 ްޖޭގެ މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި  ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއ
މީގެ  ގެ ކަންކަން ޕޮލިހުން މެދުވެރިވެގެން ކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 

ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  އިތުރުނެ
 މުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓެވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި

  ްކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓު  ޝަރުޢި ކޯޓުތަކުނ 
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އެހީތެރިވެދޭ 

  ަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އ
ދިރިއުޅެމުން  ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، އެސިޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހިނުވެ ތަފާސްހިސާބު
ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު  ނަމަވެސް ރަށުގައި ގެ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ގެންދާ މީހުން

 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

 

 ޓީމަށް ފާަހގަކުެރވުނު ަމއްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުުކރަން ލަާފދިން ގޮތް  .4.13

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
  ެވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު 2019ކައުންސިލްގ

ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު  2018
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ކައުންސިލް/ލޯކަލް 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ހުށައަޅުއްވާފައި

 

 ެއުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގ 
 108 ގެ( 2010/7 ނަމްބަރ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ޕްލޭންއަށް  ތަރައްޤީގެ ރަށު  މަތިން ވާގޮތުގެ މާއްދާގައި ވަނަ
 ތައްޔާރުކުރުމަށާއި  ތާވަލް  މަސައްކަތު ބިނާކޮށް

ޅު އަތޮ ތާވަލް މަސައްކަތު މުއްދަތުގައި ކަނޑއެޅިފައިވާ
ފޮނުވުމަށް އިރުޝާދު އަދި އެލްޖީއޭއަށް ކައުންސިލަށް 

 ދެވުނެވެ.
  ިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައ 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

 

 ެއުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގ 
 97 ގެ( 2010/7 ނަމްބަރ ޤާނޫނު ) ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަޖެޓް  ވަނަ 
 ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ެހައެއް(  06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019ކައުންސިލްގ(
ތްތަކުގެ ތަފްސީލު މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާ

ގެ ކުރިން އަތޮޅު 10ޖުލައި  2019ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި 
ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ހުށައަޅުއްވާފައި

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 
 ވަނަ މާއްދާގެ  108( ގެ 2010/7ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

 06  ފުރަތަމަ ހަރުގެއަ ގޮތުގެ މަތީންބަޔާންކޮށްފައިވާ އިވާ )ހ(ގަ
 ތަފްސީލު  ޙަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް)

 ލޯކަލް /ކައުންސިލް އަތޮޅު ގެ ކުރިނ10ްޖުލައި  އެކުލަވާލައި ރިޕޯޓް
 ލަދާދެވުނެވެ. ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ގަވަރމަންޓް

 2018 ެވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ
ގެ 10ޖަނަވަރީ  2019ތަފްސީލު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި 

ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލް/ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް 
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ހުށައަޅުއްވާފައި

 

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

ފާއިތުވި ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިވާ )ށ(ގަ ވަނަ މާއްދާގެ
 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލު ޙަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން އަހަރު

 އަތޮޅު  ގެ ކުރިނ10ްރީ ޖަނަވަ އެކުލަވާލައި
ފޮނުވަމުން  އޮތޯރިޓީއަށް  ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް /ކައުންސިލް

 ގެންދިއުމަށް ލަދާދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          13ގެ  20ފްޙާ: ސަ

  ެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް 2018ކައުންސިލްގ
އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް މި  2019
  ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ހުށައަޅުއްވާފައި އޮފީހަށް

 35 ގެ  2006/3: ނަމްބަރ ޤާނޫނު އްޔަތުމާލި ދައުލަތުގެ
ތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ގޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާ( ހ) ވަނަމާއްދާގެ

މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، މާލީބަޔާނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

މާއްދާގައި ވަނަ  97(  ގެ  2010/7)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 
ހިމެނޭ ބައިތައް ހިމެނުމަށާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް މާލީ 
 ބަޔާން އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ާރައްޔިތުންނާއެކު ފެބުރުވަރީ މަހު ބާއްވަން ލާޒިމުކުރ
ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި 

  

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ 110( ގެ 2010/7ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 

ގޮތުގެ މަތީން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރިމަހު ރައްޔިތުންނަށް 
އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުން ގެންދިއުމަށް 

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

 ލަފާދެވުނެވެ.
ރައްޔިތުންނާއެކު ޖުލައި މަހު ބާއްވަން ލާޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު  ބޭއްވިފައި
 ާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލ

( ގެ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ޤާނޫނު ނަމްބަރ 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 110

ޖުލައިމަހު ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން 
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. އަދި 

ތްއަހަރުގެ މަސައްކަތު އެބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮ
 ތާވަލާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށައެޅުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ެތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގ
ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އާއްމުކުރައްވަމުން  ޓްރިޕޯ

 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނުގެންދާ

 

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

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

މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަށް ސިފައަންނަމުން 
ޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރައްވަމުން ދާގޮތް ދެމަހުން އެއްމަހު ރައް
 ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ީކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު ހަދާފައި

  ް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 

އެއް އުޞޫލަކުން ދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚި

 ޕ  އެސް.އޯ.ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި  އަވަސްކަމާއިއެކު



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          14ގެ  20ފްޙާ: ސަ

މުވައްޒަފުން އެ އެސް.އޯ.ޕީތަކަށް ތައްޔާރުކޮށް 

 އަހުލުވެރިކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ިފައިނުވާކަމާއި، ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހަދައ 
 ޔިތުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައި ސަރވިސް ޗާރޓަރ ތައް ރައް

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު

  ް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 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް، 

 ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި "ސާރވިސް 

ޗާރޓަރ" ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްޞާކުރުމަށް  

 ލަފާދެވުނެވެ.

  ިވެމުން ކުނި ނައްތާލެ  އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައ
 ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

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

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް)ށ( 
މުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުނި ނައްތާލު ގޮތެއްގައި

 ލަފާދެވުނެވެ.
  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުނ

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު 
ތުކޮށް ތޮއްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަނޑު މަރާމާ

 މުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހެއްޓެބެލެ

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

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން 
ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަނޑު 

މުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓު
 ލަފާދެވުނެވެ.

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

 ދެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އް ފޯރުކޮށްޚިދުމަތްތަ

  ް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

ލީމީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢު 
އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި 

 މުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހިންގަ

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ  )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
 ޚިދުމަތްތައް  ސްކޫލްގެ ޕްރީ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، 

 ފަންނީ  އަދި ތަޢުލީމީ މީހުންގެ ބޮޑެތި ދިނުމާއި
ހިންގުމަށް  ރާވައި ޕްރޮގްރާމްތައް  ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ

 ލަފާދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          15ގެ  20ފްޙާ: ސަ

  ިޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކ
އި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގަ

ވިފައިނުވާކަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރެ
 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
ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި 

އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި  ގޭތެރޭގައި ހިންގާ
އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް 
ޙިމާޔަތްދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި 
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ 

ވާކަން ވިފައިނު މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ް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

 އެހީއަށް ޚާއްސަ މުސްކުޅިންނަށާއި  މާއިފޯރުކޮށްދިނު
 މީހުން  އެފަދަ  އެހީތެރިވެދީ މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ 

  ޤާއިމްކުމަށް ލަފާދެވުނެވެ  ނިޒާމެއް ބެލެހެއްޓޭނެ
  ިއާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައ

 މުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ދެމެހެއްޓެ
  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ

 24ގެ  ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 
 ތަންތަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އާސާރީ)ގ( ގައި 
ދެމެހެއްޓުމަށް  ދިރުވައި ކަންކަން ޘަޤާފީ  ބެލެހެއްޓުމާއި

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ިދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއ

މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ  އިޙްތިފާލުތައް 
 ބާއްވަމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

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

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ެޢާންމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގ

ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ 
 ވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެ 

 ީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ
 24ގެ  ( 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 
ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  ޢާންމު މާރުކޭތުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ 

 ލިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ބެ

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

 ހޮޓާތަކާއި  ފިހާރަތަކާއި ،ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ
 ޢާންމު   ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި

ބެލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް  ހުރޭތޯ ކަންކަން މާރުކޭތުތަކުގެ
 ލަފާދެވުނެވެ.



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          16ގެ  20ފްޙާ: ސަ

  ުއަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑ
ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ 
ގޮތެއްގެމަތިން ތަފާސްހިސާބި ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، 

ޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ އެސިޓީއެއްގެ ރަޖިސް
ގެ މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުން 

  މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

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

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

 އެސިޓީއެއްގެ ،ބެލެހެއްޓުމާއި ނަގައި ތަފާސްހިސާބި
 ،މީސްމީހުންނާއި ރަށްވެހިވެފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީގައި 
 ލިޔެ  ދަފްތަރު މީހުންގެ  ގެންދާ  ދިރިއުޅެމުން ރަށްވެހިނުވެ 

 ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
 

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

 އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
 ައިން ތިޖޫރީގައި އެކަށިގެންވާ ޢަދަދަށްވުރެ ގިނ

 ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ރުފިޔާ  281,073.93 ތިޖޫރީގައި އެގޮތުން 

 (1)ޖަދުވަލު   ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 

  ްތިޖޫރީގައި ގިނަ ޢަދަދަށް ފައިސާ ބެހެއްޓުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއ
 5.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  ކަމުގައި ނުފެންނާތީ 

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ 
  ވަޤުތު އޮއްވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ައި ނުވާ އިގެންފަދުވަހު ފޮތުގެ ރަސީދަކުން ބަލ
 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ ހުރިކަން ތިޖޫރީގައި ފައިސާ

 ެގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް  5.05 ޤަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގ
ތުމަށާއި އެމާއްދާގައި ބަލައިގަފައިސާ ކައުންސިލަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.ބުނެފައިވާގޮތަށް ރަސީދު ހެދުމަށް 

 ައިވާކަން ދުވަހު ފޮތުގެ އެއްރަސީދެއް ދެފަހަރު ހެދިފ
  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް  5.05ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
ތުމަށާއި އެމާއްދާގައި ބަލައިގަފައިސާ ކައުންސިލަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.ބުނެފައިވާގޮތަށް ރަސީދު ހެދުމަށް 
 ްރިންޓްކޮށް ފައިލްކޮށް ދުވަހު ފޮތް ގަވައިދުން ޕ

 ފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
  ެގައި ބުނެފައިވާ )ހ(  5.08ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ 

ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ގޮތަށް ކައުންސިލަށް 
 ލަފާދެވުނެވެ.

  ާފައިސާ  ހުރި  ތިޖޫރީގައި ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ  އެކަށީގެންވ 
 އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ެގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް  5.15 ޤަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގ
ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ވަޤުތު އޮއްވާ އެކައުންޓަށް 

 ޖަމާކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ަބެލިފައިއަގު  ފަރާތުން 3ގެ ވައުޗަރތަކުގައި 1ދު ޚަރ 

 ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 ެގައި 2ގެ 1ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްއެއް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ 

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



 2019ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް  މިލަންދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 

 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          17ގެ  20ފްޙާ: ސަ

  ެއަތުން  މުވައްޒަފުންގެ ފައިސާ  ގޮތުގައި ލާރީގެ  ގަޑީގ 
ކަން ނުހަދާ  ރިޕޯޓް ގަޑީލާރިގެ ފައިވަނީކަނޑާ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ެފައިސާގެ  ނެގޭ އަތުން މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ލާރީގެ ގަޑީގ
 ރިޕޯޓެއް ހެދުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. ތަފްޞީލް

  ުފައިސާ ޚަރަދު  ނެތި ގެ ވައުޗަރ ގައި ބިލ1ްޚަރަދ
 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކުރެވިފައި

 

 ެގައިވާ ގޮތަށް  2ގެ )ށ(ގެ 6.07 މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ދައުލަތުގ
 ނަންބަރު  ވައުޗަރ ޚަރަދު އޭގެ ބިލްތައް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ

ތަރުތީބުން ފައިލްކުރުމަށާއި، ބިލުގެ އަސްލު ގެއްލިއްޖެނަމަ 
ގެ )ފ(ގައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް 6.02އެޤަވާޢިދުގެ 

ފައިސާ ލަފާދެވުނެވެ. އަދި ބިލު ނެތި އެފަދަ 
 ޚަރަދުނުކުރުމަށްވެސް ލަފާދެވުނެވެ.

  ުކުރިން  ޚަރަދުކުރުމުގެ ގެ ވައުޗަރ ފައިސ1ާޚަރަދ 
ނުވާކަން  ޗުކްކޮށްފައި ހުރިތޯ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެގައި ވާގޮތުގެ މަތިން 10.62ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ 
ޚިދުމަތެއްހޯދުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އެއްޗެއް ގަތުމުގެ ކުރިން 
އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެއޮފީހުގެ ފާސްވެފައިވާ ބަޖެޓްގައި 
ހިމެނި ޚަރަދުކުރެވޭވަރަށް ބާކީގައި ހުރިކަމަށް ބަޖެޓް 
ސެކްޝަންގެ ކަމާބެހޭ ވެރިއަކު ނުވަތަ ޕްރިންސިޕަލް 

މެނުވީ އެއްވެސް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރު ސޮއިކުރުމުން 
ނުކުރުމަށް  އެއްޗެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އޯޑަރު

 ލަފާދެވުނެވެ.
  ުޚަރަދު  ގެ ވައުޗަރ ގައި ސޮއިތައް ހަމަނުކޮށް 1ޚަރަދ 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކުރެވިފައި

 

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

 ވެރިޔަކު  ހުއްދައޮތް ކުރުމަށް ޚަރަދު ފައިސާ ދިންކަމަށް ހުއްދަ
 ސޮއިކުރުމުންކަމުގައި ލަފާދެވުނެވެ. ހުއްދަދީ 

  ްޕްރޮކިއުމަންޓް  މުވައްޒަފާއި ބަލަހައްޓާ ސްޓޮކ 
މުވައްޒަފެއްކަން  އެއް މުވައްޒަފަކީ ކުރާ މަސައްކަތް

 ކުރެވުނެވެ.ފާހަގަ 

  ެގެ )ނ(ގައި 11.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
 ބަޖެޓް  ،މުވައްޒަފަކީ ބަލަހައްޓާ ބާޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  ސްޓޮކް 

 މުވައްޒަފަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ ނުވަތަ
 ވެގެންނުވާނެކަމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ްފާހަގަކުރެވުނެވެ.ސްޓޮކަށް މުދާ ވައްދާފައި ނުވާކަނ   ެގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  11.20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
 ތަކެތި  ސްޓޮކުން  ރެކޯޑާއި ގަނެވޭތަކެތީގެ ސްޓޮކަށް 

 ބިންކާޑުގައި  ނުވަތަ ލިޔެގެން ފޮތެއްގައި ރެކޯޑު  ދޫކުރެވޭގޮތުގެ
 ބޭނުންކޮށްގެން އެޤަވާއިދުގެ  ވަސީލަތެއް އިލެކްޓްރޯނިކް ނުވަތަ

MG/PC04 ްގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް އަޕްޑޭޓްކޮށ
 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  ުގެ ވައުޗަރގައި ރިކްއެސްޓް ފޯރމް ނެތްކަން 1ޚަރަދ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެގައި 2ގެ )ށ(ގެ 6.07 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ވައުޗަރާއި އެއްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.

  ުއޯޑަރ ފޯރމް ނެތްކަން ގެ ވައުޗަރގައި 1ޚަރަދ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެގައި 2)ށ(ގެ  ގ6.07ެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ވައުޗަރާއި އެއްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.
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 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          18ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 ައުޗަރތައް ފައިލް ކޮށްފައިނުވާކަން ގަވައިދުން ވ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ެންކޮށްފައިވާ ގެ ބަޔ6.07ާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
ގޮތުގެ މަތީން ވައުޗަރުތައް ތަރުތީބުން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 

 ލަފާދެވުނެވެ.
  ާލުކޮށް ފައި ސޮއި ހޯދާފާއި ނެތްކަން ފައިސާ ހަވ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 ެގައިވާގޮތަށް ފައިސާ 6.15 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ

 ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
  ްބިޑުތައް އިވެލިވޭޓް ކުރަމުންދަނީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަނ

ކޮމެޓީ/ޕރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ ޔުނިޓުން 
 ނޫންކަމާއި، ބިޑް ކޮމެޓީއިން ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  ެގެ)ހ(ގައި ވާގޮތަށް   10.16 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގ
 ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ  ނުވަތަ ޔުނިޓުން  ޕްރޮކިޔުމަންޓް ބީލަންތައް

ސެކްޝަނަކުން  ހަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު
 އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 ިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ހަދާފައިނުވާކަން ބިޑް އ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ަގެ)ށ(ގައި ވާގޮތަށް  10.16 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެދ
 ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ތައްޔާކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
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 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                          19ގެ  20ފްޙާ: ސަ

 1ޖަދުވަލު 

 

 ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް 

                

  ޖުމްލަ ތިޖޫރީގައި އައިޓަމް ތަކުގެ ފައިސާގެ    ތިޖޫރީގައި ހުރި ނަގުދު ފައިސާ ތަފްޞިލް 

       

3,000.00  1000 3 
 

        

  ފައިސާ ( ގ1ެތިޖޫރީގައި ހުރި ބަޖެޓް )ޚަރަދު   100.00

       

1,500.00  500 3 
 

        

  ފައިސާ ދައުލަތުގެ ޢަމްދަނީއަށް ނިސްަބްތވާ   101.00

        

300.00  100 3 
 

        

  ފައިސާ ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއަށް ނިސްބަތްވާ   102.00

        

150.00  50 3 
 

        

103.00  

 އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހުރި 
  ފައިސާ

        

60.00  20 3 
 

        

  އަންހެނުން ކޮމެޓިގެ ފައިސާ   104.00

        

30.00  10 3 
 

        

  1އެހެނިހެން    105.00

        

15.00  5 3 
 

        

  2އެހެނިހެން    106.00

        

6.00  2 3 
 

        

  3އެހެނިހެން    107.00

        

3.00  1 3 
 

        

  4އެހެނިހެން    108.00

        

  ލާރި ލާރި  0.21

        

  5އެހެނިހެން    109.00

      

  ޗެކުތަކުގެ ޖުމްލަ  15,000.00

        

  6އެހެނިހެން    110.00

  ފޮތުންދައްކާ ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދު   1,155.00       ޖުމްލަ   20,064.21    

      
  ފައިސާގެ ޢަދަދު އުނި/ އިތުރުވި   18,909.21    

 

 




