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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލް ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ
 20ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބު ޮކށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލަކީ ރަށް ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .1.1.1ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު
#

މަޤާމް

ނަން

1

އަޙްމަދު ޢާރިފް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

2

ޢަލީ ޝަރީފް

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

3

މުޙައްމަދު ނިޒާރު

ކައުންސިލް މެމްބަރު

 .1.1.2ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު
#

މަޤާމް

ނަން

1

މުޙައްމަދު މުސްތަރުސިދު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

2

ޢަލީ ޝަރީފް

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

3

މުޙައްމަދު މަދީޚް

ކައުންސިލް މެމްބަރު

4

ޢާއިޝަތު މަޒާ

ކައުންސިލް މެމްބަރު

5

ސާމާ މުޙައްމަދު

ކައުންސިލް މެމްބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  112ވަނަ މާއްދާގައި ކައުންސިލުން ހަފްތާއަކު ( 1އެކެއް)
ޖަލްސާ ބާއްވަންވާނޭކަމަށާއި ،އަދި އެމާއްދާގެ (ހ)

ގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ  2ދުވަހުގެ ކުރިން ޢާއްމު ޮކށް ފޮނުވަންޖެހޭ

ށފައިވެއެވެ.
ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންވާނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ( 01އޮކްޓޯބަރ 2020ން  17މެއި 2021ށް)
ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ

ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި

ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

32

25

ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން
ކެންސަލްވި ޢަދަދު

24

01

ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ( 17މެއި 2021ން
ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ

ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި

ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

19

18

 30ސެޕްޓެމްބަރ 2021ށް)

ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން
ކެންސަލްވި ޢަދަދު

18

00

 .1.2.1ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނީ އަންގާރަ ދުވަސްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނ
އަދި ޢާއްމު ޮކށް ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވެމުންދަނީ ހަފްތާގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހުގައި ނޫންކަ ް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ޮ 2020 .1.2.2އކްޓޯބަރ 1ން  17މެއި 2021ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ  32ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ޮކށްފައިވަނީ  25އާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި،
ބޭއްވިފައިވަނީ  24ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން  01ބައްދަލުވުން
ބޭއްވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި  17މެއި 2021ން  30ސެޕްޓެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް
ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ  19ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް

މަސައްކަތް ޮކށްފައިވަނީ  18އާއްމު ބައްދަލުވުންކަމާއި،

ބޭއްވިފައިވަނީ  18ބައްދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ކޯރަމް

ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ކެންސަލްވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނ ެ 17މއި 2021ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިވާ  24ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ
ޮ 2020 .1.2.3އކްޓޯބަރ ް 1
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސް ޮކށްފައިވާކަމާއި .އަދި  17މެއި 2021ން  30ސެޕްޓެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް
ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިވާ  18ބައްދަލުވުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސް ޮކށްފައިވާކަމާއި.
ޮ 2020 .1.2.4އކްޓޯބަރ 1ން  17މެއި 2021ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ޮކށްފައިވާ  24އާންމު
ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  2ދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާއި ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި  17މެއި
2021ން  30ސެޕްޓެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް

ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ޮކށްފައިވާ  18އާންމު

ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  2ބައްދަލުވުމުއްގެ އެޖެންޑާ  2ދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނާއި ހިއްސާ ކުރައްވާފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.2.5ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާތަކުގައި ސޮއިތައް ފުރިހަމަ ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.2.6ކައުންސިލްގެ އާއްމު އަދި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ،ޔަޢުމިއްޔާ އަދި ނިންމުންތައް ފައިލް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .1.2.7ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީ
ކައުންސިލަރުން ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު ބެލިފައިވަނީ އަހަރީ ޗުއްޓީ ،އާއިލީ ޒިންމާ ،ސަލާމް އަދި ރަސްމީ
ބޭނުމަށް ވީއްލިފައިވާ ދުވަސްތައް އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ކައުންސިލްގެ  03ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ( 01އޮކްޓޯބަރ 2020ން  17މެއި 2021ށް)
#
1

ކައުންސިލަރު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޢާރިފް

ޙާޒިރުވާން ޖެހޭ

24

ޙާޒިރުވި

24

2

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޢަލީ ޝަރީފް

3

ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ނިޒާރު

24
21

24
21

ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ( 17މެއި 2021ން  30ސެޕްޓެމްބަރ 2021ށް)
#

ޙާޒިރުވާން ޖެހޭ

ކައުންސިލަރު

1

ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުސްތަރުސިދު

2

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޢަލީ ޝަރީފް

3

ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު މަދީޚް

4

ކައުންސިލަރ ޢާއިޝަތު މަޒާ

5

ކައުންސިލަރ ސާމާ މުޙައްމަދު

18
16
18
18
18

ޙާޒިރުވި

17
16
17
18
17

 .1.2.8ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވެޑައިގެން ސޮއިކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ޓ
 .1.2.9ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހު ކައުންސިލަރަކު ސަލާމްގައި ހުންނަވާނަމަ އެދުވަހަށް މެޑިކަލް ސެޓްފިކެ ް
ހުށައަޅުއްވަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް
1.2.1

ތަފްޞީލު
ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހު ޖަލްސާ ބާއްވަމުން
ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

1.2.4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ 115
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)

ގައިވާގޮތައް

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ  2ދުވަހުގެ ކުރިން ޢާއްމުކޮށް

ށ ލަފާދެވުނެވެ.
ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމަ ް
1.2.9

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ އުޞޫލު (ނަންބަރު:
/2018/221/02އ) ގެ ( 14ހ)ގެ 2ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގެ
އެޖެންޑާ ނެރުމަށްފަހު ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހު ކައުންސިލަރަކު ސަލާމް ބުނުއްވައިފިނަމަ ،ސަލާމްގެ
ޗުއްޓީއަށްފަހު އެކައުންސިލަރަކު މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވާ ދުވަހު ސަލާމްގައި ހުންނެވި ދުވަސް/ތަކަށް
ޓ
މެޑިކަލް ސެޓްފިކްޓެ ހުށައަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ .އަދި އެދުވަސްތަކަށް މެޑިކަލް ސެޓްފިކެ ް

ހުށަނާޅުއްވާނަމަ ޙަވާލާދެވުނު އުޞޫލުގެ ( 14ނ)ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް އެދުވަސްތަކަކީ ޙާޟިރު
ނުވާ ދުވަސްތަކެއް ގޮތުގައި ބެލުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  116ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން
ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.
ޮ 2020 .1.3.1އކްޓޯބަރ 1ން  17މެއި 2021ގެ ނިޔަލަށް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލުން ކުއްލި
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  123ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް
މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެމެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ
ދައުރެއްއޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ މިފަދަ މެންބަރަކު އެބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެގެންނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
ޮ 2020 .1.4.1އކްޓޯބަރ 1ން  30ސެޕްޓެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވި
 42އާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރެއްގެ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.4.2ކައުންސިލަރުންގެ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  115ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ
ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ޢާންމު ޮކށް ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ .މިގޮތަށް ހާމަނުކުރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ޞައްޙަ އަމުރެއް ކަމުގައި
ނުބެލެވޭނެއެވެ.
 .1.5.1ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ނިންމުންތައް ޢާއްމުކުރައްވަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް
1.5.1

ތަފްޞީލު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  115ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް
ޢާންމުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

1.5.2

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި ،އަމުރުތަކާއި ،މާލީ ހިސާބުތަކާއި އެކިއެކު ރި ޯޕޓްތައް އަދި
ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށާއި ސަރުކާރުގެ ަކމާއި ގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކުން
ފަސޭހައިން ކޮންމެ ވަޤުތެއްގައިވެސް ބެލޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެއް
ޤާއިމް ޮކށް ވެބްސައިޓްގައި އެމަޢުލޫމާތުތައް އަދާހަމަ ޮކށް ޢާއްމުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  2020ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ފަންތިތަކުގައި
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުން ދެއެވެ.
އޮނިގަނޑުގައި އޮތް މަޤާމްތަކުގެ ޢަދަދު
މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި
ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް
މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް
ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ
ސަޕޯރޓް ސާރވިސް

ޖުމުލަ

އިދާރާގައި މިވަޤުތު ތިބި މުވައްޒިފުންގެ ޢަދަދު

ޢަދަދު

ޢަދަދު

މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި

0
1
5
2

ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް

1
2
8
2

މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް
ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ
ސަޕޯރޓް ސާރވިސް

ޖުމުލަ

13

8

އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމްތަކުގެ ޢަދަދު ބެލިފައިވަނީ ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންއިން  11މެއި  2011ގައި ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ އޮނިގަނޑުންނެވެ.

 .1.6.1އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ޮކށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .1.6.2ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރި ވަޞީލަތްތައް:
ވޯކް ސްޓޭޝަން
ކައުންސިލަރުން
މުވައްޒަފުން

5
7

ކޮމްޕިއުޓަރ

5
7

ފޯން

3
7

ޕްރިންޓަރ

3

 .1.6.2.1އިދާރާގައި ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވީނަ.0މަވެސް ކޮމްޕިއުޓްރ
ނެޓްވޯކުގެ މައްސަލަ ދިމާވާކަމާއި އިދާރާއަށް ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.6.2.2އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

1.6.2

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ،އެކަށީގެންވާ
ހަލުވިމިނެއްގައި

ރައްޔިތުންނަށް

ޚިދުމަތްތައް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ކައުންސިލަރުންނާއި

މުވައްޒަފުން

މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތު މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .1.7.1މުވައްޒަފުންނަށް ސުޕަވައިޒަރުން ހަމަޖައްސާފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.7.2ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލާ ސުޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރިވިއުމީޓިންގް އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެނޭޖްމަންޓް މީޓިން ްގ
ބާއްވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.7.3ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން  42އެސް.އޯ.ޕީ
ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.7.4ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހަދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .1.7.5ހަދާފައިވާ

މަސައްކަތުގެ

ޕްރޮސެސްތަކާއި

ރސީޖަރތަކާއި
ޕް ޮ

އުސޫލުތަކަށް

މުވައްޒަފުން

ހޭލުންތެރިކުރުވާފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް
1.7.4

ތަފްޞީލު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ 23 ،22ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ،ހަމަހަމަކަމާއި،
އެކު ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ އިދާރީގޮތުން ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ޮކށްގެން ކަމުގައިވާތީ ،އިދާރާއިން ޚިދުމަތް
ބޑުގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި ،ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު
ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް ،ހާމަކަން ޮ
އެއްމިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް "ސާރވިސް ޗާރޓަރ" ތައްޔާރު ޮކށް ހިއްޞާކުރުމަށް

ލަފާދެވުނެވެ.

 .2.1.1ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އާއްމުކޮށް
ހާމަ ޮކށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް
2.1.1

ތަފްޞީލު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  107ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު
ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އާއްމު ޮކށް ހާމަކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .2.2.1މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ  2022ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު  2020ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅުއްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.2.2ކައުންސިލްގެ  2022ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  2021އޮގަސްޓް 20ގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް ،މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.2.3ކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރު ޮކށްފައިވާކަމާއި ،ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި
ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ބައިތައް ހިމެނިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ޮ 2020 .2.2.4އކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓް ފާސްނު ޮކށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ޮކށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.2.5ކައުންސިލްގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްނު ޮކށް ކައުންސިލުގައި އެހެންކަމަކާއިމެދު މަޝްވަރާ ޮކށްފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.2.6ކައުންސިލްގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2021ޖަނަވަރީ 15ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން
ފާސް ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް
2.2.1

ތަފްޞީލު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ( 105ނ)ގަ ިއ
ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް ބިނާ ޮކށް،
ކުރިއަށް އޮތްއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު އެކުލަވާލައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

2.2.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  92ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަދި
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންއަށް ބިނާ ޮކށް ،ކުރިއަށް އޮތްއަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް އަތޮޅު ކައުންސިލް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

2.2.3

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ
 94ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ހުރިހާ ބައިތައް ހިމެނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .2.3.1މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ  2020ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް 2021
ޖަނަވަރީ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.3.2މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން
ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް  2021ޖުލައި  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .2.4.1ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލުން ފާސް ޮކށްގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނ
 .2.4.2ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދިނުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އިން ޤާއިމް ޮކށްފައިވާ 'ވިޔަ" ޮމޑިއުލް ބޭނުންކުރަމު ް
ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޓކެއް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.3.1ކައުންސިލްގައި ސް ޮ
 .2.4.3.2ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަ ތަކެތި ހުންނަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ޓކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން ނޫން ަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.3.3ސް ޮ
ޓކް ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލް ޮކށް ނުބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.3.4މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމުގެ އަސްލު ،ސް ޮ
ޓކުން ތަކެތި ދޫކުރާ ގޮތުގެ ރެކޯޑް ބާކީ ބަލަހައްޓަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ
 .2.4.3.5ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަކެތީގެ ރެކޯޑާއި ސް ޮ
ނަމޫނާއާއި އެއް ޮގތަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.3.6ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާތަކެތި އޯޑަރުކުރަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ޓކް ބާކީ ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.3.7ސް ޮ

ރެފަރެންސް
2.4.3.1

ތަފްޞީލު
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  11.16ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ޓކް ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
ސް ޮ

2.4.3.3

ޓކުން ތަކެތި
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ( 11.17ށ) ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ސް ޮ
ނެގުމަށް އެޤަވާއިދުގެ " "MG/PC01ގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް "މުދާ/ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެދޭ
ފޯމް" އެކުލަވާލައި ބޭނުންކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

2.4.3.4

ޓކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ފައިލް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން
"މުދާ/ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް"ގެ އަސްލު ،ސް ޮ
ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

2.4.3.5

ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  11.20ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަކެތީގެ ރެކޯޑާއި،
ޓކުން ތަކެތި ދޫކުރެވޭ ގޮތުގެ ރެކޯޑް އެޤަވާއިދުގެ " "MG/PC04ގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއް ޮގތަށް
ސް ޮ
ފޮތެއްގައި ލިޔެގެން ނުވަތަ ބިންކާޑުގައި ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް ބޭނުން ޮކށްގެން ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

2.4.3.6

ޓކުން ނުވަތަ ސެކްޝަނަކުން ނުވަތަ ވަކި މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގައިކުރާ މަސައްކަތަކަށް
ޑިޕާރޓްމަން ަ
ޓކުން
ސް ޮ

އެއެއްޗެއް

ނެގުމަށްޓަކައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ

11.17

(ށ) ގައި

ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް "މުދާ/ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް" ( )MG/PC01ހުށައެޅުމަށާއި،
ޓކްގައި ޢާންމު ޮކށް ހުންނަ ތަކެތި އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ
ޓކުން ލިބެންނެތްނަމަ ނުވަތަ ސް ޮ
އެއެއްޗެއް ސް ޮ
ޓކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ( 11.17ނ) ގައި
މަދުވުމުން އަލުން ހޯދުމަށް ސް ޮ
ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް

"މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް" ( )MG/PC03ހުށައެޅުމަށާއި ،މުދާ ގަންނަން

ރކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަށް ލިބުމުން މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ މުދާ/ޚިދުމަތް
އެދޭ ފޯމު ޕް ޮ
ހޯދުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމާއި ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް
ބެލުމަށްފަހު އެޤަވާޢިދުގެ 10.59ގެ (ހ)ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް "މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމު"
( )MG/PC02ން މުދާ ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

އަދި ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާ ތަކެ ިތ

ރކިއުމަންޓްގެ
ގަތުމުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  10ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ޕް ޮ
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
2.4.3.7

ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ( 11.15ހ)ގައި ބަޔާން ޮކށްފައި ވާ ޮގތަށް އެ މުއައްސަސާއެއްގައި
ބޭނުންކުރުމަށް ،ނުވަތަ އެތަކެތި ބޭނުން ޮކށްގެން އެހެން އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް ،ނުވަތަ ތަނަށް ޚިދުމަތް
ދިނުމުގައި ބޭނުން

ކުރުމަށް ހޯދާފައި

ބަހައްޓާ

ތަކެތި

ޓކަށް ވައްދައި،
ސް ޮ

ސްޓޮކްބާކީ ޮކށް

ޓކް ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ކޮންމެ އައިޓަމެއްގެ ބާކީ ވަކިން އެނގޭ ޮގތަށް ސްޓޮކްބާކީގެ
ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،ސް ޮ
ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،އެޤަވާއިދުގެ  11.20ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަކެތީގެ
ޓކުން ތަކެތި ދޫކުރެވޭ ގޮތުގެ ރެކޯޑް އެޤަވާއިދުގެ " "MG/PC04ގައިވާ ނަމޫނާއާއި
ރެކޯޑާއި ،ސް ޮ
އެއްގޮތަށް ފޮތެއްގައި ލިޔެގެން ނުވަތަ ބިންކާޑުގައި ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް ބޭނުން ޮކށްގެން
އަޕްޑޭޓް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .2.4.4.1ކައުންސިލްގައި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދަނީ "ވިޔަ" ޮމޑިއުލްއިންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.4.2ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރ ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޒިންމާ ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.4.3ފައިސާ ނުދައްކާ ބިލުތަކާ ފައިސާ ދައްކާފައި ހުރި ބިލުތައް ވަކިން ފައިލެއްގައި ނުބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.4.4ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .2.4.4.5ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވަމުން ގެންދާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.4.6ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ބަލަހައްޓައި އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.4.7ވައުޗަރއިން ޚަރަދު ޮކށްފައިވަނީ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ހިމަނައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.4.8ވައުޗަރުން ޚަރަދު ޮކށްފައިވަނީ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް
2.4.4.3

ތަފްޞީލު
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ( 6.07ށ) ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ބިލުތަކާ
ފައިސާ ދައްކާފައި ހުރި ބިލުތައް ވަކިން ފައިލް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .2.4.6.1ކައުންސިލްގައި ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަހައްޓަނީ ތިޖޫރީގައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.6.2ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ބަހައްޓަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދައާ އެކުގައި ނޫންކަން ފާ ަހގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.6.3ތިޖޫރީ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.6.4ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުންނަ ފައިސާގެ ހިސާބު ބަލަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.6.5ތިޖޫރީ ރިޕޯޓުގެ ބާކީ ޖުމްލަ އާއި ނަގުދު ފައިސާއާއި ޗެކުން ހުރި ޖުމްލަ އާއި ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.6.6ތިޖޫރީގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ޮކށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ނުފޮނުވާ ަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.6.7ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ޮކށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.6.8ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ވަކި މުވައްޒަފަކާ މަތި ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް
2.4.6.5

ތަފްޞީލު
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ( 6.22ހ) ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަލަށް
ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު (ނަގުދުފައިސާއިން ހުރި އަދަދާއި،
ޗެކުން ހުރި ވަރާއި ،ބޭރު ފައިސާ ހުރިނަމަ ،އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވަކީން ހުރި އަދަދު) ބަލައި،
ތިޖޫރީއާއި ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެހިސާބު ޗެކް ޮކށް ،ފައިސާ
ގުނައި ،އަދި އޮފީހުގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ އެހިސާބު ރަނގަޅުތޯ ބަލައި ޗެކުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.

2.4.6.6

ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ( 6.22ށ) ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ މަހެއްގެ ނިޔަލަށް
ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ހުރިފައިސާގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ޮކށް ،ޗެކުން ހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލު،
ޗެކު ނަންބަރުތަކާއި ،ޗެކުގެ ތާރީޚު އަދި ނަގުދު ފައިސާއިން ހުރި އަދަދު އެނގޭނެ ގޮތަށް ރިޕޯޓް
ތައްޔާރު ޮކށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

2.4.6.7

ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ( 6.22ށ) ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް އެޤަވާއިދުގެ
 MG/BC24ގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއް ޮގތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .2.4.7.1ކައުންސިލްގައި އާމްދަނީ ލިބޭ ކަންކަމުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.7.2ކޮންމެ ދުވަހަކު ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބު ކައުންސިލުން ޤަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.7.3ލިބޭ ފައިސާގެ މަސްދުވަހު ރިޕޯޓް ބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.7.4ލިބޭ ފައިސާގެ އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.7.5ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަފައިސާ ވަގުތު އޮއްވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނ
ރކިއުމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ނޫން ަކ ް
ޓކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ބަޖެޓް/ޕް ޮ
 .2.4.7.6ސް ޮ
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.7.7ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ މަހުންމަހަށް ޖަމާކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް
2.4.7.1

ތަފްޞީލު
ށފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލަށް
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ( 5.04ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
އާމްދަނީ ލިބޭ ކަންކަމުގެ ދަފްތަރެއް އެޤަވާއިދުގެ  MG/RV01ގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް
އެކުލަވާލައި އަޕްޑޭޓް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

2.4.7.5

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ
 5.15ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

2.4.7.7

ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  5.22ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި
ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގައި އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .2.4.8.1ރެވެނިއު  1އަދި ޚަރަދު  1އެކައުންޓްގެ އެކައުންޓްބާކީ މަހުންމަހުން ބާކީކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.8.2މަހަކު އެއްފަހަރު އެކައުންޓް ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރު ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.8.3ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ބަޖެޓް ބާކީ  /އައިޓަމް ބާކީ ރިޕޯޓް 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ފިނޭންސް
ނ ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަމުން ނުދާކަ ް

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

2.4.8.3

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  6.25ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ 20
(ވިހި)ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ބަޖެޓް ބާކީ  /އައިޓަމް ބާކީ
ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ައށް ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .2.4.9.1ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.9.2މާލިއްޔާތު ޤަވާޢިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއް ޮގތަށް ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖަހާފައިވާކަން ފާޙަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.9.3ހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށްކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.9.4ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ނުގެންގާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.4.9.5ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގައި ޖަހާފައިވާ އިންވެންޓްރީ ނަންބަރާއި ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

2.4.9.4

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  11ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ
ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި އެއް ޮގތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދިއުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.

.2.4.10.1

ކައުންސިލްގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ޮކށްފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

.2.4.10.2

ކައުންސިލްގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން  2021މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް

ހުށައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .2.5.1ކައުންސިލަރުނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ފޮތުގައި ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ކައުންސިލަރުންނާއި
މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ޙާޞިރީ ރިޕޯޓް މަހުންމަހަށް ތައްޔާރު
ނވެ .އެގޮތުން  2021މެއި މަހުގެ ފަހުން ޙާޞިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ޮކށް ަފއި ނުވާކަން
ކުރަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވު ެ
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .2.5.2ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލު އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ޗުއްޓީތާވަލުގައި ބައެއް
މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި ،އަދި ޗުއްޓީ ނަގަމުންދަނީ/ދެނީ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ނޫން ަކން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.3ކައުންސިލަރުން ގަޑި ޖެހިއްޖެނަމަ މުސާރައިން ގަޑީ ލާރި އުނިކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.4މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓް ( )2021ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.5ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ސްޓާފް އެޕްރެއިޒަލް ( )2020ހަދާފައި ވާކަމާއި ،މުއްދަތުގައި މާކްސްދެވިފައި ވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.6ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރސަނަލް ފައިލް އެކުލަވާލައި ފައިލްތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލް ޮކށްގެން ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ފައިލްތައް ބެހެއްޓިފައި ހުރީ ތަޅުލެވޭފަދަ ރައްކާތެރިތަނަކު ނޫންކަމާއި،

ވަޤުތީ

މުވައްޒަފުންނަށް ޕަރސަނަލް ފައިލް އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.7ވަޤުތީ އަދި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ރިކޯޑް ކާޑު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާކަމާއި ފައިލްގައިވާ ލިއުންތަކުގައި
ތަރުތީބު ނަންބަރު ޖަހާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ނ
 .2.5.8ވަޤުތީ އަދި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ރެކޯޑް ފައިލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނިފައިވާކަ ް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.9ދަތުރު ހާޟިރީ ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަމާއި އަދި ދަތުރު ރިޕޯރޓް ތައްޔާރު ނުކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވުންވެ.
ނނާއި ކުރިން އުޅެފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ވަޤުތީ
 .2.5.10އޮފީހުގައި މިވަގުތު ތިބި ވަޤުތީ މުވައްޒަފު ް
މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.11މުވައްޒިފުން ގަޑި ޖެހުމުން ޤަވާއިދާއި އެއް ޮގތަށް މުސާރައިން ގަޑީ ލާރި އުނިކުރެވުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.12ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީޗުއްޓީރެކޯޑް އަދި އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑް

 2021ފެބްރުއަރީ މަހުގެ

ފަހުން ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.13ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތަށް ވަޒީފާ ބަޔާން އެކުލަވާލާފައިވާކަމާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.14ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.15ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަގުތަށް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.16ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް  2020ޑިސެމްބަރ 31ގެ ފަހުން ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަމާއި ނުރަސްމީގަޑީގައި
ކައުންސިލްއިދާރާ ހުޅުވުމުގެ ހުއްދައިގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.17ކައުންސިލަރުންގެ ޕަރސަނަލް ރެކޯޑް ފައިލް ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކަށް ވަކި ފައިލެއް އެކުލަވާލާފައި ވާކަން ފާހަގަ
ކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ފައިލްގައިވާ ލިއުންތަކުގައި ތަރުތީބުނަންބަރު ޖަހާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.5.18ކައުންސިރުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލަރުންގެ އެސެޓް ޑިކްލެރޭޝަން
ފޯމު ފައިލް ހިމެނިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

2.5.1

ނނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުން އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމްއެއް މެދުވެރި ޮކށް
ކައުންސިރަނު ް
ކަމާއި ގުޅުންހުރި މުވައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯއްދަވައިގެން އީ-އެޑްމިން ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން

ބެލެހެއްޓޭން އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ .އަދި ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.
2.5.2

އިދާރާއިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިމަނަ ގޮތުގައިމެދު ނުކެނޑި ދިނުމަށް ކައުންސިލަރުންނާއި
މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލާއި ޝެޑިއުލްއަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.

2.5.6

ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު (ޤަވާއިދު ނަމްބަރ )R-311/2014 :ގެ

 254ވަނަ މާއްދާގައި

ވާގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ފައިލްއެއް އެކުލަވާލުމަށާއި އެ މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
މުވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް ފައިލްތައް ބެލެހެއްޓުން ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލު ޮކށް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
2.5.7

ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު (ޤަވާއިދު ނަމްބަރ )R-311/2014 :ގެ  26ވަނަ ބާބުގެ 254
ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ފަދައިން މުވައްޒަފުންގެ ޕާރސަނަލް ފައިލްތަކުގައި ރިކޯޑް
ނ
ކާޑު ނަންބަރު ޖެހުމަށާއި ،ފައިލްތަކުގައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަމު ް
ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

2.5.9

ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ( 8.14ހ) ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ރާއްޖެއާއި ،ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުގެ "ދަތުރު ރިޕޯޓު" އެދަތުރެއް ނިމޭތާ ،ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެ އޮފީހަކަށް ހުށައެޅުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

2.5.10

ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު (ޤަވާއިދު ނަމްބަރ )R-311/2014 :ގެ  26ވަނަ ބާބުގެ 250
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އެޤަވާއިދުގެ  253ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލައި ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

2.5.12

ނ
ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީޗުއްޓީރެކޯޑް ތައްޔާރު ޮކށް ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ޮކށް ބަލަހައްޓަމު ް
ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

2.5.14

ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު (ޤަވާއިދު ނަމްބަރ )R-311/2014 :ގެ  171ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގައިވާ ޮގތަށް ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

2.5.15

ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު (ޤަވާއިދު ނަމްބަރ )R-311/2014 :ގެ  171ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގައިވާ ޮގތަށް ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހުސްވަޤުތައް ބޭރަށްދާ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

2.5.16

ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ޤަވާއިދު (ޤަވާއިދު ނަމްބަރ )R-311/2014 :ގެ  1ވަނަ ބާބުގެ 13
ވަނަ މާއްދާއާއި ،ލކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާ
ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ރެކޯޑް އަދި ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ހުއްދައަށްއެދޭ ފޮތް
އެކުލަވާލައި ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

2.5.17

ކައުންސިލަރުންގެ ޕާސަލަން ރެކޯޑް

ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންމެ

ކައުންސިލަރަކަށް

ވަކި ފައިލްއެއް

އެކުލަވާލުމަށާއި ،ކައުންސިލަރުންގެ ޕާރސަނަލް ފައިލްތައް ބެލެހެއްޓުން ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލު ޮކށް
ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް ލަފާދެވުނެވެ .އަދި ފައިލްގައިވާ ލިއުންތަކުގައި ތާރީޚް
ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
2.5.18

ކައުންސިލަރުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .2.6.1ބިޑް ކޮމިޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ހުށައަޅައިގެން އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .2.6.2ބިޑް ކޮމެޓީގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރު ކުރާކަމާއި ،ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔެފައިވާކަމާއި ،ކޮމެޓީގެ ލިއުންތައް ފައިލްކޮށް
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާޙަގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ކޮމެޓީގެ ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓަމުންދަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ
ފޯމެޓްތަކާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން ފާ ަހގަކުރެވުނެވެ .އަދި ފައިލްގައި ބައެއް ޕްރޮޖެކްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނިގފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

2.6.1

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.13ގައި ވާ ޮގތަށް ބިޑް ކޮމެޓީއަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރުމަށް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ( 2018ނަންބަރު)K/CIR/2018/01-13:ގެ 3ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން
 PR-07ފޯމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށައެޅުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

2.6.2

މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ( 2018ނަންބަރު)K/CIR/2018/01-13:ގެ އެނެކްސް 2ގައިވާ
"ބިޑް ކޮމެޓީ ހިންގާ އުޞޫލު"ގެ 14ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް ބިޑް ކޮމެޓީގެ ޔަޢުމިއްޔާ ،ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިޔުލަރގެ ޖަދުވަލު 3ގައިވާ  PR-01ފޯމެޓަށް ،ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،އަދި
 PR-05ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް ބިޑްކޮމެޓީގެ ނިންމުންތައް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .3.1.1މަގުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޙަވާލު ޮކށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ށ
 .3.2.1ރަށުގައި ކުނި ޮކށި ޤާއިމްކޮށް ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާކަ ް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .3.3.1ފެރީޓާމިނަލް އެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި ،ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި އިންތިޒާމެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއް ކައުންސިލުން
ޤާއިމް ޮކށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ ތެރެއިން ބަނދަރު ސާފުކޮށް
ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.3.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) 3ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަނދަރު ބެލެހެއްޓޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި
ފެރީ ޓާމިނަލް ހަދައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .3.4.1މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގެތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު
އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ކަނޑު ޮތށިގަނޑު މަރާމާތު ޮކށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަންކަން ކަމާއި ގުޅުން ހުރި
މުވައްސަސާތަކަށް ކައުންސިލުން ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.4.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) 4ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ކަނޑު ޮތށިގަނޑު މަރާމާތު ޮކށް
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ނން ަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.5.1ރަށުގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ފެނަކަ ޯކޕަރޭޝަ ު
 .3.5.2ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި މުވައްސަސާތަކުން ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމާއި
އެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން ދެއްވަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .3.7.1ކައުންސިލުން ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ނުދިޔަނަމަވެސް ބޭބީ ނާސަރީ ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން އިމާރާތެއް
ބެލެނިވެރިންނަށް ހަވާލު ޮކށް އިމާރާތުގެ ކަރަންޓް ފީ ކައުންސިލުން ދައްކަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.7.2މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ކައުންސިލުން ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް
ހިންގާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.7.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) 7ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

،
 .3.8.1ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތަ ްއ
ރައްކާތެރިކަމާއެކު،

ލައިބްރަރީގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު

ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ޮކށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނުވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.8.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) 8ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ

ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ،ލައިބްރަރީގައި
ބެލެހެއްޓުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު
ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .3.9.1ރަށުގައި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާމްކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.9.2ރަށުގައި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާމްކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް
ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމްތަކެއް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ފުޓްސަލް
ދަނޑު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.9.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) 9ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި ،ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު

ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .3.10.1އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.10.2ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދި
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން
ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން މުސުކުޅިންނާއި އެކަނިވެރި
މައިންބަފައިންނާ ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ދާކަމާއި ދައުލަތުން

އިނާޔަތް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އިނާޔަތް ހޯދާދިނުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ،އެކަންކަމާއި
ގުޅިގެން ފޮނުވަންޖެހޭ ރި ޯޕޓްތައް ފޮނުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .3.11.1ރަށުގައި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.11.2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ
ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ
މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން ބިންބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ އެންމެހައި
މުޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .3.12.1ބިންބިމުގެ ދަފަތަރު އެކުލަވާލައި އަދާހަމަ ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.12.2ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު އެއިދާރާތަކުން އެދިލެއްވުމުން ކައުންސިލުން
ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .3.13.1މިސްކިތު މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ަކއުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.13.2މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .3.14.1ޤަބުރުސްތާނު ބަލަހައްޓަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ފަރާތެއް ހަމަޖައްސައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ށ
 .3.14.2ކަށު ކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމާއި ،ނަމަވެސް ޖަމާޢަތްރެރިންނަ ް
އެލަވަންސް ދެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.14.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ

ގެ ( 23ހ) 14ގައި ބަޔާން ޮކށް ަފއިވާ ގޮތަށް
ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ނ
 .3.15.1ރަށުގައި ހުރި އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންނުދާކަ ް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.15.2ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.15.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) 15ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް

އާސާރީ

ތަންތަން

ބެލެހެއްޓުމާއި

ޘަޤާފީ

ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .3.16.1ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ދީނީ އަދި ޤައުމީ

އިޙްތިފާލުތައް

ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ނ މެދުވެރިކޮށް
 .3.17.1ކައުންސިލުން އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި އެމުވައްޒަފު ް
މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގެ މަގުތައް ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި
ނ
މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ކުނިކަހައި ސާފުކުރަނީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންކަމާއި ،ކައުންސިލުން އެކަ ް
އިންތިޒާމްކުރުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް/އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.17.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) 17ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް
ހަމަޖެއްސުމާއި

ރަށުގެ

ސާފުތާހިރުކަން

ދެމެހެއްޓުމާއި

ރަށް

ޒީނަތްތެރި ޮކށް

ބެލެހެއްޓުމުގެ

މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .3.18.1މަގު ބައްތިތައް މަރާމާތު ޮކށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ފަރާތަކާއި ޙަވާލު ޮކށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .3.19.1މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޙަރާކާތެއް ކައުންސިލުން ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .3.21.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި
ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ ބަލަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް އެފަދަ ތަނާކާއި ގުޅޭގޮތުން
މައްސަލައެއް ހުށައަޅައިފިނަމަ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާކަމުގައި ކައުންސިލުން
މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.21.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) 21ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ފިހާރަތަކާއި
ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި
ބަލައި ،އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅަމުން ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ހުރޭތޯ

،

 .3.22.1މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި

ދުއްވުމުގެ ކަންކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމު ޮކށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމު ޮކށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ޮކށްފައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.22.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) 22ގައި ބަޔާން ޮކށްފަ ިއވާ ޮގތަށް މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ
އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި
އިންތިޒާމު ޮކށް

ބެލެހެއްޓުމާއި،

ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

ޢާންމުންގެ

އަތުން

ފީނަގައިގެން

އެއްގަމާއި

ކަނޑުގައި

ދުއްވާ

އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމު ޮކށް ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .3.23.1ޝަރުޢި ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ޯކޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ
މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.23.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) 23ގައި ބަޔާން ޮކށް ަފއިވާ ގޮތަށް ޝަރުޢި ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި
ޝަރުޢީ ޯކޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ފާދެވުނެވެ.

،

،

 .3.24.1ރަށު ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ
ޙަވާލު ޮކށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރި ޮކށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ
ނ
ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި ،އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލުކުރުމާއި ،ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލު ް
ކުރަމުންއަންނަ ަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

3.24.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ ( 23ހ) 24ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތަށް ރަށު ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ
ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާ ިއ
ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރި ޮކށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި،
އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލުކުރުމާއި ،ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.

 .3.25.1އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު އަޕްޑޭޓް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.25.2ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންގެ ރެކޯޑު އަޕްޑޭޓް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.25.3ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންމީހުންގެ ރެކޯޑު އަޕްޑޭޓް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.25.4ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ރެކޯޑު އަޕްޑޭޓް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  03ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ވާގޮތުން ރަށު ކައުންސިލުން
އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހެއެވެ.

 .4.1.1ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޝަކުވާ ހުށައަޅަނީ ފޯނުން އަދި ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ޮކށް އަނގަބަހުން ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.1.2ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ ފާސް ޮކށްފަ ިއ
ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.1.3ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލު ތައްޔާރު ޮކށް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ޮކށްަ .ފއި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.1.4ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.1.5ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތައް ވަކި ފައިލެއްގައި ފައިލްކޮށް ނުބަލަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

4.1.1

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

4.1.2

ށ
ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި އެކައުންސިލެއް ހިމެނޭ ރަށެއްގެ ނުވަތަ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންނަ ް

4.1.3

ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާން ޮކށްފައިވީ ހިނދު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅޭ
ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ ފާސް ޮކށް ރައްޔިތުންނާ ިއ
ހިއްޞާކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

4.1.5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ،ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާއި
އެއުޞޫލުގައި ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

4.1.6

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތައް ވަކި ފައިލްއެއްގައި ފައިލް ޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  107-1ވަނަ މާއްދާގާއި ކައުންސިލުން
ނ
އެކުލަވާލަންޖެހޭ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއާ ގުޅޭގޮތުން އެޤާނޫނުގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުން ާ
މަޝްވަރާކުރަންވާނެކަމަށާއި ،ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ހިންގުމުގައި ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން
ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާން ޮކށްފައިވެއެވެ.
 .4.2.1ކައުންސިލުން ތަފާތު އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގަޔާއި ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ހޯދާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.2.2ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ހޯދަނީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްގެން އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ މަންސަތަކާއި ،އޮންލައިން
މީޓީންތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.2.3ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި ކައުންސިލަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ކުޑަވުމުންނާއި ،ބައްދަލުވުންތައް
ބޭއްވުމަށް އެކަށީގެންވާ އިމާރާތެއް ނެތުމުން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައެވެ.
 .4.2.4ރައްޔިތުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ސިޓީ މެދުވެރި ޮކށް އަދި މުވައްސަސާތަކާއި
ބައްދަލު ޮކށް އެކަންކަން ހުށައަޅަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

4.2.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި
މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .4.3.1ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމު ޮކށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ފެބްރުއަރީ( )2021މަހު ބާއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.3.2ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާފައިވާ ރައްޔަތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވީ އަހަރު()2020ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ،މާލީ ރިޕޯޓް
ރައްޔިތުންނަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.3.3ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާފައިވާ ރައްޔަތުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ( 7ހަތެއް) ދުވަސްކުރިން ފާއިތުވީ އަހަރު()2020ގެ އަހަރީ
ރިޕޯޓާއި ،މާލީ ރިޕޯޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމު ޮކށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.3.4ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމު ޮކށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ޖުލައި( )2021މަހު ބާއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.3.5ޖުލައި މަހު ބާއްވާފައިވާ ރައްޔަތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ()2022ގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ،ބަޖެޓް
ރައްޔިތުންނަށް ހުށައަޅާ ހިޔާލު ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4.3.6ޖުލައި މަހު ބާއްވާފައިވާ ރައްޔަތުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ( 7ހަތެއް) ދުވަސްކުރިން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ()2022ގެ
މަސައްކަތު ތާވަލާއި ،ބަޖެޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމު ޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

4.3.3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ )7/2010
ށ
ގެ 107ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރައްޔިތުންނަ ް
ޢާއްމު ޮކށް ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލުވުމުގެ ( 7ހަތެއް) ދުވަސްކުރިން ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި،
މާލީ ރިޕޯޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  56-6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކޮންމެ ރަށެއްގެ އަދި
ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލާ އެކުގައި ،އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ އެސިޓީއެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ،އެ ރަށުގެ ނުވަތަ
އެސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއެއް
ނ ޮކށްފައިވެއެވެ.
އޮންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާ ް

 .5.1.1ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަށް ( 5ފަހެއް) މެމްބަރުން  2021މެއި
17ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ
ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
#

މަޤާމް

ނަން

1

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ރަޝީދާ

ކޮމެޓީގެ ރައީސާ

2

އަލްފާޟިލާ ރީޝާ ޝަފީޤް

ކޮމެޓީގެ ނައިބު ރައީސާ

3

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އިޙުލީލާ

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު

4

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރިޝްފާ

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު

5

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ހުޝާމާ

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު

 .5.1.2މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާގެ މަގާމަށް ބަދަލެއް
އައިސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.3ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް އެލަވަންސް ދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.4މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ބަދަލެއް
އައިސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.5އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.6ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލާއިރު ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބަޖެޓް އޭގައި ހިމަނާފައި
ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.7ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ މަދުވެގެން (5%ފަހެއް އިންސައްތަ) އަންހެނުންގެ
ނ
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީއާއި ޙަވާލު ޮކށްފައި ނުވާކަ ް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނ
 .5.1.8ރަށު ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި  ،އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުމުގައި ކައުންސިލު ް
ކޮމެޓީގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.9އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ

އެހީތެރިކަމާއި ،ކޮމިޓީގެ

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އިދާރީ އިންތިޒާމެއް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމެއް މޮނިޓަރކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.10އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ޙާޞިލުކުރަން ކަނ ަޑއަޅާ ލަނޑުދަނޑިތައް އެކަށައަޅައި އާއްމު ޮކށްފައި
ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.11އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ދަޢުވާއެއް ކޮށް އަދި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލާފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.12މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮމިޓީއިން ފުޑް ފެއަރއެއް
ބާއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.1.13ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ ފައިސާ ތިޖޫރީގަޔާއި ،ކައުންސިލްގެ ރެވެނިއު ( 1އާމްދަނީ އެކައުންޓް) ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

5.1.5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ( 56-8ހ)ގައި
ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށު ކައުންސިލްގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމެޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.

5.1.6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ( 56-8ށ)ގައި
ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލާއިރު ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބަޖެޓުވެސް އޭގައި ހިމެނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

5.1.7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ( 56-6ފ)ގައި
ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ،ކައުންސިލްތަކާ
ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން (30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ
މަދުވެގެން

(5%ފަހެއް

އިންސައްތަ(

އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމިޓީގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.
5.1.8

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ،އެ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު
ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި  ،އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.

5.1.9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ( 56-8ނ)ގައި
ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން
ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ،ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އިދާރީ
އިންތިޒާމު ،ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

5.1.10

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ( 56-8ނ)ގައި
ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ކޮންމެ އަހަރަކުމެ
ޙާޞިލުކުރަން ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތައް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ މަހު އެކަށައަޅައި ޢާންމުކުރުމަށް
ލަފާދެވުނެވެ.

5.1.13

ކޮމެޓީގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއް ޮގތަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ
ކަންކަން އިންތިޒާމު ޮކށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

 .5.2.1މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން
ރަށު ކައުންސިލަށް ލަފާ ދިނުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ޮކށްފައި
ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.2.2މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ރަށުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ޮކށްފައި
ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.2.3މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ރަށުގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ޮކށްފައި
ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.2.4މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން
އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.2.5މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރުމަށް އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން
އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ޮކށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން ރަށުތެރެ
 .5.2.6މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި އަންހެނު ް
ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،މަދިރިމަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5.2.7މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ވަޒީފާއާއި ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞުތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ
މަސައްކަތެއް ޮކށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނނާބެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
 .5.2.8މޮނިޓަރ ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި އަންހެނު ް
ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ބެލުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެފަރެންސް

ތަފްޞީލު

5.2.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  56-7ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ  1ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާގޮތަށް ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ
ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރަށު ކައުންސިލަށް ލަފާ ދިނުމުގެ މަސަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

5.2.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  56-7ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ  2ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާގޮތަށް ރަށުގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ
ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރަށު ކައުންސިލަށް ލަފާ ދިނުމުގެ މަސަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

5.2.3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  56-7ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ  3ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ރަށުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން
މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ.

5.2.4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  56-7ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ  4ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާގޮތަށް ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން
އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން

5.2.5

މަސަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  56-7ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ  5ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާގޮތަށް މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރުމަށް
އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

5.2.7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  56-7ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ  7ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާގޮތަށް އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ވަޒީފާއާއި ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞުތުތައް
ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކޮމެޓީއިން މަސަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

5.2.8

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  56-7ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ  8ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާގޮތަށް އަންހެނުންނާބެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު އެއް ޮކށް ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަސަތްކުރުމަށް ލަފާދެވުނުވެ.

ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ

ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދު

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދު

ޢަދަދު

ކެންސަލްވި ޢަދަދު
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 .5.3.1ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީ
#

ކައުންސިލަރު

1

ރައީސާ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ރަޝީދާ

2

ނައިބު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ރީޝާ ޝަފީޤް

3

މެމްބަރު އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އިޙުލީލާ

4

މެމްބަރު އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރިޝްފާ

5

މެމްބަރު އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ހުޝާމާ

ޙާޒިރުވާން ޖެހޭ

11
11
11
11
11

ޙާޒިރުވި

11
11
11
11
11

