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 ތަޢާރަފް 

(   7/ 2010ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  މި ރިޕޯރޓަކީ،  
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކައުންސިލެއް ނިސްަބތްވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމުގެ އެންމެ   6  ގެ

މިޤާނޫގެ   އަދި  ވީހިނދު،  ކައުންސިލްކަމަށް  އަތޮޅު  ހިމެނޭ  އަތޮޅެއް  އެ  ގައިވާ   8އިސްފަރާތަކީ  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
ހި ކައުންސިލްތަކުން  ރަށު  ެބލުމާއި،  ގޮތުގެމަތިން  ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް  ކައުންސިލްތައް  ވިލަރެސްކުރުމާއި  ހަރަކާތްތައް  ންގާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޒ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު    8މި ޤާނޫނުގެ    ހަމަ  އަދި
  އިހަވަންދޫ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ  މަކަށްވާތީ އެގޮތުގެމަތިން  ނުން މިއިދާރާއާ މަތިކޮށްފައިވާ ކަެބލުމަކީ ދެންނެވި ދިޔަ ޤާނޫ 

 އިދާރާ މޮނިޓަރ ކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލި ރިޕޯޓެކެވެ. ކައުންސިލްގެ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މޮނިޓަރކޮށް ބަލާފައިވާނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ   އިހަވަންދޫތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ  
ކައުންސިލުން   މުއާމަލާތްތަކާއި،  އެންމެހައި  ފައިސާއާެބހޭ  ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް  ކަންތައްތަކާއި  ދެމުންގެންދާ 

ޤަވާޢިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި  ގޮތުގެމަތިންދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއްގޮތްވާ  ެބދީފައި    ލާމަރުކަޒީ  ވޭތޯ  މީގެއިތުރުން  އަދި  ލުމެވެ. 
ކަނޑައަޅާފައިވާ   ފޮނުވަން  ކައުންސިލްތަކުން  ރަށު  ތާރީޚްތަކުގައި، ރިޕޯރޕްލޭންތަކާއި،  ޤާނޫނުގައި  ފޮނުވަންޖެހޭ   ޓްތައް 

 ގައި ަބލާފައި ވާނެއެވެ.ވެސް މި މޮނިޓަރިންގ ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާފައިވޭތޯ

މޮނިޓަރކައުންސި  ހަވަންދޫއި  އުތުރުުބރީ  ތިލަދުންމަތީ އިދާރާ  ގޮތެއްގައި   ،ކުރުމުގައި  ލްގެ   މައިގަނޑު 
ތުގެ އިދާރާއިން ދެއްވި މަޢުލޫމާނަންހުރި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށާއި،  ންތަކުން ފެންލިއެކިއު  ވަނަ އަހަރުގެ  2020  ފައިވާނީަބލާ

މަ  2021  މީގެއިތުރުން  އަދިމައްޗަށެވެ.   މައްސަލަތަކުގެ  މުހިންމު  ަބއެއް  ފާހަގަކުރެވުނު  އަހަރު  ވެސް   އްޗަށްވަނަ 
  ރިއާޔަތްކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

އުތުރުުބރީ   މޮނިޓަރކޮށްފައިވަނީ،  އިހަވަންދޫތިލަދުންމަތީ  އިދާރާ  އުތުރުުބރީ   ކައުންސިލްގެ  ތިލަދުންމަތީ 
   ޓީމަކުންނެވެ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި މޮނިޓަރިންގ 

 

 ކައުންސިލް ހިންުގން 

 ދިވެހިރާއްޖެ ހއ. ދިއްދޫ،  



 2020އިހަަވންދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 

 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 3 ޞަފްޙާ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން   21އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  
ސިޓީކައުންސިލެއް   ދަށުން  މިޤާނޫނުގެ  ތެރެއިން،  ރަށްރަށުގެ  ހިންގާނީ ދިރިއުޅޭ  ރަށެއް  ކޮންމެ  ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާ 

އެންމެހައި ކަންތައްތައް    ގެއިހަވަންދޫ   އެހެންކަމުން،  އިންތިޚާުބކުރާ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.  އެކަމަށްޓަކައި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން 
 ންނެވެ. ކައުންސިލު އިހަވަންދޫ އުތުރުުބރީތިލަދުންމަތީ ޚާުބ ކުރެވިފައިވާ، ތިއިންހިންގާ ބަލަހައްޓަނީ 

 ކައުންސިލްެގ ރައީސްެގ ާވޖިބުތައް ރަށު 

  30ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ    8އަށް    (2010/7ޤާނޫނު )އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  
 މާއްދާގައި ަބޔާން ކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް:ވަނަ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޛު ކުރުން.)ހ( ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން. )ށ( 

ފައި)ނ(   ޕްލޭނާއި  ތަރައްޤީގެ  އެކަށައަޅާ  ކައުންސިލުން  ހާސިލްކުރުމަށް  މަޤްޞަދުތައް  ޕްލޭންގެ  ކައުންސިލްގެ  ނޭންޝަލް 
 މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ަބއްޓަންކުރުން. 

ސެކްޝަންތަކާއި)ރ(   ޑިވިޜަންތަކާއި  އެކުލަވާލައި،  އޮނިގަނޑު  އިދާރާގެ  މަތިން  މަޝްވަރާގެ  ނިޓްތަކުގެ  ޔު  ކައުންސިލްގެ 
 މަސައްކަތް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުން.

 ލްގެ ޖަލްސާތައް ޤަވާޢިދުން ޭބއްވުމާއި ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން. ކައުންސި)ބ( 

 ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން. )ޅ( 

ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، ޢާންމުކުރަންޖެހޭ  ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަން ލާޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯރޓްތައް  )ކ(  
 ނިންމުންތައް ޢާންމުކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 ސީލުކުރުން.ހޭ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލް ތަމުކުރަންޖެކައުންސިލް ތަމްސީލު )އ( 

 ން ކަށަވަރުކުރުން.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަ ދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ)ވ( ކައުންސިލް ހިނގަމުން

ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު ތަކާ  )މ( ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު 
 ކަށަވަރުކުރުން. އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

 ލު އިދާރާތަކަށް ޖަވާުބދާރީވުން. އަދި )ފ( ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށާއި، މަސްއޫ

 )ދ( ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަންކުރުން. 

 



 2020އިހަަވންދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 

 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 4 ޞަފްޙާ

 ބަރުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތުން މެރަށު ކައުންސިލް 

  32ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނުގެ    8( އަށް  2010/7ޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ
 ނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެމްަބރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް.ވަ

މެން  ކައުންސިލް  ނިސްަބ)ހ(  ދިމާވާަބރު  ރައްޔިތުންނަށް  ރަށު  ސަމާ  ތްވާ  ކައުންސިލްގެ  ގެނައުމާއި،  ދަތިތައް  ލުކަމަށް 
 އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 )ށ( ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ަބއިވެރިވުން.

 )ނ( ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން.

ަބޖެޓް  ސަޕްލިމެންޓްރީ  ަބޖެޓާއި  އަހަރީ  ތާވަލާއި  މަސައްކަތު  އަހަރީ  ޕްލޭންތަކާއި  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ކައުންސިލުން  )ރ( 
 އަދި ؛ އެކުލަވާ ލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ަބއިވެރިވުން

 ސައްކަތްކުރުން.ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން މައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ )ބ( ކަ

 

 ބަރުންެގ ސުލޫކީ މިންަގނޑު ންކައުންސިލް މެ

  131ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ    8( އަށް  2010/7އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )
މާއްދާގައި   މެވަނަ  ކައުންސިލުތަކުގެ  އަންނަނިވި ންަބޔާންކުރެވިފައިވާ  މީހުންނަކީ  އިންތިޚާުބކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ަބރުންގެ 

 ލުތައް ނަގަހައްޓާނެ މީހުންކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.ޞޫއު ހިތުމާއެކު، އެ ކޮށްޙުރުމަތްތެރިއުޞޫލުތަކަށް 

 )ހ( ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ަބޔަކަށްވުން. 

އިޚްލާސް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި  ކާމިޔާުބކަމާއެކު  ތަސައްވުރު  ކައުންސިލްގެ  މަސައްކަތްކުރާ  )ށ(  ވަފާތެރިކަމާއެކު  ތެރިކަމާއި 
 ަބޔަކަށްވުން. 

އަުބރުވެރިކަމާއެކު ކައުންސިލް   )ނ( ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ މީހުންނާ މުއާމަލާތު ކުރުމުގައި އިޚްލާސްތެރިކަމާއި 
 ދޭ ަބޔަކަށްވުން.ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ހަމަތަކުގެ ތެރޭގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތް

ހިފަހައްޓާ  އުޞޫލުތައް  ހަމަތަކާއި  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ގޮތުން  ދެމެހެއްޓުމުގެ  ޤަދަރު  ހައިސިއްޔަތާއި  ކައުންސިލްގެ  )ރ( 
 ަބޔަކަށްވުން. 

 )ބ( ކައުންސިލް ެބލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ރައްކާތެރިވާ ަބޔަކަށްވުން.



 2020އިހަަވންދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 

 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 5 ޞަފްޙާ

ސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އިޤްތިސާދުކުރުމާއެކު، އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި )ޅ( ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ވަ
 އެއްޗެހި ބޭނުންކުރާ ަބޔަކަށްވުން.   ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ނުވަތަ ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ޭބނުންތަކަށް އެ

 ރުމަށް ހޭދަކުރާ ަބޔަކަށްވުން.)ކ( ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީ ވަގުތުތައް، ރަސްމީ ވާޖިުބތައް އަދާކު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020އިހަަވންދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 

 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 6 ޞަފްޙާ

އުތުރުބުރީ   އަހަރު  2020  ގެއިދާރާ  ކައުންސިލް  އިހަވަންދޫތިލަދުންމަތީ  ގައި  ގ މޮނިޓަރިން   ވަނަ 
 ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް

 

 އިސްލާޙުކުރުމަށް ލަފާދިން ގޮތް މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް މައްސަލަ #
ޤާނޫނުގައި   1 ލާމަރުކަޒީ 

ތަރައްޤީގެ   ކަނޑައެޅިފައިވާ 
ތައްޔާރުކުރުމާއި   ްޕލޭން 
ޢަމަލުކުރަމުންދާ   އެއަށް 

 މިންވަރު 
 

ްޕލޭނުން ކުރެވިފައިވަނީ    ތަރައްޤީގެ  އެންމެ  ޙާޞިލް 
 އެވެ.  %40

ްޕލޭނަ ތަރައްޤީގެ  މަސައްކަތްތައް  ށް  ކުރެވޭ 
ގެން ކުރިއަށް  އެ އަމާޒުކޮށްގެން  ދިއުމާއި 

މިންވަރު  ްޕލޭނުން   ތުރުކުރުމަށް  އިޙާޞިލުވާ 
 މަސައްކަތްކުރެއްވުން 

ލައިބްރަރީ   2 ފެންވަރުގައި  ރަށު 
 ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން 

ޤާއިމު ލައިބްރަރީއެއް  ކުރުމަށް  ކައުންސިލުން 
 މަސައްކަތް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ކަމަކަށް ވާތީ    ކުރާކައުންސިލަށް ލާޒިމްޤާނޫނުން  
ގޮތުގެމަތިން   އެއިންތިޒާމު ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

 ހަމަޖެއްސެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުން 
ނުރައްކަލުގެ   3 ކުއްލި 

ހާދިސާތަކުގައި   ހާލަތުގައާއި 
 ޢަމަލުކުރުން. 

ހާދިސާތަކުގައި   ހާލަތްތަކުގައާއި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި 
އަ އުކައުންސިލުން  ސޫލެއް މަލުކުރާނެ 

 އެކުލަވާލާފައެއް ނެތް 

ނުރައްކަ ހާލަތްތަކުގައާއި  ކުއްލި  ލުގެ 
އު ހާދިސާތަކުގައި   ގޮތުގެ  ލު  ޞޫޢަމަލުކުރާނެ 

 ރެއްވުން ޢާންމުކުއެކުލަވާލާ  
ނުރައްކަލުގެ   4 ކުއްލި 

ހާލަތްތަކުގައާއި 
އެހީތެރިވާނެ   ހާދިސާތަކުގައި 

 އުފެއްދުން. ޓީމްތައް 

ހާދިސާތަކުގައި   ހާލަތްތަކުގައާއި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި 
އެކުލަވާލާފައެއް  ޓީމުތައް    ދޭނެ   އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް

 ނުވޭ 

ހާލަތްތަކުގައާއި   ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި 
އެހީތެރި ޓީމުތައް ވާނެ  ހާދިސާތަކުގައި 

 ލެއްވުން އެކުލަވާ 

  10ންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި  ކޮ 5
ކުރިން   ދުވަހުގެ  ވަނަ 

ދުވަހު    6ފުރަތަމަ   މަސް 
ހިންގި   ކައުންސިލުން 
ރިޯޕރޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ 

   ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން

ވެއެވެ.   ފޮނުވާފައި  ރިޯޕރޓް  ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު 
 ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ރިޯޕޓް ޕްރިންޓް  

ރިޯޕރޓް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި    ކައުންސިލުން 
ނަންގަވާ   ސޮއިކުރައްވާ    ވެރިޔާްޕރިންޓް 

 ފައިލްކުރެއްވުން ފޮނުއްވުމަށްފަހު 

ޖަނަވަރީ   6 އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ 
ކުރިން    10 ދުވަހުގެ  ވަނަ 

ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން  
ހަރަކާތްތަކުގެ   ހިންގި 

ތައްޔާ  އަތޮޅު  ރިޯޕރޓް  ރުކޮށް 
 ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން 

ފޮނުވާފައި  ރިޯޕރޓް  ކައުންސިލަށް    އަތޮޅު 
 ރިޯޕޓް ްޕރިންޓް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެ  ނަމަވެސް ވީ

ވެރިޔާ    ރިޯޕރޓް   ނަންގަވާ  ްޕރިންޓް 
 ސޮއިކުރައްވާ ފޮނުއްވުމަށްފަހު ފައިލްކުރެއްވުން 

ފެބުރުއަރީ   7 އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ 
ދުވަހުގެ    28މަހުގެ   ވަނަ 
އަހަރު  ،  ކުރިން ވޭތުވެދިޔަ 

ހިސާބު   މާލީ  ކައުންސިލްގެ 
   ފޮނުވުން

މާލީ ހިސާބު ފޮނުވާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މާލީހިސާބު  
ގެ ފަހުންނެވެ.އަދި    28ފެބުރުއަރީ    ފޮނުއްވާފައިވަނީ

ކުރެވެއެވެ.   ފާހަގަ  ހުރިކަން  މައްސަލަތައް  ބައެއް 
ނޯޓްސް މާލީ ހިސާބުގެ  ހިމަނާފައިވާ    ގައި  އެގޮތުން 

ނެތްކަން   ފެންނަން  ޝީޓުން  މެއިން  ޢަދަދުތައް 
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރިޯޕޓް މުއްދަތަށް ފޮނުއްވުން. އަދި ރިޯޕޓް ގައި  
 ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރެއްވުން 



 2020އިހަަވންދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 

 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 7 ޞަފްޙާ

މެންބަރުންގެ   8 ކައުންސިލްގެ 
ކަނޑައަޅައި،  މަސައްކަތް 
ޙަވާލުކޮށްފައިވޭތޯ   ލިއުމުން 

 ބެލުން 

ލިއުމުން   މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭ  މެންބަރުން 
 ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

މަ ވާޖިބުތައް  ސްކައުންސިލަރުންގެ  އޫލިއްޔަތާއި 
 ކަނޑައަޅައި، ލިއުމުން ޙަވާލުކުރެއްވުން

ޢާންމު   9 ކައުންސިލްގެ 
އެޖެންޑާ   ބައްދަލުވުމުގެ 
ޤާނޫނުގައި   ފޮނުވުމަށް 
މުއްދަތުގައި   ކަނޑައެޅިފައިވާ 
ފޮނުވަމުން   މެންބަރުންނަށް 

 ގެންދޭތޯ ބެލުން   

ޤާނޫނުގައިވާ   އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުމުގެ  ކައުންސިލް 
ފޮނުވައެވެ.    2ގެމަތިން  ގޮތު  ކުރިން  ދުވަހުގެ 

ނަމަވެސް އެޖެންޑާ ޙަވާލުކުރާ ފޮތުން ފެންނަގޮތުގައި  
ބައްދަލުވުން   ޙަވާކޮށްފައިވަނީ  އެޖެންޑާ 
އޮންނަދުވަހުއެވެ. އެއީ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވުމުން  
ސޮއި   މެމްބަރުންލައްވާ  ފޮތުގައި  އެޖެންޑާ 

 ކުރުވާތީއެވެ. 

ފޮ ޙަވާލުކުރާ  ފެންނަގޮތަށް  އެޖެންޑާ    ތުން 
ގޮތުގެމަތިން   ކުރިން    2ޤާނޫނުގައިވާ  ދުވަހުގެ 

ކޮލަމެއް   އެނގޭނެ  ފޮނުއްވިކަން  އެޖެންޑާ 
ނުވަތަ   ކުރެއްވުން  އެކަން  އިތުރުކުރައްވާ 

 އެގޮތަށް އެނގޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުން

10 
 
 

މަސައްކަތަށް   ކައުންސިލްގެ 
ޔުނިޓް   އަދި  ސެކްޝަން 

 ކަނޑައަޅާފައިވޭތޯ ބެލުން   

ކުރަމުންދަނީ   ޔުނިޓް    3ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް 
ސަރވިސް   މުނިސިަޕލް  އެއީ   ޔުނިޓް، ގައެވެ. 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް     ޔުނިޓް، އެކޮނޮމިކް 

ޔުނިޓް  ޔުނިޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް   ތަކުގެ  މި 
 އެއް ނުވެއެވެ. މަސައްކަތް ލިޔެފަ

ލިޔެ   ވަކިން  ޔުނިޓެއް  ކޮންމެ  މަސައްކަތްތައް 
 ޙަވާލުކުރެއްވުން 

މަސައްކަތް   11 މުވައްޒަފުންގެ 
ރެކޯޑް   ކުރުމާއި  މޮނިޓަރ 

 ބެލެހެއްޓުން 
 

މުވައްޒަފު ރާވައި،  މަސައްކަތް    ންނާ ކައުންސިލްގެ 
ޙަވާލުކޮށްފައި ހުރެއެވެ. ވަޒީފާ ބަޔާން އެއްބަސްވުން  

ޗުއްޓީއަށް  އެކުލަވާލެވިފަ މުވައްޒަފަކު  އިވެއެވެ. 
މަސައްކަތް   ކުރަމުންދިޔަ  މުވައްޒަފު  އެ  ދިއުމުން 
އެހެން މުވައްޒަފަކާއި ފޮތުގައި ލިޔެ  ޙަވާލުކުރެއެވެ.  

ލި ނަމަވެސް  މަސައްކަތް ޔުއެހެން  ކީޮޕ  މުގެ 
ފައިލްގައި  ާޕރސަނަލް  މުވައްޒަފުގެ  ޙަވާލުކުރި 

 ނެވެ. ފައިލްނުކޮށް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވު

އެމުވައްޒަފަކު   ދިޔުމުން  ޗުއްޓީއަށް  މުވައްޒަފަކު 
ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް އެހެން މުވައްޒަފަކާއި  

ޙަވާލު  ޙަވާލުކުރެއްވުމަށްފަހު   އއމަސައްކަތް 
ކުރެއްވި މުވައްޒަފުގެ ޕާސަނަމްފައިލްގައި ފައިލް  

 ކުރެއްވުން 

މުވައްޒަފުންގެ   12 ދާއިމީ 
ބަލަހައްޓަމުން  ރަޖިސްޓްރީ  
   ގެންދޭތޯބެލުން

ބެލެހެއްޓުމަށް   ރަޖިސްޓްރީ  ދާއިމީ  މުވައްޒަފުންގެ 
ތައްޔާރުކޮށް ވެއެވެ.    ފޮތެއް  ލިޔެފައި  ފޮތުގައި 

ބަލަހައްޓަމުން   އަްޕޑޭޓްކޮށް  ޤަވާޢިދުން  ނަމަވެސް 
 ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ. 

 
 

ދުވަހަށް  މުވައްޒަފުންގެ   ދުވަހުން  ރެކޯޑްސް 
އަ ބަލަހައްޓަމުން  ޤަވާޢިދުން  ްޕޑޭޓްކޮށް 

 ގެންދެވުން 

މަސައްކަތާ   13 އިދާރާގެ 
މަޝްވަރާކުރުމަށް   ގުޅޭގޮތުން 
މީޓިންގ   ސްޓާރފް 

    ބާއްވަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުން 

މަޢުލޫމާތު   ބާއްވާކަމަށް  މީޓީން  ސްޓާރފް 
ޔަވްމިއްޔާ   މީޓީންގެ  ސްޓާރފް  ދެއްވިނަމަވެސް 

ނުހުންނަކަން   ނަމަވެސް  ލިޔެފައި  ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 
 ދުވަހު ޔަޥްމިއްޔާގައި އެމަޢުލޫމާތު ލިޔެފައިވެއެވެ. 

ޔަޥްމިއްޔާ   މީޓިން  ލިޔެ  ވަކިން  ސްޓާރފް 
 ރެކޯޑްސް ޤަވާޢިދުން ބެލެހެއްޓެވުން 

މުވައްޒަފުންގެ   14 ދާއިމީ 
ބަލަހައްޓަމުން   ރަޖިސްޓްރީ 

    ގެންދޭތޯބެލުން

ދާއިމީ   ބެލެހެއްޓުމަށް  މުވައްޒަފުންގެ  ރަޖިސްޓްރީ 
ތައްޔާރުކޮށް ވެއެވެ.    ފޮތެއް  ލިޔެފައި  ފޮތުގައި 

ބަލަހައްޓަމުން   އަްޕޑޭޓްކޮށް  ޤަވާޢިދުން  ނަމަވެސް 
 ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ. 

 

ޤަވާޢިދުން   ރަޖިސްޓްރީ  ދާއިމީ  މުވައްޒަފުންގެ 
އިންތިޒާމް  ބެލެހެއްޓޭނެ  އަްޕޑޭޓްކޮށް 

 ހަމަޖެއްސެވުން



 2020އިހަަވންދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 

 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 8 ޞަފްޙާ

ފައިސާ  ކައުންސިލު 15 ން 
ކައުންސިލުން   ޚަރަދުކުރަނީ 

 ތޯ ބެލުން. ފާސްކޮށްގެން
 

ކުރުމުގައި   އެންޓަރ  ޝީޓަށް  އެކްސެލް  ބަޖެޓް 
އެގޮތުން   ފާހަގަކުރެވޭ.  ހުރިކަން  މައްސަލަ 
ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓްސް އާމުދަނީގެ ގޮތުގައި  

ކުރެވިފައެ ކައުންސިލްގެ  އް  އެންޓަރ  އަދި  ނުވޭ 
ކުރެވޭ   ވަކި  އާމުދަނީން  ތަފްޞީލް  ޚަރަދުތަކުގެ 

މެއިން   ބަޖެޓްގެ  އޮތްނަމަވެސް  ފެންނަން  ޝީޓަކުން 
ބަޖެޓް ފެންނަން   ކުރެވިފައިވާ  ޝީޓުން    ކަމަށް 

 ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ. 

ކަންކަން   އެވާ  ތަފްޞީލްގައި  މައްސަލާގެ 
 އިޞްލާޙް ކުރެއްވުން 

މަސައްކަތް   16 ފައިސާއާބެހޭ 
 ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުން 

 

ޤާނޫނުގެ   މާއްދާގައިވާ   99ލާމަރުކަޒީ  ވަނަ 
ފާސްކޮށްފައިވާ  އަހަރަށް  ހިނގާ  ގޮތުގެމަތިން 

ނުހިމެނޭ ކުއްލިގޮތަކަށް   ަބޖެޓްގައި  ކަމަކަށް 
ޚަރަދެއް   އެފަދަ  ޖެހިއްޖެނަމަ  ޚަރަދުކުރަން 
ސަޕްލިމެންޓްރީ  ަބޔާންކޮށް  ސަަބުބ  ކުރަންޖެހޭ 

  އި ަބޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފަ
ޚަރަދެއް   އެފަދަ  ފާހަގަކުރެވޭ.  ނުވާކަން 
ކޯޑަކުން   ހުރި  ފައިސާ  ނަމަ  ކުރަންޖެހިއްޖެ 

 ފައިސާ ަބދަލުކޮށްގެން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވޭ.

ކަންކަން   އެވާ  ތަފްޞީލްގައި  މައްސަލާގެ 
 އިޞްލާޙް ކުރެއްވުން 

އަހަރެއްގެ  17 ކޮންމެ 
ޑިސެންަބރ މަހުގެ ހިސާުބ 
ބޭންކުން   ނިންމާއިރު 

އިދާރާގެ  ދައްކާ ާބކިއާއި   
ާބކީއާ   ދައްކާ  ފޮތްތަކުން 
ހިސާުބ   ދިމާވާގޮތަށް 

  ނިންމާތޯ ެބލުން

ނަންގަވާ ސްޓޭޓްމަންޓް  ޭބންކް  މަހަށް  .  މަހުން 
އެހެން ނަމަވެސް އޮފީހުގައި އެކައުންޓް ާބކީއެއް 

 ނުބަލަހައްޓާ،  

ރިކޮންސައިލް އެކައުންޓްތައް   މަހުންމަހަށް 
އަދި    . ތަފްޞީލްގައި  މައްސަލާގެކުރެއްވުން   

 އެވާ ކަންކަން އިޞްލާޙް ކުރެއްވުން 

އިންވެންޓްރީ  18 ކައުންސިލްގެ 
ގެންދޭތޯ   ބަލަހައްޓަމުން 

 ބެލުން   

ބަލަހައްޓަމުން   އިންވެންޓަރީ  ލިޔެ  ފޮތުގައި 
ތަކެތީގައި އިންވެންޓްރީ   ނަމަވެސް ގިނަ  .ގެންދޭ

 ނަމްަބރު ނުޖަހާ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ.
 

ކުރައްވަމުން   އަްޕޑޭޓް  ޤަވާޢިދުން  އިންވެންޓްރީ 
 ގެންދިއުން 

ސްޓޮކް  19 ކައުންސިލްގެ 
 ބަލަހައްޓާތޯ ބެލުން  

ކައުންސިލްގެ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ. 
ސޮޓޮކްގައި ގިނަ  ނަމަވެސް  ތަކެތި    ހުރި 

ނުވޭ. ކައުންސިލަށް އެކި ފަރާތްތަކުން   ދިމަލެއް
ތަކެ ލިޭބ  ގޮތުގައި  ކުރަމުން އެހީގެ  ޭބނުން  ތި 

ެބލި ހިމަނައިގެންތޯ  ސްޓޮކުގައި   އިރުގެންދަނީ 
އަރުވާފައި ސްޓޮކަށް  ތަކެތި  ނުވާކަން   އެފަދަ 

 .ފާހަގަ ކުރެވުނު
 

މައްސަލާގެ ތަފްޞީލްގައި އެވާ    ލާޙް ކުރެއްވުން
 ކަންކަން އިޞް 

ފޯމް  20 އޯޑަރކުރާ  ޕޯޓަލުން  މުދަލަށް  ވިޔަ  ތައްޔާރުކުރަނީ   ވިޔަ ޯޕޓަލްއިން އޯޑަރުފޯމް ތައްޔާރުކުރެއްވުން އޯޑަރފޯމް 



 2020އިހަަވންދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 

 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    9 ެގ 9 ޞަފްޙާ

ވަނީ   ތައްޔާރުކޮށްފައި
ޤަވާޢިދާ  މާލިއްޔަތު 

 އެއްގޮތަށްތޯ ެބލުން 

 ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެވުނު. 

ވެއްޓެއް   ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުން  އަމާން 21 ސުލްހަވެރި  އަދި  އަމާން  ރަށުގައި 
އެއްވެސް   ގުޅިގެން  ފުލުހުންނާ  ޤާއިމުކުރުމަށް 

 ހަރަކާތެއް ހިންގިފައެއް ނުވޭ. 

ޤާއިމުކުރުމަށް   ވެއްޓެއް  ސުލްހަވެރި  އަމާން 
 ތަފާތު ްޕރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގެވުން

އެއްވެސް   ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުން.  22 ގޮތުން  ހުއްޓުވުމުގެ  އަނިޔާ  ގެވެށި 
 . ނުވުން  ްޕރޮގްރާމެއް ހިންގިފައި

ކުރުމުގެ   ހޭލުންތެރި  ހުއްޓުވުމަށް  އަނިޔާ  ގެވެށި 
 ގޮތުން ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

ނިންމުންތައް   23 ކައުންސިލްގެ 
 ތަންފީޒު ކުރުން. 

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރެވޭ  
 މިންވަރު މަދުކަމަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރުން. 

ނިންމުންތައް ނިންމާ  ތަންފީޒު  ކައުންސިލުން   
ރައީސާއި،  ހޯދައި،  ސަބަބު  ނުކުރެވޭ 
މަޝްވަރާ   މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 
ހިންގުން   އިދާރީ  ކުރެއްވުމަށްފަހު، 

 ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. 
ބައިވެރިވުން   24 ރައްޔިތުންގެ 

 ހޯދުން 
ހޯދުމަށް  ަބއިވެރިވުން  ރައްޔިތުންގެ 

މަސައްކަތެއް   އެކަށީގެންވާ ކައުންސިލުން  
މަޢުލޫމާތު    ނުވާ  ކޮށްފައި ކައުންސިލުން  ކަމަށް 
 ދެއްވި

ކަންކަމުގައި   ގުޅުންހުރި  ރައްޔިތުންނާއި 
 ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝުވަރާ ހޯއްދެވުން 

 
 
 

 1443ރަމަޝާން  06
 2022އޭްޕރީލް    07

 
 

 މޫސާ ޝަފީޤް    

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައިސް    
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