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 ފިހުރިސްތު 

 

 01.………………………………………………………………………………:ތަޢާރަފް •

 02.……………………………………………………………………:ކައުންސިލް ހިންގުން •

 02.…………………………………………………………ޖިުބތައް:ރައީސްގެ ވާ ކައުންސިލްގެ •
 03……………………………………………ރަށު ކައުންސިލްގެ މެމްަބރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް: •
 03…………………………………………………ސްލޫކީ މިންގަނޑު:ކައުންސިލް މެމްަބރުންގެ  •
 05..………………………މޮނިޓަރިންގގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް: •
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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

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

ންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު  ވަނަ މާއްދާގެ )ޒ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށު ކައު  8މި ޤާނޫނުގެ    ހަމަ  އަދި
ޤާނޫ ދިޔަ  ދެންނެވި  އެގޮތުގެމަތިން  ެބލުމަކީ  ކަމަކަށްވާތީ  މަތިކޮށްފައިވާ  މިއިދާރާއާ  މާރަންދޫ ނުން  އުތުރުުބރީ  ތިލަދުންމަތީ 

 އިދާރާ މޮނިޓަރ ކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލި ރިޕޯޓެކެވެ. ކައުންސިލްގެ

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

ޤަވާޢިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި  ގޮތުގެމަތިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލާމަރުކަޒީ    ދީފައި  އެއްގޮތްވާ  މީގެއިތުރުން  އަދި  ެބލުމެވެ.  ވޭތޯ 
ކަނޑައަޅާފައިވާ   ފޮނުވަން  ކައުންސިލްތަކުން  ރަށު  ތާރީޚްތަކުގައި، ރިޕޯރޕްލޭންތަކާއި،  ޤާނޫނުގައި  ފޮނުވަންޖެހޭ   ޓްތައް 

  ވާނެއެވެ.ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާފައިވޭތޯވެސް މި މޮނިޓަރިންގ ގައި ބަލާފައި

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

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

އުތުރުުބރީ   މޮނިޓަރކޮށްފައިވަނީ،ތިލަދުންމަތީ  އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ  އުތުރުުބރީ   މާރަންދޫ  ތިލަދުންމަތީ 
   ޓީމަކުންނެވެ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި މޮނިޓަރިންގ 
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 ކައުންސިލް ހިންުގން 

 

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

މާރަންދޫގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް   އެހެންކަމުން،  އިންތިޚާުބކުރާ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.  އެކަމަށްޓަކައި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން 
 ވެ. މާރަންދޫ ކައުންސިލުންނެއުތުރުުބރީތިލަދުންމަތީ އިންތީޚާުބ ކުރެވިފައިވާ، ހިންގާ ބަލަހައްޓަނީ 

 

 ާވޖިބުތައް ކައުންސިލްެގ ރައީސްެގ 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( 

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

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

 ވާޢިދުން ޭބއްވުމާއި ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން. ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ޤަ )ބ( 

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

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

 ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުން.)އ( 

 ރުން.)ވ( ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަން ކަށަވަރުކު
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 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    8 ެގ 4 ޞަފްޙާ

ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުތަކާ   )މ( ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު 
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުން.

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

 )ދ( ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަންކުރުން. 

 

 މެމްބަރުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ރަށު ކައުންސިލް 

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

ނިސްަބ މެމްަބރު  ކައުންސިލް  ދިމާވާ)ހ(  ރައްޔިތުންނަށް  ރަށު  ގެނަ  ތްވާ  ސަމާލުކަމަށް  ކައުންސިލްގެ  އުމާއި، ދަތިތައް 
 އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 )ށ( ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ަބއިވެރިވުން.

 )ނ( ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން.

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

 )ބ( ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްކުރުން.

 

 ކައުންސިލް މެމްބަރުންެގ ސުލޫކީ މިންަގނޑު 

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

 މާއެކު، އެއުސޫލުތައް ނަގަހައްޓާނެ މީހުންކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އުޞޫލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކަން ހިތު

 )ހ( ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ަބޔަކަށްވުން. 

ވަފާތެރިކަ އިޚްލާސްތެރިކަމާއި  ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި  ކާމިޔާުބކަމާއެކު  ތަސައްވުރު  ކައުންސިލްގެ  މަސައްކަތްކުރާ  )ށ(  މާއެކު 
 ަބޔަކަށްވުން. 
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އަުބރުވެރިކަމާއެކު ކައުންސިލް   )ނ( ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ މީހުންނާ މުއާމަލާތު ކުރުމުގައި އިޚްލާސްތެރިކަމާއި 
 ަބޔަކަށްވުން.ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ހަމަތަކުގެ ތެރޭގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ 

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

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

ލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އިޤްތިސާދުކުރުމާއެކު، އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި )ޅ( ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ވަސީ
 ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ނުވަތަ ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ބޭނުންތަކަށް އެއެއްޗެހި ބޭނުންކުރާ ަބޔަކަށްވުން. 

 ށް ހޭދަކުރާ ަބޔަކަށްވުން.)ކ( ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީ ވަގުތުތައް، ރަސްމީ ވާޖިުބތައް އަދާކުރުމަ
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މޮނިޓަރިންގައި ފާހަގަކުރެވުނު   ވަނަ އަހަރު  2020  ގެއިދާރާ  ކައުންސިލް މާރަންދޫތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 
 މައްސަލަތަކާއި އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް 

 

 އިސްލާޙުކުރުމަށް ލަފާދިން ގޮތް މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް މައްސަލަ #
މޮނިޓަރ ކުރެވުނު އަހަރުގެ ތެރޭގައި  ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން  1

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް  
 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވުން.

ޅާފައިވާ ޕެސްޓް  ޤާނޫގައި ކަނޑައަ
   ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން.

ހޮޓާތައް ޤާނޫނާ  ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނާއި  2
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހިންގާތޯ ބެލުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ 
ގޮތުގެމަތިން، ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި 

ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި  
ކައުންސިލުން  ގެސްޓްހައުސްތައް ހިންގާތޯ  

ގައި ބެލެހެއްޓިފައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއް 
 ނުވުން. 

މަތިން މިފަދަ ތަންތަން  ވާ ގޮތުގެޤާނޫނުގައި
ބެލޭނެ ނިޒާމެއް  ހިންގަމުން ގެންދޭތޯ

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ޤާއިމުކޮށް  

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި   3
 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން. 

ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައި  
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު  
ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިކަމަށް މީހުން  

 ތަމުރީން ކޮށްފައެއްވެސް ނުވެއެވެ. 

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  
އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި މިކަމަށް މީހުން 

ޤާނޫނުގައިވާ  އަދި   ކުރުން. ތަމުރީން
ކޮށްދޭނެ ރިކަން ފޯރުގޮތުގެމަތިން އެހީތެ 

 އިމުކުރުން. ނިޒާމެއް ޤާ
ބައެއްފަހަރު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބުން  4

 ލަސްވުން  
ރުމުގައި  ކައުންސިލްގެ ވާޖިބު އަދާކު 
ކައުންސިލުން އެދޭ   ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް

ހާލަތްތަކުގައި ބައެއްފަހަރު ފުލުހުންގެ 
 އެހީތެރިކަން ލިބުން ލަސްވުން. 

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގައި ހުންނަ އެޓޮލް  
މާންޑަރާ ކައުންސލުން ބައްދަލުކުރައްވާ  ކޮ

ވާހަކަދައްކަވައިގެން މިފަދަ ކަންކަން 
 ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން.   ރަނގަޅު

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު   5
 ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ދުއްވުން 

  އަރުވައިގެން މީހުން 3ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް 
 ސައިކަލް ދުއްވުން. 

މީހުން އަރުވައިގެން   3ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް 
ދުއްވާ މައްސަލަތައް ޢާންމުވާނަމަ    ސައިކަލު

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޒުވާނުން ހޭލުންތެރި  
 ގެ ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން. ކުރުމު

ބޮޑެތި މީހުންނަށް ތަމުރީން ްޕރޮގްރާމް  6
 ހިންގުން 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  
ގޮތުގެމަތިން ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމާއި 

ފަންނީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޙަރަކާތް  
 ހިންގިފައި ނުވުން. 

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަންނީ  
 ހިންގޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން. ްޕރޮގްރާމް

މަސައްކަތް  ކައުންސިލަރުންގެ  7
 ކަނޑައަޅާފައި ނެތުން. 

ކައުންސިލަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 
ޒިންމާތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅާ ލިއުމުން 

 ފެންނަން ނެތުން. 

ކައުންސިލަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 
ޒިންމާތަކަކީ ކޮބައިކަން ޤާނޫނުގައިވާ 
ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައަޅައި ލިއުމުން  

 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެއްވުން.  
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  8



 2020މާރަްނދޫ ކައުްނސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 

 

 
 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    8 ެގ 7 ޞަފްޙާ

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވުން. 
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ޖަލްސާ  

ދުވަހުގެ ކުރިން މެންބަރުންނަށް    2ބޭއްވުމުގެ 
 ވަމުން ގެންދެވިފައި ނުވުން. ފޮނު

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
ކުގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަ 
ދުވަހުގެ ކުރިން    2ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 
 ފޮނުވަމުން ގެންދެވުން. 

ރަށާބެހޭ މުހިންމު ނިންމުންތައް   9
ނިންމާއިރު ރަށުގައި ތިއްބެވި ކަމާބެހޭ  

 ފަންނީ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރުން 

ރަށާބެހޭ މުހިންމު ނިންމުންތައް  
ތިއްބެވި  ކައުންސިލުން ނިންމާއިރު ރަށުގައި  
ކަމާބެހޭ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު  

ހޯއްދަވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު  
ދެއްވި ނަމަވެސް އެކަން ޔަވްމިއްޔާއިން 

 ފެންނަން ނެތުން. 

ރަށުގެ ކަންކަންމުގައި މުހިންމު ނިންމުންތައް 
ކައުންސިލުން ނިންމާއިރު ކަމާގުޅުންހުރި  

ހޯއްދަވާނަމަ އެކަން  ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު  
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާގައި ފާހަގަކުރުން. 

ރައްޔިތުން އެކި ބޭނުންތަކުގައި ހުށަހަޅާ  10
ދާރީ  މައްސަލަތަކަށް ކައުންސިލުން ޖަވާބު 

 ވުން. 

ރައްޔިތުން އެކި ބޭނުންތަކުގައި ކައުންސިލަށް  
ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް  

ކުލަވާލާ  އުޞޫލު އެ ހަމަޖެހިފައިވާ 
 އާންމުކޮށްފައި ނުވުން. 

ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކުގައި ކައުންސިލަށް  
ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ޖަވާބު ދާރީވުމަށް  

ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލާ  
 ޢާންމުކުރުން. 

މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީގައި ދިއުމުން   11
 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން. 

ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް  
އެހެން މުވައްޒަފަކާ ލިއުމުން ޙަވާލުކުރި  

ވައްޒަފުގެ  ނަމަވެސް އެ ލިއުމުގެ ކޮީޕ މު 
 ފައިލްގައި ނެތުން. 

ޗުއްތީގައި ހުންނަ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް  
މުވައްޒަފުގެ ރެކޯޑް ފައިލްގައި  ޙަވާލުވާ

ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ލިއުން  
 އިލްކުރަމުން ގެންދިއުން. ފަ

މުވައްޒަފުންގެ ާޕރސަނަލް ފައިލްގައި  12
 ހުންނަޖެހޭ ލިއުން ފައިލްގައި ނެތުން. 

ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ާޕރސަނަލް ފައިލްގައި  
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ ބަޔާން 

 ނެތުން. 

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ ބަޔާން ނެތް  
އިތޯ ޗެކްކުރައްވައި  މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮބަ

 އެމުވައްޒަފުގެ ފައިލްތައް އަދާހަމަކުރެއްވުން.  
ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ  13

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް  
މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން. 
ބާއްވަމުން ގެންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު  

ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ދެއްވިނަމަވެސް 
 ޔަވްމިއްޔާ ލިއެފައެއް ނުހުރެއެވެ. 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ 
ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ  

ބައްދަލުވުން ބާއްވަމުން ގެންދާކަމަށް 
މަޢުލޫމާތު ދެއްވިނަމަވެސް ބައްދަލުވުންތަކުގެ  

  ލިއެފައި ނެތުން. ޔަވްމިއްޔާ

މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަމުން 
ގެންދާނަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ލިޔެ  

 ބެލެހެއްޓުން. 

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޚަރަދު ކުރުމުގައި   14
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިއުންތައް  

 ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުން. 

ފައިސާ ބައެއްފަހަރު  ކައުންސިލް އިދާރާއިން 
ހޭ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެޚަރަދުކޮށްފައި ވަނީ  

 ފޯމްތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުރުން. 

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފައިސާ ޚަރަދު  
ކުރުމުގެ ކުރިން ފައިސާއާ ބެހޭގޮތުން 
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހައި ފޯމްތަކެއް 

 ފުރިހަމަކުރުން. 
ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން ޑިސެމްބަރ   15

ފޮތްތަކާއި މަހުގެ ހިސާބު ނިންމާއިރު 
 ސްޓޭޓްމަންޓް ދިމާކުރުން 

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އޮފީހުގެ އެކައުންޓް  
ކް ސްޓޭޓް މަންޓް  ބާކީ ފުރިހަމަކުރަނީ ބޭން 

 ބަލައިގެން. 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކައުންޓް ބާކީއަކީ  
ޚަރަދު ކުރެވޭ ވަރަކަށް ބާކީކުރަމުން  

އެއްޗަކަށްވާތީ ދުވަހުން ދުވަހަށް  ގެންދަންޖެހޭ 
 ބާކީ ކުރައްވަމުން ގެންދިއުން. 

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އިންވެންޓްރީ  16
 ބެލެހެއްޓުން. 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންވެންޓްރީ  
  2021ދެވި ނަމަވެސް  ބަލަހައްޓަމުން ގެން 

ވަނަ އަހަރު އޮފީހަށް ގަނެފައިވާ ތަކެތި  
 ރުވާފައި ނުވުން. އިންވެންޓްރީއަށް އަ

އިންވެންޓްރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަށް ވިޔަ  
ޯޕޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރަން ދަތިވާނަމަ 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފާ  

ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވައި  



 2020މާރަްނދޫ ކައުްނސިލްެގ އިދާރާެގ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 

 

 
 

 ިތލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    8 ެގ 8 ޞަފްޙާ

 ވެންޓްރީ އަްޕޑޭޓްކުރުން. އިން
ކައުންސިލަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އެހީގެ   17

 ގޮތުގައި ދޭ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން.  
އެކި ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި  

ކައުންސިލަށް ދޭ ތަކެތި ބަލައިގަނެ އޮފީހުގެ  
 ނުވުން. ސްޓޮކަށް އަރުވާފައި 

އެފަދަ ތަކެތި އޮފީހުގެ ކަންކަމަށް ބޭނުން  
 ކުރުމުގެ ކުރިން އޮފީހުގެ ސްޓޮކަށް އެރުވުން. 

އިދާރާގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓި ކައުންސިލް  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން 18
މުދާ   ގަންނަނީ  ނަމަވެސް ސްޓޮކުން ތަކެތި 

ތުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ލިބިގަ
 ނުވުން. 

ކުރިން މުދާ    ގެނައުމުގެތަކެތި    ސްޓޮކަށް
 ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުން. ލިބި

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސްޓޮކް ފޮތުން ދައްކާ   ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން. 19
ބާކީއާ ސްޓޮކްގަ ހުރި ތަކެތީގެ ހިސާބު 

 ދިމާނުވުން. 

ސްޓޮކްގައި ހުރި ބާކީއާ ފޮތުން ދައްކާބާކީ  
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   10ދިމާކޮށް ހިސާބުތައް 

ނިންމުން.  އަދި މީގެފަހުން ބަރާބަރަށް  
 ސްޓޮކް ދިމާކުރަމުން ގެންދިއުން. 

ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ   ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން. 20
ކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަ 

 ކޮށްފައި ނުވުން. 

ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ  
ކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަ 

 ކުރުން. 
 1443ރަމަޝާން  06
 2022އޭްޕރީލް    07

 
 

 

 މޫސާ ޝަފީޤް 
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