
             1ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ލް އިދާރާގެ  ކައުންސި މާބައިދޫ  ހައްދުންމަތީ 
 ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މޮނިޓަރިންގ 2018

 
 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

(11)240-ADS/397/2018/2 
06/12/2018 

 
 
 
 
 
 



             2ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 
 ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު 

ވަނަ މާއްދާގެ  8( ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )
)ނ( އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް 

 ބެލުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.
 
ކައުންސިލްގެ އަހަރީ  މާބައިދޫވަނަ އަހަރުގެ  2017ތުން، މި މޮނިޓަރިންގގައި ބަލާފައިވާނީ މިގޮ 

މޮނިޓަރިންގގައި ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 
ކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްތަ

 މާބައިދޫ ވަނަ އަހަރު  2018ގާނޫނުގެ ދަށުން  ,ކައުންސިލުން އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި މާބައިދޫހައްދުންމަތީ 
ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެކިއެކި ރިޕޯޓްތަކާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، 

އަދި ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރަށެވެ. 
 ކަށް ޢަމަލީސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއިދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަ

 
 2018ޖޫން   30އިން  2018ޖެނުއަރީ  01ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މޮނިޓަރ ކުރެވުނީ  މާބައިދޫ ހައްދުންމަތީ 
         ގެ ނިޔަލަށެވެ.

 

         ޓީމް:މޮނިޓަރިންގ 

 ނަން  މަޤާމް  #
 ފާތިމަތު ޒަޢީމާ  ރިސަރޗް އޮފިސަރ 1
 މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 2

        

  



             3ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 ަބއި  ފުރަތަމަ
 
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

 .ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ކައުންސިލްގެ  ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި 
 

 2017ކައުންސިލް ހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް  1.1
 ގެ ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 108 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ހިންގި  ކައުންސިލުން އަހަރު ފާއިތުވި ކުރިން ދުވަހުގެ ވަނަ 10 މަހުގެ ޖެނުއަރީ އަހަރެއްގެ ކޮންމެ ދަށުން 
 އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ލާޒިމްކުރެއެވެ. ރިޕޯޓް ތަފްސީލު ޙަރަކާތްތަކުގެ

 ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް:
 ގައި ވަނީ ލިބިފައި. 2018ޖެނުއަރީ  10ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޝީލް ރިޕޯޓް 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާ:އަތޮޅު 
 ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެމިހާރެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތަކުގައިވެސް 

 މަހުގެ  ޖެނުއަރީ އަހަރެއްގެ ކޮންމެ ދަށުން  ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 108 ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން
 އޭ .ޖީ.އެލް ރިޕޯޓް ތަފްސީލު  ޙަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން އަހަރު ފާއިތުވި  ކުރިން ދުވަހުގެ ވަނަ 10

 މުންގެންދިޔުމަށް.ފޮނުވަ  ކައުންސިލަށް އަތޮޅު ތައްޔާރުކޮށް، އެއްގޮތައް  ފޯރމެޓާއި ނަމޫނާ
 
 
 ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން  1.2
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  110އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ދި

ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބްރުއަރީ މަހުގައި 
 ލާޒިމްކުރެއެވެ.އްވާ ބާ

 ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް:
 މަހުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިނުވޭ.ފެބްރުވަރީ  2018

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ:
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  110ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ވެދި

ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބްރުއަރީ މަހުގައި 
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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލް ކުރުމަށް. އްވާބާ

 
 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. 1.3

 މާއްދާގައިވާ  ވަނަ  96 ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ކުރިން  ދުވަހުގެ ވަނަ 15 މަހުގެ ޖެނުއަރީ އެހަރުގެ ބަޖެޓް ކައުންސިލްގެ އަހަރުގެ ހިނގާ ގޮތުގެމަތިން

 މަށް.ފާސްކުރު  ބަޖެޓް
 ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް:

 ގައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްފާސްކުރެވިފައި. 2018ޖެނުއަރީ  09

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ:
 މިހާރެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތަކުގައިވެސް 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  ދާރީކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި •
 ގޮތަށް އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް. ވަނަ މާއްދާގައިވާ 98ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  93 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  •
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަށް ބަލައިގެން ރަށު  ގޮތަށް ރަށާއި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި 

 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް. ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް
 މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 96 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ރާއްޖޭގެދިވެހި •

 ދުވަހުގެ  ވަނަ 15 މަހުގެ ޖެނުއަރީ އެހަރުގެ ބަޖެޓް ކައުންސިލްގެ އަހަރުގެ ހިނގާ ގޮތުގެމަތިން
 މަށް.ފާސްކުރު ބަޖެޓް ކުރިން

 ބަޖެޓް  ،ފާސްނުކުރެވިއްޖެނަމަ ބަޖެޓް ކައުންސިލްގެ ކުރިން ގ15ެ ޖެނުއަރީ ސަބަބަކާއިހުރެ އެއްވެސް •
 .އެޖެންޑާނުކުރުމަށް ޖަލްސާއަށް ކައުންސިލްގެ ނޫންކަމެއް ފާސްކުރުން 

ފިޔަވާ އެނޫންކަމެއް  ގެ ކުރިން ބަޖެޓް ފާސްނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ބަޖެޓް ފާސްކުރުނ15ްޖެނުއަރީ  •
 ނުކުރުމަށް.ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ 
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 ބައި  ދެވަނަ 
 

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު އިސްލާހުކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން  2017
 އިސްލާޙުކޮށްފައިވާމިންވަރު 

   
 ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް  2.1

 އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގައި ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތް: 2017
 ހެދިފައިނުވޭ.ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް 

 މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގައި އެކަން އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ގޮތް / މިންވަރު: 6ފުރަތަމަ  2018
 އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ހެދިފައި. 2017ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ:
 ހިސާބު ފައިސާގެ ހުރި ތިޖޫރީގައި  MG/BC24 ގ2017ެ ޤަވާއިދު މާލިއްޔަތު ދަޢުލަތުގެ •

 ނިޔަލަށް  ދުވަހުގެ  އާދީއްތަ  ހަފްތާގެ  އަންނަ  ޖެހިގެން  ރިޕޯޓް  ހަފްތާއެއްގެ ކޮންމެ ނަމޫނާއާއިއެއްގޮތަށް 
 .ބެލެހެއްޓުމަށް ސޮއިކޮށް ތައްޔާރުކޮށް

 ހިސާބު  ފައިސާގެ  ހުރި ތިޖޫރީގައި މަހުގެ ފާއިތުވީ  ކުރިން ދުވަހުގެ ވަނަ  20 މަހެއްގެ ކޮންމެ •
 .ފޮނުވުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ގަވރުމަންޓް ލޯކަލް ރިޕޯޓްތައް

 .އަޕްޑޭޓްކުރަމުންގެންދިޔުމަށް  ދުވަހަށް  ދުވަހުން ތިޖޫރިބާކީ •
  .އެރުވުމަށް  ހިސާބަށް ހަފްތާ ތިޖޫރި އާއި ބާކީ ތިޖޫރި ފައިސާ/ޗެކް  އަރުވަންޖެހޭ ތިޖޫރިއަށް •

  
 އަދި ރިކޮންސިލިއޭޝަން  މަސްދުވަހުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް  ،އެކައުންޓް / އައިޓަމް / ބަޖެޓް ބާކީ  2.2

 އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގައި ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތް: 2017
 މަސްދުވަހުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ސައްޙަނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ އިސްލާޙް ކުރުމަށް އެންގިފައި.

 އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ގޮތް / މިންވަރު:މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގައި އެކަން  6ފުރަތަމަ  2018
 މަސްދުވަހުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް އިސްލާހް ކުރެވިފައިނުވޭ.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ:
 ރީކޮށްސައިލްކޮށް  އެކައުންޓްތައް މަހުންމަހަށް  ތައްޔާރުކޮށް  ބަޖެޓްބާކީ  އައިޓަމްބާކީ، ބާކީ، އެކައުންޓް •

 .ހަމަކުރުމަށް ސޮއިތައް ލިޔެކިޔުންތަކުގެ
 ،MG/RV05 ބާކީ އެކައުންޓް މަހުގެ ފާއިތުވީ ކުރިން ދުވަހުގެ ވަނަ 20 މަހެއްގެ ކޮންމެ •

 .ފޮނުވުން އޮތޯރިޓީއަށް ގަވަރުމަންޓް ލޯކަލް ތައްޔާރުކޮށް MG/BC05 ބަޖެޓްބާކީ ، އައިޓަމްބާކީ
 ސެޓޭޓްމަންޓް  ރިކޮންސިލިއޭޝަން ބޭންކް  މަހުގެ ފާއިތުވީ  ކުރިން ދުވަހުގެ  ވަނަ 20 މަހެއްގެ  ކޮންމެ  •
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MG/RV10 ިޓްރެޜަރީއަށާއި  އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ކޮޕީ ސްޓޭޓްމަންޓް ބޭންކް  އަދ 
       .ފޮނުވުން އޮތޯރިޓީއަށް ރުމަންޓްގަވަ ލޯކަލް
  
    

 ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ  2.3
 ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތް:އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގައި  2017

 ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރު ކުރެވިފައިނެތް.
 މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގައި އެކަން އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ގޮތް / މިންވަރު: 6ފުރަތަމަ  2018

 ރަޖިސްޓްރީ ހެދިފައިނުވޭ.
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ:

 ރަޖިސްޓްރީ ތަންތަނުގެ ކުއްޔަށްދޫކުރާ MG/PR04 ގ2017ެ ޤަވާއިދު މާލިއްޔަތު ދަޢުލަތުގެ •
 .ބެލެހެއްޓުމަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ތައްޔާރުކޮށް ނަމޫނާއާއިއެއްގޮތަށް

 
 މުވައްޒަފުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލް  2.4

 އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގައި ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތް: 2017
ބައެއްމުވައްޒަފުންގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައި. ވަޒީފާ ގެ އެއްބަސްވުން 

 ހަމަނުކުރެވޭ. އަދާހަމަ
 މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގައި އެކަން އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ގޮތް / މިންވަރު: 6ފުރަތަމަ  2018

 އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި.މުވައްޒަފުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލް 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ:

 މިހާރެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައިވެސް 
    .ގެންދިޔުމަށް އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ދުވަހަށް ދުވަހުން ފައިލް ޕާސަނަލް •

 
 ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު  2.5

 އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގައި ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތް: 2017
 ބިންބިމުގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލެވިފައި ނުވޭ.

 މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގައި އެކަން އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ގޮތް / މިންވަރު: 6ފުރަތަމަ  2018
 ބިންބިމުގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލެވިފައި ނުވޭ.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ:
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 ގައިވާ  "ދ" ގެ 24 ޤާނޫނުގެ ހިނގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ •
 .ބެލެހެއްޓުމަށް އެކުލަވާލާ ދަފްތަރު ބިންބިމުގެ ރަށުގެ މަތިން ގޮތުގެ

 ކޮންމެ  އެކުލަވާލާ ރުގެތަދަފް މުގެ ންބި ބި ރަށު ކައުންސިލާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު •
 ދަފްތަރުގެ  ކުރިން ދުވަހުގެ ވަނަ 10 އަންނަމަހުގެ ޖެހިގެން އަޕްޑޭޓްކުރުމަށްފަހު، ނިޔަލަށް މަހެއްގެ
         .ފޮނުވުމަށް ފައިލް އެކްސެލް

 
 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުން  2.6

 އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގައި ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތް: 2017
 ހިއްޞާ ކުރެވިފައިނުވޭ. ތަރައްގީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީސިފަ އަންނަމުންދާގޮތް ރައްޔިތުންނާއި،

 މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގައި އެކަން އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ގޮތް / މިންވަރު: 6ފުރަތަމަ  2018
 ގައި ރައްޔިތުންނާއި ،ހިއްޞާ ކުރެވިފައިނުވޭ.  ޖެނުއަރީ/ފެބްރުއަރީ

 ގައި ރައްޔިތުންނާއި ،ހިއްޞާ ކުރެވިފައިނުވޭ.     މާރިޗް/އެޕްރީލް
 ގައި ރައްޔިތުންނާއި ،ހިއްޞާ ކުރެވފައިވޭ.         މޭ/ޖޫން

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ:
 އާންމުކުރަމުން  އެއްފަހަރު މަހަކުން 2 ކޮންމެ ގޮތް  އަންނަމުންދާ ސިފަ ޢަމަލީ  ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ •

  .ގެންދިޔުމަށް

 
 ބެލެހެއްޓުން  ސްޓޮކް  2.7

 އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގައި ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތް: 2017
 ސްޓޮކް ބާކީ ދިމާނުވޭ.

 މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގައި އެކަން އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ގޮތް / މިންވަރު: 6ފުރަތަމަ  2018
 ސްޓޮކް ބާކީ  އައިޓަމް ދިމާނުވޭ. 1

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ:
 ރެކޯޑް ސްޓޮކް ތަކެތި ނަގާ ސްޓޮކުން އަދި އަރުވާ ފޮތަށް ރެކޯޑް ސްޓޮކް ތަކެތި ގަނެވޭ  ސްޓޮކަށް •

 .ބެލެހެއްޓުން ބާކީކޮށް ގަވާއިދުން ފޮތުން
 .ބެލެހެއްޓުމަށް ނަމޫނާއާއިއެއްގޮތަށް MG/PC04 ގ2017ެ ޤަވާއިދު މާލިއްޔަތު ސްޓޮކްބާކީ، •
 ފޯމްތަކުގެ  ،MG/PC01 ގ2017ެ ޤަވާއިދު މާލިއްޔަތު ފޯމް، ލިބިގަތުމަށްއެދޭ ޚިދުމަތް/މުދާ  •

 .ބެލެހެއްޓުން ފައިލްކޮށް މުވައްޒަފު ބަލަހައްޓާ ސްޓޮކް ތަރުތީބުން ނަންބަރު އަސްލުތައް
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 ޚަރަދުތައްރ އިން ދަށުގެ 35000ވައުޗަރ ނިޒާމް  2.8

 އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގައި ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތް: 2017
އަގުބެލުން )ކޯޓޭޝަން( ނުހޯދުން،އައި.ސީ.ޕީ.ސީ ފޯމް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިނުވުމާއި،މުދާ ބަލައިގަތްކަމަށް ސޮއި 

 ކުރެވިފައިނުވޭ.
 އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ގޮތް / މިންވަރު:މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގައި އެކަން  6ފުރަތަމަ  2018

 އަގުބެލުން )ކޯޓޭޝަން( ނުހޯދުމާއި، މުދާ ބަލައިގަތްކަމަށް ސޮއި ކުރެވިފައިނުވޭ.
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ:

 ނަންބަރުގައިވާގޮތަށް  ވަނަ  1 ގެ( 152 ސަފްހާ) 2 ޖަދުވަލް ގ2017ެ ޤަވާއިދު މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ •
 ހޯދައިގެން  ކޯޓޭޝަން އެފަރާތްތަކުން ހޯދުމުގައި މުދާ އަގުގެ އިތުރުނުވާ އަށްވުރެ ރ35000

 .ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް
 ސާކިޔުލަރ ބެހޭ މާލިއްޔަތާއި ހޯދާނަމަ، ތަކެތި  އުޞޫލުން ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސޯސް ސިންގަލް •

13K/CIR2018/01ެޕްރޮކިޔުމަންޓް  ސޯސް ސިންގަލް  10 ޖަދުވަލް ގ PR-08  ްފޯމ 
 .ހަމަކުރުމަށްފުރި

 ފޯމު  ކުރާ އޯޑަރު މުދަލަށް  އެއްގޮތައް  އާއި MG/PC02 ގެ  2017 ގަވާއިދު މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ •
 .ތައްޔާރުކުރުމަށް

 އޯޑަރު މުދަލަށް ނެތި ފޯމް މުދާގަންނަންއެދޭ MG/PC03 ގެ 2017 ގަވާއިދު މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ •
 .ތައްޔާރުނުކުރުމަށް ފޯމު ކުރާ

 ވަކިން  ޕްރޮކިޔުމަންޓްސްއިން  ޑިޕާޓްމަންޓްއިންނާއި އެކައުންޓްސް ކޮޕީ ފޯމްގެ  އޯޑަރުކުރާ މުދަލަށް •
 .ބެލެހެއްޓުމަށް ފައިލްކޮށް

 ޚިލާފުނުވާނޭގޮތުގެމަތިން  އާއި 10.25 ޤަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު ހޯދާނަމަވެސް މުދަލެއް ލާހަތުގައި ކުއްލި •
 ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސޯސް ސިންގަލް 10 ޖަދުވަލް ގ13K/CIR2018/01ެ ސާކިޔުލަރ ބެހޭ މާލިއްޔަތާއި
PR-08 ްފުރިހަމަކުރުމަށް ފޯމ. 

 .ޚަރަދުނުކުރުމަށް ވައުޗަރުން ފުރިހަމަނުކޮށް ފޯމް ޕްރޮސީޖަރ ކޮންޓްރޯލް އިންޓަރނަލް •
 ޚަރަދު( MG/BC04) ވައުޗަރުން  ނޫނީ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކެއްމަޢުލޫމާތުތަ  ހުރިހާ ވައުޗަރުތަކުގެ  •

 .ނުކުރުމަށް
 ޕޭމަންޓް ފޯމް  MG/BC06 ގ2017ެ ޤަވާއިދު މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ  ޚަރަދުކުރުމުގައި  ވައުޗަރުން •

 ޚަރަދު ވައުޗަރުން ނޫނީ  ފުރިހަމަވުމުން ޗެކްލިސްޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، ޗެކްލިސްޓް ވައުޗަރުގެ
 .ނުކުރުމަށް

 PR-09 ޕްލޭން ޕްރޮކިޔުމަންޓް  11 ޖަދުވަލް ގ13K/CIR2018/01ެ ސާކިޔުލަރ ބެހޭ މާލިއްޔަތާއި •



             9ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 އަށް  procurementinfo@finance.gov.mv ކުރިން ޑިސެމްބަރގެ 31 ފުރިހަމަކޮށް ފޯމް
        .މެއިލްކުރުމަށް

 

 ނިންމުން:
ބޭނުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ދީމިޤްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް  ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުންނާއި، ޘަޤާފީގޮތުންމަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި، އިޤްތިޞާދީ  ނިންމުމަށް

މަތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނާއި  ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު
 އަމާން ވެއްޓެއް  ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އެންމެ ގާތުން ފުޅާ

 ޤާއިމްކުރުމެވެ.
ޤާނޫނުގެދަށުން ރަށުކައުންސިލަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއޞޫލުން ހިންގުމުގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގައ108ިޖަވާބްދާރީވާންޖެހޭފަރާތެވެ. މިގޮތުން އެޤާނޫނުގެ  އަތޮޅުކައުންސިލަށް
ނިޔަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވެމެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށްއޮތް  ލިޔެކިޔުންތައް ޤަވާއިދުން އެމުއްދަތުގެ

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރުކުރާއިރު ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގެ އިތުރުން އަހަރުގެ
 ލުއެކުލަވާލާ،ލާޒިމްކޮށްފައިކަންކަންވެސް ހިމަނުއްވައިގެން މަސައްކަތު ތާވަ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ޤާނޫނުން

 މަސައްކަތު ތާވަލާއިއެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ގައި  )ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތިހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް  ރަށު ކައުންސިލުން

ވަނަ ދުވަހު ޢާންމުކޮށް  25ޖުލައި  2016ބުނާ ތާރީޚަށް ހުށަނޭޅުމަކީ ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީން 
 ދަރަޖަ ކުރުމުގެ  ކުރާ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާއި އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ކައުންސިލުން" ޢަމަލުކުރަންފަށާފައިވާ

ހިމެނޭ ޢަމަލެކެވެ. އެހެންކަމުން ޤާނޫނުން  ގައި 1ގެ ދަށުން ކުށުގެ ދަރަޖަ " ޅ" ވަނަ މާއްދާގެ 4ގެ " އުޞޫލު
ދަރަޖައިގެ  ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމަށް އިސްކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމަވެ. އަދި ކުށުގެ ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް
 ރިވަމެވެ.ތެ ނަޞޭހަތް ތަކުރާރު ނުކުރެއްވުމަށް ން އެކަޢަމަލެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ 

 
 
 

 ޝަރީފް هللا ޢަބްދު  
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް   


