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 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްމަ  06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  ކުނަހަންދޫހައްދުންމަތީ                                  2ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 

 ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދު  1
ރަށު ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން  8( ގެ 2010/7ރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަ

ބެލުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް
 މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.

ކައުންސިލްގެ އަހަރީ މޮނިޓަރިންގގައި ރަނގަޅު  ކުނަހަންދޫވަނަ އަހަރުގެ  2015މިގޮތުން، މި މޮނިޓަރިންގގައި ބަލާފައިވާނީ 
ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަްނަތކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނުގައި 

ންސިލުްނ ކައު ކުނަހަންދޫބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުްނސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ހައްދުންމަތީ 
ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެކިއެކި ރިޕޯޓްތަކާއި ލިޔުންތައް  ކުނަހަންދޫއަދާކުރަމުންދާގޮތާއި ގާނޫނުގެ ދަށުން 

ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާިއ، ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ވަޞީލަްތތައް ޭބނުންކުރެވެމުންދާގޮތާއި، ރައްޔިުތންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި، 
 ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަމުންާދ މިންވަރަށެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށެވެ.  2016ޖޫން   30އިން  2016 ޖެނުއަރީ 01 ކައުންިސލްގެ އިދާރާ މޮނިޓަރ ކުރެވުނީ ކުނަހަންދޫހައްދުންމަތީ 
ނިޓަރިންގ ޔުނިޓުްނ މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ ހައްދުންަމތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮ

 މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ޓީމަކުންނެވެ. 03ކަނޑައެޅި 

 ކައުންސިލަރުން  2
 ނަމާއި މަޤާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މެންބަރުންގެ ކައުންިސލްގެ ކުނަހަންދޫހައްދުންމަތީ 

 
 އަސްމާޢު އަބޫބަކުރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  .1
 ޟިރުޣާމް ސަޢީދުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް  .2
 އަޙްމަދު ހުސައިންކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  .3
 ޢަލީ ސަޢީދުކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  .4
ޙައްވާ ޙާޝިމާ އާދަމްކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  .5



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްމަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  ކުނަހަންދޫހައްދުންމަތީ                                                                                 3ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 

     އި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާމޮނިޓަރިންގަ 3

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ކަންތައްތައް  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  މޮނިޓަރ ކުރެވުނު ކަންކަން 

 އަތޮޅު  އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓް އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2015
 .ފޮނުވާފައިވޭ ކައުންސިލަށް

ެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
ވަނަ  10ގެ ށ ގައި ވާގޮތަށް ކޮންެމ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  108

އަހަރުގެ  ކައުންސިލުން ހިންގި ދުވަހުގެ ކުރިން އެއަހަރެއްގެ ފާއިތުވީ 
 ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.

ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް  15ޖެނުއަރީ 
/ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށްފަހު ނޫނީ  ފާސްކުރުން
ގެ ފަހުން ކައުންސިލްގެ 15ޖެނުއަރީ 

           ން.ބައްދަލުވުމެއްގައި އިތުރުކަމަށް މަޝްވަރާނުކުރު

ގައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް  2016ޖެނުއަރީ  05
 ފާސްކޮށްފައިވާކަން.

ެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަިތން 96

ދުވަހުގެ ކުރިން ބަޖެޓް ވަނަ  15އެހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ބަޖެްޓ 15އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ ޖެނުއަރީ 
ފާސްނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ނޫންކަމެއް ކައުންސިލްގެ 

 ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާނުކުރުމަށް.

 % ެބހެއްޓުމަށް.5 އަދި ބަޖެޓް ފާސްކުރާއިރު ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން

ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން 

 ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ބާއްވާ ބައްަދލުވުން           

ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ފެބުރުއަރީ 

 ާވކަން.           ހުގައި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިމަ

ެގ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންނަށް ާޢއްމުކޮށް  110

އަރީ މަހުގައި ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބްރު
 މަށް އަދި ބައްދަލުވުމުގެ ަޔއުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލް ކުރުމަށް.ބާއްވު



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްމަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  ކުނަހަންދޫހައްދުންމަތީ                                                                                 4ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 

 ހުޅުވާަލއިގެން ފެބުރުއަރީ ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް

ދުވަސް ކުރިްނ  7މަހުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 

 ތިރީގައިމިވާ ރިޕޯޓްތައް ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރުން

 ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް                                    

 ފާއިތުވީ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް                                     

            ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް                                    

ދުވަސް  7ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ބައްދަލުވުްނ ބޭއްވުމުގެ 
ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް، މާލީ ރިޕޯޓް ކުރިން 
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށް ހާމަކޮށްފައިނުވާކަން.އަދި 

ެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޮގތުގެަމތިން ެފބުރުއަރީ މަހުގައި ބައްަދލުވުން  110

ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯްޓ، މާލީ ދުވަސް ކުރިން  7ބޭއްވުމުގެ 
 ރިޕޯޓް އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ.

 26ޫޖން އަށް ލާޒިމްކުރާ  30 –ޖެނުއަރީ  01 ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން
 ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައިވާކަން. ން ބާއްވާބައްދަލުވު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް   ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި އަދި
ވަނަ މާއްާދގައިވާ  115ގެ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު

ހަފްތާއަކު އެއްފަަހރު ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް  ގޮތުގެމަތިން
 ބޭއްވުން. 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަހަީކ ރަސްމީ ބަންދުދުހަވަކަށް ވާނަމަ 
 ރީޝެޑިޔުލް ކޮށްގެން ބޭއްވުން. އެބައްދަލުވުން

ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ނުވާކަމަށް ކައުންސިލުން  ލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ކައުންސި
 މަޢުލޫމާތު ދެއްވި.

ކައުންސިލުން ކުއްލި ބައްދަލުުވމެއް ބާއްވާނަމަ، ކައުންސިލްެގ ހިންގާ 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުއްލި  116ޤަވާއިދުގައި އަދި  ގާނޫނުގެ 

 ބޭއްވުން.ބައްދަލުވުންތައް 
ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް 

 މެމްބަރުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ވަކިން ފައިލްކޮށް ބެލެހެްއޓުން. 
ފައިސާގެ މުއާމަލާތާއި، ބިމުގެ މައްސަލަތައް އަދި ގަވާއިދަށް އެއްވެސް 

މަށް ކުއްލި ބައްދަުލވުމެއް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ހެދުންފަދަ ކަންކަ



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްމަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  ކުނަހަންދޫހައްދުންމަތީ                                                                                 5ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 

ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އާންމު ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކޮށްގެން ކުރިޔަށް 
 ގެންދިޔުން.

ޖެމްސް ރޯލްއައުޓް ކުރެވިފައިވީއިރުވެސް މަސައްކަތް  ކައުންސިލްގައި ޖެމްސް ބޭނުންކުރުން                             
 ނުންކުރަމުން ނުދާކަން.ހަލުވި ކުރުމަށްޓަކައި ޖެމްސް ބޭ

- 

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ 

 އުސޫލްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް ހެދުން. 
އެސް.އޯ.ޕީ ތައް  ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ކައުންސިލްގައި އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައިނުވާކަން.

ވަކިން  ން.ގެންދިޔު އަމަލުކުރަމުންއެކުލަވާލާ ކައުންސިލުން ފާސްޮކށް 
ހާއްސަކޮށް ފައިސާގެ ކަންކަން ކުރުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް 
ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށްޓަކައި ފައިސާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޕްރޮކިޔުމަންޓް 

  މަސައްކަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާ އާމަލުކުރުން މުހިންމު.
ެަރްއިޔުތްނާނއިެެަހދާެެާޗަޓރުެެަސރިވސްެެަކުއްނިސްލގެ  ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗަރޓަރ ހަދާފައިނުވާކަން  ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހެދުން. 

 ްނ.ިހްއާސުކރުެ

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 
ހޯދާ ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދާ ސްޓޮކަށް ވާނުވާގޮތް 

 ބެލެހެއްޓުން.

ފައިސާ ޚަރަދު   IIގެ "8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިދުގެ  ބާބުގެ  ސްޓޮކްބާކީ ރަނގަޅަށް ބަލަހައްާޓފައިވާކަން.
ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރ ނިޒާމް  2ވައުޗަރ ނިޒާމް ހިންގުން" މިބަިއގެ "

 ހިންގާ ރޭވުން ށ، ނ، ރ، އަދި ބ ގައިވާގޮތައް ކުރިޔައް ގެންދިޔުމަށް.

ތަކެތި ނެގުމަށް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ސްޓޮކުން 
 ފޯމް ބޭނުންކުރުން.

ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަަގނީ ުމދާލިބިގަތުމަށްއެޭދ ފޯމް 
 ހުށަހަޅައިގެންކަން.

އާއި ދައުލަތުގެ  30ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިުދގެ އެނެކްސް 
ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރ ނިޒާމް   IIގެ "8މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިދުގެ ބާބުގެ 

ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރ ނިޒާމް ހިންގާ ރޭވުން  2ހިންގުން" މިބައިގެ "

 "ޅ" ގައިވާގޮތައް ކުރިޔައް ގެންދިޔުމަށް.



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްމަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  ކުނަހަންދޫހައްދުންމަތީ                                                                                 6ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 

ބިޑް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވީނަމަވެސް ބިޑް ކޮމެޓީގެ  ބެލެެހއްޓުން.ބިޑް ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް 
 ރީ ބަލަަހއްޓާފައި ނުވާކަން. ޚާޟިދަލުވުންތަކުގެ ބައް

ވާގޮތުގެމަތިން ބިޑް  8.18ގެ  8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 
 އްޓުމަށް.ހެ ޚާިޟރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެބެލެކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ދަުއލަތުގެ ގައިވާގޮތަށް  9ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ އެނެކްސް  ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން. ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް 
)ނ( އަދި )ރ( ވާގޮތަްއ ކޮންމެ މަހެއް  4.09މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނިމުމުން  އެމަހުގެ "ބަޖެޓުން  ޚަރަދު ކުރެވު ފައިސާއާއި ބާކީގެ ރިޕޯޓް" 
 ރީއަށް ފޮނުވުމަށް.ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަ

އެކައުންޓްގެ އައިޓަމް ބާކީ ތައްޔާރުކޮށް  04 ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ 
 ބަލަހައްޓާފައިވޭ 

ދަުއލަތުގެ ގައިވާގޮތަށް  6ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ އެނެކްސް 
)ކ( ވާގޮތައް މަސް ިނމުމުން   4.08މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކައުންސިލްގެ ރިޕޯޓް 
 ޓްރެޒަރީއަށް ފޮނުވުމަށް.

 ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުންދޭ. ހަފްތާ ހިސާބު ތިޖޫރި 

ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓަށް އަރުވަންޖެހޭ ފައިސާ 
 އަރުވާފައިނުވާކަން.

ތިޖޫރިއިން ޚަރަދުކުރުމަށް ވަކިން ވައުޗަރު 
 ތައްޔާރުކުރަމުންދާކަން.

ވަނަ އަހަރު  2016ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް 
 ތައްޔާރުކޮށްފައިނެތްކަން.

އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ދަ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ގައިވާގޮތަށް  21ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނިމުމުްނ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ވާގޮތައް  6.16
 ތައްޔާރުކުރުމަށް.



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްމަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  ކުނަހަންދޫހައްދުންމަތީ                                                                                 7ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 

ތިޖޫރީ ރިޕޯޓުގެ ބާކީ ޖުމްލަ އާއި ނަގުދު ފައިސާއާއި 
ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓަށް އަރުވާފައިވާ ޗެކުން ހުރި ޖުމްލަ 
 ތަކެތި ދިމާވާކަން.

ވަނަ އަހަރު  2016  ފައިސާގެ މަސްދުވަހު ރިޕޯޓް ލިބޭ ލިބޭ ފައިސާގެ މަސްދުވަހު ރިޕޯޓް ބެލެހެއްޓުން 
  އެއްވެސް މަހަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިނެތްކަން.

އާއި އެއްގޮތައް  4ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 
ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންްޓ ތައްޔާރުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ 

 ވާގޮތުގެ މަތިން  އަމަލުކުރުމަށް.  2.04ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ އަހަރު  2016ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންްޓ  ންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮންމެ މަހެއްގެ ރިކޮ
އެއްވެސް މަހަކަށް އެއްވެސް އެކައުންޓަކަށް 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިނެތްކަން.

އާއި އެއްގޮތައް  10ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ އެނެކްސް 
ގެ މާލިްއޔަތުގެ ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންްޓ ތައްޔާރުކޮށް ދައުލަތު

 ވާގޮތުގެ މަތިްނ  އަމަލުކުރުމަށް. 4.09ގަވާއިދުގެ 

ސަޕޯޓިން ޑޮކިއުމެންޓްނެތި ވައުޗަރއިން ޚަރަދުކޮށްފައި  ވައުޗަރއިން ޚަރަދުކުރުން 
 ހުރިކަން.

ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާ ފޯރްމ 
 އެއްވެސް ވަރަކަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިނެތްކަން.

ފައިސާ ޚަރަދު   IIގެ "8ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިުދގެ ބާބުގެ ދައުލަތު
ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު  3ވައުޗަރ ނިޒާމް ހިންގުން" މިބައިގެ "

ހެދުން" މިބައިގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްެގްނ މެނުވީ 
 ވައުޗަރުން ޚަރަދުކުރުމަށް.

އެކައުންޓްެގ ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  1 ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ 
 ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.

ފައިާސ ޚަރަދު   Iެގ "8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިުދގެ ބާބުގެ 
 2ކުރުމުގައި ވައުޗަ ނިޒާމުގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔުންތައް" މިަބއިގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިގޮތަށް މާލިއްޔަތު ަޤވާއިދުގެ  3އަދި 

 ގައިވާގޮތަށް ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް. 25އެނެކްސް 



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްމަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  ކުނަހަންދޫހައްދުންމަތީ                                                                                 8ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 

އެކައުންޓަށްވެސް  04ޓްރީ ވައުޗަރ ރަޖިސް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ 
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.

ފައިާސ ޚަރަދު   Iެގ "8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިުދގެ ބާބުގެ 
 2ކުރުމުގައި ވައުޗަ ނިޒާމުގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔުންތައް" މިަބއިގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިގޮތަށް މާލިއްޔަތު ަޤވާއިދުގެ  3އަދި 
 ގައިވާގޮތަށް ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް. 24ސް އެނެކް

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ 
 )އިންވެންޓްރީ(

އަޕްޑޭޓްކޮށް  ގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީކައުންސިލް
 ވޭ.ބަލަހައްޓައިފައި

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
"ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގެ ހުންނަ  7.01ގަވާއިދުގެ 

މުދާ" ވާގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮށް ގަވާއިދުން އަޕްޓޭޓް ކުރަމުން 
 ގެންދިޔުމަށް.

ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ހުރީ ޕްރިންޓްނުކޮށް  ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔަޢުމިއްޔާ 
 ސޮއިނުކޮށްކަން

ދުވަހު ލަސްނުކޮްށ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށް ސޮއި ފުރިހަމަ ދުވަހުން 
 ކޮށްފަ ފައިލްކުރުމަށް.

ކައުންސިލްގައި ޢާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީއެއް 

 އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްުޓން 

ޢާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާ 

 ބަލަހައްޓާފަިއނުވާކަން.

ލިބޭކަންަތއްތަކުގެ ގައިވާގޮތަށް ފައިސާ  1.10މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 

  ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓުމަށް.

 މޮނިޓަރިންގ ޓީމް  4
 ޙުސައިން ރަފީއުޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ 

 އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް  އޮފިސަރ މުހައްމަދު ޝިފާއު
ޝަރީފް ޢަލީهللا އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޢަބުދު




