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 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްމަ  06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  މާމެންދ ހައްދުންމަތީ                                  2ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

 ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދު  1
ރަށު ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން  8( ގެ 2010/7ރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަ

ބެލުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް
 މަސްޢ ލިއްޔަތެކެވެ.

ކައުންސިލްގެ އަހަރީ މޮނިޓަރިންގގައި ރަނގަޅު  މާމެންދ ވަނަ އަހަރުެގ  2015މިގޮތުން، މި މޮނިޓަިރންގގައި ަބލާފައިވާނީ 
ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަްނަތކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ާޤނ ނުގައި 

ސިލުން ކައުން މާމެންދ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ހައްދުންމަތީ 
ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެކިއެކި ރިޕޯޓްތަކާއި ލިޔުންތައް  މާމެންދ އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި ގާނ ނުގެ ދަށުން 

، ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކުރެވެމުންދާގޮތާއި، ރައްޔިުތންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި

ަވަރެށވެ ަރއ   ާދ ިމނ  ަނށ  ަޖވާުބާދީރަވުމނ   . ިޔުތނ 

ގެ ނިޔަލަށެވެ.  2016ޖ ން   30އިން  2016 ޖެނުއަރީ 01 ކައުންސިްލގެ އިދާރާ މޮނިޓަރ ކުރެވުނީ މާމެންދ ހައްދުންމަތީ 
ންގ ޔުނިޓުްނ މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ ހައްދުންަމތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރި

 މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ޓީމަކުންނެވެ. 02ކަނޑައެޅި 

 ކައުންސިލަރުން  2
 ނަމާއި މަޤާމް ިތރީގައި އެވަނީއެވެ. މެންބަރުންގެ ކައުންސިްލގެ މާމެންދ ހައްދުންމަތީ 

 
 ޝިފާޒް ޢަލީކައުންސިލްގެ ރައީސް  .1
  ހުސައިން އަބ ބަކުރުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް  .2
 ޢަލީ  ހަބީބު ހުސައިންކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  .3
 ޢިރްފާން ޔ ސުފްކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  .4
 ނަތާޝާ  މަރްޔަމްކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  .5



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްމަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  މާމެންދ ހައްދުންމަތީ                                                                                 3ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

     އި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާމޮނިޓަރިންގަ 3

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ކަންތައްތައް  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  މޮނިޓަރ ކުރެވުނު ކަންކަން 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2015
 ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.

ގެ . ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނ1ު
ވަނަ  10ގެ ށ ގައި ވާގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  108

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

ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް  15ޖެނުއަރީ 
/ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށްފަހު ނ ނީ  ފާސްކުރުން
ގެ ފަހުން ކައުންސިލްގެ 15ޖެނުއަރީ 

           ބައްދަލުވުމެއްގައި އިތުރުކަމަށް މަޝްވަރާނުކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 
އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނުނ ން ލާޒިމްކުރާ ރިޒާވް 

ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ  2016އަޅާ ކަނޑަ
 ފާސްކޮށްފައިވާކަން  ބަޖެޓް

 

 

 

 

 

ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު
ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެްޓ   ގޮތުގެމަތިންވަނަ މާއްދާގައިވާ 96

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބަޖެޓް  15އެހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

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

 ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާނުކުރުމަށް.

 ބެެހއްޓުމަށް. 5އަދި ބަޖެޓް ފާސްކުރާއިރު ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން %



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްމަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  މާމެންދ ހައްދުންމަތީ                                                                                 4ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން 

 ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ބާއްވާ ބައްަދލުވުން           

 

ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ރަްއޔިތުންގެ ޢާންމު 

 ބައްބަދަލުވުން ބާއްވާފައިވާކަން.

 

ެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ  110

ަމށް އަދި އަރީ މަހުގައި ބާއްވުބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަުކ ފެބްރު
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލް ކުރުމަށް.

ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ފެބުރުއަރީ 

ދުވަސް ކުރިން  7މަހުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 

 ތިރީގައިމިވާ ރިޕޯޓްތައް ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރުން

 ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް                                    

 ފާއިތުވީ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް                                     

            ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް                                    

 7 ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ
ފާއިތުވީ އަހަރުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓް، ދުވަސް ކުރިން 
 2015އަދި  ވާކަން.ނުހާމަކޮށްފައިމާލީ ރިޕޯޓް 

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އޮޑިޓް ކުރެވިފައި 
 ނުވާކަން.

ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ަބއްދަލުވުްނ  110

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

ބައްދަލުވުން  26ޖ ން އަށް  30 –ޖެނުއަރީ  01 ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން
ބައްދަލުވުމެއް  25ބާއްވަން ލާޒިމްކުރާއިރު، 

ބައްދަލުވުުމގެ ޔައުމިއްޔާ  25ބާއްވާ، 
ފަސްކޮށްފައިވާކަން . ލާޒިމްކުރާ އަދަދުގެ ތެރެއިން 

 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިނުވާަކން. 1

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް   ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި އަދި 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  115ގެ ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުުމގެ ޤާނ ނު

ަހފްތާއަކު އެއްފަަހރު ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެްއ  ގޮތުގެމަތިން
 ބޭއްވުން. 

 ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަހަކީ ަރސްމީ ބަންދުދުހަވަކަށް ވާނަމަ ެއބައްދަލުވުން 
 ރީޝެޑިޔުލް ކޮށްގެން ބޭއްވުން. 

ކައުންސިލުން ކުއްލި ބައްަދުލވުމެއް ބާއްވާނަމަ، ކައުންސިްލގެ ހިންގާ  ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިުނވާކަން. ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުއްލި  116ޤަވާއިދުގައި އަދި  ގާނ ނުގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްމަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  މާމެންދ ހައްދުންމަތީ                                                                                 5ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

ލި ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ކައުންސިލްގެ ކުއް
 މެމްބަރުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ވަކިން ފައިލްކޮށް ބެލެހެްއޓުން. 

ފައިސާގެ މުއާމަލާތާއި، ބިމުގެ މައްސަލަތައް އަދި ގަވާއިދަށް އެއްވެސް 
 އިސްލާހެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ހެދުންފަދަ ކަންކަމަށް ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް
ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އާންުމ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކޮށްެގްނ ކުރިޔަށް 

 ގެންދިޔުން.

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކަށް އަމަލު 
 ކުރުން              

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަްނފީޒް ކުރެވުމުން 
 ދާކަން

- 

 - ކައުންސިލްގައި ޖެމްސް ބޭނުން ކުރަމުންދާކަން ކައުންސިލްގައި ޖެމްސް ބޭނުންކުރުން                             

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ 
 އުސ ލްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް ހެދުން. 

 އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާ މަސައްކަތްތަކަށް 
 ބޭނުންކުރަމުނުްނދާކަން. 

ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކަމާއިހުރެ، 
އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ބައެއް ކަންކަން ކުރުމަށް 
ނޭންގޭކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިަފއެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފައިސާއާއިގުޅޭ 

 ތްތައް އެހެން މުވައްޒަފުންކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ މަސައްކަ
ކުރުމުގައިވެސް ފަސޭހަވާނޭހެން އަދި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް 

 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ގެންދިޔުމަށްޓަކައި 
 އެސް.އޯ.ޕީ ތައް އެކުލަވާލާ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް އަމަލުކުރަމުން

 .މަށް ދަންނަވަމެވެގެންދިޔު
 ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހެދުން. 

 

ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗަރޓަރ 

 ހަދާފައިނުވާކަން 
 ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރު ހަދާ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުން. 



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްމަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  މާމެންދ ހައްދުންމަތީ                                                                                 6ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 
ހޯދާ ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދާ ސްޓޮކަށް ވާނުވާގޮތް 

 ބެލެހެއްޓުން.

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 
ރަނގަޅަށް ކަށް ވައްދާ ހޯދާ ތަކެތި ސްޓޮ
 ބެލެހެއްޓިފައިާވނުވާކަން.

ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރ   IIގެ "8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިދުގެ  ބާބުގެ 
 ހިންގާ ރޭވުްނ ަފއިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރ ނިޒާމް 2ނިޒާމް ހިންގުން" ިމބައިގެ "

 ށ، ނ، ރ، އަދި ބ ގައިވާގޮަތއް ކުރިޔައް ގެންދިޔުމަށް.

ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމަށް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ 
 ފޯމް ބޭނުންކުރުން.

ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެޭދ 
ފޯމުން ނަމަވެސް ފޯމްގައި ސޮއިތައް 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން.

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

ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރ ނިޒާމް ހިންގާ ރޭވުން "ޅ" ގައިވާގޮތައް  2މިބައިގެ "
 ކުރިޔައް ގެންދިޔުމަށް.

އާއި ޚާޟިރީ ދަލުވުންތަކުެގ ބައްގެ ބިޑް ކޮމިޓީ ބެލެެހއްޓުން.ބިޑް ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް 
  މުންދާކަން.ބަލަހައްޓަ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ވަކިން 

ވާގޮތުެގމަތިން ބިްޑ  8.18ގެ  8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ ބާބު 
 އްޓުމަށް.ހެ ޚާިޟރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެބެލެކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ދައުލަތުެގ ގައިވާގޮތަށް  9ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން. ގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ކައުންސިލް
)ނ( އަދި )ރ( ވާޮގތައް ކޮްނމެ މަހެއް  4.09މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

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

 ކޮށްފައިވާކަން.ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ތައްޔާރު ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ 

 

 

 

ދައުލަތުެގ ގައިވާގޮތަށް  6ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 
)ކ( ވާގޮތައް މަސް ނިމުމުން  ަކއުންސިލްގެ  4.08ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީއަށް 
 ފޮނުވުމަށް.



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްމަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  މާމެންދ ހައްދުންމަތީ                                                                                 7ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

 

ތިޖ ރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  ހަފްތާ ހިސާބު ތިޖ ރި 
 މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ނަމ ނާ އެއްގޮތަށްކަން.

ތިޖ ރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
)ހ(،  6.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ގައިވާގޮތަށް  21އެނެކްސް 

 ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނިމުމުން ތައްޔާރުކުރުމަށް.)ށ( އަދި )ނ( ވާގޮތައް 

ތިޖ ރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުންދާކަން.  ތިޖ ރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ބެލެހެއްުޓްނ                                  
ތިޖ ރި ހަފްތާ ރިޕޯޓަށް އަރުަވންޖެހޭ ފައިސާ 

 އަރުވާފައިނުވާކަން.

ތިޖ ރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
)ހ(،  6.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ގައިވާގޮތަށް  21ކްސް އެނެ

 ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނިމުމުން ތައްޔާރުކުރުމަށް.)ށ( އަދި )ނ( ވާގޮތައް 

ތިޖ ރީގެ ހަފްތާ ރިޕޯޓް ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގެ 

އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ފިޭނންސް 

  މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން

ތާ ރިޕޯޓް ކޮންެމ ާއދީއްތަ ދުވަހެއްގެ ތިޖ ރި ހަފް
އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ފިނޭންސް 

 މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާކަން.

ތިޖ ރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ށް ދައުލަތުެގ އެއް ނިމުުމން ތައްޔާރުކޮގައިވާގޮތަށް ކޮންމެ ހަފްތާ 21އެނެކްސް 

 )ރ( ގައި ވާގޮތުގެމަތިން އަމަލުުކރުމަށް. 6.16އްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ މާލި

ތިޖ ރީ ރިޕޯޓުގެ ބާކީ ޖުމްލަ އާއި ނަގުދު 
 ފައިސާއާއި ޗެކުން ހުރި ޖުމްލަ އާއި ދިމާކުރުން

ތިޖ ރީ ރިޕޯޓުގެ ބާކީ ޖުމްލަ އާއި ނަގުދު 
 .މްލަ ދިމާވާކަންފައިސާއާއި ޗެކުން ހުރި ޖު

ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ތިޖ ރީގައި ހުރި 
ށް ދައުލަތުެގ އެއް ނިމުުމން ތައްޔާރުކޮގައިވާގޮތަށް ކޮންމެ ހަފްތާ 21އެނެކްސް 

 )ބ( ގައި ވާގޮތުގެމަތިން އަމަލުުކރުމަށް. 6.16މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ފައިސާގެ މަސްދުވަހު ރިޕޯޓް ލިބޭ ލިބޭ ފައިސާގެ މަސްދުވަހު ރިޕޯޓް ބެލެހެއްޓުން 
  ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.

އާއި އެއްގޮތައް  4ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާިއދުގެ އެނެކްސް 
ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

 ވާގޮތުގެ މަތިން  އަމަލުކުރުމަށް.  2.04ގަވާއިދުގެ 



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްމަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  މާމެންދ ހައްދުންމަތީ                                                                                 8ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

އެކައުންޓްގެ ރިކޮންސިލިއޭސަން  04 ސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮންމެ މަހެއްގެ ރިކޮން
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން

އާއި އެއްގޮތައް  10ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 
ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

 ށް.ވާގޮތުގެ މަތިްނ  އަމަލުކުރުމަ 4.09ގަވާއިދުގެ 

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ 
 )އިންވެންޓްރީ(

 ގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީކައުންސިލް
 .ވާކަން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓައިފައި

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ށުގެ ހުްނނަ މުދާ" ވާގޮތުެގ "ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ދައުަލތުގެ ބެލުމުގެ ދަ  7.01

 މަތިން ތައްޔާރުކޮށް ގަވާއިދުން އަޕްޓޭޓް ކުރުމަށް. 

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ )އިންވެންޓްރީ( ނަމްބަރު 
 ތަކެތީގައި ޖެހުން 

ކައުންސިލްގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަުރ 
 ވާކަން. ތަކެތީގައި ޖަހައިފައި

ކައުންސިލަށް އަލަށް ގެނެވޭ ަތކެތީގައި އިންވެންޓްރީ ނަަމބަުރ ޤަވާއިދުން 
 ޖަހަމުން ގެންދިއުން. 

ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ސޮއިކޮށް  ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔަޢުމިއްޔާ 
 ފައިލްކޮށްފައިވާކަން. 

 ދުވަހުން ދުވަހު ލަސްނުކޮށް ަޔއުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށް ސޮއި ފުރިހަމަ
 ކޮށްފަ ފައިލްކުރުމަށް.

ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ  ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ 
 ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައިވާކަން. 

މުވައްޒަފުންގެ މަގާމާއި މުސާރައަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އަޕްޑޭްޓ ކުރަމުން 
 ގެންދިއުމަށް.

ފައިސާ ލިބޭކަންތައްތަކުެގ ރަޖިސްޓްރީ  ތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީފައިސާ ލިބޭ ކަންތައް
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.

 

ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއާއި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ކޮންމެ  ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއާއި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ

 އެކައުންޓަކަށް ވަކިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.
 



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްމަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  މާމެންދ ހައްދުންމަތީ                                                                                 9ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

ޑޮކިޔުމަންޓްނެތި ވައުޗަރުން ސަޕޯޓިންގ  ވައުޗަރުން ޚަރަދުކުރުން 
 ޚަރަދުކޮށްފައިނުވާކަން.

 

ސަރުކާރުގެ ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ  ސަރުކާރުގެ ޢާމްދަނީ ފައިސާ 
ވަނަ އަހަރުންފެށިގެްނ  2011ފައިސާ 

 ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަން.

ސަރުކާރުގެ ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ސަރުކާރުގެ ޢާމްދަނީ 
 އުންޓަށް މަހުންމަށް ޖަމާކުރަުމން ގެންދިޔުމަށް.އެކަ

ރުފިޔާގެ އަގުގެ މުދާ  25000ރ އާއި 1000
 ހޯދުން 

ރުފިޔާގެ އަގުގެ މުދާ  25000ރ އާއި 1000
ހޯދުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް ލިޔުމުްނ 

 އަގު ނުހޯދާކަން.

 

 

 މޮނިޓަރިންގ ޓީމް  4
 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ހުސައިން ރަފީއު

ޝަރީފް ޢަލީهللا ޑިޕެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޢަބުދުއިކޮނޮމިކް އެސިސްޓެންޓް 




