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 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ހުގެމަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016 ކައުންސިލްގެ  ދަނބިދޫހައްދުންމަތީ                                      2ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 

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

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

ގައި ރަނގަޅު ކައުންސިލްގެ އަހަީރ މޮނިޓަރިން ދަނބިދޫ ވަނަ އަހަުރގެ  2016މިގޮތުން، ިމ މޮނިޓަރިންގގަިއ ބަލާފައިވާނީ 
ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަްނަތކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނުގައި 

ކައުންސިުލްނ  ދަނބިދޫބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުްނސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ހައްދުންމަީތ 
ކައުންސިލުްނ ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެކިެއކި ރިޕޯޓްތަކާއި ލިޔުންތައް  ދަނބިދޫނުގެ ދަށުން ގާނޫ ،އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި

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

ގެ  2016ޖޫން   30އިން  2016 ޖެނުއަރީ 01 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މޮނިޓަރ ކުރެވުނީ ދަނިބދޫހައްދުންމަތީ 
ނިޔަލަށެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް 

 ފުން ހިމެނޭ ޓީމަކުންނެވެ.މުވައްޒަ 02މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުން ކަނޑައެިޅ 

 ކައުންސިލަރުން  2
 ނަމާއި މަޤާމް ިތރީގައި އެވަނީއެވެ. މެންބަރުންގެ ކައުންސިލްގެ ދަނބިދޫހައްދުންމަތީ 

 ޝާކިރު އަޙްމަދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  .1
  ޢާޡިމް އިބްރާހިމްކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް  .2
 ޝަރީފް ޢަލީކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  .3
 އަޝްރަފް ޙުސައިންކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  .4
 ރިޔާޒް ޢަލީކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  .5



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް މަ 06ފުރަތަމަ ނަ އަހަރުގެ ވަ 2016ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ                                                                                   3ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 

     އި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާމޮނިޓަރިންގަ 3

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ކަންތައްތައް  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  މޮނިޓަރ ކުރެވުނު ކަންކަން 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް  2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2015
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅު  10ޖެނުއަރީ 

 ކައުންސިލަށް ފޮނުވިފައިނުވާކަން. 

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 1
ގެ ށ ގައި ާވގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުައރީ މަހުެގ  108ގެ ޤާނޫނު
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއަހަރެއްގެ ފާއިތުވީ އަހަރުގެ  ކައުންސިލުްނ  10

 ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.

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

ފާސްކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ކައުންސިލްގެ 
           ދަލުވުމެއްގައި އިތުރުކަމަށް މަޝްވަރާނުކުރުން.ބައް

 20ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް  2016
 ގައި ފާސްކޮށްފައިވާކަން. 2016ޖެނުއަރީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ 
އަހަރުގެ ހިނގާ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 96ގެ ޤާނޫނު

ވަނަ ދުވަހުެގ ކުރިން  15ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެހަރުގެ ެޖނުއަރީ މަހުގެ 
 ބަޖެޓް ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

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

 ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާނުކުރުމަށް.ނޫންކަމެއް ކައުންސިލްގެ 
ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ފެބުރުއަރީ 

 މަހުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުން           

 

ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ފެބުރުއަރީ 

 މަހުގައި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފަިއުނވާކަން.           

 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 
ަވނަ މާއްދާގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުްނނަށް ާޢއްމުކޮށް  110ގެ ޤާނޫނު

ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބްރުއަރީ މަހުގައި 
 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ފެބުރުއަރީ 

ދުވަސް ކުރިން  7 ބައްދަލުވުްނ ބޭއްވުމުެގ މަހުގައި

ދުވަސް  7ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 
ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް، މާލީ ރިޕޯޓް ކުރިން 

ހިންގުމުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 
ަވނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ފެބުރުއަރީ މަހުގައި  110ގެ ޤާނޫނު

ފާއިތުވީ އަހަރުެގ އަހަރީ ުދވަސް ކުރިން  7ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް މަ 06ފުރަތަމަ ނަ އަހަރުގެ ވަ 2016ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ                                                                                   4ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 

 ތިރީގައިމިވާ ރިޕޯޓްތައް ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރުން

 ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް                                    

 ފާއިތުވީ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް                                     

                                              ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  

 ރިޕޯޓް، މާލީ ރިޕޯޓް އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަން ވާެނއެވެ. އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށް ހާމަކޮށްފައިނުވާކަން.

 26ޖޫން އަށް ލާޒިމްކުރާ  30 –ޖެނުއަރީ  01 ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން
ަބއްދަލުވުން ބާއްވައި،  11ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައިވާކަން.  11

ބައްދަލުވުންތައް ގަވާއިދުްނ ނުބޭއްވޭ ސަބަބަކީ 
ބައްދަލުވުމުން ނިންމާ ނިންުމންތައް ތަންފީޒުނުޮކށް 

 ންސިލުން މައުލޫމާތުދެއްވި.ވާތީކަމަށް ކައުސްލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ   ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި އަދި 
ވަަނ  115ގެ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫުލން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ހަްފތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢާންމު  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން. 

ކަށް ވާނަަމ ވަހަބަންދުދުބާއްވާ ދުވަހަީކ ރަސްމީ ބައްދަލުވުން 
 ބޭއްވުން. އެހަފްތާގައި ރީޝެޑިޔުލް ކޮށްގެން  އެބައްދަލުވުން

 

ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ނުވާކަމަށް  ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން 

 ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި.
ބާއްވާނަމަ، ކައުންސިލްެގ ހިންާގ ކައުންސިލުން ކުއްލި ބައްދަލުުވމެއް 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ކުއްިލ  116ޤަވާއިދުގައި އަދި  ގާނޫނުގެ 
 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް 
 މެމްބަރުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ވަކިން ފައިލްކޮށް ބެލެހެްއޓުން. 

ފައިސާގެ މުއާމަލާތާއި، ބިމުގެ މައްސަލަތައް އަދި ގަވާއިދަށް އެއްވެސް 
ލި ބައްަދލުވުމެްއ އިސްލާހެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ެހދުންފަދަ ކަންކަމަްށ ކުއް

ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އާންމު ަބއްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކޮށްގެން ކުރިޔަށް 
 ގެންދިޔުން.



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް މަ 06ފުރަތަމަ ނަ އަހަރުގެ ވަ 2016ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ                                                                                   5ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 

ކައުންސިލްގެ ނިންމުްނތަކަށް ެއންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަްއ  ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކަށް އަމަލު ކުރުން              
 އަމަލު ކުރަމުން ނުދާކަން.

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިްނމުންތައް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަަތ 
ސުޕްވައިޒަރުން މެދުވެރިކޮށް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތްތަްއ 

 ހަވާލުކޮށްގެން ވީ އެންމެ ފުރިހަަމޔަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް.

އުޓް ކުރެވިފައިވީއިރުވެސް މަސައްކަތް އަލްޖެމްސް ރޯ ކައުންސިލްގައި ޖެމްސް ބޭނުންކުރުން                             
ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ޖެމްސް ބޭުނންކުރުމުގެ މާހައުލެއް 

 ޤާއިމްކޮށް ބޭނުން ކުރަމުން ނުާދކަން.

ޖެމްސް ބޭނުންކުރުމަކީ އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރަނގަޅަށް 

ްަމަސްއަކްތަތއްް، )ލިޔެކިޔުންތައް އާރކައިވްކުރެވި، ރައްކާކުރެވި(ބެލެހެއްޓި

ްިމާހަރްށުވެރް ްަމަސްއަކްތަތްއ ްަކުއްނިސްލެގ ްަކަމަކްށާވިއުރ، ައަވްސާވ

ކައުންސިލްގައި ނެޓްވަރކް ސެޓަޕް ަހުރަދާނޮކްށްައަވްސުކުރުމެގްޮގުތްން
ހެދުމަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި 

ބަޖެޓުން ތަކެިތ ސްކޭނަރ ހޯދުމަށް ބަޖެޓްގައި ަފއިސާހުރިއިރު މިއަހަރުގެ 
 .ހޯދާ، ޖެމްސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ިއންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް

ދަނބިދޫ ކައުންސިލަކީ ޖެމްްސ ރޯލްއައުޓް ކުރެވިފައިވާ އިާދރާއަކަށް 
 19) 23/2010ވީހިނދު، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 

ްނ ( ދެންނެވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަުލކުރަމ2010ުއޭޕްރީލް 
 ގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އުސޫލްތަކާއި 
 ޕްރޮސީޖަރތައް ހެދުން. 

ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަުދ  ކައުންސިލްގައި އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައިނުވާކަން.
މަދުކަމާއިހުރެ، އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ބައެއް 
ކަންކަން ކުރުމަށް ނޭންގޭކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް 

ތްތައް އެހެްނ ފައިސާއާއިގުޅޭ ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ މަސައްކަ
މުވައްޒަފުންކުރުމުގައިވެސް ފަސޭހަވާނޭހެން އަދި މާލިއްޔަތު ަޤވާއިދާިއ 



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް މަ 06ފުރަތަމަ ނަ އަހަރުގެ ވަ 2016ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ                                                                                   6ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް އެއްގޮތަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި 
އެސް.އޯ.ޕީ ތައް އެކުލަވާލާ ކައުންސިލުން ފާސްކޮްށ  ގެންދާނެ ގޮތުގެ
 ދަްނނަވަމެވެ.މަށް ގެންދިޔު އަމަލުކުރަމުން

 ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހެދުން. 

 

 ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރު ހަދާ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުން.  ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗަރޓަރ ހަދާފައިނުވާކަން 

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 
ވާނުވާގޮތް ހޯދާ ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދާ ސްޓޮކަށް 

 ބެލެހެއްޓުން.

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާ 
ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދާ ސްޓޮކަށް ވާނުވާގޮްތ 

 ބަލަހައްޓާފައިވާކަން.

މިހާރެކޭ އެއްގޮތައް ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުުރމަށް ހޯދާ 

 ތް ބަލަހައްޓަުމން ގެންިދޔުން.ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދާ ސްޓޮކަށް ވާނުވާގޮ

ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމަށް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ 
 ފޯމް ބޭނުންކުރުން.

ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމަށް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް 
 ބޭނުންކުރާކަން.

މިހާރެކޭ އެއްގޮތައް ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމަށް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް 
 ބޭނުންކުރުން.

ބިޑް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވީނަމަވެސް ބިޑް ކޮމެޓީގެ  ބެލެެހއްޓުން.ބިޑް ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އަދި ޚާޟިރީ 

 ބަލަހައްޓާފައި ނުވާަކން.

ވާގޮތުގެމަތިން ބިްޑ  8.18ގެ  8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 
ހައްޓާ،  ޔައުމިއްޔާ ލިޔެބެލަކުގެ ޚާޟިރީއާއިކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަ

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީއަށް އައްޔަނު ކުރެވުނުކަން ލިޔުމުން އެންގުމަްށ 
 ދަންނަވަމެވެ.

 3ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް 
 ނަންބަރު އެކައުންޓްގައިަކން. 4އަދި 

ނަންބަރު އެކައުންޓްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް  2އަދި  1

އަދި  3ނަންބަުރ އެކައުންޓްގެ  ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް  2އަދި  1ކައުންސިލްގެ
އަދި ދައުލަތުެގ  ށްތަޓްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓްތަކާއި އެއްގޮނަންބަރު އެކައުން 4

ށް ކޮންމެ މަހެްއ އާއި އެއްގޮތަ 9ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މާލިއްޔަތު
 ނިމުމުން ތައްޔާރުކުރުމަށް.



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް މަ 06ފުރަތަމަ ނަ އަހަރުގެ ވަ 2016ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ                                                                                   7ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިނެތްކަން.

އަދި  3ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ 
 ނަންބަރު އެކައުންޓްގައިކަން. 4
ަނންބަރު އެަކއުންޓްގެ އައިޓަމްބާީކ  2އަދި  1

 ތައްޔާރުކޮށްފައިނެތްކަން.

 4އަދި  3ނަންބަުރ އެކައުންޓްގެ  އައިޓަމްބާކީ   2އަދި  1ކައުންސިލްގެ
އަދި ދައުލަތުެގ  ށްތައެއްގޮ ނަންބަރު އެކައުންޓްގެ އައިޓަމްބާކީއާއި

އާއި އެއްގޮތަށް ކޮންމެ މަހެއް  6މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 
 ނިމުމުން ތައްޔާރުކުރުމަށް.

ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ  ކޮށްފައި ނެތްކަން.ތިޖޫރި ހަފުތާ ހިސާބް ތައްޔާރު ހަފްތާ ހިސާބު ތިޖޫރި 
ަގއިވާގޮތަށް ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނިމުމުްނ  21ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

 ތައްޔާރުކުރުމަށް.
ތާރީހެއް ކަނޑައަޅައިގެން ތިޖޫރި ހަފްތާ ހިސާބު ހަދާ ިނންމުމަްށ 

 ދަންނަވަން.
ރިޕޯޓް ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގެ ތިޖޫރީގެ ހަފްތާ 

އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ފިޭނންސް 

  މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން

ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ  ތިޖޫރި ހަފުތާ ހިސާބް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނެތްކަން.
އެއް ނިމުމުްނ ަގއިވާގޮތަށް ކޮންމެ ހަފްތާ 21ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

ރ އަދި ބ  6.16ތައްޔާރުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުމަްށ.

ތިޖޫރީ ރިޕޯޓުގެ ބާކީ ޖުމްލަ އާއި ނަގުދު ފައިސާއާއި 
 ޗެކުން ހުރި ޖުމްލަ އާއި ދިމާކުރުން

ތިޖޫރީ ތިޖޫރި ހަފުތާ ހިސާބް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާތީ 
ރިޕޯޓުގެ ބާކީ ޖުމްލަ އާއި ނަގުދު ފައިސާއާއި ޗެކުން 

 ހުރި ޖުމްލަ ދިމާވާކަން އެގެންނެްތކަން.

ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ 
ަގއިވާގޮތަށް ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނިމުމުްނ  21ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

ރ އަދި ބ  6.16ވާއިދުގެ ތައްޔާރުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ
 ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުމަްށ.

ލިބޭ ފައިސާ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓްތަކުގެ ޕްރިންޓް ކޮށް ސޮއިތައް ފުރިހަަމ ލިބޭ ފައިސާގެ މަސްދުވަހު ރިޕޯޓްތަކުގެ ސޮފްޓް  ލިބޭ ފައިސާގެ މަސްދުވަހު ރިޕޯޓް ބެލެހެއްޓުން 
އަމްދަނީ ފައިސާ  2.04ކުރުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް މަ 06ފުރަތަމަ ނަ އަހަރުގެ ވަ 2016ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ                                                                                   8ގެ  9ޞަފްޙާ: 

 

 މަށް.ބް ފޮނުވުހިސާ ތައްޔާރުކޮށްފައި ނަމަވެސް ހާޑް ކޮޕީނެތްކަން. 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް  ކޮންމެ މަހެއްގެ ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް 
 ނަންބަރު އެކައުންޓްަގއިކަން. 4އަދި  3

ރިކޮންސިލިއޭސަން ނަންބަރު އެކައުންޓްގެ  2އަދި  1
 ތައްޔާރުކޮށްފައިނެްތކަން.ސްޓޭޓްމަންޓް 

 3ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް ނަންބަރު އެކައުންޓްގެ   2އަދި  1
ިއ ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓާނަންބަރު އެކައުންޓްގެ  4އަދި 
އާއި  10ތައް އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް އެއްގަ

 އެއްގޮތަށް ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުްނ ތައްޔާރުކުރުމަށް.

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ 
 )އިންވެންޓްރީ(

ކައުންސިލްގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް 
 އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓައިފައިވާކަްނ 

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ މިހާރުވެސް ބަލަހައްޓަމުން އަްނަނ ގޮތަްއ 
 ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް.

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ )އިންވެންޓްރީ( ނަމްބަރު 
 ތަކެތީގައި ޖެހުން 

ކައުންސިލްގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 
 ތަކެތީގައި ޖަހައިފައިނެތްކަން 

މުދަލުގައި ހަރުމުދަލު ނަންބަރު ލަސްނުކޮްށ ވީއެންމެ ކައުންސިލްގެ ހަރު
 އަވަހަކަށް ޖެއްސުމަށް.

ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔަޢުމިއްޔާ ރަނގަޅަށް  ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔަޢުމިއްޔާ 
 ބަލަހައްޓާފައި ވެއެވެ. 

މިހާރެކޭއެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔަޢުމިއްޔާ ތައްޔާރުކޮށް ފައިލްކޮްށ 
 ބެލެހެއްޓުން.

 މޮނިޓަރިންގ ޓީމް  4
 ޙުސައިން ރަފީޢު ފިސަރ އަލްފާޟިލް އޮ ޕްލޭނިންގ

ފިސަރ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝިޔާޒއެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮ



Rafyu
Typewriter

Rafyu
Typewriter

Rafyu
Typewriter

Rafyu
Typewriter




