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 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްމަ  06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2015ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫހައްދުންމަތީ                                   2ގެ  11ޞަފްޙާ: 

 

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

ބެލުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތްކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ 
 މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.

ވަނަ އަހަރުެގ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ މޮނިޓަރިންގގައި ރަނގަޅު  2016މިގޮތުން، މި މޮިނޓަރިންގގައި ަބލާފައިވާނީ 
ަތކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނުގައި ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލުން އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި 
ހުށަހަޅަންެޖހޭ އެކިއެކި ރިޕޯޓްތަކާއި ލިޔުންަތއް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި،  ގާނޫނުގެ ދަުށން އިސްދޫ ކައުްނސިލުން ތައްޔާރުކޮށް

ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ވަޞީަލތްތައް ބޭުނންކުރެވެމުންދާގޮތާިއ، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް 

 ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރަށެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށެވެ.  2016ޖޫން   30އިން  2016 ޖެނުއަރީ 01 ދާރާ މޮނިޓަރ ކުރެވުނީހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އި
މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ ހައްދުންަމތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުްނ 

 މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ޓީމަކުންނެވެ. 02ކަނޑައެޅި 

 ކައުންސިލަރުން  2
 ނަމާއި މަޤާމް ިތރީގައި އެވަނީއެވެ. މެންބަރުންގެ ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ

 
 ނަސްރިފް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން .1
  ލުތުފީ  ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް މުޙަންމަދު .2
 މުހުތާޒް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ޢަލީ .3
 هللاއަބްދު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަޙްމަދު .4
 ފައުޒީ އިބުރާހިމް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ .5



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްހައްދުންމަތީ                                                                                   3ގެ  11ޞަފްޙާ: 

 

    ކައުންސިލްގެ ލަފާއި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އަތޮޅު މޮނިޓަރިންގަ 3

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ކަންތައްތައް  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  މޮނިޓަރ ކުރެވުނު ކަންކަން 

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

 ފޮނުވިފައިނުވާކަން. 

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިްނގުމުގެ 1
ގެ ށ ގައި ވާގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުެގ  108ގެ ޤާނޫނު
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއަަހރެއްގެ ފާއިތުވީ އަހަރުގެ  ކަުއްނސިލުން  10

 ށް ފޮނުވުން.ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަ

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

ފާސްކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ކައުންސިލްގެ 
           ބައްދަލުވުމެއްގައި އިތުރުކަމަށް މަޝްވަރާނުކުރުން.

ފެބްރުއަރީ  04ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް  2016
 ފާސްކޮށްފައިވާކަން.ގައި  2016

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

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިްނ  15ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
 ބަޖެޓް ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

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

 ނޫންކަމެއް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާނުކުރުމަށް.

ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން 

        ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ބާއްވާ ބައްަދލުވުން    

 

ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ރަްއޔިތުންގެ ޢާންމު 

ބައްބަދަލުވުން ބާއްވާ، މިހާަތނަްށ އައިއިރުވެސް ޔައުމިއްޔާ 

 ނުނިމިއޮތްކަން.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިްނގުމުގެ 
ޢާއްމުކޮށް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންނަށް  110ގެ ޤާނޫނު

އަރީ މަުހގައި ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ޮކންމެ އަހަރަކު ފެބްރު
 މަށް އަދި ބައްދަލުވުމުގެ ަޔއުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލް ކުރުމަށް.ބާއްވު



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްހައްދުންމަތީ                                                                                   4ގެ  11ޞަފްޙާ: 

 

ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ފެބުރުއަރީ 

ދުވަސް ކުރިން  7މަހުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 

 ރިޕޯޓްތައް ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރުންތިރީގައިމިވާ 

 ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް                                    

 ފާއިތުވީ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް                                     

            ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް                                    

ދުވަސް ކުރިްނ  7ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ބައްަދލުވުން ބޭއްވުމުގެ 
ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް، މާލީ ރިޕޯޓް އަދި އޮޑިޓް 

 ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށް ހާމަކޮށްފައިނުާވކަން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 
ގެމަތިން ފެބުރުއަރީ މަހުގަިއ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު 110ގެ ޤާނޫނު

ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ދުަވސް ކުރިން  7ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 
 ރިޕޯޓް، މާލީ ރިޕޯޓް އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަން ވާެނއެވެ.

 26ޖޫން އަށް ލާޒިމްކުރާ  30 –ޖެނުއަރީ  01 ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން
މެއް ބައްދަލުވު 14ރެއިްނ ބައްދަލުވުމުގެ ތެ

ބޭއްވިފައިވީނަމަވެސް އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ 
 ފާސްކޮށްފައިނުވާކަން.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް   ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި އަދި 
ވަނަ މާއްދާގައިާވ  115ގެ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ހަްފތާއަކު އެއްފަަހރު ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްަދލުވުމެއް  ގޮތުގެމަތިން
 ބޭއްވުން. 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަހަީކ ރަސްމީ ބަންދުދުހަވަކަށް ވާނަަމ 
 ރީޝެޑިޔުލް ކޮށްގެން ބޭއްވުން.  އެބައްދަލުވުން

 
ކުއްލި ބައްދަލުވުްނ ބާއްވާ ޔައުމިއްޔާ  01 ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން 

 ފާސްކޮށްފައިނުވާކަން.
ކައުންސިލުން ކުއްލި ބައްދަލުުވމެއް ބާއްވާނަމަ، ކައުންސިލްެގ ހިންާގ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުއްލި  116ޤަވާއިދުގައި އަދި  ގާނޫނުގެ 
 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.

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

ފައިސާގެ މުއާމަލާތާއި، ބިމުގެ މައްސަލަތައް އަދި ގަވާއިދަށް އެއްވެސް 
އިސްލާހެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ހެދުންފަދަ ކަންކަމަށް ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް 



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްހައްދުންމަތީ                                                                                   5ގެ  11ޞަފްޙާ: 

 

ކޮށްގެން ުކރިޔަށް  ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އާންމު ބަްއދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ
 ގެންދިޔުން.

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކަށް އަމަލު 
 ކުރުން              

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކަށް އެކަށީގެންވާގޮތައް އަމަުލ 
 ކުރުމުންނުދާކަން 

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންުމންތައް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަަތ 
އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތްތަްއ ސުޕްވައިޒަރުން މެދުވެރިކޮށް 

 ހަވާލުކޮށްގެން ވީ އެންމެ ފުރިހަަމޔަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް.

މުވައްޒަފުން ތަމްރީުނ ، އައުޓް ކުރެވިލްޖެމްސް ރޯ ކައުންސިލްގައި ޖެމްސް ބޭނުންކުރުން                             
 ކުރަމުންދާކަން.

ރޯލްއައުޓް ކުރެވިފައިވާ އިާދރާއަކަށް އިސްދޫ ކައުންސިލަކީ ޖެމްސް 
 19) 23/2010ވީހިނދު، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުގެ ނަްނބަރު 

( ދެންނެވުމުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުުކރަމުން 2010އޭޕްރީލް 
ގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އަިދ މިސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށްނޫންގޮތަކަްށ 

 އިދާރާއަކުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް ޖެމްސް ރޯލްއައުޓްކުރެވިފައިވާ
 ބަލައިނުގަތުަމށް ދަންނަވެމެވެ.

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ 
 އުސޫލްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް ހެދުން. 

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

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

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަްށ އެއްގޮތަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި 
އެސް.އޯ.ޕީ ަތއް އެކުލަވާލާ ކައުންސިލުން ާފސްކޮށް  ގެންދާނެ ގޮތުގެ
 .މަށް ދަްނނަވަމެވެގެންދިޔު އަމަލުކުރަމުން

 ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރު ހަދާ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުން.  ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗަރޓަރ ހަދާފައިނުވާކަން  ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހެދުން. 



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްހައްދުންމަތީ                                                                                   6ގެ  11ޞަފްޙާ: 

 

 

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 
ހޯދާ ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދާ ސްޓޮކަށް ވާނުވާގޮތް 

 ބެލެހެއްޓުން.

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާ ތަެކތި 
 ން ބާކީ ކޮށްފައިނުވާކަން.ކަށް ވައްދާ ސްޓޮކުސްޓޮ

ފައިސާ ޚަރަދު   IIގެ "8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިދުގެ  ބާބުގެ 
ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރ ނިޒާްމ  2ވައުޗަރ ނިޒާމް ހިންގުން" މިބައިގެ "

 ންގާ ރޭވުން ށ، ނ، ރ، އަދި ބ ގައިވާގޮތައް ކުރިޔައް ގެންދިޔުމަށް.ހި

ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމަށް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ 

 ފޯމް ބޭނުންކުރުން.

ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމަށް މުާދ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް 

 ބޭނުންކުރަމުން ނުދާަކން.

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

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

އެކުލަވާލާފައިީވނަމަވެސް ބިޑް ކޮމެޓީގެ ބިޑް ކޮމިޓީއެއް  ބެލެެހއްޓުން.ބިޑް ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް 
 ޚާޟިރީ ބަލަަހއްޓާފައި ނުވާކަން. ދަލުވުންތަކުގެ ބައް

ވާޮގތުގެމަިތން ބިްޑ  8.18ގެ  8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 
 އްޓުމަށް.ހެ ޚާިޟރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެބެލެކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް ހަދައިފައިވީނަމަވެސް ބައެްއ  ރިޕޯޓް ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު 

 ރިޕޯޓަތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން.

ދައުލަތުެގ ގައިވާގޮތަށް  9ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 
)ނ( އަދި )ރ( ވާގޮތައް ކޮންެމ މަހެއް  4.09މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

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

ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ސޮފްޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނަމަވެސް  ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ 
 ފައިލްކޮށްފައިނުވާކަން.

ދައުލަތުެގ ގައިވާގޮތަށް  6ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
)ކ( ވާގޮތައް މަސް ނިމުމުްނ   4.08މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
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ކައުންސިލްގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ 
 ޓްރެޒަރީއަށް ފޮނުވުމަށް.

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތޔ ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް  ހަފްތާ ހިސާބު ތިޖޫރި 
 ގަވާއިދު ނަމޫނާ އެއްގޮތަށްކަން.

ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުެގ 
ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދުގެ ގައިވާޮގތަށް  21ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

ިނމުމުްނ ކޮންމެ ަހފްތާއެއް )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ވާގޮތައް  6.16
 ތައްޔާރުކުރުމަށް.

ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުެގ  ބައެއް ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓްތަކުަގއި ސޮއިނުކޮށް ހުރިކަން ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ބެލެހެއްުޓްނ                                  
ލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދުގެ ދައުގައިވާޮގތަށް  21ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

ކޮންމެ ަހފްތާއެއް ިނމުމުްނ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ވާގޮތައް  6.16
 ތައްޔާރުކުރުމަށް.

ތިޖޫރީގެ ހަފްތާ ރިޕޯޓް ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގެ 

އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ފިޭނންސް 

  މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން

 ދުވަހެއްގެ އޮފީސް ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ކޮންމެ ާއދީއްތަ
 ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ިފނޭންސް ިމނިސްޓްރީއަށް ނުފޮނުވާކަން.

ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުެގ 
އެއް ނިމުމުްނ ގައިވާގޮތަށް ކޮންމެ ހަފްތާ 21ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

)ރ( ގަިއ  6.16ށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ތައްޔާރުކޮ
 ވާގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރުމަށް.

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

ތިޖޫރީ ރިޕޯޓުގެ ބާކީ ޖުމްލަ އާއި ނަގުދު ފައިސާއާއި ޗެކުން 
 .މްލަ ދިމާވާކަންހުރި ޖު

ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުެގ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު 
އެއް ނިމުމުްނ ގައިވާގޮތަށް ކޮންމެ ހަފްތާ 21ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 
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)ބ( ގައި  6.16ށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ތައްޔާރުކޮ
 ވާގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރުމަށް.

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

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

 ވާގޮތުގެ މަތިން  އަމަލުކުރުމަށް.  2.04ގަވާއިދުގެ 

ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮންމެ ަމހަކަްށ  ގެ ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮންމެ މަހެއް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ސޮއިތައް ފުރިހަމަ 

 ނުކޮށްހުރިކަން.

އާއި އެއްގޮތަްއ  10ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 
ގެ މާލިއްޔަތުގެ ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންްޓ ތައްޔާރުކޮށް ދައުލަތު

 ވާގޮތުގެ މަތިްނ  އަމަލުކުރުމަށް. 4.09ގަވާއިދުގެ 

ސަޕޯޓިން ޑޮކިއުމެންޓްނެތި ވައުޗަރއިން ޚަރަދުކޮށްފައި  ވައުޗަރއިން ޚަރަދުކުރުން 
 ހުރިކަން.

 

ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ެބލުްނތައް ބަލާ ފޯރމް އެއްވެސް 
 ވަރަކަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިނެތްކަން.

 

 

ފައިާސ ޚަރަދު   IIގެ "8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިދުގެ ބާބުގެ 
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރު  3ވައުޗަރ ނިޒާމް ހިންގުން" މިބައިގެ "

ހެދުން" މިބައިގައިވާގޮތަށް ލިުޔންތައް ހަމަކުރެވިގެންނޫނީ ވަުއޗަރުން 

 ރުމަށް.ޚަރަދު ނުކު

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

ފައިސާ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އަސްލު ލިޔުންތައް"  1ހިންގުން" މިބައިގެ "
 "ރ" ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތައްޔާރުކުރުމަށް.
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ޕްރޮކިޔުމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު ލިޔެކިޔުންތައް 
 ވަކިން ފައިލްކޮށް ބަލަހަްއޓާފައިެނތްކަން.

 
 
 

މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް، ހިދުަމތާއި ތަކެއްޗައް އެދޭ ފޯމް، 
އަގުބަލާ ފޯމް އަދި އޯޑާރ ފޯމް ނަންބަރު ޖަހާނެ ފޮތެްއ 

 ނުގެންގުޅޭކަން.

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުްނ ސިގިރޭޓް ގަތުމަށް 
 ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން.

ލަހައްޓާ މުވައްޒަާފއި، ޕްރޮކިޔުމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޮކް ބަ
މުވައްޒަފަކީ އެއް މުވައްޒަފެއްނަމަވެސް ދެ މަސައްކަތާއިގުޅޭ ލިޔުންތަްއ 

 ވަކިން ފައިލްކޮށް ބެލެހެްއޓުމަށް.
 

 
 
 

ފޯމްތަކުގައި ނަންބަރުޖަހާނެ ޮފތެއް ތައްޔާރުކޮށް ފޮތުގައި ނަންބަުރ 
 ކުރުމަށް.ޖަހައިގެން ފޯމްތައް ތައްޔާރު

 
 

ދުންފަތުގެ އެއްވެސް ބާވަތަކަށް ސަރުކާރުގެ / ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް 
 ޚަރަދެއް ނުކުރުމަށް.

މިހާރުވެސް ކުރިޔައް ގެންދާގޮތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން. ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ 
އެކައުންޓައް ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއެއް  04އާއި އެއްގޮތައް  25އެނެކްސް 

 ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންިދޔުމަށް.

ނަންބަރު އެކައުންޓްގެ ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ މެއި މަހާއި  01 ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ 
 ހަމަޔައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.

ނަންބަރު އެކައުންޓްގެ ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ޖޫން މަހާއި  02

 ކޮށްފައިވާކަން.ހަމަޔައް ތައްޔާރު

 04 އާއި އެއްގޮތައް 24ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ އެނެކްސް 
 އެކައުންޓައް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް.



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްހައްދުންމަތީ                                                                                   10ގެ  11ޞަފްޙާ: 

 

ނަންބަރު އެކައުންޓްގެ ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ މެއި މަހާއި  03
 ހަމަޔައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.

ނަންބަރު އެކައުންޓްގެ ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އެއްވެސް  04
 ވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ 
 )އިންވެންޓްރީ(

އަޕްޑޭޓްކޮށް  ގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީކައުންސިލް
 .ވާަކންނުބަލަހައްޓައިފައި

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
"ދައުލަތުގެ ުމދަލާއި ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގެ ހުންަނ  7.01ގަވާއިދުގެ 

 މުދާ" ވާގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮށް ގަވާއިދުން އަޕްޓޭޓް ކުރުމަށް. 

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ )އިންވެންޓްރީ( ނަމްބަރު 
 ގައި ޖެހުން ތަކެތީ

ކައުންސިލްގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ތަކެތީގައި 
 .ޖަހައިފައިނެތްކަން

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގަިއ ކައުންސިލުން ވަކި ތާރީހެއް ަކނޑައަޅާ 
 ޖެހުމަށް.ހަރުމުދަލު ނަންބަރު 

ޖޫްނ  30 އިން ޖޫން 16ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ  ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔަޢުމިއްޔާ 

 އަށް ސޮއި ފުރިހަމަނުކށް ފައިލްކޮށްފައިވާކަން 

ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަހު ލަސްނުކޮށް ޔައުމިއްޔާ 

 ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށް ސޮއި ފުރިހަމަ ކޮށްފަ ފައިލްކުރުމަށް.

  

 މޮނިޓަރިންގ ޓީމް  4
 ޙުސައިން ރަފީޢު އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް  ޕްލޭނިންގ

އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝިޔާޒްއެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 




