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 ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ޒިންމާތައް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިދާރާތަކު

 ރީގައި އެވަނީއެވެ.ޒިންމާތައް ތިލޯކަލް ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 މާތައް އަދާކުރުން:ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން އަންނަނިވި ޒިން  .1

ދާއި ކޯޑް އޮފް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއި .1.1
 އިންތިޒާމު އެއެއްގޮތަށް މުވައްޒަުފން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރެޭވނޭ އިންތިޒާމު ޤާއިމުޮކށް، ކޮންޑަކްޓާ 

 ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުން.

 ވަޒީފާއާބެހޭ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި .1.2
މަލުކުރާކަން  ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ އެއްގޮތަށް ޢަޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި

އެކަމާ ުމވައްޒަފުން ، ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ ކަންކަން ބެެލހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު އޮފީހުގައި ޤާއިމުކޮށް
 ޒިންމާކުރުވައި އެކަންކަން ބެލެހެްއޓުން.

ގެ ޞޫުލތަކާ އެއްގޮތަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާއި ޢު .1.3
ރުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކު

ލިޭބ ށް ނުަވތަ ނުކަނޑައެޅޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތާބެހޭ ކަންތައްތައް ިހންގައި ބެލެހެްއޓުމާއި، މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަ 
 ތައް ހަަމޖައްސުން.ގޮތަށް ނަމަވެސް މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމަށް ޭބނުންވާ އިދާރީ އިންތިޒާމު

 ޤާނޫނު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން:ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  126

ނުންވާ އެންމެހައި ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް ބޭ  .2.1
 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ކޮށް  ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ މޭޔަރަށް ރިޯޕޯޓުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން .2.2
 ޖަވާބުދާރީވުން.

 ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކާއި ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތައް ތަންފީޛުކުރުން. .2.3

` 
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ވެރިކޮށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ މުނިސިޯޕަލް ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މެދު .2.4
ށް އެ ޚިދުމަތްތައް މު ހަމަޖަްއސައި، ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާ

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

ގެ ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލް .2.5
 މޭޔަރަށާއި ކައުންސިލަށް ލަފާދިނުން.

ބާވާކަން ތަރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ކައުންސިލުން ކު .2.6
 ކަށަވަރުކުރުން.

ސިލުން ނިންމާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޯޕްލޭންތަކާއި ބަޖެޓާއި ރޯިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ކައުން .2.7
 ގޮތެއްގެ މަތިން ތަންީފޛުކުރުން.

ންނަންެޖހޭ ބަދަލުތަކާ ގެތައް ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް .2.8
ަރއްޤީކުރުމަށް ގުޅޭ ފަންނީ ދިރާސާތައްކޮށް، އޭގެ އަލީގައި ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަ

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ މޭޔަރަށް ލަފާދިނުން.

 ން، ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ ޭބނުމަށް، ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ މޭޔަރުގެ ލަފާގެ މަތިލަތުގެ ދައު .2.9
 ލިއްޔަތު އަދާކުރުން.މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫ

ވަނަ މާއްދާގައި  2.03)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R/2017-20ގަވާއިދު ނަންބަރު  .3
 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން:

ންްޓ ޚަރަދާއި އެ ތަނަކަށް ލިބޭނެކަަމށް ލަފާުކރާ އާމްދަނީއާއި، އެ ަތނުން ިހނގާނެކަމަށް ަލފާކުރާ ރިކަރަ .3.1
އިދުގައިވާ ތާރީޚަށް ފާކުރާ ބަޖެޓް އެކުލަވައިލައި، އަދި މި ގަވާކެޯޕިޓަލް ޚަރަދު ހިމަނައިގެން، އެ އަހަރަކަށް ލަ

 މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުން.

ން މިނިސްޓްރީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ބަޔާންކުރާ ކޭޝްފްލޯ ޯޕްލޭ 29ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .3.2
 އޮފް ފިނޭންސުން އަންގާ ގޮތެއްެގ މަތިން ތައްޔާރުކޮށް ރިޯޕޯޓުކުރުން.

އޮފީހެއްގެ  ގެ ނިޔަލަްށ( އެ  31)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ )މާރިޗު  3ންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިޭމތާ ކޮ .3.3
 އިސްވެރިޔާގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ތަނެއްގެ އަހަރީ ރިޯޕޯޓު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުން.

ންޓުތަކާއި، ކޮސްޓް ސެްނޓަރުތަކާއި، މާލީޒިންމާދާރުވެރިން ނިސްބަތްާވ އޮފީސްތަކާއި، އެ އޮފީސްތަކުގެ ޑިޯޕާޓްމަ .3.4
ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އޮފީސްތަްއ ޚަރަދުކުޑަކޮށް، ހަރުދަނާކޮށް އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް 
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ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިންގެ ޒިންމާއަކަށްވާތީ، މި ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެގޮތުން މި 
 ރުޝާދުތައް، އެ ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ިހނގަމުންާދ ޑިޯޕާޓްމަންޓްތަކަށް ދިނުން.ކަމާގުޅޭ އި

ލެހެއްޓުމަށް އެކަށޭނަ، މާލީޒިންމާދާރުވެރިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ މާލީ، އަދި ހިސާބު ބެ .3.5
ނުމަކީ ތަމްރީނު ދި ވައްޒަފުންތޯ ބަލައި،އަދި އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ލިބިފަިއވާ މު

ގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކާ މާލީޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށްވާތީ، މިފަދަ ތަމްރީނުތަާކއެކު، ޑިޯޕާޓްމަންޓުތަކު
ންތިޒާމު ބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ އިރުޝާދުތައް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ލިބޭނެ އި

 ން.ހަމަޖެއްސު

 ބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޑިޯޕާޓްމަންޓުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ 4މި މާއްދާގެ  .3.6
ބު ތާއި ހިސާއިރުޝާދުތައް ހުންނަންވާީނ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަ

ކާއި، ފައިޭނންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަންމު އިުރޝާދުތަކާއި، ބެލެހެއްޓުާމބެހޭ އާ
 މަިތންކަން ކަށަވަރުކުރުން. އުޞޫލުތަކާއި، އަދި އެއްވެސް ޤާނޫނަކާ ތަޢާރުޒުނުވާ ގޮތެއްގެ

 އިްޞލާޙުތަކުގެ ކޯޮޕީ ޑިޯޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ އިުރޝާދުތަކާއި އެއަށް ގެނެވޭ .3.7
 ޝަލް ކޮންޓްޯރލަރަށް ުހށަހަޅައި ލަފާ ހޯދުން.ފައިނޭން

ކޯޑުތަކަށް ބަދަލެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާ ކަމަކުން، ހިސާބުތަކާއި މާލީ ރި .3.8
 އަތުވެދާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެަނމަ، ފައިނޭންޝަލް ކޮްނޓްރޯލަރަްށ ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން.

 ނަމަ، އެ ދުވެރިވެއްޖެޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުުކރުމުގައި ދަތިތަކެއް މެދައުލަތުގެ މާލިއް .3.9
 ޔުމުްނ ހުށަހެޅުން.އްލުކުރުމަށް އެ ތަނަކަށް ފެންނަގޮތުގެ ލަފަޔާއެކު ފައިޭނންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް ލިކަމެއް ހަ

ވާ ތަްނތަނުގައި، އޮފިސަރުން ޢައްޔަންކުރެވިފައިނުއެކައުންޓްސް އޮފިސަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އެކައުންޓްސް  .3.10
އެކަމަށް  އެކައުންޓްސް އޮފިސަރުންގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނީ އެ އޮފީހެއްގައި

 ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ޒިންމާވާގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ފުންނަށް އެ މުވަްއޒަ ދޭ ޮއތޮރައިޒިންގ ޮއފިސަރުން ޢައްޔަންކޮށް،ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް ހުއްދަ .3.11
މެން ސިގްނޭޗަރ( ހުއްދަދެވޭނެ އެންމެމަތީ ޢަދަދު ަކނޑައަޅައި، ޯޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގައި ހުއްދަދޭ ސޮއި )ސްޯޕެސި

 ކަށަވަރުކުރުމަށް ފައިނޭންޝަލް ޮކންޓްރޯލަރަށް ހުށަހެޅުން.

 އިތުރުން ވެސް ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ 11ގެން ވަނަ ނަންބަރުން ފެށި 1މި މާއްދާގެ  .3.12
 ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔާ ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރާ މާލީކަންކަން ކުރުން.
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