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 ަވަނ ައަހުރގ   2015 ގ  ިއާދާރ  ަކުއްނސިލްގ   ިނލްަނދ  ުހަވުދައޮތޅު ުއުތުރުބީރ 
 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ޮކމްޕަްލަޔްނސް 

 ތަޢ ރަފު  ހ.

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  2007/4 :މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކ  ޤ ނޫނު ނަންބަރު
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނ  އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި  2015 އިދ ރ ގެކައުންސިލްގެ  ނިލަންދޫ

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަިއ އެ ކައުންސި ،ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް ލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި  އެ އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކުގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި ، ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި،  ،މ ލ  އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި
އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލ  ކަންކަމ އި  ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރ  ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނ އި،

 އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް އަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްޮކށް، އެކަމަށް ރައުޔެއްދ ، ގުޅުންހުރި
އެ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ ކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙ  ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ފ ހަގަކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި އިޞްލ ޙު

ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އެ  213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސ ގެ  ،އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކު
ނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށ އި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓު މި

 ހުަށހަޅައި، ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ެނހެްނ މި އޮފ ހުގެ ވެބްސައިޓް  ޓ އަށްޓްރެޜަރ އަށ އި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރި
www.audit.gov.mv ެގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ. 

، މ ލ  އަހަރުގެ މ ލ  ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓްތައް ތައްޔ ރުކޮށް ނުއަށް ނިމު 2015ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ މ އްދ ެގ  35ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ ) 3/2006ަނންބަރު: ޤ ނޫނު  ،އޮޑިޓް ކުރުމަށް މި އޮފ ހަށް ހުަށހެޅުމަކ 
މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މ ލ  ބަޔ ންތައް ހުށަހަޅ ފައި ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ  )ހ(

ވަނ  ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.  މ ލ  ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮޑިޓް ،ނުވުމުން
 .ންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެޔަލަމި އޮޑިޓް ކުރިއަށްގެންދިޔައ  ކޮމްޕް ،އެހެންކަމުން

ކޮށް، ިމ ފ ހަގައިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން  އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލްކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް ފ ހަގަމި ރިޕޯޓުގައި 
 އިދ ރ ގެ ހުރިހ  މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ގެއޮޑިޓްގައި އެހ ތެރިވި ކައުންސިލް
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 ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މ ލ  ޒިންމ ދ ރު  ށ.
 

ވަނަ  88ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރ  ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7 :ޤ ނޫނު ނަްނބަރު
ސ  ބެލެހެއްޓުމުެގ މ އްދ ގައި ކައުންސިލް އިދ ރ  އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ަބލަހައްޓަންވ ނ  ދަުއލަތުގެ މުދަލ އި ފައި

)ދައުލަތުގެ 3/2006  :ވުމުން، ޤ ޫނނު ނަްނބަރު ކަމަށް ބަޔ ްނކޮށްފައިން ތުގެ މަތ ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮ ޤ ނޫނ އި
އިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިްނ ބ ުރ ލިބިގެން މިނިސްޓްރ  އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން ޝ އިޢު ކޮށްފަ

ފައިވަނ  އެ ޚަރަދު ކޮށް ން ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލ  ކަންތައްތައް ހިންގުމ އި،މަތ   ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެމ ލިއްޔަތުގެ
 ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ސިލްވ 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ރުމ އި ކައުންސިލްގެ ންކުޤ ތޯ ޔަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިކަ
 އަހަރ  މ ލ  ބަޔ ންތައް ހިސ ބުތައް ހަޤ ޤަތ  އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކ އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް

 46ޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ )ދައުލަތުެގ މ ިލއް 3/2006 :ޤ ނޫުނ ނަްނބަރު ،ރުމަށް މި ޮއފ ހަށް ުހށަހެޅުމަކ އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކު
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ކަ ނިލަންދޫހުވަދުައތޮޅު އުތުރުބުރ  ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  ލ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ ުއންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ކަ

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 

 ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ކައުންސިލުން އެއަހަރުގެ ބަެޖޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނ  އެ ައހަރަށް ވަނަ  2015އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކ  
ނޑައެޅިފަ ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އިވ  ކަންތައްތަކަށް، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯއ އި   ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި )ދައުލަތުގެ މ ލިއް 2006/3 :ންގ ފައިވަނ  ޤ ނޫނު ނަންބަރުފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހި

މަރުކަޒ  އުޞޫލުްނ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރ  ދ އިރ ަތއް ލ  2010/7 :ޤ ނޫނު ަނންބަރު ،ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި
ނުތަކ އި ގަވ އިދުތަަކްށ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެްނ ޤ ނޫހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( އ އި، އަދިެވސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލ  ކަންކަމ 

އްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  ކުރެވުނު ކަންތަފ ހަގައަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ރައުޔެއްދިނުމ އި، އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް 
 އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނަުއމެވެ.، ދިނުމ އެކު

ޤ ނޫނުތަކ ިއ ނު ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލ  ކަންކަން ހިންގުމުގައި، ކުރިން ބަޔ ންކުރެވު ،އޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައިމި މަސް
ރިހަމަކުރަންޖެޭހ ފުއަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބެލުމަްށ ބޭނުންވ  ހެކިތައް ހޯދުމުެގ ގޮތުން  ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް

ށް އަމަލުކޮށްފައި ކ އި ޚިލ ފައެވެ. މި އިޖްރ އަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތައިޖްރ އ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެ
 ތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.ޞަވުމުގެ ފުރު

 
ކޮށްފައިވަނ  ެއ ވަަނ އަހަރުގެ ބަެޖުޓން ޚަރަދު  2015އިދ ރ ިއން ކައުންސިލްގެ  ނިލަންދޫހުވަދުއަތޮޅު ުއތުރުބުރ  މިގޮތުން 

މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ  އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ،އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތެގ  ،އ އި ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯކަ
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ގުމުގެ ޤ ނޫނު އަިދ ޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރ  ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒ  އުޞޫުލން ހިން
ވަރ މެދު މިންމަުލ ކުރެވިފައިވ  އަމ ލ  ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް  ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ

 ކަމަށް މި އޮފ ހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށ ގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ 
 

 ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް  ވޭ ރައުޔު ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެ ނ އި ގަވ އިދަށް ޤ ނޫ ރ. 
 

ކޮށްފައިވ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގަިއ ބަޔ ން 35ެގ  )ަދއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫުނ( 3/2006ޤ ނޫނު ނަްނބަރު:  (1)
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮން މެ މ ލ ދ  އަހަރެއް ގޮތުން، ދައުަލތުގެ ކޮންމެ އޮފ ެހއްގައި، އެ ޤ ނޫނުގެ ަދށުން ކަ

ނގި ކަންތައްތަކުގެ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހި  ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުެގ ތެޭރގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލ 
ހުވަދު އަތޮޅު މަެވސް، ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރ  ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ. ނަ

ކަންތައްތަކުގެ  ނގިހި ވަނަ އަހަރުގެ މ ލ  ހިސ ބުތަކ އި، އިދ ރ ގައި  2015ގެ އިދ ރ ކައުންސިލްގެ  ނިލަންދޫއުތުރުބުރ  
ުރމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ކުރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރ  ރިޯޕޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގަިއ ބުނ  މުއްދަތުގަިއ، އޮޑިޓް 

 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން.
 

މ ލިއްޔަތުެގ  )ދައުަލތުގެ 3/2006ދައުލަތުގެ އ މްދަނ  ގެ ގޮތުގަިއ ބަލައިގަންނަ ފައިސ އަކ  ޤ ޫނނު ނަންބަރު:  (2)
ރ  މިނިސްޓް އަދި ަވނަ މ އްދ ގެ ދަށުން، ޕަްބލިކް ބޭންކް އެކައުްނޓަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ އެވެ. 13ޤ ނޫނު( ގެ 

( 2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ: 
ނުވުމ އިގުޅޭ" ގައި އިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ  )މ ރ ( އަށް ފޮ "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިަގންނަ ފަ

ްނސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަޔ ންކޮށްފައި ވ ގޮތުގެ މަތ ން އެ ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނު ތަކުގެ ދަުށން ކައު
 ކުރުމަށް އަންގަވ ފައިޖަމ ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އ މްދަނ  ފައިސ  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް 

ބަލައިގެންފައިވ   ން އިދ ރ އި ކައުންސިލްގެ ގޮތުގައި އ މްދަނ ގެ  ދައުލަތުގެ ވަނަ ައހަރުގެ ނިޔަލަށް  2015  ވ ނަމަވެސް،
އ މްދަނ ެގ އުލަތުގެ ދަރުފިޔ  ( އުވ ސް ހ ސް އަށްސަތޭކަ ސައްބ ސް)އެއްލައްކަ ސަ -/124,826 ންފައިސ ގެ ތެރެއި

ބޭންްކ  ދ ރ ގެކައުންސިްލ އިނިޔަލަށް  ގެ 2017އަރ  ޖެނު 10 ގޮތުގައި ޕަބްލިކް ޭބންކް އެކައުްނޓަށް ޖަމ ނުކޮށް 
 .ހުރުންބަހައްޓ ފައިއެކައުންޓުގައި 

 
ގޮތުގައި ލިބޭ ހަިދޔ ގެ  ވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ގަންނަ ނުަވތަ 7.01އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ދަ (3)

 ކުރުމަށް ސ މްޕަލްގެ ނަމަވެސް، އޮޑިޓްވ  ހެއްޓުމަށް ބަޔ ްނކޮށްފައިހުރިހ  ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވ ލައި ބެލެ
، ގައި މުދަލުގެ އަގު ަބރު ޖަހ ފައި ނެތުމ އި ރަޖިސްޓްރ  ންދަލުގައި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަގޮތުގައި ނެގުނު ގިނަ ހަރުމު

  ވުން.ފައިނުއަދި މުދ  ހުރި ތަން ގަވ އިދުން ލިޔެ ބަލަހަްއޓ  ސ ރިއަލް ނަންބަރު
 

އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފ ަހށް ލިބުނު ކަަމށް   ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި  8.11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުެގ  (4)
ރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި ހަމަޔަށް ތަކެއްޗ އި ހަވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުްނ( ތަެކތި ގަތުމަށް އޯޑަރު ކު
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 ނިލަންދޫ  ުއތުރުބުރ ކުރުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވ ނަމަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު އޯޑަރު ކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއި ހުރިތޯ ބަލައި
-/65,135  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގަނެފައިވ  ބައެއް ހަރުމުދ  އޮފ ހަށް ހަމަޔަށް ލިބުނުކަން ޔަޤ ންނުކޮްށ،

 ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައިވުން. )ފަސްދޮޅަސް ފަސްހ ސް އެއްސަތޭކަ ތިރ ސް ފަހެއް(
 

 ފައިސ  އަށް ރަސ ދު ބަލައިގަންނަ އިދ ރ ތަކުން ދައުލަތުގެ ،ގައިވަނަ މ އްދ  1.02ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  (5)
އޭޕްރިލް  27 ގައިއި.ޑ  ކ ޑް ފައިސ ގެ ގޮތު އަ ންކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިވ ނަމަވެސް،  ދޭންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮްށފައި

ރަސ ދު  ނެބަލައިގަ ރުފިޔ )ނުވަހ ސް(  -/9,000ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަްށ  2016ރ އޮކްޯޓބަ 05އިން  2015
 ކޮށްފައިނުވުން.ތައްޔ ރު

 
ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން  ވަނަ މ އްދ  110ގެ ' 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރ  ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު (6)

މެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުަމށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ އްމުކޮްށ ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވު
 ތުރުބުރ  ނިލަންދޫ އު ހުވަދުއަތޮޅު  ،ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްަފއި ވ ނަމަވެސްއަރ  އަދި ޖުލައި މަހު ބ އްވަންފެބްރު

ތ ން ބައްވ ފަިއ މިދެންނެވި ބައްަދލުވުން ޤ ޫނނު ގައިވ  ގޮތުގެ މަފެބްުރއަރ  މަހުގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
   ނުވުން.

 
 124ގެ ( ނޫނުދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރ  ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ) 7/2010ޤ ނޫން ނަްނބަރު:  (7)

މެމްބަރެއްގެ ފައިސ އ އި  އުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްބަަރކު އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު އެކަން މަތ  ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ
ޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން މައަދި އ މްދަނ އ އި އ މްދަނ  ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރ ގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ވިޔަފ ރ ގެ 

ސް މެމްބަރަކު އެ ވ ަނމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އެއްވެކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި 
 ނުވުން.ސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިމަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުން

 
 
 

 އި ގަވ އިދަށް  ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެވޭ ރައުޔު ޤ ނޫނ  ބ. 
 

( އަށް 5( އިން )1ަބރު )ންބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަގޮްތ )ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭ
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަަވއި  31ކަުއންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ނިލަންދޫހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ   ،މައިގަ

ށް އެ ކައުންސިލުން އަށް ނިމުނު މ ލ  އަހަރުގެ މ ލ  ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ފައިަވނ  އެ އަހަރަ 2015ޑިސެމްބަރު 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤ ޫނނު ނަންބަރު )ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫުނ(  2006/3 :ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
 ކަމަށް މިއޮފ ހުން ދެކެމެވެ. ކައުންސިލްގެ މ ލ  ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫުނަތކ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް ،އ އި

mailto:info@audit.gov.mv
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ނޑުގޮތެއްގައި  ،ފިޔަވައި ތައްށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަކންތައް( އ7ަ( އިްނ )6ބަރު )ން)ށ( އަދި ނަ   ކައުންސިލުްނ އެމައިގަ
ންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ހި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރ  ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒ  އުޞޫލުން  2010/7 :ަނންަބރމަލުކޮށްފައިވަނ  ޤ ނޫނު ޢަ

 އ އި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފ ހުން ދެކެމެވެ.
 

 
 ކުރެވުނު ކަންތައްތަކ އި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް ފ ހަގަ ގައި ޓް އޮޑި ޅ. 
 

 ނުވުން މަށް ހުށަހަޅ ފައި އޮޑިޓް ކުރު ކައުންސިލްގެ މ ލ  ބަޔ ންތައް  .1

އިވ  ގޮތުްނ، ބަޔ ންކޮށްފަ ގައި ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( 35 ގެ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު() 3/2006ނަްނބަރު: ޤ ނޫނު 
ލ  އަހަރެއް ނިމޭތ  މ އަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ ގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފ ހެއްގައި، މި ޤ ނޫނުގެ ަދށުން ަކނޑަދައުލަތު
ތަކުގެ ރިޕޯްޓ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލ  ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ިހނގި ކަންތައް ތިން

 ހުށަހަޅަންވ ެނއެވެ. ށްރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ ރ ހިމަނައިގެން، އަހަ

ތަކ އި އިދ ރ ގައި ވަނަ އަހަރުެގ މ ލ  ހިސ ބު 2015އިން ކަުއންސިލްގެ އިދ ރ  ނިލަންދޫތުުރުބރ  އަތޮޅު އުހުވަދުނަމަވެސް، 
ޓަރ ޖެނެރަލްއަްށ އޮޑިއޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ަތއްޔ ރުކޮށް، ރިޕޯޓެއް  ރ ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ިހމަނައިގެން، އަހަ

 ކުރަެމވެ.ފ ހަގަހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން 

 ނިލަންދޫ ރުބުރ  އަތޮޅު އުތުހުވަދު ،ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އަހަރ  ކައުންސިލްގެ
ގޮތް ވަނ  މ ލ  ބަޔ ންތަުކގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭ އަށް ނިމުުނ މ ލ  އަހަރުގެ 2015 ބަރމްޑިސެ 31 ގެކައުންސިލްގެ އިދ ރ 

 ނުވެފައެވެ.

 ޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް އި 

، ގެ މ ލ  ބަޔ ންތައްކައުންސިލް ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 35ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ )ހ( 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރ  ރިޕޯޓ އެކު، ކޮންމެ މ ލ ދ  އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި
ކުގެ މ ލ  ބަޔ ންތައް . އަދި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ
( 2016ގަސްޓް އޯ 29)  D2/CIR/2016/9-13ެބހޭ ަންނބަރު: ރުޝ ުދދ  ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ ތައްޔ ރުކުރަންވ  ގޮތުގެ އި

  ށް ދަންނަވަމެވެ.ކައުންސިލްގެ މ ލ  ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމަވ  ނަމޫނ  )ފޯމެޓް( އ އި އެއްގޮތަށް ގެ ސަރކިއުލަރ ގައި

 D2/CIR/2016/14-13މިނިސްޓްރ  އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ނަންބަރު: )ށ( 
އި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ހޭ' ގަޑިސެމްބަރ(ގެ ސަރކިއުލަރ 'މ ލ  ހިސ ބު ނިންމުމ އިގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓ އިބެ 19)

 ދަންނަވަމެވެ. ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްވެސް 
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އިސ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ފަ އުލަތުގެ އ މްދަނ  ދަ  .2
 ގެންގޮސްފައިނުވުން 

 
)ދައުލަުތެގ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ެގ  3/2006ދައުލަތުގެ އ މްދަނ  ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސ އަކ  ޤ ޫނނު ނަންބަރު: 

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ އެވެ. އަދި  13
( "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސ  2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012ޓްރެޜަރ ގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ: 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ  )މ ރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިުގޅޭ" ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވ ގޮތުގެ މަތ ން އެ ސަރކިއުލަރ
ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނު ތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އ މްދަނ  ފައިސ  ދައުލަތުގެ 

 ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް އަންގަވ ފައިވެެއވެ.

ގެ ވަނަ އަހަރު 2013 ދައުލަތުގެ އ މްދަނ ގެ ގޮތުގައިން ނަމަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އި
ވަނަ  2015އަދި  2014)ތިރ ސް އެއްހ ސް ދުއިސައްތަ ތިރ ސް ދޭއް( ރުފިޔ  އ އި  -/31,232ނިޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވ  
ނަންބަުރ   ޖަމ ކުރ )ނުވަދިހަ ދެ ހ ސް އަށްސަތޭކަ ސ ދަ( ރުފިޔ  އ އި ދައުލަތުގެ އ މްދަނ  -/92,814އަހަރު ބަލައިގެންފައިވ  

 -/124,826ލަ )ހަތްސަތޭކަ ައށްޑިހަ( ރުފިޔ  އ އެކު ޖުމް -/780ގެ ނިޔަލަށް ހުރި  2015ޑިސެމްބަރު  31އެކައުންޓްގައި  2
ގެ ނިޔަލަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުްނޓަްށ  2017ޖަނައަރ   10)އެއްލައްކަ ސައުވ ސް ހ ސް އަށްސަތޭކަ ސައްބ ސް( ރުފިޔ  

 1 ތ ވަލްނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެުވނެވެ. ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންަޓށް ޖަމ ނުކޮށް ހުރި ފައިސ ގެ ތަްފޞ ލް ތިރ ގައިވ  ޖަމ ކޮށްފައި
 ގައި އެވަނ އެވެ.

: ދައުލަތުގެ އ މްދަނ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް ހުރި 1ތ ވަލް 
 ފައިސ ގެ ތަފްޞ ލް 

 
 
 ތަފުޞ ލް 

  އަހަރު 
 
ގެ 2013 ޖުމްލަ 

ނިޔަލަށް 
 ލިބުނު 

 
2014 

 
2015 
 

 41,376 41,376 0 0 ސުނ މ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބުނު 

 33,970 8,505 7,575 17,890 އިމްޕޯޓް ވިޔަފ ރި ފ  
 23,128 20,526 1,000 1,602 ނ ލަން ކިޔައިގެން ލިބުނު ފައިސ  )ހަރުމުދ (

 16,760 3,100 3,200 10,460 އައި.ޑ .ކ ޑަށް ލިބޭ ފައިސ  
ނޑު އުޅަނދުގެ ސަލ މަތ  ސެޓްފިކެޓް   3,200 3,200 0 0 ކަ

 3,600 3,600 0 0 މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ފ  
 1,200 200 200 800 ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ފ  ސ ފުތ ހިރު 

 812 10 322 480 އެހެނިހެން ޖުރުމ ނ  
 124,046 80,517 12,297 31,232 ޖުމްލަ 
 780 ( ހުރި ފައިސ  002ގެނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އ މްދަނ  ޖަމ ކުރ  އެކައުންޓްގައި ) 2015

 124,826 ( ރުފިޔ   އެއްލައްކަ ސައުވ ސް ހ ސް އަށްސަތޭކަ ސައްބ ސް : )ޖުމްލަ 

mailto:info@audit.gov.mv


 

 
 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ފޯން:  ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ، ވަނަ ފަންގިފިލާ( 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 

ގެ  01 ސަފުޙ  7  

 ދިންގޮތް  ލަފ   އިޞްލ ޙުކުރަން 

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(  3/2006ދައުލަތުގެ އ މްދަނ  ގެ ގޮުތގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސ އަކ  ޤ ނޫނު ނަންބަރު: )ހ( 
ފައިސ  ކަމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތ ، ޤ ޫނނުގައިވ   ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންަޓށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ 13ގެ 

ގޮތުގެ މަތ ން ދައުލަތުގެ އ މްދަނ  ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ހުރިހ  ފައިސ  އެއް ވ އެންމެ އަވަހަކަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް 

 ÷އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރެއްވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.

ނޮވެްމބަުރ  08) 8/2012ރެޜަރ ގެ މ ލިއްޔަތ ިއބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަްނބަރު: ިމނިސްޓްރ  އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓް)ށ( 
އި ( "ކައުންސިލްތަކުން ބަަލއިގަންނަ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ  )މ ރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ގ2012ަ

ބަލައިގަްނނަ ދައުލަުތެގ ނު ތަކުގެ ދަށުން ކަުއންސިލުން ން ެއސަރކިއުލަރގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ ަމތ 
 މަށް ދަންނަވަމެވެ.އުށް މ ރ އަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިފައިސ  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމ ކުރުމަ އ މްދަނ 

 

 

 ހަރުމުދަލަގެ ދަފްތަރު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން  .3

ވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ަގންނަ ނުވަތަ ހަިދޔ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހ   7.01މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ އުލަތުގެ ދަ
ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވ ލައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔ ންކޮށްަފއިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އޮޑިޓް ކުރުމަށް ސ މްޕަލްގެ ގޮތުގައި 

ސ ރިއަލް ނަންބަރު ، ބަރު ޖަހ ފައި ނެތުމ އި ރަޖިސްޓްރ ގައި މުދަލުގެ އަގުން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަ ދަލުގައިނެގުނު ގިނަ ހަރުމު
ކުރެވުުނ ހަރުމުދ  ބެލިބެލުމުން ފ ހަގައެގޮތުން ކުރެވުނެވެ.  ބަލަހައްޓަފައިނުވ ކަން ފ ހަގަ އަދި މުދ  ހުރި ތަން ގަވ އިދުން ލިޔެ

 ގައި އެވަނ އެވެ. 2ތަފުޞ ލް ތިރ ގައިވ  ތ ވަލް  ކަންތައްތަކުގެ

 : ހަރުމުދަލުގެ ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް  2ލް ވަތ  

 ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަ  ރަޖިސްޓްރ  ނަމބްރު  މުދަލުގެ ނަން  #
ނޑި  1  ރު ޖަހ ފައި ނެތުން.ނަންބަހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރ   P4-2009-02-15-01 އޮފ ސް ގޮ

 ރު ޖަހ ފައި ނެތުން.ނަންބަހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރ  ، ރު ރަޖިސްޓްރ އަށް އަރުވ ފައި ނުވުންނަންބަސ ރިއަލް  P4-2012-04-21-08 ލެޕްޓޮޕް 2

 ރު ޖަހ ފައި ނެތުން.ނަންބަހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރ  ، ރު ރަޖިސްޓްރ އަށް އަރުވ ފައި ނުވުންނަންބަސ ރިއަލް  P4-2012-04-21-07 ޓ ވ   3

 ރު ޖަހ ފައި ނެތުން.ނަންބަހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރ  ، ރު ރަޖިސްޓްރ އަށް އަރުވ ފައި ނުވުންނަންބަސ ރިއަލް  P4-2015-04-04-04 ޕްރިންޓަރ 4

 ނެތުން.ރު ޖަހ ފައި ނަންބަހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރ  ، ރު ރަޖިސްޓްރ އަށް އަރުވ ފައި ނުވުންނަންބަސ ރިއަލް  P4-2014-04-24-02 ކެމެރ   5

 ރު ޖަހ ފައި ނެތުން.ނަންބަހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރ  ، ރު ރަޖިސްޓްރ އަށް އަރުވ ފައި ނުވުންނަންބަސ ރިއަލް  P4-2014-04-21-09 ލެޕްޓޮޕް 6

 ރު ޖަހ ފައި ނެތުން.ނަންބަހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރ  ، ރު ރަޖިސްޓްރ އަށް އަރުވ ފައި ނުވުންނަންބަސ ރިއަލް  P4-2012-04-04-02 ޕްރިންޓަރ  7

 ރު ޖަހ ފައި ނެތުން.ނަންބަހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރ  ، ރު ރަޖިސްޓްރ އަށް އަރުވ ފައި ނުވުންނަންބަސ ރިއަލް  P4-2014-04-02-13 ރމޮނިޓަ 8

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރ   އިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( އ  އެއްގޮތަށް،  7.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
މިލްކިއްޔ ތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތ ގެ ތެރެއިން ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުަގއި ބެލެވޭ އެންމެހ  ތަެކިތ  އިދ ރ ގެ ތައްޔ ރުކޮށް، ކައުންސިލްގެ
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ހަރުމުދަލުެގ  ،ވަނަ މ އްދ ެގ )ހ( އ  އެއްގޮތަށް 7.11ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރ ގައި ރެކޯޑު ކުރުމަށ އި، އެ ގަވ އިދުެގ 
ގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހ  ގެ އިދ ރ  ގެ )ރ( އ  އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލްއަދި އެ މ އްދ  ،ހިސ ބުތައް ފުރިހަމައަށް ބެލެހެއްުޓމަށ އި

 ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެގެްނ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޗެކްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

 އޯޑަރު ކުރ  ތަކެތި ހަމައަށް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ތަކެއްޗ އި ހަވ ލުވ  ފަރ ތުން ސޮއިކޮށްފައިނުވުން  .4

ތަކެއްޗ އި   ތަކެތި އޮފ ހަށް ލިބުނު ކަމަށްއޯޑަރު ކުރެވުނު ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި 8.11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ހަވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަަހއްޓ  ފަރ ތުން( ތަެކތި ގަތުމަށް ޯއޑަރު ކުރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ބަލައި އޯޑަރު 

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގަނެފައިވ  ބައެއް ނިލަންދޫ  ،ކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއި ކުރުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް
ރުފިޔ   )ފަސްދޮޅަސް ފަސްހ ސް އެއްސަތޭކަ ތިރ ސް ފަހެއް(-/65,135  މަޔަށް ިލބުުނކަން ޔަޤ ންނުކޮށް،ދ  އޮފ ހަށް ހަހަރުމު

 ގައި އެވަނ އެވެ. 4ކުރެވުނު ތަެކތި ތިރ ގައިވ  ތ ވަލް ހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ފ ހަގަޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަން ފ 

 ލިޔުމުން އެނގެންނެތް މުޢ މަލ ތްތައް  ދުމަތް ލިބުނުކަން ޚި މުދަލ އި  : 4ތ ވަލް 

 އަދަދު   ތަފުޞ ލު  ޕ ވ  ނަންބަރު  ތ ރ ޙު  #
 5,600 އެޗް.ޕ  ޓޯނަރ 42 04.05.2015 1
 2,078 އެޗް.ޕ  ޓޯނަރ 43 04.05.2015 2
 7,335 ކައުންސިލްގެ ވޮލ  ޗެލެންޖަށް ޭބނުންވ  ތަކެތި ގަތުަމށް  111 08.09.2015 3
 15,365 އެކި އެކި މުބ ރ ތްތަކުގައި ކުޅުމަށް  -ސެޓް  ޒ ޖ  25 04.05.2015 4
 8,932 އެޗް.ޕ  ޕްރިންޓަރ / ނެޓްވ ރކް ކ ޑް / ކޮމްޕިޓަރ މަދަރ ބޯޑް  158 28.10.2015 5
 25,825 ބިލިއ ޑް ބޯޑް، ޓ .ޓ  މޭޒު، ބެޑްިމންޓަން ނެޓް  14 04.05.2015 6

 65,135 )ފަސްދޮޅަސް ފަސްހ ސް އެއްސަތޭކަ ތިރ ސް ފަހެއް( ޖުމްލަ 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ ގޮތަށް ސްޓޮކަށް ނުވަތަ އިދ ރ ގެ ބޭނުމަށް ގަންނަ ތަކެިތ  8.11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ޓ  ފަރ ތުްނ( ތަކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރ އް ވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަހަކުރިން، ހައޮފ ހަށް ލިުބނު ކަމަށް ތަކެއްޗ އި ހަވ ލުވުމުގެ 

 ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.މަޔަށް ހުރިތޯ ބަލައި ލިޔެ ސޮއިކުރި ފޯމުގައި ތަކެތި ހަ

 

ބަލައިގަންނަ ފައިސ އަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރަސ ދު ހަދަމުން ނުދ ކަމ އި އަދި މިފަދަ ފައިސ  ތިޖޫރ އަށް އިދ ރ އަށް  .5
 ން ނުވު ވައްދ ފައި 

ކޮށްފައިވަނ  ދައުލަތުގެ ތަނަކުން ފައިސ  ބަލަިއގަންނަނަމަ ފައިސ  ދެއްކި ގައި ބަޔ ން 1.02ގެ ގަވ އިދުގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
ވަހުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އައި.ޑ  ކ ޑް ދޫކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ފައިސ އަށް ދު ،ދޭންވ ނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސްފަރ ތަށް ރަސ ދު 
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 6.15ގެ ގަވ އިދުގެ ކުރަމުން ނުދ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އަިދ މިފަދަ ފައިސ  ދައުލަތުގެ މ ިލއްޔަތުދުވަހަށް ރަސ ދު ތައްޔ ރު
ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މި ގޮތަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސ   ވެސްތިޖޫރ އަށް ވައްދ ފައި ނުވ ކަން ތ ންމަކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ ގައި ބަޔ ން

 ކަން ފ ހަގަކުރެުވނެވެ. މުވައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ަފއިސ  ބަލައިގަންނަ ނ ބަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިފަ 

 -/9,000ށް އައި.ޑ  ކ ޑް ދޫކޮށްެގން ލިބިފައިވ  ެގ ނިޔަލަ 2016އޮކްޓޯބަރ  5އިން  2015އެޕްރ ލް  27އެގޮތުން 
ގެ ނިޔަލަށްވެސް ރަސ ދު ތައްޔ ރުނުކޮށް އަދި ތިޫޖރ އަށް ނުވައްދައި ފައިސ   2017ޖެުނއަރި  9)ނުވަހ ސް( ރުފިޔ  އަށް 

 ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި ބަހައްޓ ފައިވ ކަން ފ ަހގަކުރެވުނެވެ. 

ލަފ  ދިންގޮތް އިޞްލ ޙުކުރަން 

 މަތ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ ގައި ބަޔ ން  1.02ެގ ގަވ އިދުގެ )ހ( އިދ ރ އަށް ބަލައިގަންަނ ަފއިސ އަށް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު

 މަށް ދަންނަވަމެވެ.އުރަސ ދު ދޫކުރަމުން ގެންދި

ގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު،  ފައިސ )ށ( އިދ ރ އަށް ބަލައިގަންނަ ަފއިސ ގެ ތެރެއިން ދުވަހުން ދުވަހަށް ޖަމ ނުކުރެވި ހުންނަ
މަށްވެސް އުގައި ބަހައްޓަމުން ގެންދިތިޖޫރ ބޭންކަށް ަޖމ ކުރެވެންދެން  މަތ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ ގައި ބަޔ ން 6.15ގަވ އިދުގެ 

 ދަންނަވަމެވެ. 

ނުވުން ބ އްވ ފައި ފައިވ  ބައްދަލުވުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ޢ އްމުކޮށް ހުޅުވ ލެވި .6

ވަަނ މ އްދ  ގައިވ  ގޮތުގެމަތ ްނ  110'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރ  ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤ ނޫނު'ގެ 
 ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ އްމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރ 

ެޖހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަިދ ފެބްރުވަރ  މަހު ބ އްވ  ބައްދަުލވުމުގައި ފ އިތުވި އަހަރުެގ އްވަންމަހު ބ އަދި ޖުލައި 
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުަށަހޅަންވ ނެ ކަމަށ އި ޖުލައި މަހު ބ ްއވ  ޢ އްމު ބައްދަލުވުމުގައި  ،މ ލ  ރިޕޯޓ އި ،އަހަރ  ރިޕޯޓ އި

ރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ުހށަހަޅ  ޚިޔ ލު ހޯދަންވ ނެ ކަމަްށ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކު
އްވ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  ިނލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިްނ ޖުލައި މަހުގައި ބ އެހެްނނަމަެވސް، ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 .ުކރެވުނެވެވުން ބ އްވ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަރުއަރ  މަހުގައި ބައްދަލު ނަމަެވސް، ފެބްބައްދަލުވުން ބ އްވ ފައި ވ 

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 މަތ ން ވަަނ މ އްދ  ގައިވ  ގޮތުގެ 110ގެ ''ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރ  ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤ ނޫނު
ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުަމށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ އްމުކޮްށ ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެްއ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް 

މަލު ކުރައްވަމުްނ ޢަ ަމތ ންފެބްރުއަރ  އަދި ޖުލައި މަހު ބޭްއވުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތ ، މި ެދންނެވި ޤ ޫނނު ގައިވ  ގޮތުެގ 
  ނަވަމެވެ.ގެންދިއުމަށް ދަން
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