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 ަވަނ ައަހުރގ   2015 ގ  ިއާދާރ  ސިލްގ  ުއން ކަ ުހަވުދައޮތޅު ުއުތުރުބީރ ާދްނޫދ 
 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ްނސް ޮކމްޕަްލޔަ 

 ތަޢ ރަފު  ހ.

ހުަވދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދ ންދޫ ޓް ކުރެވުނު )އޮޑިޓް ޤ ނޫުނ( ގެ ދަށުން އޮޑި 2007/4 :ަންނބަރުމި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ޫނނު 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ   2015 އިދ ރ ގެކައުންސިލްގެ 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަިއ އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮަތށް، ބަޖެޓުގައި ކަ ،އެއްގޮތަށް
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 ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި
ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި 

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

ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އެ  213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ،އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކު
ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓު މި

 ހުަށހަޅައި، ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ެނހެްނ މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ޓީއަށްޓްރެޜަރީއަށ އި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރި
www.audit.gov.mv ެގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ. 

، މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ 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 އޮފީހަށް ހުަށހެޅުމަކީ
މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހަޅ ފައި ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ  )ހ(

ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.  މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮޑިޓް ،ނުވުމުން
 .ންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެޔަލަމި އޮޑިޓް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ 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 އެހީތެރިވި ކައުންސިލް
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 ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މ ލީ ޒިންމ ދ ރު  ށ.
 

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

)ދައުލަތުގެ 3/2006  :ވުމުން، ޤ ޫނނު ނަްނބަރު މަށް ބަޔ ްނކޮށްފައިކަން ތުގެ މަތީޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮ
އިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިްނ ބ ުރ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފަ

ފައިވަނީ އެ ޚަރަދު ކޮށް އް ހިންގުމ އި،ން ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންތައްތަމަތީ  ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެމ ލިއްޔަތުގެ
 ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ސިލްވ 

ނޑައެޅިފައިވ   ރުމ އި ކައުންސިލްގެ ންކުޤީތޯ ޔަ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިކަ
 އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ  އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކ އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް

 46ގެ ޔަތުގެ ޤ ނޫނު( )ދައުލަތުެގ މ ިލއް 3/2006 :ޤ ނޫުނ ނަްނބަރު ،އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި ޮއފީހަށް ުހށަހެޅުމަކީ
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީހުވަދުައޮތޅު އުތުރުބުރީ ދ ންދޫ ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ކަ

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

 ކައުންސިލުން އެކޮށްފައިވަނީ އެ ައހަރަށް އަހަރުގެ ބަެޖޓުން ޚަރަދު ވަނަ  2015އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
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 :ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު

 މަރުކަޒީ އުޞޫލުން )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ަތއް ލ  2010/7 :ޤ ނޫނު ަނންބަރު ،ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި
ނުތަކ އި ގަވ އިދުތަަކްށ ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( އ އި، އަދިެވސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެްނ ޤ ނޫ

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 ލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، ކުރިން ބަޔ ންކުރެވު ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
ރިހަމަކުރަންޖެޭހ ފުއަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބެލުމަްށ ބޭނުންވ  ހެކިތައް ހޯދުމުެގ ގޮތުން  ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް

ށް އަމަލުކޮށްފަިއ ކ އި ޚިލ ފަތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިެމނެއެވެ. މި އިޖްރ އަތުތަކުގެ ތެޭރގައި އެ ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިުދތައިޖްރ އ ތު
 ރުން ހިމެނެއެވެ.ތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުޞަވުމުގެ ފުރު

 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ  2015އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުީރ ދ ންދޫ މިގޮތުން 

މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ  އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ،އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަ ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯކަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތެގ  ،އ އި އި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަ ކަ
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ގުމުގެ ޤ ނޫނު އަިދ ުލން ހިންޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫ
މިންވަރ މެދު މަުލ ކުރެވިފައިވ  އަމ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް  ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ކަމަށް މި އޮފީހުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ 

 

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

ކޮށްފައިވ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ން 35ގެ  )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( 3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު:  (1)
މެ މީލ ދީ އަހަރެއް ގޮތުން، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި، އެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮން
ތައްތަކުގެ ނގި ކަންނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހި 
ހުވަދު އަތޮޅު މަެވސް، ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، ައހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލަށް ހުަށހަޅަން ވ ނެއެވެ. ނަ

ގި ކަންތައްތަކުެގ ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި، އިދ ރ ގައި ިހނ 2015ގެ އިދ ރ ކަުއންސިލްގެ އުތުރުބުރީ ދ ންދޫ 
ރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި، އޮޑިޓް ކު ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން،

 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން.

 

ށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ަބލައިގަންނަ ފައިސ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަ  (2)
ށް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުމަ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަ 

ރެޜަރީގެ ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓް 2.01ގަވ އިދުގެ 
ނަ ފައިސ  ( "ކައުންސިލްތަކުން ަބލައިގަނ2012ްްމަބރު ނޮވެ 08) 8/2012 ަނންބަރ: މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ

ގެ މަތީން ެއ ގޮތު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަްށ ފޮނުުވމ އިގުޅޭ" ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ 
ގެ އ މްދަީނ އުލަތުސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނުތަކުެގ ދަށުްނ ކައުްނސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަްނނަ ދަ

 ވީނަމަވެސް،އި ބަޔ ންކޮށްފަ  ގެންދިއުމަށް ޖަމ ކުރަމުން ފައިސ  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް
އިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން ބަލައިގެންފަކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ދައުލަުތގެ އެހެން މުއައްސަސ ތަކުގެ ފައިސ ތަކުގެ ގޮތުގައި 

ދައުލަތުގެ  ،ފިޔ ރު)ހަލައްކަ ސައުވީސް ހ ސް ހަސަތޭކަ އެކ ވީސް( -/624,621 ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރުގެ  2015
 މ ކުރުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކްން އެ މުއައްސަސ ތަކުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަނޫނ އި ގަވ އިދުގަިއވ  ގޮތުގެ މަތީޤ މ ލިއްޔަތުގެ 

 ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްފަިއުނވުން.

 

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުން  1.05ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  (3)
އެއްމަސް ތެރޭގައި ފައިސ  ހޯދުމަށް ަބޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.  ކުގެ އަތުން ހޭ ކުލި ުނދައްކ  ފަރ ތްތަމަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެ 

ނުލިބޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ފައިސ   ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުން ގައިގެ )ނ(  1.07 އެ ގަވ އިދުގެ  އަދި
ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ެގ ، ހުށަހަޅައިގެން ފައިސ  ހޯދުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރުމަށް އަންގ ފައި ވީނަމަވެސް

ގެ ނިޔަލަށްވެސް  2016ޑިސެމްބަރ  31)ސ ޅީސް އެއްހ ސް ހަތްސަތޭކަ ސ ދަ( ރުފިޔ   -/41,714ތެރެއިން 
 ން.ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވުމައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ފަިއސ  މ އި މިހޯދ ފައިނުވ ކަ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )

ހޯދ ފައިނުވ ކަ
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 ފަިއސ  އަށް ރަސީދު ބަލައިގަންނަ އިދ ރ ތަކުން ދައުލަތުގެ ،ގައިވަނަ މ އްދ  1.02 ގަވ އިދުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ (4)

ޖެނުއަރީ  12 ގައިއައި.ޑީ ކ ޑް ފައިސ ގެ ގޮތު  ންކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިވީނަމަވެސް،  ދޭންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮްށފައި
ރަސީދު  ރުފިޔ  ރުސަތޭކަ()ހަތ ވީސް ހ ސް ހަތަ -/27,400ގެ ނިޔަލަށް  2016ޑިސެމްބަރ  8 ފެށިގެން އިން 2014

 ތައްޔ ރުނުކޮށް ބަލައިގެންފައިވުން.

 
ކައުންޓްތަކަށް އެދައުލަތުގެ އިދ ރ ތަކަށް ަބލައިަގންނަ ފައިސ  ވީއެންމެ އަވަހަަކށް އެފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ  (5)

މަވެސް، ނަވެއެވެ. އި ގައި ބަޔ ންކޮށްފަވަނަ މ އްދ  1.01ޖަމ ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 -/307,112ަފއިވ  އިގެން ބަލަވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2015އިން އިދ ރ ަކއުންސިލްގެ ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދ ންދޫ 

ބޭންްކ ހޭ ޖަމ ކުރަންޖެ ގެ ނިޔަލަށް ވެސް 2015ޑިސެމްބަރ  31  އެއްސަތޭކަ ބ ރަ( ރުފިޔ )ތިންލައްކަ ަހތްހ ސް
 ޖަމ ކޮށްފައިނުުވން.އެކައުންޓްތަކަށް 

 
 ސަރވިސް  ސިވިލް ދިވެހި އަދި( ށ) މ އްދ ގެ ވަނަ 38 ގެ( 02/2008: ނަންބަރު ޤ ނޫނު) ޤ ނޫނު، ބެހޭ ވަޒީފ އ އި (6)

 ދުވަހަކު  ބަންދު ރަސްމީ މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވ ގޮތުން ބަޔ ން ގައި ( އ) މ އްދ ގެ ވަނަ 163 ގެ  2014 ގަވ އިދު
ނޑައެޅިފައިވ  މުވައްޒަފަކަށް އެ މަސައްކަތްކޮށްގެން  އެއްބަޔ   ކުޅަ އިދެބަ މިންވަރުގެ ދުވ ލަކަށްޖެހޭ މުސ ރައިން ކަ

 ދުވަހެއްގެ ޖެހޭކުރަން މަސައްކަތް ޢ ންމުކޮށް ދެވޭނީ، ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ ބަންދު ފައިސ  އަދަދެއްގެ  އެއްވަރުގެ
ކައުންސިލްގެ  ންދޫދ ބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރު ،ނަމަވެސް .ކުރުވ ނަމައެވެ މަސައްކަތް ދުވަހަކު  ބަންދު ރަސްމީ ގޮތުގައި

 އިދ ރ އަކަށް ކުރ   މަސައްކަތް  ނުވަތަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ލުންޞޫއިދ ރ އަކީ ޑިއުޓީ އު
އިސ ގެ އިތުރުން ގަޑީގެ ފަ ކޮށްފައިވ  ދުވަސްތަކަށް އިތުރު ދުވަސްތަކުގަިއ އިތުރުގަޑީ މަސައްކަތް ބަންދު ،ނުވ އިރު

ހަރު ބަންުދ ަވނަ އަ 2015އެގޮތުން  ވުން.ދެމުން ގެންގޮސްފައި ަބއެއް މަސްތަކުގައި ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސ ވެސް
 ވުން.ދީފައި ވައްޒަފުންނަށް އެކި މުރުފިޔ  ތިންހ ސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތެއް()-/3,407  ފައިސ ގެ ގޮތުގައި

 

ވަަނ  105 ގެ( 2010/7)ނަންބަރު: 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު'  (7)
ންސިލަށް އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައު ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ  ރަށު މ އްދ ގައި

ވަނަ  2015 ރ ގެިއދ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދ ންދޫ ކައުންސިލްގެ ،ބަޔ ންކޮށްފަިއ ވީނަމަވެސްފޮނުވަންޖެހޭކަމަށް 
ހުަވދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބުނު އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު، މިދެންނެވި ޤ ނޫނުގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން

 ވުން.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ފޮނުވ ފައިނު

 

 124ެގ ( ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤ ނޫނު) 7/2010ޤ ނޫން ަނންބަރު:  (8)
މެމްބަރެއްގެ ފައިސ އ އި  ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްަބރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު އެން މަތީ ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ

އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުްނ އަދި އ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ޮގތްތަކ  މަޢުލޫމ ތު ވިޔަފ ރީގެ 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )
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ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީަނމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު އެ 
 ނުވުން.ސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިމަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުން

 
 

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

( އަށް 6( އިން )1)ަބރު ން އަސ ސްގެ ނަގޮްތ ބިނ ކުރެވުނު)ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭ
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި ޑިސެމްބަރު  31އިދ ރ ގެ ގެ ކައުންސިލްހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދ ންދޫ  ،މައިގަ

ލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސި 2015
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަ، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް  ،އެއްގޮތަށް ށް، ބަޖެޓުގަިއ ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤ ނޫނު ނަްނބަރުޚަރަ  ،ނޫނު( އ އި)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ  2006/3 :ދުކުރުމަށް ކަ
 ފީހުން ދެކެމެވެ.ކަމަށް މިއޮ ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް

ނޑުގޮތެއްގައި  ،ފިޔަވައި ތައްބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަކންތައްށް ( އ8ަ( އިްނ )7ބަރު )ން)ށ( އަދި ނަ   ކައުންސިލުްނ އެމައިގަ
ންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ހި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން  2010/7 :މަލުކޮށްފައިވަނީ ޤ ނޫނު ަނންަބރޢަ

 އ އި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.
 

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

 ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން  .1
 

އިވ  ގޮތުްނ، ބަޔ ންކޮށްފަ ގައި ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( 35 ގެ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު() 3/2006ނަްނބަރު: ޤ ނޫނު 
ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  މ އަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ ގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި، މި ޤ ނޫނުގެ ަދށުން ަކނޑަދައުލަތު
ތަކުގެ ރިޕޯްޓ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ިހނގި ކަންތައް ތިން
 ހުށަހަޅަންވ ެނއެވެ. ށްރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ ރީމަނައިގެން، އަހަހި

ކ އި އިދ ރ ގައި ވަނަ ައހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަ 2015އިން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  އަތޮޅު އުތުުރުބރީ ދ ންދޫ ހުވަދުނަމަވެސް، 
ޓަރ ޖެނެރަލްއަްށ އޮޑިއޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ަތއްޔ ރުކޮށް، ރިޕޯޓެއް  ރީހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ިހމަނައިގެން، އަހަ

 ކުރަެމވެ.ފ ހަގަހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން 

ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދ ންދޫ ހުވަދު ،ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ
 މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ 2015 ބަރމްޑިސެ 31 ގެއިދ ރ 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )

ގެއިދ ރ 
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ދިންގޮތްއި ލަފ  ޞްލ ޙުކުރަން

 ،ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 35ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ )ހ( 

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު، ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް  މިގޮުތންހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

  އޯގަސްޓް D2/CIR/2016/9 (29-13ތުގެ އިރުޝ ދުދީ ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ނަންބަރު: ތައްޔ ރުކުރަންވީ ގޮ
  ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގޮތަށް ަކއުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް އެއް އ   ގެ ސަރކިއުލަރ ގައި ވ  ނަމޫނ  )ފޯމެޓް((2016

 D2/CIR/2016/14-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފަިއނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ނަންބަރު: އަދި )ށ( 
 ގައި 'މ ލީ ހިސ ބު ނިންމުމ އިގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓ އިބެހޭ' ގެ ސަރކިއުލަރ (2016 ޑިސެމްބަރ 19)

  ދަންނަވަމެވެ. ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް ފުިރހަމަކުރުމަށްވެސް

 

އިސ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ފަ އުލަތުގެ އ މްދަނީ ދަ  .2
 ގެންގޮސްފައިނުވުން 

 
ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި 
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެަކއުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުަމށް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެޭހ  2.01ގަވ އިދުގެ 
( "ަކއުންސިލްތަކުން ަބލައިގަންނަ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންްޑ 2012ނޮވެްމބަރު  08) 8/2012 :ނަންބަރ ސަރކިއުލަރ

ގޮތުގެ މަތީްނ އެ ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   ވ ވުމ އިގުޅޭ" ގައި ބަޔ ންކޮށްަފއިރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނު
އިގަންނަ ދަުއަލތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ  ދައުލަތުެގ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ޤ ނޫނުތަކުގެ ދަުށން ކައުންސިލްެގ އިދ ރ އިން ބަލަ

 ވެއެވެ.އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް އަންގަވ ފައި

ެގ ދައުލަތުގެ އ މްަދނީލަށް  ނިޔަގެވަނަ އަހަރު 2013ށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަ ދ ންދޫުބރީ އުތުރުނަމަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު 
 2014)ދެލައްކަ ސ ޅީސް ނުވަހ ސް ފަސްސަތޭކަ ހައްދިހަ ހަތަރެއް( ރުފިޔ  އ އި  -/249,574ބަލައިގެންފައިވ   ގޮތުގައި

ކަ ތިރީސް ހަތްހ ސް ްނލައްތި)-/337,590 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަަލއިގެންފައިވ   2015 އަދި
ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރު  31( 002އ މްދަނީ ޖަމ ކުރ  އެކައުންޓްގައި )އ އި ދައުލަތުގެ ( ރުފިޔ ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ

)ހަލައްކަ -/624,621 )ތިރީސް ހަތްހ ސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސ ސް ހަތެއް( ރުފިޔ  އ އި އެކު ޖުމުލަ   -/37,457ހުރި
ޖަމ ކޮށްފަިއ ބޭންކް އެކައުންޓަށް  ޕަބްލިކްގެ ނިޔަލަށްވެސް  2017އަރީ ޖެނު 5 ސައުވީސް ހ ސް ހަސަތޭކަ އެކ ވީސް( ރުފިޔ 

 ބިަފއިވ  އެއްވެސް ފައިސ އެއް ގެ ގޮތުގައި ލި ވަަނ އަހަރު ދަުއލަތުގެ އ މްދަނީ 2016ިއތުރުން މީގެކުރެވުނެވެ. ގަނުވ ކަން ފ ހަ
މ ނުކޮށް ހުރި ޖަޕަބްލިކް ބޭންކް އެަކއުންޓަށް  ުކރެވުނެވެ.ވެސް ފ ހަގަަޖމ ކޮށްފައި ނުވ ކަންޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންަޓށް 

 ގައި އެވަނީއެވެ. 1ފައިސ ގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައިވ  ތ ވަލު 

 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )
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: ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް ހުރި 1ތ ވަލް 

 ފައިސ ގެ ތަފްޞީލް 

 
 
 ތަފުޞީލް 

 އަހަރު 
 
 
 ޖުމުލަ 

ގެ  2013
ނިޔަލަށް 
 ލިބުނު 

 
2014 

 
2015 
 

 280,646 118,388 59,988 102,270 ލިބޭފައިސ   ޒަކ ތަށް މުދަލު

 110,710 15,310 20,225 75,175 ފީ  ވިޔަފ ރި  އިމްޕޯޓް
 92,400 19,200 22,800 50,400 މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ފީ 

 26,500 11,250 12,750 2,500 ޓްރެފިކް ގަވ އިދ  ޚިލ ފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރީމަނ 

 25,350 25,350 - - ހިލަ އ އި ހިލަވެލި ވިއްކައިގެން ލިބުނު

 17,800 13,300 4,500 - އައި.ޑީ.ކ ޑަށް ލިބޭ ފައިސ  

 13,237 - 2,909 10,328 ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބުނު ފައިސ  

 9,000 9,000 - - އަމިއްލަ ވިޔަފ ރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ 

 5,800 0 1,400 4,400 ސ ފުތ ހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ފީ 

ނޑު އުޅަނދުގެ ސަލ މަތީ ސެޓްފިކެޓް   4,600 350 - 4,250 ކަ

 660 360 300 - ރަޖިސްޓްރީ އ ކުރުމުގެ ފީ 

 210 210 - - ފީ  ލައިސަންސް  ޓްރ ންސްމިޝަން ދޯނި

 140 - - 140 މުވައްޒަފުންގެ ގަޑިލ ރި ފައިސ 

 111 - - 111 ލިބުނު ފައިސ އިން ބ ކީ މިސްކިތު ފަންޑަށް 

 587,164 212,718 124,872 249,574 ޖުމުލަ 

 37,457 ފައިސ   ހުރި ( 002)ގެނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ޖަމ ކުރ  އެކައުންޓްގައި  2015

 624,621 ހަލައްކަ ސައުވީސް ހ ސް ހަސަތޭކަ އެކ ވީސް( ޖުމުލަ: )

 

 ދިންގޮތް  ލަފ   އިޞްލ ޙުކުރަން 

ތ އިބެހޭ މ ލިއްޔަ ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ އ އިވަނަ މ އްދ   2.01 ގަވ އިދުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ)ހ( 
( "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސ  މޯލްިޑވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު 2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012ސަރކިއުލަރ 

ގޮތުގެ މަތީން އެ ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނުތަުކެގ  މ އިގުޅޭ" ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވު
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިްކ  ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ ދައުަލތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ 

 މަށް ދަންނަވަމެވެ.ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއު

( ގައި ކުށެއް ހވަނަ މ އްދ ގެ ) 47ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ  ފައިސ އެއް ޖަމ ުކރުމަށް އިހުމ ލުވުމަކީ ދައުަލތުގެ )ށ(
ވަަނ  48މިކަމުގައި ޒިންމ ވ  ފަރ ތަކ މެދު ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ  ،ކަމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަމަކަށް ވ ތީ

 މައްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )

ކަމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަމަކަށް ވ ތީ
މައްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ދެ ބިމަށް ފައިސ  ދައްކ ފައި ނުވުމ އި އަދި މިފައިސ  ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވ  ގޮތަށް މަސައްކަތް  .3
 ކޮށްފައިނުވުން 

 

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މަހުންމަހަްށ ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުން  1.05ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 އެ ގަވ އިދުގެ  އަދިއެއްމަސް ތެރޭގައި ފައިސ  ހޯދުމަށް ބަޔ ންކޮށްފަިއވެއެވެ.  ކުގެ އަތުންހޭ ކުލި ުނދައްކ  ފަރ ްތތަދައްކަންޖެ

ނުލިބޭނަަމ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސ  ފައިސ   ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުން ގައިގެ )ނ(  1.07
 -/41,714ބިމު ކުީލގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ެގ ތެރެއިން ، ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންގ ފައި ވީނަމަވެސް

މައްސަލަތައް މ އި މިގެ ނިޔަލަށްވެސް ހޯދ ފަިއނުވ ކަ 2016ޑިސެމްބަރ  31ހަތްސަތޭކަ ސ ދަ( ރުފިޔ  )ސ ޅީސް އެއްހ ސް 
 ތެރޭގައި  މިފައިސ ގެ އެގޮތުން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ވެސްޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ފަިއސ  ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވ ކަން

)އެކ ވީސް ހ ސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހައެއް( ރުފިޔ އ އި މިފްޯކ  -/21,376އޮޑިހަރުގެ އިން ލިެބންޖެހޭ  ހިމެނެނީ
)ވިހިހ ސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް އަށެއް( ރުފިޔ އެވެ. މިފްކޯ  -/20,338އައިސްޕްލ ޓަށް ޖޫރިމަނ  ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

އެފަރ ތުން ޖޫރީމަނ   ،އައިސްޕްލ ޓުން އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މުއްދަތަށްވުރެ ފަހުން ފައިސ  ދައްކ ފައި ވީނަމަވެސް
 ނަގ ފައިނުވެއެވެ. 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

އަދި  1.05ނުލިބި ހުރި ފައިސ  ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ބިމުކުލީގެ ގޮތުގައި މިހ ތަނަށް 
ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މީގެއިތުރުން ފައިސ އެއް ނުލިބި އެއްމަސް ވެއްޖެނަމަ  1.07

ގެ )ނ( ގަިއ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ފަަދއިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ  1.05ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ގެ ހިސ ބެއް ަތއްޔ ރުކޮށް މިގަވ އިދުގެ 
އޮފީހަށ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔުަމށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ނުިލބި ިގނަ ދުވަސްވެފައިވ  ފައިސ  

ތީން ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަްށ ގައިވ  ގޮތުގެ މަ 1.07ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 މަށް ވެސް ދަންނަވަމެވެ.އުގެންދި

 

 ތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ބަލައިގެންފައިވ  ބައެއް ފައިސ އަށް ރަސީދު  .4
 

ބަލައިގަްނނަ ފައިސ  އަށް ރަސީދު  އިދ ރ ތަކުން ދައުލަތުގެ ،ގައިވަނަ މ އްދ  1.02ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ވަނަ އަހަރު  2014ށް އައި.ޑީ ކ ޑް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަ ވެެއވެ.ދޭންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި

ކަ( )ތޭރަހ ސް ތިންސަތޭ -/13,300ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވ   2015)ަހތަރުހ ސް ފަސްސަތޭކ ( ރުފިޔ އ އި  -/4,500ލިބުނު 
)ހަތ ވީްސ  -/27,400)ނުަވހ ސް ހަސަތޭކަ( ރުފިޔ  އ އިއެކު ޖުމުލަ  -/9,600ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވ   2016ރުފިޔ  އަދި 

މިފައިސ އަށް ރަސީދު ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.  ،ހ ސް ހަތަރުސަތޭކަ( ރުފިޔ  ބަަލއިގެންފައި ވީނަމަވެސް
ލިބިފައިވ  ފައިސ ކަްނ  ގެ ނިޔަަލށް 2016ޑިސެމްބަރ  8އިން ެފށިގެން  2014ެޖނުއަރީ  12މިގޮތުން މިފައިސ  އަކީ 

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )

ހ ސް ހަތަރުސަތޭކަ( ރުފިޔ  ބަަލއިގެންފައި ވީނަމަވެސް
މިގޮތުން މިފައިސ  އަކީ 
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މީގެއިތުރުން މިފައިސ  ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ އެއްވެސް ލިޔެކިއުމަކަށް )ތިޖޫރީ ބ ކީ/އައިޓަމްބ ކީ( ވައްދ ފަިއ ފ ހަގަކުރަމެވެ. 
އެހެންނަމަވެސް، މިފައިސ  ބަހައްޓ ފައިވަނީ   ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ނުވ ކަމ އި މިފައިސ  ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ފައި ނުވ ކަންވެސް

ކަމ އި އަދި އޮޑިޓަރުން މި މައްސަލަ ފ ހަގަކުރުމ އި ގުޅިގެން ރަސީދު  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
 ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހު ފޮތްތަކަށް ަވއްދައި ފައިސ  ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ފައިވ 

 
 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައި  1.02 ގަވ އިދުގެ  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ފައިސ އަކަށް ހުރިހ  ބަލައިގަންނަ އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ)ހ( 
 މަށް ދަންނަވަެމވެ. ދިއުން ރަސީދު ތައްޔ ރުކުރަމުން ގެންމަތީގޮތުގެ ވ 

 ގެ ތެރެއިން ނުވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ގައި ވ ގޮތުގެ މަތީން ދައުަލތުގެ ތަންތަ  1.03މ ލިއްޔަތުގެ ަގވ އިދުގެ ދައުލަތުގެ )ށ( 
  ތިޖޫރީ ހުންނަ ތަްނތ ނގައި ބޭްނކަށް ޖަމ ނުކުރެވި ހުންނަ ފައިސ  ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓުމަށް ދަންަނަވމެވެ.

 

 ޖަމ ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވުން ންކަށް އިދ ރ އަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސ  ގަވ އިދުން ބޭ  .5
 

ދައުލަތުގެ އިދ ރ  ތަކަށް ބަލައިަގންނަ ފައިސ  ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމ ކުރަްނ 
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ،ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ވަނަ މ ްއދ  1.01ޖެހޭނެކަމަށް ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަުތގެ ގަވ އިދުގެ 

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އެ އިދ ރ އަށް ބަލައިގަންނަ ފަިއސ ، އެފައިސ  ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމ ކުރަމުްނ  ދ ންދޫ
 ހަ )ދެލައްކަ ނުވަދި -/293,812ރަސީދުތަކުން ބަލައިގެްނފައިވ  ވަނަ އަހަރު  2015ނުދ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮުތން 
ތޭރަހ ސް ތިންސަތޭކަ( ) -/13,300ކ ޑްގެ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވ   އ އި އައި.ޑީތިންހ ސް އަށްސަތޭކަ ބ ރަ( ރުފިޔ  

ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31 )ތިންލައްކަ ހަްތހ ސް އެއްސަތޭކަ ބ ރަ( ރުފިޔ  -/307,112އެކު ޖުމުލަ ރުފިޔ  އ އި
 ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ަކން ކޮށްފައި ނުވ އެފައިސ  ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމ  ވެސް

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވ ގޮތުގެ މަތީން  ގައިވަނަ މ އްދ  1.01ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 މަށް ދަންނަވަމެވެ.އުއެކައުންޓްތަކަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދި އެފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ 

 

 ންސް ދީފައިވުން ބަންދު ދުވަހުގެ އެލަވަ ލ ފ ށް ޚި ވ އިދ އި ގަ  .6
 

ވ އިދު ގަރވިސް ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަ 38( ގެ 02/2008 :ބަރުންޤ ޫނނު ނަ)ވަޒީފ އ އި ބެހޭ ޤ ނޫނު، 
ޮގތުްނ މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ ބަންދު ުދވަހަކު މަސައްކަތްކޮށްގެން  ކޮށްފައިވ )އ( ގައި ބަޔ ންވަަނ މ އްދ ގެ  163ގެ  2014

ނޑައެ  ޖެހޭ މިންވަރުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބަޔ  އެއްވަރުގެ އަދަދެއްގެ ފައިސ  ޅިފައިވ  މުސ ރައިން ދުވ ލަކަށްއެ މުވައްޒަފަކަށް ކަ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )

2014
ނޑައެ  އެ މުވައްޒަފަކަށް ކަ
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މަސައްކަތް ކުރަްނޖެހޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު މަސައްކަްތ  ޢ ންމުކޮށް، ންސްގެ ގޮތުގައި ދެޭވނީބަންދު އެލަވަ 

 ކުރުވ ނަމައެވެ.

ނުވަތަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި  ލުންޞޫކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަކީ ޑިއުޓީ އު ދ ންދޫބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރު ،ނަމަވެސް
ދުވަސްތަކުގައި ިއތުުރގަޑީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވ   ބަންދު ،ނުވ އިރު ށްއިދ ރ އަކަމަސައްަކތް ކުރ   ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި

ވ ކަން ދެމުން ގެންގޮސްފައި ބައެއް މަސްތަކުގައި ދުވަސްތަކަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސ ގެ އިތުރުން ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސ ވެސް
 ރުފިޔ  ތިންހ ސް ހަަތރުސަތޭކަ ހަތެއް()-/3,407  ވަނަ އަހަރު ބަންދު ފައިސ ގެ ގޮތުގައި 2015. އެގޮތުން ކުރެވުނެވެފ ހަގަ
 ވެއެވެ.ވައްޒަފުންނަށް ދީފައިއެކި މު

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ަބންދުދުވަހުގެ އެލަވަންސްގެ ޔ ން ކޮށްފައިވ ގޮތަށް ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަ 4.20ގަވ އިުދގެ  ގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެ 
ފައިވ  ފައިސ  އަނުބރ  ހޯދައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔ އަްށ ޖަމ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަިދ ވަޒީފ އ އި ބެހޭ ޤ ނޫްނ، ގޮތުގައި ދީ

ވަނަ  163ގެ  2014ވ އިދު ގަރވިސް ސިވިލް ސަދިވެހި ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( އަދި  37( ގެ 02/2008 :ބަރުންޤ ނޫން ނަ(
އިތުުރގަޑީގެ ފައިސ  ދިނުމަްށ  ބަންދު ުދވަސްތަކުގައި ކުރ  މަސައްކަތަށް ގޮތަށް ކޮށްަފއިވ މ އްދ ގެ )ކ( ގައި ބަޔ ން

 މެވެ. ދަންނަވަ

 
 

 ނުވުން  މަޢުލޫމ ތ އި ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ހުށަހަޅ ފައި  .7
 

 ވަނަ 105 ގެ( 2010/7: ޤ ނޫްނ ނަްނބަރު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތަްއ ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤ ނޫން '
 ގެ އިދ ރ އަށްހަރީ ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލްޚަރަދުތަކ އި ލިބޭއ މްަދނީގެ އަ އިދ ރ ގެ މ އްދ ގައި ރަށުކައުންސިލްގެ

ވަނަ އަހަރުގެ  2015 އިދ ރ ގެ ނަމަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު އުުތރުބުރީ ދ ންދޫ ކައުންސިލްގެ. ފޮނުވަންޖެހޭކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިެވއެވެ
 ލިބުނު އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު، މިދެންނެވި ޤ ޫނނުގައިވ  ގޮތުގެ މަތީްނ ހުވަދުައތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ޚަރަދުތަކ އި

 .ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ފޮނުވ ފައިނުވެއެވެ

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ  105 ގެ( 2010/7: ަނންބަރު ޤ ނޫނު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫން '
ފޮނުވަން ޖެހޭކަމަްށ  ގެ އިދ ރ އަށްހަރީ ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލްމ އްދ ގައި ރަށު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭއ މްދަނީގެ އަ
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