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ލަމާފީުށުހަވުދައޮތޅު  ުއްނސިލްގ   ުއުތުރުބީރ ޮކ ުރގ   2015 ގ  ިއާދާރ  ަކ  ަވަނ ައަހ
 ޓް ޮއިޑްޓ ރިޕ   ޮކމްޕަްލަޔްނސް 

 ތަޢާރަފ   ހ.

ވަދ އަތޮޅ  އ ތ ރ ބ ރީ ހ  ޤާނޫނ ( ގެ ދަށ ން އޮޑިޓް ކ ރެވ ނ  )އޮޑިޓް 2007/4 :މި ރިޕޯޓ ގެ ބޭނ މަކީ ޤާނޫނ  ނަންބަރ 
ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން ަޚރަދ  ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައ ންސިލ ން ފާސްކ ރި  2015 އިދާރާގެކައ ންސިލްގެ  ކޮލަމާފ ށީ

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓ ގަިއ އެ ކައ ންސިލްގެ މަޤ ޞަދ ތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓ ގައި ،ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް  ކަ
ނޑައެޅ ނ  ހ ދޫދ ގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި  އެ އިދާރާގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ގައިވާ ވިޔަފާރިތަކ ގެ ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއާއި ، ޚަރަދ ކ ރ މަށް ކަ

ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ ގަވާއިދާއި،  ،ންގާ ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ ޤާނޫނާއިމާލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މ ގެ ޤާނޫނާއި، އަދިވެސް ކައ ންސިލް އިދާރާގެ މާލީ ކަންކަމާއި 

 ތަކަށް އަމަލ  ކ ރެވިފައިވާ މިންވަރ  ބަލައި އޮޑިޓްޮކށް، އެކަމަށް ރައ ޔެއްދީ،ގ ޅ ންހ ރި އެހެނިހެން ޤާޫނނ ތަާކއި ގަވާއިދ 
އެ ކަންކަން ކައ ންސިލްގެ ކ ރެވ ނ  ކަންކަމާމެދ  އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅ  އެޅ މަށްޓަކައި ފާހަގަކ ރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓ ގައި އިޞްލާޙ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބ ނެފައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން އެ  213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާސީގެ  ،އިދާރާއަށް ހ ށަހެޅ މާއެކ 
ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކަންކަން ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ހ ށަހެޅ މެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓ  މި

 ހ ަށހަޅައި، ރައްޔިތ ންނަށް ފެންނާެނހެްނ މި އޮފީހ ގެ ވެބްސައިޓް  އަށްޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
www.audit.gov.mv ެގައި ޝާއިޢ ކ ރެވޭނެއެވ. 

، މާލީ އަހަރ ގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި އެ ބަޔާންތަކާ ގ ޅޭ ނޯޓްތައް ތައްޔާރ ކޮށް ނ އަށް ނިމ  2015ޑިސެންބަރ   31ކައ ންސިލްގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  35ގެ  ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ ޤާޫނނ () 3/2006ނަންބަރ : ޤާނޫނ   ،އޮޑިޓް ކ ރ މަށް މި އޮފީހަށް ހ ށަެހޅ މަކީ
ލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މާލީ ބަޔާންތައް ހ ށަހަޅާފައި ގެ ދަށ ން ކައ ންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރ  ވެރިޔާގެ މަސްއޫ )ހ(

ވަނީ ކ ރެވޭގޮތް ނ ވެފައެވެ.  މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓް ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ކ ރެވޭ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮޑިޓް ،ނ ވ މ ން
 ންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތ ގައެވެ.ޔަލަމި އޮޑިޓް ކ ރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕް ،އެހެންކަމ ން

ކޮށް، ިމ ފާހަގައިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކ ރެވިފައިވާކަން  އިދާރާގެ ގެކައ ންސިލްކ ރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަމި ރިޕޯޓ ގައި 
 އިދާރާގެ ހ ރިހާ މ ވައްޒަފ ންނަށް މި ފ ރ ޞަތ ގައި ޝ ކ ރ  ދަންނަވަމެވެ. ގެއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައ ންސިލް
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 މަސްއޫލިއްޔަތ  މާލީ ޒިންމާދާރ  ވެރިޔާގެ  ށ.
 

ވަނަ  88ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މ ގެ ޤާނޫނ ( 2010/7 :ޤާނޫނ  ނަްނބަރ 
ސާ ބެލެހެއްޓ މ ެގ މާއްދާގައި ކައ ންސިލް އިދާރާ އަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި މ ދާ ަބލަހައްޓަންވާނީ ދައ ލަތ ގެ މ ދަާލއި ފައި

)ދައ ލަތ ގެ 3/2006  :ވ މ ން، ޤާޫނނ  ނަްނބަރ  މަށް ބަޔާްނކޮށްފައިކަން ތ ގެ މަތީޤާނޫނާއި ގަވާއިދ ތަކާ އެއްގޮތްާވ ގޮ
އިވާ ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ ޤާނޫނ ( އިްނ ބާރ  ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ާޝއިޢ  ކޮށްފަ

ފައިވަނީ އެ ޚަރަދ  ކޮށް އް ހިންގ މާއި،ން ކައ ންސިލް އިދާރާގެ މާލީ ކަންތައްތަމަތީ  ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމާލިއްޔަތ ގެ
 ގޮތަށް، ބަޖެޓ ގައި އަހަރަށް އެ ކައ ންސިލ ން ފާސްކ ރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، އެ ކައ ންސިލް އިދާރާގެ މަޤ ޞަދ ތައް ޙާސިލްވާ

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓ ގައި ޚަރަދ ކ ރ މަށް ކަނޑައެޅ ނ  ހ ދޫދ ގެ ތެރޭގައި މާއި ކައ ންސިލްގެ ރ ންކ ޤީތޯ ޔަ ކަ
 އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް ހިސާބ ތައް ހަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމާއި ފ ރިހަމަކާއެކ  ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސާބ ތަކާ އެއްގޮތަށް

 46ޔަތ ގެ ޤާނޫނ ( ގެ )ދައ ލަތ ެގ މާިލއް 3/2006 :ޤާނޫނ  ނަްނބަރ  ،އެކ ލަވާލައި އޮޑިޓްކ ރ މަށް މި ޮއފީހަށް ހ ށަހެޅ މަކީ
ނޑައަޅާފައިވާ  ކައ ންސިލްގެ އަތޮޅ  އ ތ ރ ބ ރީ ކޮލަމާފ ށީހ ވަދ  ދަށ ްނ ވަނަ މާއްދާގެ ލީ ޒިންމާދާރ  ވެރިޔާގެ މާއިދާރާއަށް ކަ

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  
 

 ކައ ންސިލ ން އެކޮށްފައިވަނީ އެ ައހަރަށް އަހަރ ގެ ބަެޖޓ ން ޚަރަދ  ވަނަ  2015އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ނޑައެޅިފަ ،ފާސްކ ރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް އިވާ ކަންތައްތަކަށް، އެ ކައ ންސިލްގެ މަޤ ޞަދ ތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓ ގައި ކަ

ނޑައެޅ ނ  ހ ދޫދ ގެ ތެރޭގައިތޯއާއި  ދަށ ގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާގެ ބަޖެޓ ގައި ޚަރަދ ކ ރ މަށް ކަ
ޔަތ ގެ ޤާނޫނ ( އާއި )ދައ ލަތ ގެ މާލިއް 2006/3 :ފައިސާއާ ގ ޅ ންހ ރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގާފައިވަނީ ޤާނޫނ  ނަންބަރ 

 މަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާ 2010/7 :ޤާނޫނ  ަނންބަރ  ،ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ ގަވާއިާދއި
ނ ތަކާއި ގަވާއިދ ތަަކްށ ހިންގ މ ގެ ޤާޫނނ ( އާއި، އަދިެވސް ކައ ންސިލް އިދާރާގެ މާލީ ކަންކަމާއި ގ ޅ ންހ ރި އެހެނިހެްނ ޤާނޫ

އްތައް އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ލަފާ ކ ރެވ ނ  ކަންތަފާހަގައަމަލ ކ ރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދ  ރައ ޔެއްދިނ މާއި، އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭކަމަށް 
 އެ ކަންކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކ ގެ ސަމާލ ކަމަށް ގެނައ މެވެ.، ދިނ މާއެކ 

ޤާނޫނ ތަކާިއ ނ  ކައ ންސިލް އިދާރާގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގ މ ގައި، ކ ރިން ބަޔާންކ ރެވ  ،މި މަސްއޫލިއްޔަތ ގެ ތެރޭގައި
ރިހަމަކ ރަންޖެޭހ ފ ދ މ ެގ ގޮތ ން އަމަލ  ކ ރެވިފައިވާ މިންވަރ  ބެލ މަްށ ބޭނ ންާވ ހެކިތައް ހޯ ގަވާއިދ ތަކާ އެއްގޮތަށް

ށް އަމަލ ކޮށްފަިއ ކާއި ޚިލާފައިޖްރާއާތ ތައް ފ ރިހަމަކ ރ ން ހިެމނެއެވެ. މި އިޖްރާއަތ ތަކ ގެ ތެޭރގައި އެ ޤާނޫނ ތަކާއި ގަވާއިދ ތަ
 ތ  އޮތް މިންވަރ  ވަޒަންކ ރ ން ހިމެނެއެވެ.ޞަވ މ ގެ ފ ރ 

 
ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން ޚަރަދ  ކޮށްފައިވަނީ އެ  2015އިން އިދާރާ ކައ ންސިލްގެ ކޮލަމާފ ށީއަތޮޅ  އ ތ ރ ބ ރީ ހ ވަދ ން މިގޮތ 

މަޤ ޞަދ ތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓ ގަިއ  އެ ކައ ންސިލް އިދާރާގެ ،އަހަރަށް އެ ކައ ންސިލ ން ފާސްކ ރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް
ނޑައެޅ ނ  ހ ދޫދ ގެ ތެރޭގައިތޯ ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓ ގައި ޚަރަދ ކ ރ މަށް ކަ ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ެގ  ،އާއި ކަ
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ގ މ ގެ ޤާނޫނ  އަިދ ލ ން ހިންޤާނޫނާއި، ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ ގަވާއިދާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫ
މިންވަރާމެދ  މަލ  ކ ރެވިފައިވާ އަމާލީ ކަންކަމާއި ގ ޅ ންހ ރި އެހެނިހެން ާޤނޫނ ތަކާއި ގަވާއިދ ތަކަށް  ކައ ންސިލް އިދާރާގެ

 ޤަބޫލ ކ ރަމެވެ. ކަމަށް މި އޮފީހ ން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހޯދިފައިވާ
 

 ބިނާކ ރެވ ނ  އަސާސް  ވޭ ރައ ޔ  ކ ރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދ  ދެ ޢަމަލ  ނާއި ގަވާއިދަށް ޤާނޫ ރ. 
 

ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން 35ގެ  )ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ ޤާނޫނ ( 3/2006ޤާނޫނ  ނަންބަރ :  (1)
މެ މީލާދީ އަހަރެއް ގޮތ ން، ދައ ލަތ ގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި، އެ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ކަނޑައަޅާ ޒިންމާދާރ  ވެރިޔާ، ކޮން
ތައްތަކ ގެ ނގި ކަންނިމޭތާ ތިން މަސް ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކ ރާ މާލީ ހިސާބ ތަކާއި އިދާރާގައި ހި 
އަތޮޅ  ހ ވަދ ަމވެސް، ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރ ކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހ ށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ނަ

ހިނގި ކަންތައްތަކ ގެ  ވަނަ އަހަރ ގެ މާލީ ހިސާބ ތަކާއި، އިދާރާގައި 2015ގެ އިދާރާކައ ންސިލްގެ  އ ތ ރ ބ ރީ ކޮލަމާފ ށީ
އޮޑިޓަރ ރ މަށްޓަކައި ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރ ކޮށް، އެ މާއްދާގައި ބ ނާ މ އްދަތ ގައި، އޮޑިޓް ކ 

 ނ ވ ން.ޖެނެރަލަށް ހ ށަހަޅާފައި
 

ފް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮ ވަނަ މާއްދާ އާއި  13)ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ ޤާނޫނ ( ެގ  3/2006ޤާނޫނ  ނަްނބަރ:  (2)
ލްތަކ ްނ ( "ކައ ންސ2012ިނޮވެމްބަރ   08) 8/2012އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއ ލަރ ނަންބަރ: 

އެ ސަރކިއ ލަރ  ނ ވ މާއިގ ޅޭ" ގައިބަލައިގަންނަ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއ  އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އަށް ފޮ
މްދަނީ ފައިސާ ދައ ލަތ ގެ ތަކ ގެ ދަށ ން ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަ ދައ ލަތ ގެ އާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާ

ދާގަިއ ވަނަ މާއް 2.01ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ ގަވާއިދ ގެ  ކައ ންޓަށް ޖަމާކ ރ މަށާއި އަދިކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއ  އެ
ށް ދެއްކ މަށްޓަކައި ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީގެ ގޮތ ގައި ަބލައިގަންނަ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަ 

ވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައ ންޓަށް ޖަމާކ ރަމ ން ގެންދިއ މަ
އިެގންފައިވާ ފައިސާގެ ބަލަގޮތ ގައި  އާމްދަނީގެލްގެ އިދާރާއިން ދައ ލަތ ގެ އެހެން މ އައްސަސާތަކ ގެ ނަމަވެސް، ކައ ންސި

ދައ ލަތ ގެ  ފިޔާ)ތިންލައްކަ ނަވާވީސްހާސް ދިހައެއް( ރ   -/329,010ވަނަ އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް 2015ތެރެއިން 
 މާކ ރ މަށްޓަކައި ޕަބްލިކްމ އައްސަސާތަކ ގެ އާމްދަނީގެ ގޮތ ގައި ޖަގަވާއިދ ގައި ވާގޮތ ގެ މަތީން އެ  ޤާނޫނާއިމާލިއްޔަތ ގެ 

 .ހ ރ ންނިޔަލަށް ބަހައްޓާފައި ގެ 2016ޑިސެމްބަރ  13 ބޭންކް އެކައ ންޓަށް ޖަމާނ ޮކށް
 

ކ އްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނ ގެ ތެރެއިން ގޮތ ން ވާ  ވަނަ މާއްދާގައި 1.05ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ ގަވާއިދ ގެ  (3)
އެއްމަސް ތެރޭގައި ފައިސާ ހޯދ މަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ކ ގެ އަތ ން މަހ ންމަހަށް ދައްކަންެޖހޭ ކ ލި ނ ދައްކާ ފަރާތްތަ

ނ ލިބޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ފައިސާ  ގޮތ ންބަޔާންކޮށްފައި ވާ ގައިގެ )ނ(  1.07 އެ ގަވާއިދ ގެ  އަދި
 ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ، ކ ރ މަށް އަންގާފައި ވީަނމަވެސް،ަމސައްކަތް ގެން ފައިސާ ހޯދ މ ގެ ހ ށަހަޅައި

ގެ ނިަޔލަށް ބިމ  ކ އްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ޮގތ ގައި ލިެބންޖެހޭ ފައިސާގެ ހިާސބ ން ދައްކާގޮތ ގައި  2016ޑިސެމްބަރ   12
ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ   ސާޅީސް ހައެއް( ރ ފިޔާ އާއި )ދެލައްކަ އެއްސަތޭކަ -/200,146ބިމ ގެ ބިމ  ކ ލީގެ ގޮތ ގައި  18
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އާއިއެކ  ޖ މ ލަ )އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ ތިރީސް ދެހާސް ދ އިސައްތަ އަށްޑިހަ ފަހެއް( ރ ފިޔާ  -/1,132,285ގޮތ ގައި 
 ޑިސެމްބަރ  12ރ ފިޔާ އެއްމިލިއަން ިތންލައްކަ ތިރީސް ދެހާސް ހަތަރ ސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް( ) -/1,332,431

 .ނިޔަލަށް ނ ލިބި އޮތް ކަމަށް ލިޔެފައި ވީނަމަވެސް، އެފައިސާ ހޯދާފައިނ ވ ން ގެ 2016
 

 124ގެ ( ނ ރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މ ެގ ޤާނޫއިިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާ) 7/2010ޤާނޫން ަނންބަރ :  (4)
މްބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ކައ ންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްބަރަކ  އިންތިޚާބ ވ މާއިއެކ  އެމެން މަތީ ގޮތ ގެވާ ވަނަ މާއްދާގައި
ޢ ލޫމާތ  ލިޔ މަކ ްނ އަދި އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ޮގތްތަާކއި ވިޔަފާރީގެ ގ ޅ ންތަކާބެހޭ މަމަޢ ލޫމާތ  ވިޔަފާރީގެ 

 މެމްބަރަކ  އެ ވީަނމަވެސް، ކައ ންސިލްގެ އެއްވެސް ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހ ށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި 
 މަޢ ލޫމާތ  ލިޔ މ ން ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހ ށަހަޅާފައިނ ވ ން.

 
ވަަނ  105 ގެ (7/2010ނަންބަރ : )'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މ ގެ ޤާނޫނ '  (5)

ޅ  ކައ ންސިލަށް، ރަށ  ކައ ންސިލްގެ ޚަރަދ ތަކާއި ލިބޭ އާމްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ  އަތޮން ރަށ  މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެ މަތީ
ސިލްގެ އިދާރާއަށް އ ންކައ ންސިލްގެ ރައީސް ފޮނ އްވަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަަމވެސް، މި ރިޕޯޓ ތައް އަތޮޅ  ކަ

 ނ ވ ން.ފޮނ އްވާފައި
 

ވަަނ  110 ގެ (7/2010ނަންބަރ : ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މ ގެ ޤާނޫނ ' )'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ  (6)
ޅ ވާލެވިފައިވާ ހ ން ަރއްޔިތ ންނަށް މަޢ ލޫާމތ  ދިނ ަމށްޓަކައި ރައްޔިތ ނަށް އާއްމ ކޮްށ ވާގޮތ ގެ މަތީ ގައިމާއްދާ

ބްރ އަރީ މަހ  ބާއްވާ ކަމަށާއި އަދި ފެބައްދަލ ވ މެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރ އަރީ އަދި ޖ ލައި މަހ  ބާއްވަންޖެހޭނެ 
ށް ހ ށަހަޅަންވާެނ ބައްދަލ ވ މ ގައި ފާއިތ ވި އަހަރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، މާލީ ރިޕޯޓާއި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތ ންނަ

ތާވަލާއި ރ ގެ މަސައްކަތ  ކަމަށާއި ޖ ލައި މަހ  ބާއްވާ އާއްމ  ބައްދަލ ވ މ ގައި ކައ ންސިލްގެ އިދާރާގެ ކ ރިއަށް އޮތް އަހަ
ފައިވާކަްނ ވ ން ބާއްވާބަޖެޓް ރައްޔިތ ންނަށް ހ ށަހަޅާ ޚިޔާލ  ހޯދަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މިބައްދަލ 

 ނެތ ން.ލިޔެކިޔ މ ން އެނގެން
 

ހަފްތާއަކ   ކޮންމެ ގައިވަނަ މާއްދާ 115'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މ ގެ ޤާނޫނ ' ގެ   (7)
ހަރ  ވަނަ އަ 2015 ،ނަމަވެސްއި ވީކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފަެޖހޭނެމ  ބައްދަލ ވ މެއް ބާއްވަންފަހަރ  ކައ ންސިލްގެ ޢާއްއެއް
    .ވ ންބަްއދަލ ވ ން ބާއްވާފައި 21ބައްދަލ ވ މ ގެ ތެރެއިން ކައ ންސިލ ން  52ންޖެހޭ ބާއްވަ

 
 24( ގެ 2010/7 :)ާޤނޫނ  ަނންބަރ  'ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މ ގެ ޤާނޫނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް '  (8)

ވާލައި  ދަފްތަރ  އެކ ލަދ މަތްތަކ ގެ ތެރޭގައި ރަށ ގެ ބިންބިމ ގެޚިވާގޮތ ން ރަށ  ކައ ންސިލ ން ދޭ ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި
ގޮތ ން ެއ ވާ ކޮްށފައިއްދާގެ )ފ( ގައި ބަޔާންޖެހޭކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހަަމ އެމާއެދަފްތަރ  ބަލަހަްއޓަން

ރަށ   ރިކޯޑ ތައް ތަކ ގެ  ިބމާބެހޭ އެންމެހައި މ ޢާމަލާތް ރަށަކ ން ބިްނދޫކ ރ މާ އަދި ަރށ ގެ ބިމާ ގ ޅޭގޮތ ން ިހންގާ
ކައ ންސިލް  ށީކޮލަމާފ  ހ ވަދ އަތޮޅ  އ ތ ރ ބ ރީ ،ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަެވސްޖެހޭނެކައ ންސިލ ން ބަލަހައްަޓން

 ނ ވ ން.ތަރެއް ބަލަހައްޓާފައި އިދާރާއިން ރަށ ގެ ބިންބިމ ގެ ފ ިރހަމަ ދަފް
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 ކ ރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދ  ދެވޭ ރައ ޔ  އި ގަވާއިދަށް  ޢަމަލ  ޤާނޫނާ ބ. 
 

ްށ ( އ3ައިން )( 1ބަރ  )ން ޮގތް ބިނާކ ރެވ ނ  އަސާސްގެ ނަކ ރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދ  ދެކޭ)ހ( ާޤނޫނާއި ގަވާއިަދށް ޢަމަލ  
ނޑ ގޮތެއްގަ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި  31ސިލްގެ އިދާރާގެ ކައ ން އ ތ ރ ބ ރީ ކޮލަމާފ ށީއަތޮޅ  ހ ވަދ   ،އިމައިގަ

 ކައ ންސިލ ން އެނީ އެ އަހަރަށް އަށް ނިމ ނ  މާލީ އަހަރ ގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްާޓފައިވަ 2015ޑިސެމްބަރ  
ނޑައެޅިފަ، އެ ކައ ންސިލްގެ މަޤ ޞަދ ތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް ،ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށްފާސްކ ރި  އިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓ ގައި ކަ

ނޑައެޅ ނ  ހ ދޫދ ގެ ތެރޭގައި، ޤާޫނނ  ނަންބަރ  އްޔަތ ގެ ޤާނޫނ ( )ދައ ަލތ ގެ މާލި 2006/3 :ބަޖެޓ ގައި ޚަރަދ ކ ރ މަށް ކަ
  މިއޮފީހ ން ދެކެމެވެ.ކަމަށް ޤާނޫނ ަތކާއި ގަވާއިދ ތަކާ އެއްގޮތަށްޅ ންހ ރި އެހެނިހެން ކައ ންސިލްގެ މާލީ ކަންކަމާ ގ  ،އާއި

ނޑ ގޮތެއްގައި  ،ފިޔަވައި ތައްށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކންތައްއަ (8)އިްނ  (4)ބަރ  ން)ށ( އަދި ނަ   ކައ ންސިލ ްނ އެމައިގަ
ންގ މ ގެ ާޤނޫނ ( ހި)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން  2010/7 :މަލ ކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނ  ަނންަބރޢަ

 އާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހ ން ދެކެމެވެ.

 
 
 ކ ރެވ ނ  ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙ ކ ރަން ލަފާ ދިންގޮތް ފާހަގަ ގައި ޓް އޮޑި ޅ. 

 

 އޮޑިޓް ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފައިނ ވ ން ކައ ންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ ބަޔާންތައް  .1

ގޮތ ްނ، ވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 35 ގެ  )ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ ޤާނޫނ ( 3/2006ޤާނޫނ  ނަްނބަރ : 
ދައ ލަތ ގެ ކޮންމެ މަސްއޫލ  އޮފީހެއްގައި، މި ޤާނޫނ ގެ ަދށ ން ަކނޑައަޅާ ޒިންމާދާރ  ވެރިޔާ، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭާތ 
ތިން މަސް ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކ ރާ މާލީ ހިސާބ ތަކާއި އިދާރާގައި ިހނގި ކަންތައްތަކ ގެ ރިޕޯްޓ 

 ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހ ށަހަޅަންވާެނއެވެ. ހިމަނައިގެން، އަހަރީ

ބ ތަކާއި އިދާރާގައި ވަނަ އަހަރ ގެ މާލީ ހިސާ 2015އިން ކައ ންސިލްގެ އިދާރާހ ވަދ އަތޮޅ  އ ތ ރ ބ ރީ ކޮލަމާފ ށީ ނަމަވެސް، 
ޓަރ ޖެނެރަލްއަްށ އި އޮޑިހިނގި ކަންތައްތަކ ގެ ރިޕޯޓް ިހމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ަތއްޔާރ ކޮށް، އޮޑިޓް ކ ރ މަށްޓަކަ

 ހ ށަހަޅާފައިނ ވާކަން ފާހަގަކ ރަމެެވ.

ރ ބ ރީ ކޮލަމާފ ީށ ހ ވަދ އަޮތޅ  އ ތ  ،ކައ ންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހ ށަހަޅާފަިއ ނ ވ މ ގެ ސަބަބ ން
ވޭގޮތް ވަީނ ކ ގެ އޮޑިޓް ކ ރެއަށް ނިމ ނ  މާލީ އަހަރ ގެ މާީލ ބަޔާންތަ 2015ޑިސެންބަރ   31އިދާރާގެ  ކައ ންސިލްގެ
 ނ ވެފައެވެ.
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 އިޞްލާޙ ކ ރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

، ކައ ންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 35ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ ޤާނޫނ ގެ )ހ( 

ނިމޭތާ ތިން މަސްދ ވަހ ގެ ތެޭރގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ކައ ންސިލްގެ އިދާރާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކ ، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް 
ހ ށަހެޅ މަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ކައ ންސިލްތަކ ގެ މާލީ ބަޔާންތައް 

( 2016ގަސްޓް އޯ 29)  D2/CIR/2016/9-13ެބހޭ ަންނބަރ : ރ ޝާދ ދީ ނެރެފައިވާ މާލިއްޔަތާތައްޔާރ ކ ރަންވީ ގޮތ ގެ އި
  ވާ ނަމޫނާ )ފޯމެޓް( އާއި އެއްގޮތަށް ކައ ންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރ ކ ރ މަށް ދަންނަވަމެވެ.ގެ ސަރކިއ ލަރ ގައި

 D2/CIR/2016/14-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވާ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ނަންބަރ : )ށ( 
ގެ ސަރކިއ ލަރ 'މާލީ ހިސާބ  ނިންމ މާއިގ ޅޭ ގޮތ ން ތައްޔާރ ކ ރަންޖެހޭ ރިޕޯޓާއިބެހޭ' ގައި  (2016 ޑިސެމްބަރ 19)

 ދަންނަވަމެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފ ިރހަމަކ ރ މަށްވެސް 

 

ރަމ ން ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ ފައިސާގެ ގޮތ ގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައ ންޓަށް ޖަމާކ   .2
 ގެންގޮސްފައިނ ވ ން 

ވަނަ މާއްދާ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  13)ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ ޤާނޫނ ( ެގ  3/2006ޤާނޫނ  ނަްނބަރ: 
( "ކައ ންސިލްތަކ ން ބަލައިގަންަނ 2012ނޮވެމްބަރ   08) 8/2012ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއ ލަރ ނަންބަރ: 

ޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއ  އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އަށް ފޮނ ވ މާއިގ ޅޭ" ގައި އެ ސަރކިއ ލަރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ މޯލް
ޤާނޫނ  ތަކ ގެ ދަށ ން ކައ ންސިްލގެ އިދާރާއިން ބަލައިަގންނަ ދައ ަލތ ގެ އާމްދަނީ ފައިސާ ދައ ަލތ ގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއ  

ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީގެ ޮގތ ގައި ވަނަ މާއްދާގަިއ  2.01 ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ެގ ގަވާއިދ ގެ އެކައ ންޓަށް ޖަމާކ ރ މަށާއި އަދި 
ބަލައިގަންނަ ފައިސާ މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކ މަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގަިއ 

ބ ރީ ރ އ ތ ނަމަވެސް، ހ ވަދ އަތޮޅ  ވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިއޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައ ްނޓަށް ޖަމާކ ރަމ ން ގެންދިއ މަށް 
ވަނަ އަަހރ ގެ ނިޔަލަށް ދައ ލަތ ގެ އާމްަދީނގެ ގޮތ ގައި ބަލައިގެްނފައިވާ  2015 އަދި 2014 ކައ ންސިލްގެ އިދާރާިއން ކޮލަމާފ ށީ

( 002އާއި ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ ޖަމާކ ރާ އެކައ ންޓްގައި ) ( ރ ފިޔާތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށެއް ނ ވަދިހަ) -/93,778
)ދެލައްކަ ތިރީސް ފަސްހާސް ދ އިސައްތަ ތިރީސް ދޭއް( ރ ފިޔާ އާއި  -/235,232ގެ ނިޔަލަށް ހ ރި  2015ބަރ  ޑިސެމް 31

ލިކް ޕަބްގެ ނިޔަލަށްވެސް  2016ޑިސެމްބަރ  13( ރ ފިޔާ ނަވާވީސްހާސް ދިހައެއް)ތިންލައްކަ  -/329,010އެކ  ޖ މ ލަ 
ަޓްށ ޖަމާކޮށްފައިނ ވާ އާމްދަނީ އެގޮތ ން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައ ން ފާހަގަކ ރެވ ނެވެ.ނ ވާކަން ޖަމާކޮްށފައި ބޭންކް އެކައ ންޓަށް 

 ަގއި އެވަނީއެވެ. 1ތަފ ޞީލ  ތާވަލް  ފައިސާގެ
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 ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީގެ ގޮތ ގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެތެރެއިން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައ ންޓަށް ޖަމާނ ކޮށް ހ ރި ފައިސާގެ : 1ތާވަލް 
 ލް ތަފ ޞީ 

 

 ތަފ ޞީލް 

 ޖ މ ލަ އަހަރ 

2014 2015 

 4,570 3,500 1,070 ޖޫރިމަނާ  ޓްރެފިކް
 2,000 - 2,000 ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން އ ޅަނދ ފަހަރ ގެ
 39,250 18,870 20,380 އިމްޕޯރޓްކ ލި 

 490 220 270 ފީ  ސާރވޭ

 7,050 5,050 2,000 ސެޓްފިކެޓް  ސަލާމަތީ
 8,318 5,460 2,858 ފައިސާ ނީލަމ ގެ
 1,500 1,500 - ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ވިޔަފާރި

 25,200 21,600 3,600 ފީ  ލައިސަންސް
 400 200 200 ފީ  އާކ ރ މ ގެ ރަޖިސްޓްރީ  ގޯތީގެ  ޢިމާރާތާއި
 5,000 5,000 - ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަނ ގެ  އެހެނިހެން

 93,778 61,400 32,378 ގެ ޖ މ ލަ  2015އަދި  2014
 235,232 ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ ޖަމާކ ރާ އެކައ ންޓްގައި ހ ރިފައިސާ ގެ ނިޔަލަށް  2015

 329,010 )ތިންލައްކަ ނަވާވީސްހާސް ދިހައެއް( :ޖ މ ލަ 

 

 އިޞްލާޙ ކ ރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

)ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ ޤާނޫނ (  3/2006ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ ގެ ގޮތ ގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ ޤާނޫނ  ނަންބަރ : )ހ( 
 ފައިސާ ކަމ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ޤާޫނނ ގައި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައ ންަޓށް ޖަމާކ ރަންޖެހޭ 13ގެ 
ކަށް ޕަބްލިކް ބޭންްކ އެއް ވީއެންމެ އަވަހަބަލައިގެންފައިވާ ހ ރިހާ ފައިސާ ގޮތ ގެ މަތީން ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ ފައިސާގެ ގޮތ ގައިވާ

 . ޖަމާކ ރެއްވ މަށް ދަްނނަވަމެވެއެކައ ންޓަށް

ނޮވެްމބަރ   08) 8/2012ރ : ިމނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާިއބެހޭ ސަރކިއ ލަރ ނަްނބަ)ށ( 
އި )މީރާ( އަށް ފޮނ ވ މާއިގ ޅޭ" ގަ ކައ ންސިލްތަކ ން ބަަލއިގަންނަ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއ  އޮތޯރިޓީ" (2012

ބަލައިގަްނނަ ދައ ލަތ ެގ ން ެއސަރކިއ ލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނ  ތަކ ގެ ދަށ ން ކައ ންސިލ ން ވާގޮތ ގެ ަމތީ ބަޔާންކޮށްފައި

 މަށް ދަންނަވަމެވެ.އ ށް މީރާއަށް ފޮނ ވަމ ން ގެންދިފައިސާ ދައ ލަތ ގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއ  ފަންޑަށް ޖަމާކ ރ މަ އާމްދަނީ
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 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދ މަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިނ ވ ން  .3

ކައ ންސިލ ން އަމިއްލަ ފަރާތްތަަކށް ދޫކޮށްފައިވާ ިބންބިމަށް ލިބޭ ައދި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާ ބެހޭގޮތ ން އަންނަނިވި ކަްނތައްތަްއ 
 ފާހަގަކ ރެވ ނެވެ.

އިދާރާއިން ކ އްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިްނތަކަްށ ފައިސާ ދައްކާ ގޮތ ގެ ތަފ ީޞލް ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ެގ  ގެކައ ންސިލް)ހ( 
ކ އްޔަށް ދޫކޮށްފައިާވ ން ަބލަހައްޓަމ ން ެގންގޮސްފައިނ ވާކަން ފާހަގަކ ރެވ ެނވެ. ގޮތ ގެ މަތީ ގެ )ޅ( ގައިވާ 6.05ވާއިދ ގެ ގަ

ބިމ  ކ ލީގެ ގޮތ ގައި ިލބެންޖެހޭ ފައިސާ އާއި މަހ ން މަހަށް ފަިއސާ ނ ދެއްކ މ ގެ ސަބަބ ްނ ބިންތަކަށް އެްއބަސްވ މާ އެއްގޮތަށް 
 2016ޑިސެމްބަރ   12 ،ޖޫރިމަނާގެ ގޮތ ގައި ިލބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ހިސާބެއް ތައްޔާރ ކޮށްދިނ މަށް ކައ ންސިލ ގައި އެދެމ ން

 ފައިާސގެ ހިސާބެއް ކައ ންސިލ ން ތައްޔާރ ކޮށްދިނެވެ. އެ ހިސާބ ން ބިމ  ކ އްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތ ގައި ލިބެންޖެހޭ ގެ ނިޔަލަށް
ޖޫރިމަނާ  ރ ފިޔާ އާއި އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް ހައެއް()ދެލައްކަ  -/200,146ބިމ ގެ ބިމ  ކ ލީގެ ގޮތ ގައި  18 ދައްކާގޮތ ގައި

އާއިއެކ  އް( ރ ފިޔާ ދ އިސައްތަ އަށްޑިހަ ފަހެ ން އެއްލައްަކ ތިީރސް ދެހާސް)އެއްމިލިއަ -/1,132,285ފައިސާގެ ގޮތ ގައި 
ޑިސެމްބަރ   12ރ ފިޔާ އް( މިލިއަން ތިންލައްކަ ތިރީސް ދެހާސް ހަތަރ ސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއެއް) -/1,332,431ޖ މ ލަ 
 ތިރީގައިވާ ތަފ ޞީލް ފައިސާގެ ލިބެންޖެހޭއެގޮތ ން ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ  .އެވެނ ވެލިބިފައިގެ  2016
  ގައި އެވަނީއެވެ. 2ތާވަލް 

ކ އްޔަށް ދޫޮކށްފައިވާ ަތންަތނ ގެ ތެރެއިން މަހ ންމަހަށް ދައްަކންޖެހޭ ކ ލި ނ ދައްކާ ފަރާތްތަކާެމދ  ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ެގ )ށ( 
ގެ )ނ(  1.07 ނ ވާކަމަށާއި އަދިން އެއްމަސް ތެރޭގައި ފައިސާ ހޯދާފައި ގޮތ ގެ މަތީވާ ވަނަ މާއްދާގައި 1.05ގަވާއިދ ގެ 

އެފަދަ މައްސަލަތަްއ ޝަރީޢަތަށް ހ ަށހަޅައިގެން ަފއިސާ ހޯދ މ ގެ މަސައްކަތް ، ން ފައިސާ ނ ލިބޭނަމަގައި ވާގޮތ ގެ މަތީ
 .ކޮށްފައިނ ވާކަން ފާހަގަކ ރެވ ނެވެ

ހަމަވެފައިވާ ބިންތަކ ގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވ ން ފައިސާ ނ ދައްކާ ބިންތަަކްށ މ އްދަތ  އިތ ރ  ކޮށްދީފައިވާކަމާއި މ އްދަތ   )ނ(
ނ ކޮށް އަދި ފައިސާ ނ ދައްކާ ބިން ބޭނ ން ކ ރަމ ންދާ ފަރާތްތަކާއިމެދ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އ  އަ

 2ރޭގައި ކައ ންސިލްގެ ގަވާއިދ ން ބިންތަަކށް ަފއިސާ ނ ދައްކާ ފަރާތްތަކ ގެ ތެ އަދި އަޅާފައިނ ވާކަން ފާހަގަކ ރެވ ނެވެ. 
 މެމްބަރ ން ވެސް ހިމެނޭކަން ފާަހގަކ ރެވ ނެވެ.

 ލް ލަށް ނ ލިބިހ ރި ފައިސާގެ ތަފ ޞީ ގެ ނިޔަ  2015ޑިސެމްބަރ   31: ކައ ންސިލ ން ކ އްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަށް 2ތާވަލް 

 ދޫކ ރެވ ނ  ބޭނ ން  އިމާރާތް /ބިން  އެއްބަސްވ ން ނަންބަރ   #
ބިމ ގެ 

 ސައިޒް/އަކަފޫޓް 

ފައިސާ 
ނ ދައްކާ 
ހ ރި 

މ އްދަތ  
 )މަސް(

ކ ލީގެ 
ގޮތ ގައި 
ދައްކަން 
 ޖެހޭ އަދަދ  

ޖޫރީމަނާގެ 
ގޮތ ގައި 

ދައްކަންޖެހޭ 
 އަދަދ  

ޖ މ ލަ 
ދައްކަން ޖެހޭ 

 އަދަދ  

1 P-2008/P-1/03  ެފައިބަރ  -އޮޑިހަރ ގ
 މަސްދޯނިބަނ މަށް 

5200 64 33,280 263,208 296,488 

2 P-2008/P-1/04 ެ323,445 307,214 16,231 32 5200 ފައިބަރ  ދޯނިބަނ މަށް -އޮޑިހަރ ގ 
 86,453 65,453 21,000 42 5000 މަސްކައްކާހިއްކ މަށް 406/2013/08 3
4 2005/P-1/37 ް209,641 192,578 17,063 91 1250 މަސްކައްކާހިއްކ މަށ 
5 406-A/2013/02 ެ64,964 46,764 18,200 35 5200 އޮޑިހަރ ގ 
6 406-A/2013/01 ެ64,964 46,764 18,200 35 5200 ފައިބަރމަސްދޯނިބަނ މަށް -އޮޑިހަރ ގ 
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NA104,003108,390112,393 ރ އްތައްކ އްޔަށްދީނ ން ކޮލާ 7
52002512,50022,73435,234މަސްކައްކާހިއްކ މަށ8406/2013/09ް
NA612,3306212,392ވިޔަފާރިކ ރ މަށް  ދެކ ނ އަވަށ  މަސްވެރިންގެ ޕާކް 9

5200199,88013,71723,597އޮޑިހަރ ގެ 10406/2013/07
11406-A/2013/03ެ40023112,40828,15640,564ފައިބަރމަސްދޯނިބަނ މަށް -އޮޑިހަރ ގ
3,500144,9004,8609,760އޮޑިހަރ ގެ 12406/2013/06
13 (AGR)406-esms-

m/134/2015/1
5000128,71012,51321,223އައިސްޕްލާންޓްހިންގ މަށް 

3528154,8009,87614,676ވިޔަފާރިކ ރ މަށް  މަސްމާރ ކޭޓް އިމާރާތ14ް
15406-A/2011/03  ް800232,7607,67610,436ވިޔަފާރިކ ރ މަށ
16P-2008/P-1/16  ް1100121,9801,6663,646 ތެޔޮވިއްކ މަށ
17406-A/2013/04ެ520041,6014972,098ފައިބަރމަސްދޯނިބަނ މަށް -އޮޑިހަރ ގ
4005300157457ގ ދަނެއްއެޅ މަށް  18406/2016/05
200,1461,132,2851,332,431ޖ މ ލަ #

އިޞްލާޙ ކ ރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

އަދި  1.05ފައިސާ ހޯދ މ ގެ ކަންތައްތައް ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ ގަވާއިދ ގެ ބިމ ކ ލީގެ ގޮތ ގައި މިހާތަނަށް ނ ލިބި ހ ރި 
އިތ ރ ން ފައިސާއެއް ނ ލިބި އެއްމަސް ވެއްޖެނަމަ ލިބެންޖެހޭ މަށް ދަންނަވަމެވެ. މީގެއ ތީން ކ ރިއަށް ގެންދިގައިވާގޮތ ގެ މަ 1.07

ގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާިއ  1.05ފައިސާގެ ހިސާބެއް ތައްޔާރ ކޮށް މިގަވާއިދ ގެ 
ނަ ދ ވަސްވެފައިވާ ފައިސާ ހޯދ މ ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔ މަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ނ ލިބި ގި

މަށް ދިއ ޝަރީއަތަށް ހ ށަހަޅައިގެން ކ ރިއަށް ގެން މަތީންގައި ވާގޮތ ގެ  1.07ކަންތައްތައް ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ ގެ ގަވާއިދ ގެ 
 ވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ގެ އިދާރާއަށް ހ ށަހަޅާފައިނ ވ ން ބަރ ންގެ ވިޔަފާރިއާއި އާމްދަނީގެ މަޢ ލޫމާތ  ލިޔ މަކ ން ކައ ންސިލް މްކައ ންސިލް މެ  .4

ވަނަ  124ގެ ( ރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މ ގެ ޤާނޫނ އި ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާ) 7/2010:ޤާނޫން ނަންބަރ 
ބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ވިޔަފާރީގެ ރަކ  އިންތިޚާބ ވ މާއިއެކ  އެމެމްކައ ްނސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްބަ މަތީން ގޮތ ގެވާ މާއްދާގައި
އަދި އާމްދަނީއާއި އާްމދަނީ ލިބޭ ޮގތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގ ޅ ންތަކާބެހޭ މަޢ ލޫާމތ  ލިޔ މަކ ން ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއަށް މަޢ ލޫމާތ  

މ ން ކައ ންސިލްގެ ބަރަކ  އެ މަޢ ލޫމާތ  ލިޔ ވެސް، ކައ ންސިލްގެ އެއްވެސް މެމްހ ށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށަފއި ވީނަމަ
 ކ ރަމެވެ.ނ ވާކަން ާފހަގަށް ހ ށަހަޅާފައިއިދާރާއަ

ދިންގޮތް  ލަފާ  އިޞްލާޙ ކ ރަން 

ވަަނ  124ގެ ( ރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މ ގެ ޤާނޫނ އިދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާ) 7/2010:ޤާނޫނ  ނަްނބަރ 
ބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ވިޔަފާރީގެ ކ  އިންތިޚާބ ވ މާއިއެކ  އެ މެމްމެންބަރަމާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެ މަތީން ކައ ންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ 

މާތ  ލިޔ މަކ ން ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބެހޭ މަޢ ލޫމަޢ ލޫމާތ  އަދި އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގ ޅ ންތަކާ
 ހ ށަހެޅ މަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ފޮނ ވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހ ށަހަޅާފައިނ ވ ން މަޢ ލޫމާތާއި ރިޕޯޓްތައް  .5

 މާއްދާގައި ވަނަ 105 ( ގ2010/7ެ :ަނންބަރ ) 'ޤާނޫންއ ޞޫލ ން ހިންގ މ ގެ ރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އި'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާ
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ފޮނ ވަންޖެހޭަކމަށް ކައ ންސިލަށް އަތޮޅ  ރިޕޯޓް އަހަރީ އާމްދަނީގެ ލިބޭ ޚަރަދ ތަކާއި ކައ ންސިލްގެ ރަށ 

 މިދެންނެވި ޤާނޫނ ގައި  ،ވަނަ އަހަރ ގެ ޚަރަދ ތަކާއި ލިބ ނ  އާމްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ  2015 އިދާރާގެ  ކައ ންސިލްގެ ،ނަމަވެސް
 ކ ރެވ ނެވެ. ނ ވާކަން ފާހަގަފޮނ ވާފައި އިދާރާއަށް ކައ ންސިލްގެ އަތޮޅ ހ ވަދ އަތޮޅ  އ ތ ރ ބ ރީ ގޮތ ގެ މަތީން ވާ

އިޞްލާޙ ކ ރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 މާއްދާގައި  ވަނަ 105 ( ގ2010/7ެ :ނަްނބަރ ޤާނޫން )އ ޞޫލ ން ިހންގ މ ެގ ލާމަރ ކަޒީ ރާތައް އިދާ'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 
ކޮށްފައިވާީތ، ބަޔާން ފޮނ ވަންެޖޭހކަމަށް ކައ ންސިލަށް އަތޮޅ  ރިޕޯޓް އަހަރީ އާމްދަނީގެ ލިބޭ ޚަރަދ ތަކާއި ކައ ންސިލްގެ ރަށ 

ޕޯޓެއް އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނ އްވަމ ން ގެންދިއ މަްށ ދަށ ން ފޮނ ވަންޖެހޭ ހ ރިހާ ރިގެ މިދެންނެވި ޤާނޫނ 
 ދަންނަވަމެވެ. 

ރައްޔިތ ންނަށް މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މަށްޓަކައި ޢާއްމ ކޮށް ހ ޅ ވާލެވިފައިވާ ބައްދަލ ވ ން ބާއްވާފައިނ ވ ން  .6

 މަތީން ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތ ގެ 110ގެ ' ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މ ގެ ޤާނޫނ ރާތައް އިދާ'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 
ބްރ އަރީ ރައްޔިތ ންނަށް މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މަށްޓަކައި ރައްޔިތ ނަށް ޢާއްމ ކޮށް ހ ޅ ވާލެވިފައިވާ ބައްދަލ ވ މެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެ

ންެޖހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަިދ ފެބްރ ވަރީ މަހ  ބާއްާވ ބައްދަލ ވ މ ގައި ފާއިތ ވި އަހަރ ެގ އްވަބާއަދި ޖ ލައި މަހ  
ވާނެ ކަމަށާއި ޖ ލައި މަހ  ބާްއވާ ޢާއްމ  ބައްދަލ ވ މ ގައި ޕޯޓް ރައްޔިތ ންނަށް ހ ަށަހޅަންއޮޑިޓް ރި ،މާލީ ރިޕޯޓާއި ،އަހަރީ ރިޕޯޓާއި

ވާނެ ކަމަްށ ތ ންނަށް ހ ށަހަޅާ ޚިޔާލ  ހޯދަންކ ރިއަށް އޮތް އަހަރ ގެ މަސައްކަތ  ތާވަލާއި ބަޖެޓް ރައްޔި ކައ ންސިލްގެ އިދާރާގެ
ވަނަ އަހަރ  ފެބްރ އަރީ އަދި ޖ ލައި މަހ  މިދެންނެވި ބައްަދލ ވ ން ޤާނޫނ ގައިވާ ޮގތ ެގ  2015ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، 

ބާއްވާފައި ނ ވާީތ، ރައްޔިތ ންނަށް ޙިއްސާ ކ ރަންޖެހޭ މ ހިންމ  މަޢ ލޫމާތ  ޙިއްސާ ނ ކ ރެވި ހ ރި ކަމަށާއި އަދި އެކިއެކި  މަތީން
 ކަން ފާހަގަކ ރެވ ނެވެ.ތ ންގެ ޙިޔާލ  ހޯދިފައިނ ވާކަންކަމާ ގ ޅިގެން ރައްޔި

 އިޞްލާޙ ކ ރަން ލަފާ ދިންގޮތް 
ން މަތީ ގޮތ ގެވާ ގައިވަނަ ާމއްދާ 110ގެ ' ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މ ގެ ޤާނޫނ ރާތައް އިދާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ '

ގެ ވެސް ރައްޔިތ ންނަށް މަޢ ލޫމާތ  ދިނ ަމށްޓަކައި ރައްޔިތ ނަށް ޢާއްމ ކޮްށ ހ ޅ ވާލެވިފައިވާ ބައްދަލ ވ މެްއ ކޮންމެ އަހަރެއް
މަލ  ކ ރައްވަމ ްނ ޢަމަތީން ޮގތ ގެ ވާ ގައިމި ދެންނެވި ޤާނޫނ  ށްފައިވާީތ،މަހ  ޭބއްވ މަށް ބަޔާންކޮ ލައިފެބްރ އަރީ އަދި ޖ 

މީގެ އިތ ރ ން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަަމލީ ސިފަ އަންނަމ ންދާ ގޮތ ގެ މަޢ ލޫމާތ  މަދ ވެގެން ދެމަހ ްނ  ގެންދިއ މަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .އެއްމަހ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢާންމ ކ ރަމ ން ގެންދިޔ މަށް ދަންނަވަމެވެ
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
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