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  ވަނަ އަހަރުގެ  2016މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 އުތުރުބުރީ ފީވަކު މިލަދުންމަޑުލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި

  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް 

  ތަޢާރަފު 

ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުެރވުނު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުީރ ފީވުަކ  (އޮޑިޓް ޤާނޫނު)4/2007 މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 ،ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށްވަނަ އަހަރުގެ   2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަ ނޑައެޅުުނ އެ އިދާރާގެ ަމޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ ންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

އެހެނިހެން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި އެއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި ، ހުދޫުދގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމާއި

ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި، ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައު

ޞްލާޙު ކުރަްނ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްކޮށް، އަެކންކަމަށް ރައުޔެއްދީ އި

(ދައުލަތުގެ  2006/3އެ ކަންކަން ާޤނޫނު ނަންބަރު ވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެުވނު ކަންކަމާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަ

( މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިްލެގ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިން  ވަނަ 36ގެ  މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި  213މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖު ،ޒިންމާދާރު ވެރިާޔއަށް ހުށަހެޅުމާއެކުމާލީ  އިދާރާގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެެވ. އަދި މި ިރޯޕޓު މިނިސްޓްީރ އޮފް  ވާގޮތުގެ މަތިން އެ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި

ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ،ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައި
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އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް ތައްޔާރުކޮްށ،  2016ޑިސެމްބަރ  31ކައުންސިލްގެ 

)ގެ  3/2006އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެގ  35(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

. ނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައި ދަށުން ކައުންސިލް  ގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިާޔގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

. އެހެންކަމުން، މި އޮޑިޓް ކުރިއަްށ ގެންގޮސްފައިވާނީ ކޮމްޕްލަޔަން ްސ ނުވުމުން، މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭޮގތް ނުވެފައެވެ

. އޮޑިޓެއްގެ ގޮތު   ގައެވެ

އިސްެވރިންނާ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް  މި

. މަޝްވަރާކުރެވިަފއިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި   ހުރިހާ ބޭފުުޅންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުުކރު ދަންނަވަމެވެ
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  ލިއްޔަތު އޫ މަސް މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ 

) ގެ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގައި  88(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރަކުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަާކިއ ޓުމުމުގެކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައާިވ  10) ގެ ބާބު 2009އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (

) އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގޮތަށް ުއންސިލުގެ އިދާރާގައި އިދު ކަ(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

މްދަނީ ހޯދުމުގެ ަމަސއްކަްތ އާ އެ އިދާރާއަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ  ،ހިންގުމަށް ކުަރންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި

ނޭހެން އެ އިދާރާ ހިންގައި ރާފުނުވާއިސް ،ކުރުމާއި އިާދާރގެ ފައިސާއާއި މުދަލާއި ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ެބލެހެއްޓުމާއި ޚަރަދުކުޑަކޮށް

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގަ  ،ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާއެއްގޮތަށް ،ބެލެހެއްޓުމާއި އި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯ ޔަޤީންުކރުމާއި ،ކަންތައްތަކަށް ދާރާގެ ހިސާބުތައް ހަީޤޤަތާއި  އިކައުންސިލްގެ ،ޚަރަދުުކުރމަށް ބަޖެޓުގައި ކަ

އެކުލަވާލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް ިމ  އެ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް، އެއްގޮތަށް ޞައްޙަަކމާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު ބަލަހަްއޓައި

) ގެ  3/2006އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރ   މިލަދުންމަޑުލު އްދާގެ ދަށުންވަނަ މާ 46(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

.ކައުންސިލްގެ އިއުތުރުބުރީ ފީވަކު  ނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ   ދާރާއަށް ކަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ސިލްގެ އިދާރާ އިން ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުން 2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

ޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، އެ އިދާރާގެ މަޤަުޞދުތައް ޙާ

ނޑަ ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ެތރޭގައިތޯ ބެލުމުގެ އިތުކަ ރަށް، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ދައުލަތުެގ ( 3/2006ންބަރު އެ އިދާރާގެ ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިެހން ކަންކަން ހިންގާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަ

) އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު   އިރާތައް ލާމަރުަކީޒ ދާ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  7/2010މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

 ވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެޭކޮގތްއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި އެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރެ

އެ ކަންކަން ކަމާެބޭހ ، ބަޔާން ކުރުމާިއ، އިޞްލާހުކުަރންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަުކރެވުނު ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާ ދިނުމާއެކު

  ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.

ނުތަކާއި ގަވާއިދުަތާކިއ ރެވުނު ޤާނޫ މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީކަންކަން ހިންގުމުގައި ކުރިން ބަާޔންކު

ޖުާރއަތުތައް ފުރިހަމަކުުރްނ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ިމންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ހެކިތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އި

. މި އިޖުރާތުތަކުގެ ތެޭރގައި އެ ޤާނޫނުތަކާއި ޞަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުްނ އިވުމުގެ ފުރުޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފަ ގަވާއިދުތަކާ ،ހިމެނެއެވެ

  ހިމެނެއެވެ.

 އިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި އެ އިދާރާގެ ދަށުގަމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ އާއި ވަނަ އަހަރު  2016މިގޮތުން 

ދައުލަތުގެ އާއި ) ޤާނޫނު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ( 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ފައިސާއާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގުމުގައި 

)ހި(ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި  އަށް ންގުމުގެ ޤާނޫނު

ވާކަމަށް މި އޮފީހުްނ ށީގެންވާ ހެިކ ހޯދިފައި ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކަ

.  ޤަބޫލުކުރަމެވެ
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 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސް 

 
) ގެ  2006/3ނަންބަރު ޤާނޫނު  ) 1( އޮފީހެއްގަިއ ންމެ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ދައުލަތުގެ ކޮ 35(ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އި އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

ންވާނެ ކަމަްށ ށް ހުށަހަޅައަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ ،މާލީ ހިސާބުތަކާއި އިދާރާގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިަމނައިގެން

ސާބުތަކާއި، އިދާރާގަިއ ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހި 2016އާިދރާގެ ކައުންސިލުގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ،ވިއަސް ބަޔާންކޮށްފައި

ޖެނެރަލްއަށް އޮޑިޓަރ ، ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓު ހިމަނައިގެން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ މާއްދާގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި

 ؛ހުށަހަޅާފައިނުވުން

 

ށް ތިޖޫރީގައި ުހިރ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ނިޔަލަ 6.16) ގެ 2009ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (  ) 2(

ޗެކުކޮށް، ފައިާސ  ބުފައިސާގެ ހިސާބު ބަލައި، ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެހިސާ

އުތުރުބުރީ ީފަވުކ  ލުމިލަދުންމަޑު ވިއަސް، ގުނައި، އަދި އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު އެހިސާބު ަބލަމުން ގެންދަންވާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

  ން؛ފައި ނުވުކޮށް ވަނަ އަހަރުގެ ތިޖޫރީ ރިޯޕޓްތައް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު 2016ކައުންސިލްގެ 

 

ތުގެ އޮފީސްތަކުން ދައުލަ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  1.12 ވަނަ މާއްދާއާއި 6.25 ) ގެ 2009ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ( ) 3(

ކައި މަހަކު ެއއްފަހަުރ ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ފޮތުން ދައްކާ ބާކީ އާއި އެކައުންޓް ބާކީއަކީ ރަނގަޅު އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަ

 ރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބު ،ވިއަސް ބަޔާންކޮށްފައިތައްޔާރުކުރަންވާނެކަމަށް  ސްޓޭޓްމަންޓެއް ލިއޭަޝންރިކޮންސި

 2016މަހުން މަހަށް (ޓް ސްޓޭޓްމަން އެއްވެސް ބޭންކް އެކައުންޓެއްގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަންއެ އިދާރާގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ  އިދާރާއިން

)ވަނަ އަހަރުގެ  ؛ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން  ޖަނަވަރީ އިން ޑިސެންބަރު މަހަށް

 

) ުދވަހު ނެރެފައިވާ 2013ޑިސެމްބަރު  10( LS/CIR/2013/12-221ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  ) 4(

ޓީގައި ހުރުަމށްފަހު ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ކައުންސިލަރަކު ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭގޮތަށް ސަލާމުގެ ޗުއް 10ސަރކިއުލަރގެ 

 ންވާނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ހުށަހަޅަ އޮފީހަށް ނުކުންނަ ދުވަހު އެ ކައުންސިލަރަކު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަަބބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން

 ގެ ތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލު އު ، ލިޔުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ޑޮކިއުމަންޓް ކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވިއަސް

  ށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން؛މެއް އިދާރާއަމެންބަރުން ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު އެނގޭނެފަދަ ލިޔު 

ވަަނ  110 (ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ) 5(

މެ އަހަރެއްގެ ފެބުރުަވީރ މެއް ކޮންމާއްދާގައި ރައްިޔތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވު

 2016ލުގެ އިދާރާއިން ވަކު ކައުންސިމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީ އަދި ޖުލައި މަހު ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވިއަސް،

  އްވާފައި ނުވުން؛ ބާވަނަ އަހަރު ފެބުރުވަރީ އަދި ޖުލައި މަހުގެ ބައްދަލުވުން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ވަަނ  115 (ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ) 6(

ލު މިލަދުންމަޑު  ،ކޮށްފައި ވިއަސްމާއްދާގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާން

 މި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައިނުވުން؛ އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން
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ވަނަ  124 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ) 7(

ސާ އާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު ންތިޚާބުވުމާއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އި

) ލިޔުމަކު ން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަދި އާމްދަނީ އާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު (މާލީ ބަޔާން

ބަރަކު އިސްވެ ބަޔާންކުރެުވުނ އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް މެންމިލަދުންމަޑުލު ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވިއަސް، 

  ން؛ގަވާއިދުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވު 

  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް 

  މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، 

) އަށް 4ން () އ1ިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާުކރެވުނު އަސާސްގެ ނަންބަރު ((ހ) ޤާނޫނާއި 

ނޑުގޮތެއްގައި، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތާށް ފިޔަވައި މާލީ ކަނަްކން  ލްގެ އިދާރާގެވަކު ަކއުންސިމައިގަ

) އާއި، ދައުލަތުގެ މާ  2006/3ނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހިންގައި ބަލަހައްޓާފައިވަ  ލިއްޔަތުގެ ގަވާިއާދ (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

  އެއްގޮތަށް ކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.

 

 ) އަށް 7) އިން (5ނަންބަރު ( (ށ) އަދި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ެދކޭގޮތް ބިނާކުެރވުނު އަސާސްގެ

ނޑުގޮތެއްގައި އެ ކައުންސިލް  2010/7ނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢަމަލުކޮށްފައިވަ ގެ އިދާރާއިންބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި، މައިގަ

  ހުން ދެކެމެވެ.(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޟޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް މިއޮފީ

  

  އި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް އޮޑިޓްގަ 

  ނުވުން  ހުށަހަޅާފައި  ރޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ ބަޔާންތައް  . 1

ިމ އޮފީހެއްގައި  ގައި ދައުލަތުގެ ކޮންމެ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  35ގެ ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 2006/3 ނަންބަރު  ޤާނޫނު

ނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ެވރިާޔ، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި   މާއްދާގައި ބަޔާނުްކާރ އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

 ށް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް މާލީ ހިސާބުތަކާއި އިދާރާގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓު ހިަމނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

މާލީ ހިސާުބ  އަދި ރަށު ކައުންސިލުތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން. ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

) 2016އޮގަސްޓް  D2/CIR/2016/9 )29-13 ތައްޔާރުުކރަންޖެހޭ ގޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ގެ ނަންބަރު

ނޑައަޅައި އާންމުކޮށްފައެވެ.މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރގަ   އި ވަނީ ކަ

 2016ގޮތުގެ ބަޔާނާއި،  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަުދކުރި 2016ނަމަވެސް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ 

 ދައުލަތުގެ ( 2006/3ބަރު ވަނަ އަހަރު އެއިދާރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮްށ، ޤާނޫނު ނަން

ޓް ކުރުމަށްޓަކަިއ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެމާއްދާގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި، އޮޑި) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  35ގެ ) މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

ޑިސެންބަުރ  31ދާރާގެ އިކައުންސިލް  ފީވަކު އުތުރުބުރީމިލަދުންމަޑުލު ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން  ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 .ނުވެފައެވެ އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތްވަނީ  2016
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 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ކައުންސިލްގެ  ،ށްގޮތަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ  ވަނަ 35) ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ަދއުލަތުގެ( 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއިއެކު ،އިދާރާގެ މާލީ ބަޔާންތައް

. އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީބަޔާންތައް ތައްޔާރު ުކރަ ، ރުޝާދު ދީންވީގޮތުގެ އިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ

އޮގަސްްޓ  D2/CIR/2016/9)29-13 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނެންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވާ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ނަންބަރު 

  .) ގައިވާ ނަމޫނާ (ފޯމެޓް) އާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުުކރުމަށް ދަންނަވަމެވ2016ެ

 

   ފައި ނުވުން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް  ގެތާ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފް  . 2

ޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ތި 6.16ގެ  )2009ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (

އް ވަކީން ހުރި އަދަދު) ވައްތަރެ އޭގެ ކޮންމެ ،ހިސާބު (ނަގުދު ފައިސާއިން ހުރި އަދަދާއި، ޗެކުން ހުރިވަރާއި، ބޭރު ފައިސާ ހުރިނަމަ 

އި، އަދި އޮފީުހެގ ފައިސާ ގުނަ ބަލައި، ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެރި ހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެހިސާބު ޗެކުކޮށް،

. އަދި މިމާއްދާގެ (ބ)ގައި  ޓުގަިއ، އޮފީހުގެ އިސްވެރިަޔުކ ތިޖޫރީ ރިޕޯވެރިަޔކު އެހިާސބު ބަލަމުން ގެންދަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ޕޯޓްގައިވާ އަދަދަށް ފައިސާއާިއ ސޮއިކޮށްފައި އޮތުމުގެ އިތުރަށް، ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފާއި، ތިޖޫރީ ޗެކުުކރި މުވައްޒަފު، ރި

.ފައިސާއާ އެއްފަދަތަކެތި ތިޖޫރީަގއި ހުރިކަމަށް ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަވާނެކަމަށް ބަޔާން   ކޮށްފައިވެއެވެ

ޔާންކުރެވުނު ގަވާއިދާިއ ވަނަ އަހަރުގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓްތައް އިސްވެ ބަ  2016ނަމަވެސް، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ަކއުންސިލްގެ 

  ރަމެެވ.ނުވާކަން ފާހަގަކުއެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި 

ސް ތިޖޫރީގައި ހުިރ ފައިސާ މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން، އެހެން މުވައްޒަފަކުވެމިރިޕޯޓްގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ، ތިޖޫރީއާ ހަާވލުވެ ހުންނަ 

ވާއިރު، ކައުންސިލްގެ ގުނުމާއި، ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާުބތައް އޮފީހުގެ އިސްެވރިންނަށް ވެސް އެނގިފައި އޮތުން ކަމަށް 

މެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިކޮންޓްރޯލް އެންއިދާރާއިން މި ިރޕޯޓް ގަވާއިދުން ތައްޔާރުކޮްށފައިނުވާތީ، ގަވާއިދު

  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ތަންފީޛު ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަުކަރމެވެ.

ނުކުރެވޭނަމަ   ތަންފީޛު ތުގައި ގައި ބަހައްޓާ ފައިސާ އާއި ގުޅޭގޮތުން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތިޖޫރީ

ހަގަނުކުރެވި ިގަނ އަމިއްލަ މަންފާއަށް ފައިސާ ބޭނުން ކުރުމަށް މަގުފަހިވުމުގެ އިތުރުން ތިޖޫރީން ފައިސާ މަދުވިޔަސް އެކަން ފާ

  ވެ.ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާައށް މާލީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުމަކީ އަެކށީގެންވާ ކަމެކެ

 ލަފާ ދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ން ކައުންސިލްގެ އާިދާރގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯެޓއް ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތި 6.22 ގެ) (R-20/2017 ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

. އަދި އެ ުކރި ފަާރތާއި، ަފރާތާއި، ޗެކް ރިޕޯޓްތަކުަގއި ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ުކރި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ތައްޔާރުކުރުަމށް ދަންނަވަމެވެ

 އަދި ހުއްދަ ދެއްވާ ވެރިއެއްގެ ސޮއި ގަވާއިދުން ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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  ރިކޮންސައިލްކޮށްފައި ނުވުން ތައް ބޭންކް އެކައުންޓް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  . 3

ފީސްތަކުން ކޮންމެ އޮދައުލަތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  1.12 ވަނަ މާއްދާއާއި 6.25 ގެ) 2009ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (

ހަކު އެއްފަހަރު މަހެއް ނިމުމުން ފޮތުން ދައްކާ ބާކީ އާއި އެކައުންޓް ބާކީއަކީ ރަނގަުޅ އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މަ

.  ރިކޮންސިލިއަޭޝން   ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްޔާރުކުަރންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ސެންބަރު މަހުގެ ވަނަ އަހަރުެގ ޖަނަވަރީ އިން ޑި 0162އިދާރާއިން  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ ،ނަމަވެސް

 ރެވުނެވެ.ލްކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުއިމަހުން މަހަށް ރިކޮންސައެކައުންޓެއް އެއްވެސް ބޭންކް އެ އިދާރާގެ  ،ނިޔަލަށް

އި އެކައުންޓްގައިވާ އަދަދުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ވާގޮތަށް ރޮިކންސިލިއޭޝަން ހަދަމުން ނުދާނަމަ ފޮތުން ދައްކާ ބާކީ އާ

  ދެނެނުގެނެވުމާއި ފައިސާއަށް ވާނުވާނޭނގި ގެއްލުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވާނެއެވެ. ހުރިކަމުގައި ވިއަސް،ތަފާތު 

  ންގޮތް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދި 

ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން  ފައިވާ ގޮތަށްވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށް R-20( 5.16/2017(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ށްޓަކައި ކޮންމެ މަހަުކ އެކައުންޓުން ދައްކާ ބާކީއާއި އޮފީހުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ބާކީއަކީ ރަނަގޅު ހިސާބުތަކެއްކަން ދެނެގަތުމަ

  ންނަވަމެވެ.ދައްފަހަރު ބޭންްކ ސްޓޭޓްމަންޓެއް ގެނުވައި ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެ

  ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވުން  . 4

ދުވަހު ނެރެފައިވާ  )2013ސެމްބަރު ޑި  LS/CIR/2013/12 )10-221ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

ޓީގައި ހުރުމަށްަފުހ ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ކައުންސިލަރަކު ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭގޮތަށް ސަލާމުގެ ޗުއް 10ސަރކިއުލަރގެ 

 އަދި ކަމާއި  ންވާނެހުށަހަޅަ ލިޔުމުން  ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ހުރި ޗުއްޓީގައި ސަލާމުގެ ކައުންސިލަރަކު އެ ދުވަހު ންނައޮފީހަށް ނުކު

  ރާގައި ޑޮކިއުމަންޓް ކުަރންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.އިދާ ކައުންސިލްގެ އެލިޔުން

ފަދަ ލިޔުމެއް އިދާރާއަށް ސަބަބު އެނގޭ ގައި ހިރިމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކަުއންސިލުގެ މެންބަރުން ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ،ނަމަވެސް

. އަދި އޮޑިޓުގައި ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ހުށަހަ ކައުންސިލް  2ންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލް މެންބަރު 3ޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުަރެމވެ

  ރަމެެވ.ހުށަހަޅާފައިނުވަާކން ފާހަގަކު ގެ އިދާރާއަށްސަބަބު ލިޔުމުން ކައުންސިލް ހުރި މެންބަރުގެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ 

ޒިރުނުވާ ދުވަހަކަްށ ހާކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް  ހުށަހަޅަމުން ނުދާނަމަ، ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ހުރި ޗުއްޓީގައި ސަލާމުގެ

 އެކަށީގެންވެއެވެ.ވުމީަކ މުސާރަ ދެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

) ވަނަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރެގ 2017އޮގަސްޓު  A )16/02/221/2017ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އުޞޫލު ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލަރަކު ސެޓްިފކެޓް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭގޮތަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު އޮފީހަށް  13

އެލިޔުން ކައުންސިލުގައި  ހުށަހެޅުމަށާއި، ޔުމުން ކޮށް ލިނުކުންނަ ދުވަހު އެ ކައުންސިލަރަކު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާން

. އަދި އެ ސަރކިއުލަރގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަހަރީ ޗުއްޓީ ދޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ  4ޑޮކިއުމަންޓު ކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ

  ވެ.ދީފައިވާކަން އެނގޭނޭފަދަ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮްށ ޙަވާލުކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެ
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  ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިނުވުން  . 5

) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނަ މާއްދާ ގައިވާ ވަ 110ގެ  (ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަން ރައްޔިތުންނަށް މަގޮތުގެ މަތި 

. އަދި ފެބުރުަވރީ މަހު ބާއްވާ ބަ އްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވި އަހަރުެގ ފެބުރުވަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ޖުލައި މަހު ބާއް ،ޕޯޓާއި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށާއިއަހަރީ ރިޕޯޓާިއ، މާލީ ރި

ދަންވާނެ ކަމަްށ ހޯކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅާ ޚިޔާލު 

. އަދި ރައް ޓުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް  ދުަވސް ުކރިން އެ ރިޕޯޓްތަކާއި ޕްލޭނާއި ބަޖެ 7ިޔތުންނާއި ބައްދަލުވުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

އް މަހު ކައުންސިލުްނ ހާމަުކރުމަށާއި، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން ދެ މަހުން އެ 

  ނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.އާންމުކޮށް ހާަމުކރުމަށްވެސް އެ ޤާ

ލައި މަހު އިސްެވ ޖުވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ އަދި  2016ނަމަވެސް، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފިވަކު ަކއުންސިލުގެ އިދާރާއިން 

ހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ޖެ ބަޔާންކުރެވުނު ބައްދަލުވުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބާއްވާފައި ނުވާތީ، ރައްޔިތުންނަށް ޙިއްސާ ކުރަން

  ގަކުެރވުނުވެ.ނުވާކަން ފާހަ ފައިޙިއްސާ ނުކުރެިވ ހުރި ކަމަށާއި އަދި އެކިއެކި ަކންކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލު ހޯދި

މަޝްވަރާ އްޔިތުންނާއި ރަށުގެ ރައްޔިުތންނަށް މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށްފައި ނުވުމަކީ ަރށުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަާކ ގުޅޭ ގޮތުން ރަ

.   ކޮށްގެން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމުނުގައި ހުރަސްތަކާިއ ކުރިމަިތވެދާނެ ކަެމކެވެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

) ގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ  110(ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ލުން އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ ން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަގޮތުގެ މަތި 

މަހުން އެއްމަހު ކައުންސިލްގެ  މުއްދަތުގައި ބޭއްވުމަށާއި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން ދެ

.އި  ދާރާއިން އާންމުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ

  ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތައް ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ބާއްވާފައި ނުވުން  . 6

) ގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގަިއ  115(ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

  ވެ.ތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެކޮންމެ ހަފް

ދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ބައް 50ވަނަ އަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ  2016ނަމަވެސް، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން 

  ހަގަކުރަމެވެ.ފާބައްދަލުވުންކަން  24ބާއްވާފައިވަނީ 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

) ގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގަިއާވ  115(ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ދެން  ކޮންމެ ބައްގޮތުގެ މަތީން، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށާއި 

  ސޮއިކުރައްވަުމން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ،ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށް



ޖެއޮޑިޓަރ ެޖނެަރލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިްނގ، އަީމރު އަޙްމަުދ މަގު، މާެލ، ދިެވހިރާއް   
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  ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން  . 7

) ގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގައި  124(ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޟޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ތު އަދި އާމްދަނީ އާއި ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިޙާބުވުމާއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާ އާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާ 

ދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަްށ ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އި(މާލީ ބަޔާން) ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  އާމްދަނީ ލިބޭ

  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޢުލޫމާތު އިދުގައިވާ މަމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުުބރީ ފީވަކު ަކއުންސިލުގެ އެއްވެސް މެންބަރުަކ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގަވާ، ނަމަވެސް

.ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަ  މެވެ

 ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެޭހ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ފައިސާ އާއި ވިޔަފާރިގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އާމްދަނީ އާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި

ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ (ދި 2010/7ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނު ނަންބަުރ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

) ގެ  ހަތު ފުށުއަރާ ހާލަތްތަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މެންބަރުންގެ މަސްލަ 126ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

 ދެނެގަތުމަށް ދަތިވާނެއެވެ.

ގޮތް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިން 

) ގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގަިއާވ  124(ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިޙާބު ވުމާއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ވިޔަފާ

  ށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ހުނީއާއި ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އާމްދަ

  އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންތައް 

ށްފައި ނުވުން ކޮ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ބޭންކް  ފައިސާ އަނބުރާ ޕަބްލިކް  ފައިވާ އަހަރު ބަޖެޓް އެޑްވާންސްގެ ތެރެއިން ބާކީވެ ވަނަ  2016 . 8

) ގައި 2016ސެންބަރު ޑި D2/CIR/2016/14  )19-13ނަންބަރު ސަރކިއުލަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 

ގޮތުގައި އެއެްވްސ ކީގެ ބާން ބަޖެޓް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫުކރާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވި އެ މިނިސްޓްރީ

 އެކައުންޓަށް  ބޭންކް ގެ ތު ކައުންސިލްގެ ރިޒާރވް އަށް ޖަމާކުރުމަށް ފަހު ބާކީ އަނބުރާ ދައުލަ %5ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ އެ ފައިސާއެއްގެ 

  .އަންގާފައިވެއެވެ ޖަމާކުރުމަށް

 ފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްގެ އިދާރާއަށް ބަޖެޓް އުތުރުބުރީ ފީވަކު ަކއުންސިލު މިލަދުންމަޑުލުނަމަވެސް،  

ވަދިހަ ހަތް ާހްސ (ނު 97,563 ބާކީ ގެ ގޮތުގައި ހުރިކަމަސް ެއއިދާރާގެ ެރކޯޑުތަކުން ދައްކާ ުޖްމލަ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2016

  ެވ.ކަން ފާހަގަުކރަމެރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮްށފައި ނުވާ ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް)

މަށް ފުރުޞަުތ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ބާކީ ޖަމާނުކޮށް ހުރުމުން އެފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރު

 ހުޅުވިގެންދެއެވެ.
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