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  ަވަނ ައަހުރގެ  2015 ގެ ާރ އިދާ  ަކުއްނސިލްގެ  ުހަވުދައޮތޅު ުއުތުރުބރީ ައޮތޅު 

  ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ްނސް ޮކމްޕަްލޔަ 

 ތަޢާރަފު  ހ.

 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު(އޮޑިޓް ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  2007/4މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަެޖޓާ  2015 ކައުންސިލް އިދާރާގެ

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި  ،އެއްގޮތަށް އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި،   އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ވާއިދާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ ،ންގާ ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއިމާލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހި 

މާލީ ކަންކަމާއި  ޤާނޫނާއި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

 މަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްކޮށް، އެކަމަށް ރައުޔެއްދީ،ތަކަށް އަގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދު

އެ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިޞްލާޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ  213 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ،އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާއެކު

. އަދި މި ރިޕޯޓު މި ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމެވެ

 ށް ފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ހުށަހަޅައި، ރައްޔިތުންނަ ޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް

www.audit.gov.mv .   ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ

، އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް 2015ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ 

)ގެ  3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ،މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީއޮޑިޓް ކުރުމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ  35(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

. ނަމަވެސް، މާލީ ބަޔާންތައް(ހ)ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެ ހުށަހަޅާަފިއ  ކެވެ

. މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ  ،ނުވުމުން  ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ

  މި އޮޑިޓް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ،އެހެންކަމުން

މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މި އިސްވެރިންނާ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

  އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
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 މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ށ.
 

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

ާސ ބެލެހެއްޓުމުެގ ލިބޭ ފައިސާ އާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައި މާއްދާގައި ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް

(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ 3/2006 ންކޮށްފައި ވުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ބަޔާ

) އިން ބާރު ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ދައުލަތު ގެ މާލިއްޔަތުެގ ޤާނޫނު

އިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ މާއި، ޚަރަދު ކޮށްފަމާލީ ކަންތައްތައް ހިންގު ގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލް އިދާރާގެގަވާއިދާ އެއް

ނޑައެޅިފަިއާވ މަޤުޞަދުތައް ޙާސިލްވާ ގޮތަށް، ބަ ސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، އެ ކައުން ޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ޔަގީންކުރުމާއި ކައުން ލްގެ ހިސާބުތައް ހަޤީޤަތާ ސިކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ންތައް އެކުލަވާލައި އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީ ބަޔާމާއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކައެ

) 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ދާގެ ވަނަ މާއް 46ގެ  (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެ އަތޮޅު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަށުން    .ރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކަ

  

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނ. 
 

 ކައުންސިލުން އަހަރަށް އެ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ވަނަ  2015އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

ނޑައެޅިފަ ،ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް އިވާ ކަންތައްތަކަށް، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯއާއި  ރިތަކާިއ  ދަށުގައިވާ ވިޔަފާކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާގެބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

) އާއި (ދައުލަތުގެ މާލިއް 2006/3ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޔަތުގެ ޤާނޫނު

ލުން ރުކަޒީ އުޞޫދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި

ތަކާއި ގަވާއިދުތަކަްށ  ޤާނޫނު މާލީ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން އާއި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ )ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

އްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާ މަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ރައުޔެއްދިނުމާއި، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަ އަ

.ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައު އެ ކަންކަން ކަމާ، ދިނުމާއެކު  މެވެ

 

ޤާނޫނުތަކާއި ނު ކުރިން ބަޔާންކުރެވު  މާލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، އިދާރާގެ ކައުންސިލް ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި

 ޖްރާއާތު ރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިފުމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ހެކިތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް

. މި އިޖް ފު މަލުކޮށްފައި ވުމުގެ ފުރުސަުތ އަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށް އެ ޤާނޫނުތަ  ތުތަކުގެ ތެރޭގައިއަރާރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ

  އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

  

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ  2015އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު މިގޮތުން 

މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި  އެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ،އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް



ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ، މަގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިލްޑިންގ، ޣާޒީ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ  
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ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ، ތެރޭގައިތޯއާއިކަ

ގުމުގެ ޤާނޫނު ައދި ޤާނޫނާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން

މިންވަރާމެދު ކުރެވިފައިވާ  މަލުއަމާލީ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް  ކައުންސިލް އިދާރާގެ

.  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހޯދިފައިވާކަމަށް މި އޮފީހުން ަޤބޫލުކުރަމެވެ

  

  ބިނާކުރެވުނު އަސާސް  ވޭ ރައުޔު ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެ ނާއި ގަވާއިދަށް ޤާނޫ ރ. 

  

)ގެ  3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ) 1( ޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަ  35(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ، ދީ ކޮންމެ މީލާ ގޮތުން، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

އިދާރާގައި ހިނގި  ދާގައި ބަޔާންކުރާ މާލީ ހިސާބުތަކާއިއަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މާއް

ހަޅަން ވާނެއެވެ. ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަ

ސާބުތަކާއި، ހި ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ  2015ގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނަމަވެސް، 

އްދާގައި ބުނާ އިދާރާގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ މާ

 މުއްދަތުގައި، އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން.

) ގެ  3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ) 2(  އޮްފ މިނިސްޓްރީ ނަ މާއްދާ އާއިވަ 13(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

) 2012ނޮވެމްބަރު  08( 8/2012ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 

) އަ  " "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ ށް ފޮނުވުމާއިގުޅޭ

ތަކުގެ ފައިސާތަކުެގ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތުގެ މަތީން 

ހަތްލައްކަ ( -/750,974ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2015ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ގޮތުގައި 

) ރުފިޔާ  ގައިާވ އިދުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާފަންސާސްހާްސ ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރެއް

އެކައުންޓަށް  ގޮތުގެމަތިން އެ މުއައްސަސާތަކުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް ބޭންކް

 .ނިޔަލަށް ބަހައްޓާފައި ހުރުން  ގެ 2016އޭޕްރިލް 24 ޖަމާނުކޮށް 

 

ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށް އަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އަތޮޅުގޭގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ) 3(

ވަނަ އަހަުރ  2015ދޫކުރުމުގައި ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް ގެންގުޅެފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން 

ތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ހޯދުމަށާއި އަދި ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ ފަރާތް ކުއްޔަށްހިފި ކޮޓަރިތައް 

ށް ފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއައިވާ ފައިސާ އާއި ބިލް ކުރުމަށް ތުގައި މުޅި އަހަރު ލިބިފައިދަރާއަށް އާމްދަނީގެ ގޮ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ  2015ނުވާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ހޯދުމަށް އެދުމުން، ލިބިފައި

ގުޅެފައިވާ ފޮތް ގެއްލިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގެން

ދީފައިވާތީ، ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ބިލް ކުރެވިފައިވާކަމާއި އަދި ތައްޔާރުކުރެވިފައިާވ 

  ބިލްތަކުގައިވަނީ ސަޢްޙަ އަދަދެއްކަން ޔަޤީން ކުރެވެންނެތުން.



ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ، މަގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިލްޑިްނގ، ޣާޒީ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ  
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ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ހިންގުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  ) 4(

ދާގެ (ރ) ) ވަނަ މާއ3ްގެ (ވަނަ ދުވަހު ޝާއިޢުކުރައްވާފައިވާ އުޞޫލު  2015ސެޕްޓެމްބަރު  17ގެޒެޓްގައި 

ތިބެވޭނެ ތަކުގައި ނު ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނޫނީ އެހެން ކަމަކަށްޓަކައިވެސް ދިރިއުޅުމުގެ އުޞޫލުން އަތޮޅު ގެ

ންދިޔަ ނަމަވެސް، މިދެންނެވި އުޞޫލާއި ޙިލާފަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ލިބެމުން ގެވާއިރު  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

 .ންގޮސްފައިވުންދިރިއުޅެމުން ގެ އަތޮޅު ގޭ ގައި މެމްބަރުން  4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު 

ންވާ ތަކެތީގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެއްފަހަރާ ގަންނަން ބޭނު  8.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ) 5(

ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ  25,000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  1,000/-އަގު 

ން ގެ ތެރެއިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ތިންފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު، އެފަރާތްތަކު 

އްފަރާތަށް ވުރެން އެޕެޓްރޯލްގެ ވިޔަފާރި  ،ވީނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކުން ތަކެތި ހޯދުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ންދާ އޯކިޑް ލޯންޗަްށ ގިނަ ފަރާތުން ކުރަމުންދާއިރު، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމު

ންލައްކަ ދެހާްސ (ތި  -/302,974 މުޅި އަހަރުކޮށް އެފަރާތުން އެއްފަރާތުން އަގު ބެލުމަށްފަުހ ތަކުރާރު

) ރުފިޔާ  ނެފައިވުން.ޕެޓްރޯލް ގަ ނުވަސަތޭކަ ހައްދިހަ ހަތަރެއް

އި އެހެން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާ ) 6(

ލައްކަ ހައްދިހަ (އެއް -/175,198) ގެ ތެރެއިން 2މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުވާ ފައިސާ (ޚަރަދު އެކައުންޓް 

) ރުފިޔާ ގެ ހުއްދަނެތި ކުރިން އެ މުއައްސަސާތަކު ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ،ފަސްހާސް އެްއސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށެއް

ނބުރާ އަ ގެ ނިޔަލަށް 2015ޑިސެމްބަރ  31 އިސާކޮށް، މި ފަކަށް ޚަރަދުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުންތަ 

 .ރައްދުނުކޮށް ހުރުންއެފަރާތްތަކަށް 

އްޖޭގައި ކުރާ ރާ  ވަނަ މާއްދާގައި 5.16އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުގެ  5ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  ) 7(

" ދަތުރު ނިންމާފައި އަންނަތާ ސަރު ކާރު ބަންދުނޫން ދަތުރާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރުގެ "ދަތުރު ރިޕޯޓް

އި ބޭއްވި ދެކުނު ފުވައްމުލަކުގަގެ ތެރޭގައި އެ އޮފީހަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ދުވަހު 3

ދަތުރު  ތުރަށް ފަހުދައިދާރާތަކުގެ ބައްދަލުވުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ހަތަރު އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްގެ 

ވާލުކޮށްފައިާވ ހަހުށަހަޅާފައި ނެތުމާއި އަދި މިދަތުރުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނާއި  ރިޕޯޓް

) ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  -/30,980 ) ރަހާސް ތިން (އަށާ -/18,340(ތިރީހާސް ނުވަސަތޭކަ އައްޑިހަ ސަތޭކަ ސާޅިސް

 ނގެން ނެތުން.އެގޮތުގެ ތަފްޞީލް ލިޔުމުން  ރުފިޔާ ޚަރަދުވި

ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  163ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  ) 8(

ނިންމެން ނެތް ނުވަތަ އެއިދާރާގެ ގޮތުން އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ، ރަސްމީގަޑީގައި އެކަނި ކޮށްގެން 

ފަރާތުން އަންގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ މަސައްކަތަކަށްވާން ޖެހުނު ނަމަވެސް ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން  2015ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނޭވީގެ މަޤާމް އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަށް 

 -/44,878މަހުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ގޭގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްގެން އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ ޑިސެމްބަރ 



ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ، މަގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިލްޑިންގ، ޣާޒީ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ  
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ސިވިލް ސާރވިސްެގ (ސާޅީސް ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށެއް) ރުފިޔާ ދީފައިވާއިރު ދިވެހި 

 .ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދީފައިވާ ފައިސާއެއްކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދުން

ވަތަ ހަދިޔާގެ ވަނަ މާއްދާގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ގަންނަ ނު 7.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ) 9(

ވީނަމަވެސް، އޮޑިޓް  ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހާ ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި 

ތުމާއި، މުދަލުެގ ނެމްތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައި ކުރުމަށް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ގިނަ އައިޓަ

 އަގު އަދި މުދާ ހުރި ތަން ގަވާއިދުން ލިޔެ ބަލަހައްޓަފައި ނުވުން.

'ގެ  ) 10( ދާގައި ރަށުގެ ވަނަ މާއް 92'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

އް) އަހަރުގެ، އިދާރީ (ފަހެ 5ދާއިރާގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް މަދުވެގެން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށާއި އިދާރީ 

ލައި ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާ

އާންމުކޮށްފައި  ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭެނއް ތައްޔާރުކޮށް  ،ނަމަވެސްޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީއާންމުކުރަން

 ނުވުން.

އްދާގައި ވަނަ މާ 124ގެ  'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު' ) 11(

ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު  މެންބަރަކު އިންތިޚާބުވުމާއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ ލި މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި އޭނާގެ އާމްދަނީއާއި އާ 

 އަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން.އިދާރާ

'ގެ  ) 12( ދާގައި ވަނަ މާއް 78'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅައި ފީނެ ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޙިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ގުމުގެ ބާރު  ހޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަ

ނޑައަޅަން ވާނީ އެތަނެއްގެ ރައްޔި މަޝްވަރާ  ތުންނާއިކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެން ވާކަމާއި، މިގޮތުން ނެގޭ ފީ ކަ

 ންސް ކާޑުއިދާރާއިން ލައިސަ ކައުންސިލްގެ ،ނަމަވެސްބަޔާންކޮށްފައި ވީ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ޤާނޫނުގައި 

ސްޓިކަރ ފީ  އަދި ރޯޑް ވޯދިނަސް ހަދައިދިނުމުގެ އަގުގެ ފީ ގެ ގޮތުގައި ސާރވިސްޗާޖެއް ނަގަމުން ދިއުމާއި

ނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްފައި ނު .ނަގަމުން ގެންގޮސްފައިވާ އިރު، ފީ ކަ  ވުން

ދާ ގައިާވ ވަނަ މާއް 110ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  ) 13(

ފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވި 

 ޔެކިޔުންތައް ލިހިއްސާކުރަންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނާއި  ވައިކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބައް

 އްސާކޮށްފައި ނުވުން.ހި
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17 ގެ 6   ަސފުޙާ

 އި ގަވާއިދަށް  ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެވޭ ރައުޔު ޤާނޫނާ ބ. 
 

) އަށް 9) އިން (1(ހ) ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސްގެ ނަމްބަރު (

ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި ޑިސެމްބަރު  31ކައުންސިލް އިދާރާގެ  އަތޮޅު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ،މައިގަ

އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ  2015

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ، ތަށްއެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮ ،އެއްގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ) އާއި  2006/3ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ  ،(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

.ކައުންސިލްގެ މާލީ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަމަ  ށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ

ނޑުގޮތެއްގައި އެ ކައުންސިލުްނ  ،) އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައ13ި) އިން (10(ށ) އަދި ނަމްބަރު ( މައިގަ

)  2010/7ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

.އާ   އި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ

  
  ގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް ޓް އޮޑި ޅ. 

 

  ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން  . 1

)( 3/2006ނަންބަރު: ޤާނޫނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން،  ގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 35 ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

ނޑަގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެދައުލަތު އަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭާތ އްގައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

 ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އިދާރާގައި ހިނގި ތިން

. ށްރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ ރީހިމަނައިގެން، އަހަ   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އިދާރާގައި  2015 އިންރާ ކައުންސިލްގެ އިދާ އަތޮޅު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނަމަވެސް، 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށް، ރިޕޯޓެއް  ރީހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަ

.   ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

ކައުންސިލްެގ  އަތޮޅު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ،ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ

  މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ 2015ޑިސެންބަރު  31ގެ ރާއިދާ

 ޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް އި 

، މާލީ ބަޔާންތައް ކައުންސިލްގެ ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 35 ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު 

ރިޕޯޓާއެކު، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އަހަރީ 

. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް  ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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17 ގެ 7   ަސފުޙާ

 އޯގަސްޓް  D2/CIR/2016/9  )29-13ޔަތާ ބެހޭ ނަންބަރު: ތައްޔާރުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދުދީ ނެރެފައިވާ މާލިއް

.ތައްޔާރުކު)ގެ ސަރކިއުލަރ ގައި ވާ ނަމޫނާ (ފޯމެޓް)އާ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް 2016   ރުމަށް ދަންނަވަމެވެ

  އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވުން ޕަބްލިކް ބޭންކް ފައިސާ  މުއައްސަސާތަކުގެ  ދައުލަތުގެ ކައުންސިލުން ބަލައިގަނެފައިވާ  . 2

) ގެ ޔަތުގެ ޤާނޫނު(ދައުލަތުގެ މާލިއް 3/2006ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

. އަދި 13  އެންޑް ފް ފިނޭންސްއޮމިނިސްޓްރީ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެވެ

 ފައިާސ ) "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނ2012ަނޮވެމްބަރު  08( 8/2012ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 

" ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތުގެ މަތީން އެ ސަރކިއުލަރ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ފޮނުވުމާއިގުޅޭ

ނީ ފައިސާ ދައުލަތުެގ ލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނޫނު ތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާ

.ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް އަންގަވާފައި    ވެއެވެ

 2015އިން ރާ ކައުންސިލްގެ އިދާ އަތޮޅު  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ނަމުގައި 

.އޭ ގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭ  ،ފައިސާވަނަ އަހަރުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް، ންކް އެމް.އެމް

.އެލް ގއ. ވިލިނގިލީ ބްރާންޗުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭންކް  .އެމް ) 2(އާމްދަނީ އެކައުންޓް އެކައުންޓް ބީ

. ބަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަގައި  ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޕަބްލިކް  2016އޭޕްރިލް 24  މިގޮތުން ކުރެވުނެވެ

) ރުފިޔާ އަތޮ(ހަތްލައްކަ ފަންސާސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތް  -/750,974 ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ުޅ ދިހަ ހަތަރެއް

ނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ އެއްގަމު އުޅަނުދ  . މީގެ ތެރޭގައި މައިގަ ކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓާފައި ވެއެވެ

ލް  ޖަމާނުކޮށް ހުރިފައިސާގެ ތަފްޞީދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ޖޫރީމަނާ ފައިސާއެވެ. މިގޮތުން 

.   ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

  ފައިސާގެ ތަފްސީލް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ހުރި  :1ތާވާލް 

  ފައިސާ   ފްސީލް ތަ 
 87,674 މަސްވެރިކަން ކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ

 32,560  ސާރވޭ ކުރުމުގެ ފީ
 20,435 ޑްރައިވުން ޓެސްޓުގައި ބައިވެރި ވުމަށް ދައްކާ ފީ 

 132,310 ޑްރައިވިން ލައިސެންސް ދޫކުރުމުގެ ފީ
 45,912  މޮޓޯ ވެހިކަލް ފީ 

 17,352 ލައިސެންސް ފީއެހެނިހެން ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި
ނޑު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާ ކުރުމުގެ ފީ  2,890 އެއްގަމާއި ކަ
 51,500 ފަޅު ރަށްރަށާއި ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާ
 54,590 މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރިއާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ ފައިސާ

.ޓީ .އެސް  160,672  ޖީ
 6,000 ކުންފުނި ތަކުގެ އަހަރީ ފީ
 139,150 ޓްރެފިކް ވައިލޭޝަން ފީ 

 750,974  ޖުމްލަ 



ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ، މަގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިލްޑިންގ، ޣާޒީ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ  
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  ދިންގޮތް  ލަފާ  އިޞްލާޙުކުރަން 

) ލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު (ދައުލަތުގެ މާ 3/2006ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު (ހ) 
އަށް އޮތްތާގައި އާމްދަނީ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައިވާތީ، ކުރި 13ގެ 

ޯލްޑިވްސް މ ނީ ފައިސާމްދަފައިސާގެ ގޮތުގައި އެކިއެކި އޮފީސްތަކުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަ އާ
.ކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނައޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި   ވަމެވެ

) 2012 ނޮވެމްބަރު 08( 8/2012މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ (ނ)  

" ގައި ފައިސާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ފޮނުވު"ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ  މާއިގުޅޭ

 ލްގެ އިދާރާއިން ނޫނު ތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާ  ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތުގެ މަތީން އެ

. ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުފައިސާ ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް އުލަތުގެ އާމްދަނީ ބަލައިގަންނަ ދަ     މަށް ދަންނަވަމެވެ

 ލް ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓާފައިނުވުން ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީ  ހިފާ  ޔަށް އަތޮޅުގޭގެ ކޮޓަރިތައް ކުއް  . 3

ހަރުދަނާ އްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ތައް ކު އަތޮޅުގޭގެ ކޮޓަރި ހޯދުމަށް  އަށް އާމްދަނީރާކައުންސިލްގެ އިދާ އަތޮޅު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

.ކު ލުތަކެއް ގެންގުޅެފައި ނުވާކަން ފާހަގައުޞޫ   ރެވުނެވެ

ންސިލްގެ އިދާރާއިން ށް ކައުކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަ ތައް ނަ އަހަރު އަތޮޅުގޭގެ ކޮޓަރިވަ 2015

ފާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ތައްޔާރުކޮށް ގެންގުޅެ، މިފޮތުގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލައިގެން އަތޮޅު ގޭ ކުއްޔަށް ހިފޮތެއް 

. އަދި ތު މިފޮތުން ނަބިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި  ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުން  ގަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ

ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ހިާފ ޅާ ގޮތަށް އެސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަން މައުލޫމާތު ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށް ކައު ކޮޓަރި ދޫކުރުމުގެ ކުރިން

  ފަރާތާއި ހަވާލު ކުރެއެވެ.

ކުއްޔަށް  ޓަރިތައްދަދު ހޯދުމަށާއި އަދި ކޮކުއްޔަށް ހިފިފަރާތް ތަކުގެ ޖުމްލަ އަ ވަނަ އަހަރު ކޮޓަރިތައް  2015ތުން އެގޮ

ރުމަށް ފަހު ކައުންސިލްގެ ަފއިސާ އާއި ބިލް ކު ލިބިފައިވާ މުޅި އަހަރު ގޮތުގައި ގެލްގެ އިދަރާއަށް އާމްދަނީސިން ދޫކޮށްގެން ކައު

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ  ތައް ތެރޭގައި ކޮޓަރިވަނަ އަހަރުގެ  2015ލް ހޯދުމަށް އެދުމުން، ށް ލިބިފައި ނުވާ ފައިސާގެ ތަފްޞީއިދާރާއަ

.ގުޅެފައިވާ ފޮތް ގެއްލިފައިވާކަގެން ސިލްގެ އިދާރާއިންންފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށް ކައު  މަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ

ފޮތުގައި ޕޯޓްގައި، އެ އެރިމިފޮތް ގެއްލިގެން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަހުގީގު 

 ގެންގޮސްފައި ންކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ލިޔަމު ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮޓަރިތައް  2015އޯގަސްޓް  6

ނގަޅަށް ވެސް ރަތައް  ބިލްއަހަރު ތެރޭގައި ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަދާފައިވާ ނުވާކަމަށާއި އަދި 

.ބެލެހެއްޓިފަ    އި ނުވާކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ

 ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  ދާރާއަށް އަތޮޅު ގޭގެ ކޮޓަރިތައްވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އި 2015މީގެ އިތުރުން 

މި ހިާސުބ  ،ނަމަވެސްހާމަ ކުރައްވާފައި ވީ ރުފިޔާ )ސް(ސާޅީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސައުވީ -/40,424އިން ކަމަށް އެ އިދާރާ 

.  ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ޝީޓުތަކަށް ފުރިހަމަކުން ތަހަދާފައިވަނީ އަތޮޅު ގޭގެ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތް ބިނާކޮށްގެން ނެވެ

ވަނަ އަހަރު ނުލިބި ހުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެ އިދާރާގެ ހިސާބު ތަކުގައި  2015ސިލްގެ އިދާރާއިން ންއެހެންކަމުން ކައު



ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ، މަގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިލްޑިންގ، ޣާޒީ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ  
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. ސަޢްޙަ އަދަދެއް އަކީ ) ރުފިޔާސް(ސާޅީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސައުވީ -/40,424ހިމަނާފައިވާ   ކަމަށް ބެލެވޭކަށް ނެތެވެ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ކޮންކޮން ފަރާތަކަށް ކަމާއި، ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު  އަދި

 ން ވިފައިވާ ބިލްތަކުގައިވަނީ ސަޢްޙަ އަދަެދއްކަން ޔަޤީ މާއި އަދި ތައްޔާރުކުރެވާކަހުރިހާ ފަރާތަކަށް ބިލް ކުރެވިފައި

ލެއްގެ މަތިން ނޫންކަމާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރަމުންދަނީ ހަމަޖެހޭ އުޞޫ ކޮޓަރިތައްކުރެވެންނެތުމުން، އަތޮޅުގޭގެ 

.ޑަވެފައިވާބިލް ހެދުމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ފަރުވާކު   ކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ރި އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ އަތޮޅުގޭގެ ކޮޓަރި ވިޔަފާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގަމުންދާ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު(ހ) 

ނޑައަޅައިއުޞޫ .ލަހައްޓަމުން ގެން ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ބަލުތަކެއް ކަ ދޫކުރެވޭ  ށްދި ކޮޓަރި ކުއްޔަ އަ  ދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ށްފަހު ބިްލ ކުރެވޭ މަ މައުލޫމާތު އެނގޭނޭ ގޮތަށް އޮކިއުޕެންސީ ރެޖިސްޓްރީ އެއް ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަ

ތްތަކުގެ ނަމުގައި ބިލް ފަރާތްތަކާ މިދެންނެވި އޮކިއުޕެންސީ ރެޖިސްޓްރީ ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް އަޅާކިއުމަށްފަހު ހުރިހާ ފަރާ

. ކުރެވޭތޯ ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަ   މެވެ

އްދާގައި މާވަނަ  1.02(ށ) އަދި ބިލް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދެއްކުމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

އްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ކުރިން ރަސީދު ތައްޔާރުކުރުމަށާއި އަދި އެ މާ

ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ  ސް ގައި ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ، އެ މާއްދާގައި ފާހަގަ ޮކށްފައިވާބިލް ނުވަތަ އިންވޮއި

 ދަންނަވަމެވެ. ފައިސާ ބަލައިނުގަތުމަށް ކުރުމަށްފަހު ނޫނީ 

  ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދިއުން  ބޭފުޅުން  ތެރެއިން ބައެއް   މެންބަރުންގެ ގައި ކައުންސިލް  ގޭ  އަތޮޅު  . 4

 
 17ން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ހިންގުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާބެހޭގޮތު  އަތޮޅުތައް ރާއްޖޭގެ

ވަތަ މަރިޔާދުގެއާިއ ނު) ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި އަތޮޅުގެ 3ވަނަ ދުވަހު ޝާއިޢުކުރައްވާފައިވާ އުޞޫލުގެ ( 2015ސެޕްޓެމްބަރު 

ށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން  އެފަދަ ތަންތަނަކީ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ބޭނުންތަކުގައި އަތޮޅުތަކައެތަންތަނާއި ގުޅިފައިވާ

 ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާިއ ތިއްބެވުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢިމާރާއްކުރެވިފައިވާ ތަންތަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި އަދި މިފަދަ

ތަން ބޭނުން މިފަދަ ތަން ފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މިނިސްޓްރީ އޮބޭނުންކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރަނީ

 ތަންތަން ބޭނުން ލަފާގެ މަތީން އެ  ކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދައި އެ މިނިސްޓްރީގެ

އި ވާ ގޮތުން ވަޒީފާ ގަ) ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) 3އުޞޫލު ގެ (ންނެވި  މިދެއަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ކުރައްވަމުން ގެންދިއުމަށް 

. އަދާކުރުމަށް ނޫނީ އެހެން ކަމަކަށްޓަކައި ވެސް ދިރިއުޅުމުގެ އުޞޫލުން އަތޮޅު ގެ ތަކުގައި ނުތިބެވޭނެ    ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ބޭފުޅަކު އަތޮޅު ގޭ  4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6ކައުންސިލްގެ ނަންގަވަމުން ދާއިރުވެސް  ވިންގ އެލަވަންސް ލި ނަމަވެސް،

ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އަތޮޅު ގޭ ގެ ކަރަންޓާއި ތަން މަރާތުކުރުމާއި ގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން 

ތެރެއިން  އުންސިލަރުންގެބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަމަށް ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އަތޮޅު ގޭ ގައި ދިރިއުޅޭ ކަ
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އަތުން  މެންބަރުން 3) ރުފިޔާ ކަމާއި އަދި ބާކީ އެއްހާސް( -/1000ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ އަތުން ނަގަމުންދަނީ މަހަކަށް 

)( -/700މަހަކަށް ނަގަމުންދަނީ    ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ރުފިޔާކަން ހަތްސަތޭކަ

ޖައްސައި ދިނުމަީކ ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޙާބު ކުރެވޭ ކައުންސިލަރުންނަށް ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހަމަ

ނޑުގައި ހިމެނިފައިވާ އޮރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ  ނިގަ

ސިލްގެ މެންބަރުން ކައުންކުޑަ އަގެއް ދައްކައިގެން ސިލް އިދާރާއެއްގެ އިމާރާތެއްގައި ކައުންވާއިރު، ޢިނާޔަތެއް ކަމަށް ނު

ށްވާއިރު، އެތަނުެގ ކަ ތިއްބެވުމަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބެން އޮތް އިޤްތިޞާދީ މަންފާއަކުން މަހްރޫމް ކުރުވާނެ ކަމަ

ލީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެ، ހެއްޓުމަށް ޚަރަދު ކުރާނަމަ، ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މާޔުޓިލިޓީ ބިލްތަކަށާއި ތަން މަރާމާތުކޮށް ބެލެ

  އަދާކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.ކައުންސިލް އިދާރާއިން 

ސީލަތްތައް ވަރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ހިންގުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި އަދި ފާހަގަ

ފަހުން މިނިސްޓްރީ  ވަނަ ދުވަހު ޝާއިޢު ކުރި  2015ސެޕްޓެމްބަރު  17ބޭނުންކުރުމާބެހޭގޮތުން އުޞޫލު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި 

 17ތް ވާހަކަ ލިޔެ ނެ ގޭގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ ދެވެން  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ކައުންސިލަރުން އަތޮޅު

ނު ތާރީޚް ކަމުގައިވާ އޮޑިޓް ކުރެވު ، ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވާފައިވީ ނަމަވެސް 2016ޖަނަވަރީ  27ޖަނަވަރީ އަދި 

.ކުރެވިފައިވެގެ ނިޔަލަށް ވެސް ކައުންސިލަރުން އަތޮޅުގޭގައި ދިރިއުޅުއްވާކަން ފާހަގަ  2016އޭޕްރީލް  26   އެވެ

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަށް ހިންގުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާބެހޭ )ހ(

ގެ ނުވަތަ ގައި އަތޮޅު ) ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)3ވަނަ ދުވަހު ޝާއިުޢކުރައްވާފައިވާ އުޞޫލުގެ ( 2015ސެޕްޓެމްބަރު  17

ގައި އަތޮޅުތަކަށް މަރިޔާދުގެއާއި އެތަންތަނާއި ގުޅިފައިވާ އެފަަދ ތަންތަނަކީ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ބޭނުންތަކު

 ފައިވާތީ އާއި އަދި މިފަދަ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢިމާރާއްކުރެވިފައިވާ ތަންތަންކަން ބަޔާންކޮށް

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،ފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން ކަމުތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮ

ލަފާގެ މަތީން  ޓްރީގެމިފަދަ ތަންތަން ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދައި އެ މިނިސް

. އެތަންތަން ބޭނުން    ކުރައްވަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަށް ހިންގުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި (ށ) 

) ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ވާ ގޮތުން ވަޒީފާ 3ޞޫލު ގެ (އު  ވަނަ ދުވަހު ޝާއިޢުކުރައްވާފައިވާ 2015ސެޕްޓެމްބަރު  17

، ނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއަދާކުރުމަށް ނޫނީ އެހެން ކަމަކަށްޓަކައި ވެސް ދިރިއުޅުމުގެ އުޞޫލުން އަތޮޅު ގެ ތަކުގައި ނުތިބެވޭ 

 އަތޮޅު ގޭ ގެ އިމާރާތަކީ ދައުލަތުގެ އިމާރާތާކަށްވެފައި، އިމާރާތުގެ ޔުޓިލިޓީ ބިލުތަކާއި މަރާމާތާއި އަދި އެ އިމާރާތަށް ކުރަންޖެހޭ

އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކުރަން ޖެހެނީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކަމަށްވުމުން، މުވައްޒަފުންނާ އެހެނިހެން މީހުން 

ފާގެ މަތިން އަމަލު ރާ ކުރައްވައިގެން އެފަރާތުގެ ލައެފެއާޒް އާއި މަޝްވައޮފް ހޯމްމިނިސްޓްރީ އި ދިރިއުޅޭނަމަ، އަތޮޅު ގޭ ގަ

  ދަންނަވަމެވެ. ކުރެއްވުމަށް
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17 ގެ  11   ަސފުޙާ

  ނުވުން ޢަމަލުކޮށްފައި  ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް މާލިއްޔަތުގެ މުދަލާއި ޙިދުމަތް ލިބިގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ  . 5

 1,000/-ތީގެ އަގު ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެއްފަހަރާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެ 8.09ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ 

ރެއިން މަދުވެގެން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެ 25,000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 

 .ވެއެވެ ފައި  ހޯދުމަށް ބަޔާންކޮށް ، އެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކުން ތަކެތި ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު ންފަރާތަކުން ތި 

 އެ  އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ އަތޮޅުމުންދާއިރު، ވުރެން ގިނަ ފަރާތުން ކުރަ ށް ޕެޓްރޯލްގެ ވިޔަފާރި އެއްފަރާތަނަމަވެސް 

ން ޕެޓްރޯލް ގަންނަމުންދާކަން އަގު ބެލުމަށްފަހު ތަކުރާރުކޮށް އެފަރާތު  އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އޯކިޑް ލޯންޗަށް އެއްފަރާތުން

.މިގޮތުން ލޯންޗާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ބައެއް ކަންތައް ތިރީގައި އެވަނީ  ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.   އެވެ

) ރުފިޔާސަތޭކަ ހައްދިހަ ހަ(ތިންލައްކަ ދެހާސް ނުވަ -/302,974ޖުމްލަ ވަނަ އަހަރު  2015މިގޮތުން (ހ)  ޕެޓްރޯްލ ގެ ތަރެއް

ލް ވިއްކާ ފަރާތަށް ރަގަުޅ ސަބަބުން ޕެޓްރޯ ޓްރޯލް އެޅުމުގެބައެއް ފަހަރު ޕެ ކުރިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ރފޯމްއޯޑަ ،އަޅާފައިވާއިރު

 ންރަދު ކުރަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެހެދިފައިވާތީ އެއްފަހަރު އަޅާފައިވާ ޕެޓްރޯލް އިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޚަ ނޫން ރޭޓެއްގައި ބިލް 

. މީގެއިތުރުން (ސާދަސަތޭކަ އަށާރަ) ރުފިޔާ  -/1,418 އިތުރަށް ތުން އަގު ނުބަލައި ތިން ފަރާޚަރަދު ކުރެވިފައިވެއެވެ

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ އި ވަނަ މާއްދާގަ 8.01އިދުގެ ގަވާމާލިއްޔަތުގެ އެއްފަރާތަކުން ޙިދުމަތް ހޯދުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ 

ކުރެވިފައިވަނީ ދައުލަތަްށ  އްތަރަދު މި ޚަ ވެފައިވާ ކަމާއިލުތަކާއި ޙިލާފުޞޫމުގައި ގެންގުޅެންވާ އާންމު އެތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތް ހޯދު

.އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތެ   އެވަނީއެވެ. 1މީގެ ތަފުޞީލް ތާވަލް  އްގައިކަން ބެލެވޭކަށް ނެތެވެ

އަޅާފައިވާ ޕެޓްރޯލްގެ  އެއްފަރާތަކުން  ކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޯކިޑް ލޯންޗަށް ތަކުރާރު ވަނަ އަހަރު  2015: 1ތާވަލް 

  ތަފްސީލް:

  އެކައުންޓް  ބޭނުން ކުރެވުނު އަދަދު (ލީޓަރ) ރުފިޔާ)(ޖުމްލަ އަދަދު 

194,292.00 12,641   1 ރެެވނިުއ

108,682.00 6,226  1 ރަދު ޚަ

302,974.00 18,867   ޖުމްލަ 

  

ޚަރަދުތަކުގެ މްދަނީ އާއި އާ(ށ) އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ލޯންޗު ދުއްވައިގެން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ވަޒަންކުރުމަށް ލޯންޗުގެ 

. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލޯންޗުން ވަނީ ފައިދާ ނުވަތަ  ލުމެއް ކަމެއްވެސް އްގެހިސާބެއް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވެއެވެ

.   އެނގެނޭ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

މުގައި ގެންގުޅެންާވ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތް ހޯދު ގައިވަނަ މާއްދާ 8.01 އިދުގެގަވާމާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ (ހ) 

އެއްފަހަރާ ގަންނަން ބޭނުންާވ ގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)  8.09 ގަވާއިދުގެ  ށް އަމަލުކުރުމަށާއި އެއެއްގޮތަލުތަކާއި ޞޫއާންމު އެ

ތަކުގެ ތެރެއިްނ ވާނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތް ނުވުރެ ބޮޑު ރުފިޔާއަށް 25,000ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  1,000ތަކެތީގެ އަގު 



ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ، މަގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިލްޑިންގ، ޣާޒީ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ  
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 ތަކެތި ހޯދުމަށް ށީގެންވާ ފަރާތަކުންމަދުވެގެން ތިންފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު، އެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަ

  ދަންނަވަމެވެ.

  

ޔާރުކޮށް ލޯންޗަށް ލިބޭ ލޯންޗުގެ މަސް ދުވަހާއި އަހަރު ދުވަހުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބު ތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ(ށ) 

.   ފައިދާ އާއި ގެއްލުން ވަޒަންކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ

އެކައުންޓުން ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް ފައިސާ  )2ތަކުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރާ (ޚަރަދު އެކައުންޓް އެކިއެކި މިނިސްޓްރީ  . 6

  ދުކޮށްފައިވުން ޚަރަ 

ވާ މުއައްސަސާތަކުން ފޮނު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި އެހެން

ތޭކަ ނުވަދިހަ އަށެއް) (އެއްލައްކަ ހައްދިހަ ފަސްހާސް އެއްސަ -/175,198) ގެ ތެރެއިން 2ފައިސާ (ޚަރަދު އެކައުންޓް 

އަނބުރާ އެ  ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ބޭނުންތަކަށް ޚަރަދު ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މި ފައިސާ 2015 ،ރުފިޔާ

ރަދު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޚަމި .ކުރެވުނެވެފާހަގަހުރިކަން ރައްދުނުކޮށް ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31މުއައްސަސާތަކަށް 

އިވާ ފައިސާ ކަމަށާއި އައްސަސާތަކުގެ ހުއްދަ ނެތި މިދެންނެވި އެކައުންޓުން ނަގާފަތަކަކީ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ކުރިން އެމުފައިސާ

ށް ނަގާފައިވާ މާކުރުމައަދި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ލިބުމުން އެފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރާ އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަ

ނޑައެޅިފަކައުންސިލްގެ އިދާރާ މީގެ ސަބަބުން  ކުރެވުނެވެ.ފައިސާކަން ފާހަގަ ތަކަކަށް ކަންތައް އިވާ ވަކިމެދުވެރިކޮށް ހިންގަން ކަ

ދު ނުކުރެވި ރަކަށް ޚަ ތަ އްވާ ފައިސާއިން އެކަންތަރަދު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުޚަ

  .ރާތްތަކަށް ހާޞިެލއް ނުވާނެއެވެދު އެފަފައިސާ ފޮނުވި މަގްޞަ

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުވާ  ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި އެހެން

ކުރީގެ  މަށާއި،އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރު އިން ބާކީ ވާ ފައިސާ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ) 2ރަދު އެކައުންޓް ފައިސާ (ޚަ

އިސާ ދައުލަތުގެ ފައަހަރުތަކުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ ތައް އުވިފައިވާ ނުވަތަ ނަން ބަދަލުވެފައިވާ ތަންތަނުގެ 

  މްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އާ

  ފައި ނުވުން ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދަތުރު  . 7

ރާއްޖޭގައި ކުރާ ދަތުރާއި،  ގައި ނަ މާއްދާވަ 5.16 ނެވުނު އިޞްލާޙުގެއަށް ގެ 5ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  3ޓް" ދަތުރު ނިންމާފައި އަންނަތާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ރާއްޖެއިން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރުގެ "ދަތުރު ރިޕޯ

އެދަތުރަކަށް އިންސިޑެންޝަލް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި ފައިސާގެ އޮފީހަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށާއި އަދި މި ރިޕޯޓައި އެކު 

.ކަމުގައިވެނަމަ އެފައިސާ ހުށަހަޅަން ވާނެސީލް ހިސާާބއި ބާކި ފައިސާ ހުރިތަފް އްވި ދެކުނު ފުވައްމުލަކުގައި ބޭ ނަމަވެސް، އެވެ

 25ރުނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކައުންސިލަބައްދަލުވުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި  ތަކުގެއުންސިލްގެ އިދާރާއަތޮޅުގެ ކަ ހަތަރު

 3އޮފީހަށް އަންނަތާ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ފައި ނިންމާ ގައި، ދަތުރުގައި ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރު 2015ފެބްރުއަރީ 

. ރެވުނެނުވާކަން ފާހަގަ ކުފައި ހަޅާރު ރިޕޯޓް ހުށަދަތުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ    ވެ



ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ، މަގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިލްޑިންގ، ޣާޒީ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ  
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ރުފިޔާެގ  )ވަސަތޭކަ އައްޑިހަތިރީހާސް ނު ( -/30,980 އިވާރަދުގެ ގޮތުގައި ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނާއި ހަވާލުކޮށްފަ ޚައެގޮތުން 

) ރުފިޔާ  -/18,340 ތެރެއިން ޅާފައި ނުިވ ހުަށހަްލ ލިޔުމުން ތަފްޞީރަދުވީ ގޮތުގެ ޚަ(އަށާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅިސް

ށްފައިވާކަން ކޮގެ ނިޔަލަށް ވެސް ތަފްޞީލް ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަސައްކަތް  2016އޭޕްރީލް  24ނަމަވެސް 

. މީގެ ސަބަބުން މި ފަ އިސާ އަކީ އަނބުާރ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ހުށަހަޅާަފއި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި ލިޔުމުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ

 . ލް ހުށަަހޅާފައި ނުާވ ތަފްޞީ މިގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަޤީން ކުރެވޭގޮތް ނުވިކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ

  އެވަނީއެވެ.ކަންތައްތައް ތިރީގައި ފައިސާގެ އިން ފާހަގަ ކުރެވުނު 

އި ދައުލަތުެގ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގަ 5.10އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާހުގެ  5ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު ) ހ(

)  500ކަށް ދުވަހަށްވުރެ ކުރު ދަތުރުތަކުގައި ދަތުރަ 7 ކުރާ މުއައްސަސާތަކުން ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް (ފަސްސަތޭކަ

.ދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތުގައި ރުފިޔާ އިންސިޑެންޝިއަލް ޚަރަދުގެ  4ކުރެވުނު ދަތުރަކީ  ފުވައްމުލަކަށް ،ސްނަމަވެ ވެއެވެ

) ރުިފާޔ ( -/4,000 ގޮތުގައި ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ދުވަހުގެ ދަތުރަކަށްވާއިރު ވެސް އިންސިޑެންޝަލް ފައިސާގެ ހަތަރުހާސް

.) ރުފިޔާ އިތުރަ(ތިންހާސް ފައްސަތޭކަ  3,500 ދީފައިވާތީ،     ށް ދެވިފައިވެއެވެ

) ރުިފޔާ (ސާދަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަ -/14,360ރަދުގެ ގޮތުގައި އެހެނިހެން ޚަރަދާއި އަދި ޕެޓްރޯލް ޚަ) ށ( ދަތުރުގެ ސް

ރަދު މި ޚަ ނުވާތީ ޅާފައިތަފްޞީލް ހުށަހަ ނާއި ގެ ސަބަބުންހޯދާފައިނެތުމު ބިލްދީފައިވާއިރު މި ޚަރަދުތަކުގެ ރަދުގެ ގޮތުގައި ޚަ

.ތަކަކީ ހަޤީޤަތުގަ    އިވެސް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަން ޔަޤީން ނުކުރެވުނުކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

ބޭފުޅުންކަން  10ނީ ބޭފުޅުންނަށް ދީފައިވާއިރު، ދަތުރުގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓުގައި ވަ 11ދަތުރުގައި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ) ނ(

. އެހެންކަމުން  ) ރުފިޔާ (ހަތަ -/480ގި ފައިސާއިން އެއްބޭފުޅަކަށް ދަތުރުގެ ކެއުމަށް ނެ ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ  ރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ

. އިތުރަށް    ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ރާއްޖޭގައި ކުރާ ދަތުރާއި،  ގައި ނަ މާއްދާވަ 5.16 ނެވުނު އިޞްލާޙުގެއަށް ގެ 5ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  3ޓް" ދަތުރު ނިންމާފައި އަންނަތާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ރާއްޖެއިން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރުގެ "ދަތުރު ރިޕޯ

. އަދި އޮފީހަކަށް ހުށަހެ ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ބޭނުމާއި، ދަތުރު ރިޕޯޓްގައި އެގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން ޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ދަތުރު ފެށިގަޑިއާއި ނިންމިގަޑި ތާރީޚާއި އެކު އަދި ދަތުރުން ހާސިލު ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އޭގެ  ،ނާއިދަތުރުގެ ބައިވެރިން

ސީްލ އެދަތުރަކަށް އިންސިޑެންޝަލް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި ފައިސާގެ ތަފްމީގެ އިތުރުން  ހުށަހެޅުމަށާއި،ގެ ހިމަނައި ނަތީޖާ

.ފައިނަމަ އެހިސާބާއި ބާކި ފައިސާ ހުރި   ސާ ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވެމެވެ

  އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އެއްވެސް ލިމިޓެއްނެތި ދީފައިވުން. . 8

އިތުރުގަޑީގައި ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  163ގަވާއިދުގެ  ގެސިވިލް ސާރވިސްދިވެހި 

ޖެހޭ އިދާރާގެ ފަރާތުން އަންގައިގެން ކުރަން އެނެތް ނުވަތަ  މެން ނިންޑީގައި އެކަނި ކޮށްގެން ކުރާ މަސައްކަތަކީ، ރަސްމީގަ

.ޚާއްޞަ މަސައްކަތަކަށް ްމ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނޭވީގެ މަޤާ  އުތުރުބުރީ އަތޮޅުހުވަދު އަތޮޅުނަމަވެސް  ވާން ޖެހެއެވެ

 ރ މަހުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ގޭގެޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަ ވަނަ އަހަރުގެ 2015އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަށް 



ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ، މަގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިލްޑިންގ، ޣާޒީ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ  
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) ރުފިޔާ(ސާޅީސް ހަތަރުހާސް އަށް -/44,878ގަޑީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްގެން އިތުރު  ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށެއް

.  ގެސިވިލް ސާރވިސްދިވެހި އިރު ދީފައިވާ   ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދީފައިވާ ފައިސާއެއްކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ

މާއި، އަތޮޅުގޭގައި ތުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް މި މުވައްޒަފު އަތޮޅުގޭގައި ކުރާ މަސައްކަތް ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެމިގޮތުން 

ސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ބޭއިރު، އަތޮޅުގޭގައި މި މުވައްޒަފު ރަމަސައްކަތު މުވައްޒަފުން ތި 2ލުން މަސައްކަތް ކުރާ ޑިއުޓީ އުޞޫ

. އެހެންކަމުން ރެކުފައިވާކަން ފާހަގަގާޑީގެ ފައިސާ ނައިރަށް އިތުރު ގަގަޑި 9ގަޑިއިރު އަދި ނުރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި  8 ވުނެވެ

 ންކޮށްފައިވާބަޔާ އްދާގެ (ހ) ގައި ވަނަ މާ 163އިދުގެ ގަވާ ގެސިވިލް ސާރވިސްދިވެހި  ގެ ފައިސާ ދީފައިވަނީ އިތުރު ގަޑީ

އެގަޑިތަަކކީ  ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްއަދި  މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކަމާއި ނެތް މެންނިންފަދައިން ރަސްމީގަޑީގައި އެކަނި ކޮށްގެން 

  ކުރެވުނެވެ. ހަގަގަޑިތަކެއްކަން ޔަގީން ކުރެވޭކަށް ނެތްކަން ފާގަތުގައިވެސް އެމުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ހަޤީ

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިވާ ގޮކޮށްވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާން 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  163ގަވާއިދުގެ  ގެސިވިލް ސާރވިސްދިވެހި 

 . ކަމަށް ލިޔެ ފައިާސ  ވާފައިޑީގެގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްއަދި މިހާ ބޮޑު އަދަދަކަށް އިތުރުގަފައިސާ ދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ތުރުގަޑީގެ ފަިއާސ  އިއި އެނޫންގޮތަކަށްގަޑިތަކުގައި ލިބިގެންތޯ ބަލަފައިވަނީ ހަޤީގަތުގައިވެސް އެބޭފުޅާގެ ޙިުދމަތް އެނަގާ

 ބުރާ ނގޮތަށް އެފައިސާ އަ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 04.20ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ  ،ނަމަނަގާފައިވާ

  .   ހޯއްދަވައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ

  ހަރުމުދަލާ ގުޅޭކަންކަން ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން  . 9

ބޭ ހުިރާހ ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ގަންނަ ނުވަތަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިގައި ވަނަ މާއްދާ 7.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

. ނަމަވެސް، އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހަރުމުދަލުގެ ަދފްތަރެ ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގަިއ އް އެކުލަވާލައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ދަލުގެ އަގު އަދި މުދާ ހުރި ތަން ގަވާއިދުން ލިެޔ ނެތުމާއި، މުނެގުނު ގިނަ އައިޓަމްތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައި 

.  ފާހަގަކަން ބަލަހައްޓަފައިނުވާ .ކުރެވުނެވެ   އެގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި ހިމެނޭ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ

އިންވެންޓްރީ ޗެކްކުރިއިރު މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވުނު ހަރުމުދާތަކުގެ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަނަ އަހަރު  2015: 2 ތާވަލް

  ތަފްސީލް.

  ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަ ތަފްޞީލް  ނަންބަރު މުދަލުގެރަޖިސްޓްރީ 
241-2011-04-21-06 Fujitsu LH530 ްއަގުނެތުން، މުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައި ނެތުން،  ލެޕްޓްޕ

   ނެތުން.މުދާހުރިތަނުގައި ކަމަށް ރަޖިސްޓްރީގައި ޖަހާފައިވާ ތަނުގައި މުދާ
24000އެއާރ ކޮންޑިޝަނ241-2008-04-02-09ް

BTU 
އަގުނެތް.

P-2008-04-32-01ީހިޓާޗCV-2700 ްވެކިއުނ
  ކްލީނާރ

 އަގު އަދި ލިބުނު ތާރީޙް ނެތް.

P-2008-03-111-01(ްމެދުސައިޒ) ްމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަ  ބައިސްކަލ . ހާފަިއ އަގު އަދި ލިބުނު ތާރީޙް ނެތް
  ނެތުން.
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  ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައި ނުވުން. އެޓްންޑެންސް މެޝިންއެގެން ނެތް 

ނެޓްވޯކް ސްވިޓްޗNECEARްއެގެން ނެތް 
1000/100/10  

  ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައި ނުވުން.

P-2008-02-76-02(ަބްރައުން ކުލ) އަގު އަދި ލިބުނު ތާރީޙް ނެތުން. ހައިބެކް ޗެއާރ 

P-2008-03-98-01ނެއްގައި ތައަގު އަދި ލިބުނު ތާރީޙް ނެތުން. މުދާ ހުރިތަނުގައި ނޫން އެހެން  (ރޯޔަލް ސޯވެރިގްން)ލެމިނޭޓާރ
ދަލުގައި ހުރުން، މުދަލުގެ ބާވަތް މެޝިނާރީސް އެންޑް އިކުއިޕްމެންޓްސްގެ ބަ

  އޮފީސް ރިކުއިޒިޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ނޯޓްކޮއްފައި ހުރުން.

02-05-04-2014-241HPލިބުނުތާރީޙް އަދި އަގު ނެތުން. ނެޓްވޯކް ޕްރިންޓާރ  

  

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާ އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަ  ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާ 7.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ (ހ) 

އެންމެހާ ތަކެތި ހަރުމުދަލުެގ  ތެރެއިން ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭތައްޔާރުކޮށް، ކައުންސިލްގެ މިްލކިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ 

 ހިސާބުތައް ފުރިހަމައަށް ހަރުމުދަލުގެ ،އާ އެއްގޮތަށް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 7.11ރަޖިސްޓްރީގައި ރެކޯޑު ކުރުމަށާއި، އެ ގަވާއިދުގެ 

މައަށް ހުރިތޯ މަދުވެގެން އި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ތަކެތި ހައާ އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލްގަ އަދި އެ މާއްދާގެ (ރ) ،ބެލެހެއްޓުމަށާއި

  އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޗެކްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

(ށ) ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އެކްސެލް ސްޕްރެޑް ޝީޓެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ބެކްއަޕްސް ނެގޭނެ 

. އަދި ހަރުމުދަލުެގ ގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް  ހަމަޖައްސަވައި މިކަން ކުރަމުން ގެންދޭތޯ ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ( ރަޖިސްޓްރީ އެކްސެލް ސްޕްރެްޑ ޝީޓެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާތީ، ކޮންމެ މަހަކު (އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ

  ލް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ށްފަހު ފައިއެއްފަހަރު ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އެއް ނެގުމަ 

  އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އެކުލަވާލާ އާއްމުކޮށްފައި ނުވުން  . 10

'ގެ  ތަރައްޤީގެ ން ރަށުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު 92'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް  އަހަރުގެ، (ފަހެއް) 5ދުވެގެން ޕްލޭންއަށާއި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް މަ

. ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ނަމަވެސް ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި އާންމުކުރަންޖެހެއެވެ

އްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ފެންނާނޭހެން ޢާއްމުކޮށްފައި އް އެކުލަވާލައި ރައިދާރާއިން ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނެތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަ

  ނުވެއެވެ.
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  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް

'ގެ  ތުގެ މަތީން ރަށުގެ ގޮ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 92'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

) އަހަރު 5ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށާއި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް މަދުވެގެން  ގެ، އިދާރީ ދާއިރާގެ (ފަހެއް

 ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އެކުލަވާލައި އާންމު

  މެންބަރުންގެ ވިޔަފާރިއާއި އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން   . 11

''  ޔާންކޮށްފައިވަނީ  ބަ ވަނަ މާއްދާގައި 124 ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ނީއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އޭނާގެ އާމްދަމެންބަރަކު އިންތިޚާބުވުމާއެކު އެ މެން

ނަމަވެސް،  ކަމަށެވެ.  އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ

'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން ގޮތުގެމަތިން މެންބަރުންގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ 124ގެ  ގުމުގެ ޤާނޫނު

.ވިޔަފާރިއާއި އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުށަ   ހަޅާފައި ނުވެއެވެ

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

''ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ   ގޮތުގެމަތިން މެންބަރުންގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 124ގެ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
  ޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ހެއަށް ހުށަވިޔަފާރިއާއި އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނޑައެޅުމުގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވު   . 12   ން ކައުންސިލުން ނަގާ ފީ ކަ

'ގެ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ކައުންސިލްތަކުން ދޭ  78 ޤާނޫނު

ނޑައަޅައި ފީނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެން ވާކަމާއި،  ޙިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަ

ނޑައަޅަން ވާނީ އެތަނެއްގެ ރައްޔިތުމިގޮތުން ނެގޭ ފީ  ގޮތުންމަތިން  ނުވާޙިލާފު ނޫނާއިންނާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ޤާކަ

. ކަމަށް ބަޔާން ކޮށް   ފައިވެއެވެ

ނޑައަޅައި ފީނެގުމުގެ  ބާރުގެ  ނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޭ ޙިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަ

 ހަވާލާދެވުނު ނަގަމުން ގޮސްފައިވަނީ އިސަންސް ކާޑު ހެއްދުމަށް ސާރވިސްޗާޖެއް އަދި ރޯޑް ވޯދިނަސް ސްޓިކަރ ފީ ދަށުން ލަ

ނޑައެޅުމުގައި ރައްޔިތުން މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން .ފީ ކަ   ނާއި މަޝްވަރާކުރެވިގެން ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

'ގެ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްެގ  78 ޤާނޫނު

ނޑައަޅުމުގެ ކުރިން އެތަނެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާ  އިދާރާއިން ދޭ ޙިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަ

. ކުރުމަށްފަހު ފީނެގުމަށް   ދަންނަވަމެވެ
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