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  ަވަނ ައަހުރގެ  2015 ގެ އިާދާރ  ަކުއްނސިލްގެ  ުހަވުދައޮތޅު ެދުކުނުބރީ ިތަނދޫ 

  ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ްނސް ޮކމްޕަްލޔަ 

 ތަޢާރަފު  ހ.

 ތިނަދޫ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވުނު ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެ )އޮޑިޓް ޤާނޫނު ( 2007/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ

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

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

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

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

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

 މަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްކޮށް، އެކަމަށް ރައުޔެއްދީ،އަތަކަށް ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދު

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

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ  213 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ،ހުށަހެޅުމާއެކުއިދާރާއަށް 

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

 ށް ފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ރައްޔިތުންނަހުށަހަޅައި،  ޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް

www.audit.gov.mv .   ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ

އަށް ނިމޭ މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތަްއ  2015ޑިސެންބަރު  31 އިދާރާގެ އުންސިލްގެކަ

ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވާ  ތައްޔާރުކޮށް، އޮޑިޓް

ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުެގ  ރަށު( 2013/1ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 

މި މާލީ ބަޔާންތަކަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް  ،އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ނަމަވެސްގައިވާ ފޯމެޓް  )މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމާގުޅޭ

އެކަށީގެންވާ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ފްރޭމްވަރކްއަކާ އެއްގޮތަށް  ،ސްޓޭންޑަޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ ލާޒިމްކުރާގޮތަށް

މި އޮޑިޓް  ،ޓެއް ކުރެވެން ނެތުމާ ގުޅިގެންކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކެއް

  ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
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އިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މި އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރެވިފަ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

  މެވެ.އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވައޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް 

 މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ށ.
 

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

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

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

ގެ މާލިއްޔަތުގެ  އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ދައުލަތުއިން ބާރު ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ) ޤާނޫނު

އިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ މާލީ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި، ޚަރަދު ކޮށްފަ ގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލް އިދާރާގެގަވާއިދާ އެއް

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

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ޔަގީންކުރުމާއި ކައުންސި ލްގެ ހިސާބުތައް ހަޤީޤަތާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

އް އެކުލަވާލަިއ ބަޔާންތަ އެ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކާއެކު ބަލަހައްޓައި، އެ

 ގެވަނަ މާއްދާ 46 ގެ )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 3/2006ނަންބަރު ޤާނޫނު  ،އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ

  .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެރިޔާގެ ނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެ ށް ކަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަ  ތިނަދޫހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަށުން 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނ. 
 

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

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

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯއާއި   ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާިއ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާގެބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

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

ލުން ޞޫރުކަޒީ އުދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަދިވެހިރާއްޖޭގެ އި( 2010/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި

ތަކާއި ގަވާއިދުތަކަްށ  ޤާނޫނު ންމާލީ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެ  އިދާރާގެ އާއި، އަދިވެސް ކައުންސިލް )ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާ  އްތައްމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ރައުޔެއްދިނުމާއި، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަ އަ

.އެ ކަންކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައު ، 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 އިޖްފު ލުކޮށްފައި ވުމުގެ ފުރުސަުތ މަ އަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށް އެ ޤާނޫނުތަ  ރާތުތަކުގެ ތެރޭގައިރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ

  އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

  

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ  2015 އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެތިނަދޫ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތުން މިގޮ

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

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯއާއި ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ،ކަ
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ގުމުގެ ޤާނޫނު ައދި ޤާނޫނާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން

މިންވަރާމެދު މަލު ކުރެވިފައިވާ އަމާލީ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް  އިދާރާގެ ކައުންސިލް

.  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. 

 
 ގޮތުން، ވާއިބަޔާންކޮށްފަ ގައި ) ހ( މާއްދާގެ  ވަނަ 35 ގެ)2006/3: ނަންބަރު ( ނު ޤާނޫ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ) 1(

ނޑައަޅާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ  މި އޮފީހެއްގައި، ކޮންމެ  ދައުލަތުގެ  ނިމޭތާ  އަހަރެއް  ދީމީލާ  ކޮންމެ  ވެރިޔާ، ޒިންމާދާރު  ކަ

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

 ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ހުވަދުއަތޮޅު ނަމަވެސް،. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރ ރިޕޯޓެއް  އަހަރީ ހިމަނައިގެން،

 ޓް ރިޕޯ  ގެ ކަންތައްތަކު ހިނގި  އިދާރާގައި ހިސާބުތަކާއި، މާލީ އަހަރުގެ  ވަނަ  2015 ގެއިދާރާ ކައުންސިލްގެ

 އޮޑިޓަރ ށްޓަކައިއޮޑިޓް ކުރުމަ  މުއްދަތުގައި، ބުނާ މާއްދާގައި އެ  ތައްޔާރުކޮށް، ރިޕޯޓެއް އަހަރީ ހިމަނައިގެން،

އިން އިދާރާ ކައުންސިލްގެހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ވީނަމަވެސް، މި އޮފީހަށް  ހުށަހަޅާފައި ޖެނެރަލަށް

ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ފްރޭމްވަރކްއަކާ އެއްއެކަށީގެންވާ ހުށަހަޅާފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ 

 ނުވުން. މާލީ ބަޔާންތަކެއް 

 
ލިއްޔަތާއިބެޭހ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާއަދި  2.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ) 2(

ންލަންޑް  ބަލައިގަންނަ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް އި) "ކައުންސިލްތަކުނ2012ްނޮވެމްބަރު  08( 8/2012ސަރކިއުލަރ 

 އުލަރ ގައިސަރކި ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ފޮނުވުމާއިގުޅޭ" ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތުގެ މަތީން އެ 

  -/284,054  އިވާލައިގެންފަބަ ވަނަ އަހަރު 2015  ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށްތަކުގެނޫނުބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާ

ައި ފޮނުވުމަށްޓަކައި ެ ގޮތުގދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާގ ރުފިޔާހާސް ފަންސާސް ހަތަރެއް) (ދެލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތަރު
 ެކައުންޓްގައި ބަހައްޓާފައިވުން.ލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ކައުންސިލްގެ އޕަބް

 
ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާ  އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި އިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުން ) 3(

ން ގައި ވާގޮތުގެ މަތި 1.05ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގރ ގަވާއިދުގެ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ތަފުޞީލް 
މިލިއަން އެއް( -/1,515,080ލަށް ލިބެންޖެހި ނުލިބިވާ ގެ ނިޔަ 2015ޑިސެމްބަރު  31ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަމާއި 

) ރުފިޔާ  ފަނަރަފަސްލައްކަ  ހޯދާފައި ނުވުން.ހާސް އަށްޑިހަ

 

 -/128,685އި ޖުމުލަ ވަނަ މާއްދާ އާއި ޚިލާފަށް ތިންފަރާތުން އަގުނުހޯދަ 8.09އިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާދައުލަތުގެ  ) 4(

 .ހޯދާފައިވުން ) ރުފިޔާގެ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހަ ފަހެއްހާސް ހަަސތޭކަ އަށްޑި(އެއްލައްކަ އަށާވީސް

ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް  1.02ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ) 5(

މި  ،ނަމަވެސްވީކެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ޕްރީ ޕްރިންޓެޑް ޗާޕް ކުރެވިފައިވާ ރަސީދު ފޮތްތަ



 

ިދވެހިރާއްޖެ  މާލެ، ަމގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިްލޑިންގ، ޣާޒީ އޮީފސް، ޖެނެރަލްގެ  ޑިޓަރއޮ   
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ގަވާއިދާ ޙިލާފަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލާ، ތިނަދޫ ކައުންސިލުން އިން އާމްދަނީ ފައިާސ 

 އެކެސެލްގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ނަމޫނާ ރަސީދަކަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ބަލައިގަތުމަށް ބޭނުންކުރަނީ މައިކްރޯސޮފްޓް 

 މުން ދިއުން.ހުރިހާ ތަފްޞީެލއްވެސް ބަދަލުކުރަ ހިމެނޭ ގޮތަށް ސީރިއަލް ނަންބަރު  ކަމަށްވާތީ،

 

ޔާރު ކުރަމުން ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތީން ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައް 6.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ) 6(

.  ގެންގޮސްފައި ނުވުން

 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ  115ވަނަ ބާބުގެ  12ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) 7(

ކަމަށް  ޖެހޭނެ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން  ،ން ގޮތުގެ މަތީ

. އިގަވާއިދުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުން ގެންގޮސްފަ ،ވީނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައި  ނުވުން

  

 އި ގަވާއިދަށް  ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެވޭ ރައުޔު ޤާނޫނާ ބ. 
 

) އަށް 6) އިން (1( ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސްގެ ނަމްބަރު (ހ) 

ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި  31ގެ އިދާރާ ގެކައުންސިލްހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ  ،މައިގަ

 ކައުންސިލުން އެއަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާފައިވަނީ އެ އަހަރަށް  2015ޑިސެމްބަރު 

ވާ ކަންތައްތަކަށް، ޑައެޅިފައިބަޖެޓުގައި ކަނ ،އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް ،ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،އްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި (ދައުލަތުގެ މާލި 2006/3ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

  .ވެފީހުން ދެކެމެތަށްކަމަށް މިއޮކައުންސިލްގެ މާލީ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮ

  

ން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އެ ކައުންސިލު ،ފިޔަވައި މައްސަލަބަޔާންކޮށްފައިވާ  ) ގައ7ި(ށ) އަދި ނަމްބަރު (
)  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް އ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

.މިއޮފީހުން   ދެކެމެވެ

 

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

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ރިޕޯޓިންގ ފްރޭމްވަރކްއެއް ނެތުން  .1
  

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

ނޑައަޅާ ޒިން  މާދާރު ވެރިޔާ، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އޮފީހެއްގައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

އިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އިދާރާގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނަ

  ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



 

ިދވެހިރާއްޖެ  މާލެ، ަމގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިްލޑިންގ، ޣާޒީ އޮީފސް، ޖެނެރަލްގެ  ޑިޓަރއޮ   
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އި އިދާރާގައި ހިނގި ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާ 2015ގެ އިދާރާ ކައުންސިލްގެހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ، ނަމަވެސް

އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި  ،ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ މާއްދާގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި

 ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ހުވަދުއަތޮޅު މި އޮފީހަށް ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި ވީނަމަވެސް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާފައި

މްވަރކްއަކާ އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ފްރޭހުށަހަޅާފައިވާ މާލީ ބަާޔންތަކަކީ  އިންއިދާރާ ކައުންސިލްގެ

. ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކެއް  ކައުންސިލްގެ ރީ ތިނަދޫ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބު އެހެންކަމުން، ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

.ކަންކުރެވެން ނެތް  މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓެއްއަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ  2015ޑިސެންބަރު  31ގެ އިދާރާ    ފާހަގަކުރަމެވެ

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

، މާލީ ބަޔާންތައް ކައުންސިލްގެ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްގައި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  35ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

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

ކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ކައުންސިލްތައަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް  .ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ

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

 . ދަންނަވަމެވެއާ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް )ފޯމެޓް (ގެ ސަރކިއުލަރ ގައި ވާ ނަމޫނާ )2016

ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން  ފައިސާގެ  ގެ އާމްދަނީ ދައުލަތު  . 2
 ގެންގޮސްފައިނުވުން  

  

އްކުމަށްޓަކަިއ ދެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 

އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަ 2.01ގަވާއިދުގެ  ރީގެ މާލިއްޔަތާއިެބޭހ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ޑް ރެވެނިއު "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް އިންލަން )2012ނޮވެމްބަރު  08( 8/2012ސަރކިއުލަރ 

" ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތުގެ މަތީން އެ ސަރކިއުލަ ތަކުގެ ންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުރ ގައި ބަޔާއޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ފޮނުވުމާއިގުޅޭ

ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް  ފައިސާ ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑްދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަްށ  2015ގެ އިދާރާއިން ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލް އަތޮޅުޖަމާކުރުމަށް އަންގަވާފައި ވީނަމަވެސް، ހުވަދު

) ހަށްހާސް (އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ އަ -/198,676ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ   ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހައެއް

 ލައިގަނެ ކައުންސިލްބަކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ ގެ ގޮތުގައި  ،ރެސްޓޯރަންޓް  ،ރުފިޔާއާއި އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީ އާއި ހޮޓާ

ރުފިޔާ އާއެުކ  ތްދިހަ އަށެއް)(އަށްޑިހަ ފަސްާހސް ތިންސަތޭކަ ހަ -/85,378އިދާރާގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓްގައި ބަހައްޓާފައިވާ 

ކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮްށ ހާސް ފަންސާސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭން (ދެ ލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތަރު -/284,054 ޖުމުލަ 

.ބަހަގެ ނިޔަލަށް  2016މާޗް  15ކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގައި    އްޓާފައިވެއެވެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއިެބޭހ އާއި  2.01ދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި(ހ) ދައުލަތުގެ  

) "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު 2012ނޮވެމްބަރު  08( 8/2012ސަރކިއުލަރ 
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" ގައި ބަޔާންކޮށްފަ ތަކުގެ ނޫނުއި ވާގޮތުގެ މަތީން އެ ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާއޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ފޮނުވުމާއިގުޅޭ

މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިްކ  ފައިސާ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 

  ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ލެއް ގާއިމު ކުރެވިފައި ނެތުން ރުދަނާ އުޞޫދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަށް ކުލި ނެގުމުގައި ހަ  ކުއްޔަށް  . 3
  

ން އަންނަނިވި ކަންތައްތަްއ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާ ބެހޭގޮތު 

.   ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 ވަނަ  24ގެ  )2010/7(ޤާނޫނު ނަންބަރު ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫދާރީ ދާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ އި(ހ) 

 އެކުލަވާލައި އެދަފްތަރު ވާގޮތުން ރަށު ކައުންސިލުން ދޭ ޙިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރުމާއްދާގެ (ދ) ގައި

. އަދި ހަ ން އެ ރަށަކުން ބިންދޫކުރުމާ މަ އެމާއްދާގެ (ފ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ބަލަހައްޓަން ޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

 ލުން ބަލަހަްއޓަން ޖެހޭނެއަދި ރަށުގެ ބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ ބިމާބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތުތަކުގެ ރިކޯޑުތައް ރަށު ކައުންސި

. ނަމަވެސް ގެ ބިންބިމުގެ ފުރިހަަމ ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ރަށުހުވަުދއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

 ފައި ނުވެއެވެ. ދަފްތަރެއް ބަލަހައްޓާ

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ލް ފުޞީކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ގޮތުގެ ތަ ކައުންސިލް އިދާރާއިން(ށ) 

. އަދި ބަލަހައްޓަމުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން  1.05ގަވާއިދުގެ  ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ން ގެންގޮސްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ވަނަ  1.05ގަވާއިދުގެ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ތަންތަނުގެ ތެރެއިން

 ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ގެ (ނ)  1.07އަދި  ނުވާކަމަށާއިމަސް ތެރޭގައި ފައިސާ ހޯދާފަިއ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއް 

ނުލިބޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާކަްނ  ފައިސާ

. އެގޮތުން  (ފަސްލައްކަ ހަތްދިހަ  -/576,203ގެ ނިޔަލަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ  2015ޑިސެމްބަރު  31ފާހަގަކުރެވުނެވެ

(ނުވަލައްކަ ތިރީސް އަށްހާސް  -/938,876ހަހާސް ދުއިަސއްތަ ތިނެއް) ރުފިޔާއާއި ޖޫރީމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

) ރުފިޔާ އާއިއެކު ޖުމުލަ  ) ރުފިާޔ އްކަ ފަނަރަމިލިއަން ފަސްލަ(އެއް -/1,515,080އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހައެއް ހާސް އަށްޑިހަ

. މީގެތެރޭގައި ފައިސާ ނުދައްކާތާ ލިބިފައި ނު އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ަފރާތްތައް ތިިބ  3ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ތަފްސީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލް ކުރެވުނެވެ.  ވެސް ފާހަގަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަން ގެންވާ ކަށީއިރުވެސް މިފައިސާތައް ހޯދުމަށް އެ

1 .   ގައި އެވަނީއެވެ

  ގެ ނިޔަލަށް ނުލިބިހުރި ފައިސާގެ ތަފްސީލް  2015ޑިސެމްބަރު  31: ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަށް 1ތާވަލް 

#

  އެއްބަސްވުން ނަންބަރު 
ބިން ދޫކުރެވުނު 

  ބޭނުން 
ބިމުގެ 

 ސައިޒް/އަކަފޫޓް 

ފައިސާ 
ނުދައްކާ 
ހުރި 

މުއްދަތު 
 (މަސް)

ކުލީގެ 
ގޮތުގައި 
ދައްކަން 

 އަދަދު ޖެހޭ 

ޖޫރީމަނާގެ 
ގޮތުގައި 

ދައްކަންޖެހޭ 
  އަދަދު 

ޖުމުލަ 
ދައްކަން ޖެހޭ 

  އަދަދު 

1 (ARG)415/PRIV/2012/12 ްނޑުވެރިކަމަށ  34,500200,151234,651  46 5000 ދަ
2 (AG)415C/2011/06 135,840 71,480 64,360  130644 ބޭކަރީ ހިންގުމްަށ  
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3 (AG)C1-2010/11 39  14,625 72,015 86,640  
4 415-C(AG)2014/04 36  27,000 122,831149,831  
5(ARG)415/PRIV/2013/12ްނޑުވެރިކަމަށ  32,800137,735170,535 500034ދަ
6(ARG)415/PRIV/2013/14ްނޑުވެރިކަމަށ  29,700124,407154,107 500033ދަ
72008/Q-10/02 24 23,53370,421 93,955 

8(AG)415/PRIV/2013/11ްރެސްޓޯރެންޓ
ތަރައްޤީ ކުރުމަށް

260021 129,74769,212 198,959 

9(ARG)415/PRIV/2014/21ިވަޑާންގެ އަދ
 ވޯކްޝޮޕް 

150019 4,275 10,364 14,639 

10(ARG)415/415/2014/26ިވަޑާންގެ އަދ
 ވޯކްޝޮޕް 

150019 4,275 10,363 14,638 

11(ARG)415/415/2014/27ިވަޑާންގެ އަދ
 ވޯކްޝޮޕް 

150019 4,207 2,073 6,280 

12(AG)415/PRIV/2013/1016 3,600 1,479 5,079 
13S/91-01 ިވިޔަފާރ

 ހިންގުމަށް 
-14 119,0008,615 127,615 

14(ARG)415/415/2013/26ިވަޑާންގެ އަދ
 ވޯކްޝޮޕް 

150013 2,925 4,897 7,822 

15(AGR)415-
CA/INDIV/2013/16  

 109,825 78,50631,319 188012ފިހާރަ ހިނަގުމަށް

16(ARG)415/INDIV/2014/12ިވަޑާންގެ އަދ
 ވޯކްޝޮޕް 

15006 1,350 1,078 2,428 

17(ARG)415-
CA/INDIV/2013/29 

ވަޑާންގެ އަދި
 ވޯކްޝޮޕް 

15005 1,125 151 1,276 

18(ARG)415/INDIV/2015/17ިވަޑާންގެ އަދ
 ވޯކްޝޮޕް 

15003 675285 960 

 576,203938,8761,515,080 ޖުމުލަ  #

  

ވެސް  ދުވަސް ވެފައިވާއިރުތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން ބައެއް ފަރާތްތަކާއި(ނ) 

މެއްގެ މުއްދަުތ މިގޮތަށް ހުރި ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ނުދައްކާ ބިއެއްބަސްވުންތައް އައުކޮށްފައިނުވާކަމާއި އަދި 

. އެގޮތު ވެސް ފާަހގަ އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަން  15އްބަސްވުން އެބަރު ބިމުގެ ނަން 24ން މާހުއްޓާ ސަރަހައްދުގެ ކުރެވުނެވެ

ކުރެވުނެވެ.   ފާހަގަގައި ކަން 2016މާޗް  9 ކޮށްފައިވަނީ އެ އެއްބަސްވުން އައު ، ވީނަމަވެސް އަށް ހަމަވެފައި 2015ޖެނުއަރީ 

ސައްކަތްތައް އަދި މި އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްނޫން އެހެން މަ 

ފެށިގެން އިން  2015ޖެނުއަރީ  14ކުރެވިފައިވުމުގެ އިތުރުން  ކުރަމުންގެންދާކަން ކައުންސިލްގެ އިންސްޕެކްޝަނަށް ފާހަގަ

ފާހަގަ  ވާއިއިރުކަންއި ހަމައަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާފައި ނުކުރެވުނު ތާރީޙާ އެއްބަސްވުން އައު

މާފައިވާކަންވެްސ ގޮތަށް ނިން މުއްދަތުގައި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުނަގާ  ނުކޮށް ހިނގާދިޔަ . އަދި އެއްބަސްވުން އައުކުރަމެވެ

.   ފާހަގަކުރެވުނެވެ
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  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

. (ހ)  ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

އަދި  1.05ގެ ގަވާއިދުގެ ބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު(ށ) ބިމުކުލީގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ނުލި

. މީގެ އިތުރުން ފައިސާއެއް ނުލިބި އެއްގައިވާގޮތުގެ  1.07 މަސް ވެއްޖެނަމަ މަތީން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ޖެނެރަލްގެ   އޮޑިޓަރގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 1.05ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ހިސާބެއް ތައްޔާރުކޮށް މިގަވާއިދުގެ 

. އަދި ނުލިބި ގިނަ އޮފީހަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓް ވަސްވެފައިވާ ފައިާސ ދުރެޜަރީއަށް ލިޔުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ޝަރީއަތަށް ހު 1.07ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ވެސް ދަންނަވަމެވެ. ގެންދެވުމަށް

އި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސްތަކާއި އުޞޫލުތަކާ 6.06އިދުގެ (ނ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ

ފައިވާ އި ބަޔާންކޮށްގަ 19އެނެކްސް  މަތިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށާއި، އެ ގަވާއިދުގެ

ލިބޭ ފައިސާ ވަކިން  ގެންދެވުމުގެ އިތުރުން ވަކިވަކި ކަންކަމަށް ގޮތުގެމަތިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓަމުން 

  އެނގޭނެ ގޮތެއްގެމަތިން ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ޚަ  50މިނިވަން  . 4
  

(ސާޅީްސ  -/48,000އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ  ހެޔޮއެޭދ ފަރާތްތަކުން ފައިސާގެޗެމްޕިއަންޝިޕާއި ގުޅިގެން  50މިނިވަން 

. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން އެހީގެ ގޮތުއަށް ) ރުފިޔާ އަށް ރަސީދު ހަދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ ގައި ލިބުނު ހުިރާހ ހާސް

އަންޝިޕްަގއި ބައިވެރިވި ޗެމްޕި  50މިނިވަން ގެ އިތުރުން މީ ން ކުރެވޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.ކަން ޔަޤީފައިސާއެއް ރެކޯޑްކުރެވުނު

އި  ާދ ިއ ާވ ަގ ެގ  ުތ ަޔ ްއ ިލ ާމ ެގ  ުތ ަލ ުއ ަދ ާސ  ިއ ަފ ުނ  ުވ ެރ ުކ ްޓ  ެޖ ަބ ްށ  ަމ ުސ ްއ ެޖ ަމ ަހ ްއ  ަތ ުދ ަރ ެގ ަޚ ުމ ީޓ ޫދ  ަނ  ޚިލާފަށް ޚަރަދުކޮށްފަިތ

. މިގޮތުން  ން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ  ޚަރަދުތަކަށް ކައުންސިލުޗެމްޕިއަންޝިޕްަގއި ބައިވެރިވި ތިނަދޫ ޓީމުގެ 50ފާހަގަކުރެވުނެވެ

) ރުފިޔާއާއި އެކިފަރާތްތަކުން  -/335,350 ހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އެ(ތިންލައްކާ ތިރީސް ފަސްހާސް ތިންސަތޭކާ ފަންސާސް

) ރުފިޔާއާއިއެކު ޖުމުލަ  -/48,000 )  ސަތޭކަ ތިންހާސް ތިން ކަ އަށްޑިހަ(ތިންލައް -/383,350(ސާޅީސް އަށްހާސް ފަންސާސް

 އި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވުނުގޮތް ބެލިބެލުމުގަ

ންވާނީ ކްރޮސްކޮށްފައިވާ ދޭދައުލަތުން ތަންތަނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ  ވާ ގޮތުން ގައި 6.07ގަވާއިދުގެ ގެ ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުހ(

ލައްކަ ހަތްދިހަ ތިންހާްސ (ތިން -/373,256ވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކޭޝްކޮށް ޖުމުލަ މި ގަ، ވީނަމަވެސް އިބަޔާންކޮށްފަ ކުންކަމަށްޗެކަ

) ރުފިޔާ .ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ހައެއް    ނަގައިގެން ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ

 -/128,685ވަނަ މާއްދާ އާއި ޚިލާފަށް ތިންފަރާތުން އަގުނުހޯދައި ޖުމުލަ  8.09އިދުގެ އްޔަތުގެ ގަވާ) ދައުލަތުގެ މާލިށ(

. މި ޚަރަދު ތަކުގެތެރޭގައި (އެއްލައްކަ އަށާވީސް ) ރުފިޔާގެ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދާފައިވެއެވެ ހާސް ހަަސތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް

ނޑު ގޮތެއްގައި  ނޑުގައި ޗެމްޕިއަންޝިޕާ 50 މިނިވަން ހިމެނެނީ މައިގަ ޗޭންޖިންގ ރޫމެއްގެ ހެދި އި ގުޅިގެން ފުޓުބޯޅަ ދަ

  ނު ޚަރަދުތަކެވެ.ތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމަށް ކުރެވު މަސައްކަތަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗާއި މި މުބާރާ 
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 ތަކެތި މަތް ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާގައި ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބުމުން ޚިދު 8.11އިދުގެ )  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާނ(

އިގުޅިގެްނ ގެ ޚަރަކާތްތަކާ 50 ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މިނިވަން ކަމަށް ބަޔާނެ ކުރަންޖެހޭ ލިބުނުކަމަށް ލިޔެ ސޮއި

) ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހާސް ހަތްސަ(ދެލައްކަ ނުވަދިހަ ތިން  -/293,723ތަކުގެތެރެއިން ޖުމުލަ  ރަދުކޮށްފައިވާ ބިލްޚަ ތޭަކ ތޭވީސް

. އެހެންކަމުން ކައުންސިލް އިދާރާނބުނުކަން ލިޔެކިއުންތަކުން އެނުވަތަ ޚިދުމަށް ތަނަށް ލި އިން ފައިސާ ދައްކާފައިާވ ގެންނެތެވެ

ންކުރެވެން ލްތަކެއްކަން ޔަޤީފައިވާ ބިހުރިހާ ބިލްތަކަކީ އެބިލްތަކުގައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ހަމަޔަށް ލިބިގެން ފައިސާ ދައްކާ

  ނެތެވެ.

) ރުފިޔާއަށް  -/37,030މަށް ) ސަޕޯޓަރުންނަށް ވިއްކުރ( ފައިވާއިރު މިތަކެިތ ޖޯޒީ ގަނެ 300(ތިރީސް ހަތްހާސް ތިރީސް

ލަހައްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަ ނުވިކި ހުރި އަދަދު އެނގޭނޭ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ބަ ވިއްކައިގެން ލިބުނީ ކިހާފައިސާއެއްކަމާއި ބާކީ

. މީގެ އިތުރުން  .ޝިޕާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ހިސާބެއް ތައްޗެމްޕިއަން  50މިނިވަން ކުރެވުނެވެ   ޔާރުކޮށްފައިނުވެއެވެ

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

އިރު ކްރޮސްކޮށްފައިާވ ދޭގައިވާ ގޮތަށް ދައުލަތުން ތަންތަނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ  6.07ގަވާއިދުގެ ގެ (ހ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

.ޗެކަކުން ފައިސާ ދިނުމަށް    ދަންނަވަމެވެ

 އަގުހޯދުމަްށަފުހ ފަރާތުން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ތިން 8.09އިދުގެ ގެ ގަވާތުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ(ށ) 

.   ޙިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ

މުން ޚިދުމަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބުވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ތަކެތި ނުވަތަ  8.11އިދުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ(ނ) 

. ލިބުނުކަމަށް ތަކެތި   ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ގެ މަތީން ގައިވާ ގޮތު 1.02) ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ ފައިސާއަކަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ރ(
  ދަންނަވަމެވެ. ސާ އެއް ބަލައި ނުގަތުމަށް ފަހު ނޫނީ ބަލައިގަންނަ އެއްވެސް ފައިރަސީދު ހެދުމަށް

 ދަށްވުން  ފަޔަވަޅުތައް  ސަލާމަތީ  ސިސްޓަމްގެ  ޕްރިންޓުކުރާ  ރަސީދު  . 5
  

ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް  1.02މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ 

މި ގަވާއިާދ  ،. ނަމަވެސްފައިވާ ރަސީދު ފޮތްތަކެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެކުރެވިބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ޕްރީ ޕްރިންޓެޑް ޗާޕް 

އާމްދަނީ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ބޭނުންކުރަނީ އިން ޙިލާފަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުަމކާނުލާ، ތިނަދޫ ކައުންސިލުން 

. މިގޮތަށް ބަދަލުގެންނައިރު ސީރިއަލް އެކެސެލްގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ނަމޫނާ މައިކްރޯސޮފްޓް   ރަސީދަކަށް ބަދަލުގެނެސްގެންނެވެ

. ކޮންމެ ރަސީދެއްވެސް ޕްރިންޓް ކުރުމަށްފަހު އެ ރަސީދެއްގެ  ނަންބަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުރިހާ ތަފްޞީލެއްވެސް ބަދަލުކުރެވެއެވެ

ންދިޔަ ނަމަވެސް، މި އެކްސެލް ސްޕްރެޑްޝީޓްތަކަކީ ސީރިއަލް ނަންބަރު ޖަހައި އެ ފައިލް ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ސޭވް ކުރަމުން ގެ 

ޕްރޮޓެކްޓް ކުރެވި ވަކި މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބޭނުންކުރެވޭ އުޞޫލަކަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ސްޕްރެޑްޝީޓްތަކަކަށް 

ވަރުކުރެވެްނ ނިޒާމެއް ކަށަ ސްދަނާ އިންޓަރ ކޮންޓްރޯލް ތުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ހަރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ފައިސާ ބަލައިގަ

  ވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.މަގުފަހި ށްނެތުމާއި ޚިޔާނާތަ
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  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ގެން ޕްރިންޓްކޮށް-ތަކެއް ޕްރީނަންބަރުތަކާ އެއްގޮތަށް އާމްދަނީގެ ފައިސާއަށް ރަސީދުފޮތް 1.02ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

. އެނޫން ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކުރާނަމަ ، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ސީރިއަލް ނަންބަރު ތަރުތީބުން ރަސީދުތައް ދޫކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ

  .ގައި މެނުވީ ބޭނުން ނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހު

ކޮށްފައިނުވުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބާކީ ތިޖޫރީ ބާކީ  . 6

ދައްކާ  އިންކީބާ ތިޖޫރީ ގުނިއިރު ތިޖޫރީ  ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައި  2016މާރިޗް  15

. މިގޮތަދެމެދު ތަފާތު ހުރިކަން ފާހަ އަދަދާއި ލިޔެކިއުންތަކުން ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ދައްކާ އަދަދާއި  ށް ގަކުރެވުނެވެ

) ރުފިޔާއާއި ސް އެއް(ހަހާ -/6,100ރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ދިމާވެފައިވަނީ އެކި ފަ ސަތޭކަ

ލައްކަ ނުވަދިހަ ތިންހާްސ (އެއް -/193,759ޗެކެއްގެ ޖުމުލަ ކަމުގައިވާ  6ކަށް ރައްދުކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެކި ފަރާތްތަ

. މީގެ އިތުރުްނ ތިޖޫރީބާކީގައި ނޯޓްކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަކުރެރުފިޔާ ) ސާސް ނުވައެއްހަތްސަތޭކަ ފަން  ވުނެވެ

) ރުފިޔާ ހާސް އެއް (ހަ -/6,100 ތެރެއިން ހަވާލުނުކުރެވިހުރި ށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެއެކިފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރުމަ ސަތޭކަ

ނޑުގައި ބަހައްޓާފައިވާކަމާއި އަ ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި ބަޖެޓް މުވައްޒަފުގެ މޭޒު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތެގ  ދިވަތްގަ

  ން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާކަރު ތައްޔާ  ތިޖޫރީ ރިޕޯޓްވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތީން  6.16ގަވާއިދުގެ 

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ގައި ބެހެއްޓުމަށާއި ރީގައި ވާގޮތުގެ މަތީން އޮފީހުގައި ބަހައްޓާ ފައިސާ ތިޖޫ 6.15(ހ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

  މަށް ދަންނަވަމެވެ.ޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަމުން ގެންދިއުގޮތުގެ މަތީން ތިޖޫރީ ރި މާއްދާގައިވާވަނަ  6.16އަދި މި ގަވާއިދުގެ 

)، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ (ށ)  ވަަނ  6.16ދި އަ 6.15ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި (ޗެކް

މަށް ދަންނަވަމެވެ.ން ގެންދިއުރުމަށްފަހު ތިޖޫރީ ރިޕޯޓްގައި ހިމަނަމުކުރާގައި ލިޔެ ބާކީ ކުބާކީ  ގޮތުގެ މަތީން ތިޖޫރީ  މާއްދާގައިވާ

ނުވުން ވާއިދުން ބާއްވާފައި މު ބައްދަލުވުންތައް ގަ ކައުންސިލްގެ ޢާއް  . 7

ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ ވަނަ  115ވަނަ ބާބުގެ  12ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ،ވީނަމަވެސް ޔާންކޮށްފައި ބަކަމަށް  ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ޖެހޭނެ  ،މަތީން

ވަނަ އަަހރު  2015ތުން ގަވާއިދުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެގޮ

  ގަކުރެވުނެވެ. ފާހަބައްދަލުވުންކަން 17އިވަނީ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންޖެހޭއިރު އެ އަހަރު ބޭއްވިފަ 52ކައުންސިލުން އާންމު 
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