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  ަވަނ ައަހުރގެ  2015 ގެ އިާދާރ  ގެ ަކުއްނސިލް  ައޮތޅު ެދުކުނުބރީ ައޮތޅު ުހަވދު 

  ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ްނސް ޮކމްޕަްލޔަ 

 ތަޢާރަފު  ހ.

 އަތޮޅު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ (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 ،މާލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި

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

 މަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްކޮށް، އެކަމަށް ރައުޔެއްދީ،ތަކަށް އައެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދު ގުޅުންހުރި

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

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ  213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ކުއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާއެ

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

 ހުށަހަޅައި، ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ރިޓީއަށްޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯ

www.audit.gov.mv .   ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ

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

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

. ނަމަވެސް، މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާަފިއ (ހ)ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

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

  އެވެ.މި އޮޑިޓް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގަ ،އެހެންކަމުން

އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މި  ކައުންސިލް އިދާރާގެ މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

  އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
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 ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މާލީ ޒިންމާދާރު 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 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ މާލިއްޔަތުގެ  އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ދައުލަތުޤާނޫނު) އިން ބާރު ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

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 އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކާއެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީ

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

ނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުދަށުން    .ތެކެވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކަ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނ. 
 

 ކައުންސިލުން އެ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ވަނަ  2015އޮޑިޓަރ 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

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

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

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

އްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާ މަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ރައުޔެއްދިނުމާއި، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަ އަ

.އެ ކަންކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައު ، ދިނުމާއެކު   މެވެ

 

ޤާނޫނުތަކާއި ނު ކުރިން ބަޔާންކުރެވު  މާލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ،މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައިމި 

ރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފުމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ހެކިތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް

. މި އިޖް ތައްތު ޖްރާއައި މަލުކޮށްފައި ކާއި ޚިލާފަށް އަކާއި ގަވާއިދުތައެ ޤާނޫނުތަ ތުތަކުގެ ތެރޭގައިއަރާފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ

  ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

  

ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ވަނަ އަހަރުގެ  2015އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ 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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9 ގެ  3    ަސފުޙާ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯއާއި ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ މާ ،ކަ

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

މިންވަރާމެދު މަލު ކުރެވިފައިވާ އަމާލީ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް  އިދާރާގެ ކައުންސިލް

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

  

  

  ބިނާކުރެވުނު އަސާސް  ވޭ ރައުޔު ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެ ނާއި ގަވާއިދަށް ޤާނޫރ. 
 

)ދައުލަތުގެ ( 3/2006ނަންބަރު: ޤާނޫނު  ) 1(  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 35 ގެމާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅާ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ އެ އޮފީހެއްގައި، ކޮންމެ ދައުލަތުގެ ގޮތުން،  އަހަރެއް  މީލާދީ މެކޮން ވެރިޔާ، ޒިންމާދާރު ކަ

 ކަންތައްތަކުގެ  ނގިހި  އިދާރާގައި ހިސާބުތަކާއި މާލީ ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި އެ  ތެރޭގައި، ދުވަހުގެ މަސް ތިން ނިމޭތާ

ހުވަދުއަތޮޅު  މަވެސް،ނަ .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް  އަހަރީ ހިމަނައިގެން، ރިޕޯޓް

 ކަންތައްތަކުގެ ނގިހި އިދާރާގައި ހިސާބުތަކާއި، މާލީ އަހަރުގެ ވަނަ 2015 ގެލްގެ އިދާރާކައުންސި ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު 

 އޮޑިޓަރ ރުމަށްޓަކައިކު އޮޑިޓް  މުއްދަތުގައި، ބުނާ މާއްދާގައި  އެ ތައްޔާރުކޮށް، ރިޕޯޓެއް އަހަރީ  ހިމަނައިގެން، ޓްރިޕޯ

 .ނުވުން ހުށަހަޅާފައި ޖެނެރަލަށް

 

ހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ހިންގުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާބެ  ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ) 2(

 (ރ) ގައި ) ވަނަ މާއްދާގ3ެގެ (ކުރައްވާފައިވާ އުޞޫލު ވަނަ ދުވަހު ޝާއިޢު 2015ސެޕްޓެމްބަރު  17ގެޒެޓްގައި 

ނެ ކަމަށް  ނުތިބެވޭއުޞޫލުން އަތޮޅު ގެ ތަކުގައިވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނޫނީ އެހެން ކަމަކަށްޓަކައިވެސް ދިރިއުޅުމުގެ 

މަވެސް، ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރު މިދެންނެވި އުޞޫލާއި ޙިލާފަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ލިބެމުން ގެންދިޔަ ނަ

.ބޭފުޅަކު އަތޮޅު ގޭ ގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންގޮސްފައިވު 5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  8ކައުންސިލްގެ   ން

  

ގައި ހަދާފައިވާ ސެސްއާމްދަނީ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ބޭނުންކުރަނީ މައިކްރޯސޮފްޓް އެކް  އިންރާއިދާ ގެކައުންސިލް ) 3(

 ނެތްކަން ގައި ހުންނަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ކަންކަންޕްރޮގްރާމެއްމިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމާއި އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ 

 .  ކޮޕީ ސިސްޓަމް ގެތަކުތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރަސީދު ތައްއިން ރަސީދު ޕްރޮގްރާމް މިގޮތުންފާހަގަކުރެވުނެވެ

 .ބަދަލުކުރެވެން ހުރިކަން

 
ވަނަ އަހަރު ލޯންޗުން އެކިއެކި  2015ތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯންޗުގެ ދަތުރު ލޮގް ފޮތެއް ގެންގުޅެފައި ވީނަމަވެސް، އަ ) 4(

. ރަށްރަށަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލް ދަތުރު ލޮގް ފޮތުގައި ލި ޔެ ބަލަަހއްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

މިގޮތުން ލޯންޗުން ކުރާ ކޮންމެ ދަތުރެއް ފެށި ގަޑި، ދަތުރު ނިންމި ގަޑި، ދަތުރު ފެށިއިރާއި ނިންމި އިރު 'އަވަރ 

) ލޯންޗުގެ ދަތުރު ލޮގު ފޮތު ގައި މީޓަރ ރީޑިންގ' އާއި ތެޔޮ އެނދި މިންވަރު، ދަތުރުގެ ދިގުމިން (ނޯޓިކަލް މޭލު

. ލިޔެ ބަލަހައްޓާަފއި ) އާއި ތެޔޮ އެނދި މިންވަރުގެ މިގޮތުން  ނުވުން ވަކިވަކި ދަތުރުތަކުގެ ދިގުމިން (ނޯޓިކަލް މޭލު

ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯންޗަށް ޖުމްލަކޮށް ތެޔޮ  2015ތަފްޞީލް ބަލަަހއްޓާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން 



ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ، މަގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިލްޑިންގ، ޣާޒީ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ  
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 ދިގުމިނަށާއި އާއްމުކޮށް ލޯންޗުން ނޯޓިކަލް މޭލަކަށް ތެޔޮ އަނދާނެ ދަތުރުތަކުގެ  ،އެޅުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަކީ

.ކުރެވޭމިންވަރަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، އެކަށީގެންވާ ޚަރަދެއްކަން އަންދާޒާ   ގޮތް ނުވުން

 
ގޮތުގަިއ  ހަދިޔާގެ ވަނަ މާއްދާގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ގަންނަ ނުވަތަ 7.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ) 5(

 ކަމަށާއި އަދި ންވާނެލިބޭ ހުރިހާ މުަދލުގެ ދަފްތަރެއް އެ މާއްދާގައި ބުނާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ލިޔެ ބަލަހައްޓަ

ންނަ ދައުލަތުގެ ދައުލަތުގެ ތަންތަނުގައި ހު ވާ ގޮތަށްވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 7.11 އެގަވާއިދުގެ

 ޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެ ވަކިވަކިން އެ ތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އެނގޭނެ ގޮތަށް ލި މުދަލުގެ ހިސާުބ އެކި ބައިބައި

ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަތީގައިވާ މާއްދާތަކާ އެއް، ނަމަވެސް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީ

 ވުން.ހަރުމުދާ ބަލަހައްޓާފައި ނު

 
 -/32,950އަހަރު  ވަނަ 2015ންޓް ބިލް ދެއްކުމުގައި ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކަރަ  ) 6(

) ރުފިޔާ ދައްކާފައި  ވުން.(ތިރީސް ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް

 
  

 އި ގަވާއިދަށް  ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެވޭ ރައުޔު ޤާނޫނާ ބ. 
 

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

ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި ޑިސެމްބަރު  31ގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލްހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު  ،މައިގަ

ލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ ޓާފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިއަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައް 2015

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަ ، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް ،އެއްގޮތަށް ށް، ބަޖެޓުގައި ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ) އާއި ތުގެ ޤާނޫ(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ 2006/3ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ  ،ނު

.ކައުންސިލްގެ މާލީ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮ   ފީހުން ދެކެމެވެ

  
   

  ގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް ޓްއޮޑި ޅ. 

  އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް  . 1

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

ނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭާތ  ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

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

.   ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އިދާރާގައި  2015އިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުނަމަވެސް، 

ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ 

.   ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

ހުވަދުއަތޮޅު ެދކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ،ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅާފައި ުނވުމުގެ ސަބަބުން

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

 ޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް އި 

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

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

. ނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ހުށަހެޅުމަށް ަދންނަވަމެވެ

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

)އާ    ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ތައްޔާރުގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް އެއްސަރކިއުލަރ ގައި ވާ ނަމޫނާ (ފޯމެޓް

  އަތޮޅު ގޭ ގައި ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދިއުން  . 2

 17ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ހިންގުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި 

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

އެތަންތަނާއި ގުޅިފައިވާ އެފަދަ ތަންތަނަކީ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ބޭނުންތަކުގައި އަތޮޅުތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން 

ރާއްކުރެވިފައިވާ ތަންތަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާިއ ތިއްބެވުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢިމާ 

ބޭނުންކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މިފަދަ ތަންތަން ބޭނުން 

ން އެތަންތަން ބޭނުން މަތި މަޝްވަރާ ހޯއްދައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ  ކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ

) ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ވާ ގޮތުން ވަޒީފާ 3އުޞޫލު ގެ (ކުރައްވަމުން ގެންދިއުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިދެންނެވި 

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

ބޭފުޅަކު އަތޮޅު ގޭ  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  8ކައުންސިލްގެ ، ނަންގަވަމުން ދާއިރުވެސް ލިވިންގ އެލަވަންސް ނަމަވެސް،

. ނަމަވެސް، އަތޮޅު ގޭ ގެ ކަރަންޓާއި ތަން މަރާ ތުކުރުމާއި މާގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަމަށް ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އަތޮޅު ގޭ ގައި ދިރިއުޅޭ ކައުންސިލަރުންގެ އަތުން

. ގދ. ތިނަދޫ ) ރުފިޔާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެފަސްސަތޭކަ( -/500ނަގަމުންދަނީ މަހަކަށް   އޭސީ ކޮށްފައި ހުންނަ  އިން ވެ

) ރުފިޔާ އަށްވާތީ މި އަދަދަކީ ސަތޭކަ ފަން(ހަތަރު -/450ކުއްޔަށް ލިބެނީ އާއްމު ގޮތެއްގައި ދުވަހު ކޮޓަރިއެއް   ސާސް

.  -/30,000ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އަތުން ކުލީގެ ގޮތުގައި އަހަރަކަށް  ނިސްބަތުން ވަރަށް ކުޑަ އަގެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

.ސީ ރޫމުތައް ދޫކުރާ ރޭޓަށް ބަލާނަމަ  ) ރުފިޔާ ލިބޭއިރު މި އަދަދަކީ ރަށުގައި އާޢްމުކޮށް އޭ ދުވަހުގެ ކުލިަކްނ  67(ތިރީސްހާސް

  .ފާހަގަކުރެވުނެވެ
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9 ގެ  6    ަސފުޙާ

ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޙާބު ކުރެވޭ ކައުންސިލަރުންނަށް ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަީކ 

ނޑުގައި ހިމެނިފައިވާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ އޮނިގަ

 -/500 ނުވާއިރު، އާއްމުކޮށް ރަށުން ކޮޓަރި އެއް ދުވާލަކަށް ލިބޭ ރޭޓަށްވުރެ ކުޑަ ރޭޓެއްގައި މަހަކަށް ޢިނާޔަތެއް ކަމަށް

) ރުފިޔާ ދީގެން  ސަރުކާރުގެ އިމާރާތެއްގައި މިގޮތަށް ދިރިއުޅެމުން ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން އެތަނުގެ ޔުޓިލިޓީ (ފަސްސަތޭކަ

އިމާރާތާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާއަކީ ކައުންސިލަރުންނަށް ބިލްތަކަށާއި އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމަށާއި 

ނޑުގެ ބޭރުން އެ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތެއްކަން  ނޑައަޅާފައިވާ ޢިނާޔަތްތަކުގެ އޮނިގަ ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

.   ފާހަގަ ކުރަމެވެ

ގައި ކުޑަ އަގެއް ދައްކައިގެން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ތިއްބެވުމަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލް އިދާރާއެއްގެ އިމާރާތެއް

ލިބެން އޮތް އިޤްތިޞާދީ މަންފާއަކުން މަހްރޫމް ކުރުވާނެ ކަމަކަށްވާއިރު، އެތަނުގެ ޔުޓިލިޓީ ބިލްތަކަށާއި ތަން މަރާމާތުކޮށް 

ދާރާއަށް މާލީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެ، ކައުންސިލް އިދާރާއިން އަދާކުރަންޖެހޭ ބެލެހެއްޓުމަށް ޚަރަދު ކުރާނަމަ، ކައުންސިލް އި 

.   ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަށް ހިންގުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާބެހޭގޮތު )ހ(

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

މަރިޔާދުގެއާއި އެތަންތަނާއި ގުޅިފައިވާ އެފަަދ ތަންތަނަކީ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ބޭނުންތަކުގައި އަތޮޅުތަކަށް 

ވާ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢިމާރާއްކުރެވިފައިވާ ތަންތަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި އަދި މިފަދަ ވަޑައިގަންނަ

 ފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮ

 ންމަތި ލަފާގެ ރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދައި އެ މިނިސްޓްރީގެމިފަދަ ތަންތަން ބޭނުން ކު

. އެތަންތަން ބޭނުން    ކުރައްވަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ

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

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

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

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

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

 ދިރިއުޅޭނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން އެފަރާތުގެ ލަފާގެ މަތިން އަމަލު އަތޮޅު ގޭ ގައި 

  ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަރުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ލިބެމުންދާއިރުވެސް،  (ނ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ބޭރުން  ދައުލަތުގެ އިމާރާތެއްގައި ދިރިއުޅުމަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

-ކައުންސިލަރުންގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީ އެކަން އެންޓި 

. ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް   ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ



ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ، މަގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިލްޑިންގ، ޣާޒީ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ  
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  ދަށްވުން  ފިޔަވަޅުތައް  ސަލާމަތީ  ޕްރިންޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކްސެސް ޕްރޮގްރާމްގެ  ރަސީދު  . 3

ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް  1.02މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ 

. ޕްރިންޓެޑް ޗާޕް ކުރެވިފައިވާބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ޕްރީ  މި ގަވާއިދާ  ،ނަމަވެސް ރަސީދު ފޮތްތަކެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

އާމްދަނީ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ، ޙިލާފަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލާ

. މިގޮތުން ކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ އެއް ވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރބޭނުންކުރަނީ މައިކްރޯސޮފްޓް އެކެސެސްގައި ހަދާފައި

. އޭގެ ތެރޭގައި ސޮފްޓް ވެއަރ އިން އެއް މިފަދަ ސޮފްޓްވެއަރ ގައި ހުންނަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ކަންކަން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

. ރަސީދުތަްއ ވެން ހުރިކަން ފާހަބަދަލުކުރެ  އިން ރަސީދެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރަސީދުގެ ކޮޕީ ސިސްޓަމް ގަކުރެވުނެވެ

ްލ ރަސީދުގެ ސީރިއަ 2ރަސީދު ނަމްބަރު ތަކުރާރުވެފައިވުމާއި  32ވަނަ އަހަރު  2015ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލު 

.   ނަމްބަރު އުނިވެފައި ވެއެވެ

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ޕްރިންޓްކޮށްގެން -އާމްދަނީގެ ފައިސާއަށް ރަސީދުފޮތްތަކެއް ޕްރީ  ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން  1.02ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

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

.ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހުގައި   މެނުވީ ބޭނުން ނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ލޯންޗު  އަދި  ލިޔެފައިނުވުން  ފޮތުގައި  ލޮގް  ދަތުރު  ،ތަފްޞީލް ދަތުރުތަކުގެ  ކޮށްފައިވާ  ން ލޯންޗު  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  . 4

  ނުދިއުން  ހަދަމުން  ހިސާބު  ޚަރަދު  އާއި  އާމްދަނީ  ވަޒަންކުރުމަށް  ގެއްލުން  ނުވަތަ  ފައިދާ  ލިބޭ  ދުއްވައިގެން 

ލޯންޗުން އެކިއެކި ވަނަ އަހަރު  2015ލޮގް ފޮތެއް ގެންގުޅެފައި ވީނަމަވެސް،  ލޯންޗުގެ ދަތުރުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ (ހ) 

. މިގޮތުން ަދތުރު ލޮގް ފޮތުގައި ލިޔެ ބަލަަހއްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަރަށްރަށަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލް  ކުރެވުނެވެ

 ގ'މީޓަރ ރީޑިންއަވަރ '، ދަތުރު ފެށިއިރާއި ނިންމި އިރު ނިންމި ގަޑިދަތުރު  ފެށި ގަޑި، ރެއް ދަތު ލޯންޗުން ކުރާ ކޮންމެ

)ގެ ދިގުމިން ދަތުރު އާއި ތެޔޮ އެނދި މިންވަރު،  .ގު ފޮތުގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓާަފއިނުވެއެވެލޯންޗުގެ ދަތުރު ލޮ (ނޯޓިކަލް މޭލު

ކުރާއިރު، އެ އުޅަނދުގެ ތެލަށް ކުރެވޭ ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ރިއާޔަތްކުން ލޯންޗެއް ފަދަ އުޅަނދެއް ގެންގުޅޭނަމަ، އެ އުޅަނދަ

 .  ދަތުރުތަކުގެ ވަކިވަކި ޚަރަދަކީ އެކަށީގެންވާ ޚަރަދެއްތޯ އަންދާޒާކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ދިއުމަކީ މެނޭޖްމަންޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ

) އާއި ތެޔޮ އެނދި މިންވަރުގެންދިގުމި އަހަރު ވަނަ  2015ބަަލހައްޓާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ލް ތަފްޞީ  (ނޯޓިކަލް މޭލު

އާއްމުކޮށް ލޯންޗުން  ތަކުގެ ދިގުމިނަށާއިދަތުރު ،ފައިވާ ޚަރަދަކީއެޅުމަށް ކޮށް ތެޔޮޖުމްލަކޮށް ލޯންޗަށް ތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަ

.  އަންދާޒާ ޓިކަލް މޭލަކަށް ތެޔޮ އަނދާނެ މިންވަރަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، އެކަށީގެންވާ ޚަރަދެއްކަންނޯ   ކުރެވޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ

 ފައިވާ ޕެޓްރޯލްއެއްކަން ރީއަކަށް އަޅާޕެޓްރޯލު އެއީ ކޮން ދުވަހެއްގެ ޑެލިވަ ންޗަށް އަޅާފޮތުގައި ލޯލޯންޗު ދަތުރު ލޮގް (ށ) 
.ޖަހާފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަ އެނގޭނެ ގޮތަށް ޑެލިވަރީ ނޯޓު ނަންބަރު    ކުރެވުނެވެ

(ނ) އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ލޯންޗު ދުއްވައިގެން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ވަޒަންކުރުމަށް ލޯންޗުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުތަކުގެ 
 . ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލޯންޗުން ވަނީ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކަމެއްވެސް ހިސާބެއް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވެއެވެ

  އެނގެންނެތެވެ.



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

ލިެޔ ބެލެހެއްޓުމަށް  ގް ފޮތުގައިލޮދަތުރު ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލް ލޯންޗް ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޯލންޗުން ކުރާ (ހ) 

މިގޮތުން ލޯންޗުން ކުރާ ކޮންމެ ދަތުރެއް ފެށި ގަޑި، ދަތުރު ނިންމި ގަޑި، ދަތުރު ފެށިއިރާއި ނިންމި އިރު ދަންނަވަމެވެ. 

) ލޯންުޗގެ ދަތުރު ލޮގު ފޮތު ންގ'މީޓަރ ރީޑިއަވަރ ' ގައި ލިެޔ އާއި ތެޔޮ އެނދި މިންވަރު، ދަތުރުގެ ދިގުމިން (ނޯޓިކަލް މޭލު

  ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

  ޑެލިވަރީ ޯނޓު ނަންބަރު ޕެޓްރޯލުގެ އެޅި ދުވަހާއި ޕެޓްރޯލުލޮގް ފޮތުގައި ަދތުރު މަށްފަހު ލޯންޗް ގެ ލޯންޗަށް ޕެޓްރޯލު އެޅު(ށ) 

  ދަންނަވަމެވެ. ޖެހުމަށް

(ނ) ލޯންޗުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ދިގު މިނަށާއި އާއްމުކޮށް ތެޔޮ އަނދާ މިންވަރަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ލޯންޗުގެ ތެލަށް ކޮންމެ 

އޮފީހުގެ އިސްވެރިއަކު އެ އަންދާީޒ މަހަކު ކުރެވޭ ޚަރަދަކީ އެކަށީގެންވާ ޚަރަދެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، އަންދާސާ ހިސާބެއް ހަދާ، 

 ހިސާބު ބަލާ ޗެކް ކުރަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ތެލަށް ކުރި ޚަރަދާއި، ތެލަށް ހޭދަވާންޖެހޭ އަންދާޒާ އާދެމެދު

ތައް ކަންދިމާވި ސަބަބެއް ނޯޓުކޮށް، ލޯންޗުގެ ތެލަށް ކުރެވޭ ޚަރަދަށް ޒިންމާކުރުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަފާތެއްވާނަމަ، އެ

  ޒިންމާކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

(ރ) އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯންޗުގެ މަސް ދުަވހާއި އަހަރު ދުވަހުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް ލޯންޗަްށ 

  ލިބޭ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން ވަޒަންކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

  ނުވުން  ބަލަހައްޓާފައި  ހަރުމުދާ  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  . 5

ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ގަންނަ ނުވަތަ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 7.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

. އެ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހާ މުދަލުގެ ދަފްތަރެއް އެ މާއްދާގައި ބުނާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ލިޔެ ބަލަހައްޓަ ންވާނެއެވެ

، މުދަލުގެ ކޯޑް ނަންބަރު، މުދަލުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ތަފްޞީލު، މުދާ ހުރިތަން، ލިބުނު ތާރީޚު ،މާއްދާގައި ބުނާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ

 .   އަގު އަދި މުދަލާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެވެ

ކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ދައުލަތުގެ ތަންތަނުގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން  7.11އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސާބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެ ތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އެނގޭނެ ގޮތަށް ލިޔެ 

 .   ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

ސިލްގެ ހަރުމުދާ ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ތީގައިވާ މާއްދާތަކާ އެއްގޮތަށް ކައުންއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަ، ނަމަވެސް

ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ގިނަ ތަކެތީގެ އަގާއި ލިބުނު ތާރީޙުގެ އިތުރުން މެޝިނަރީފަަދ 

  ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އައިޓަމްތަކުގެ ސީރިއަލް ނަމްބަރާއި މޮޑަލް ނަމްބަރު ޖަހާފައިނުވާ 

ލަފާ ދިންގޮތް އިޞްލާޙުކުރަން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ  7.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ (ހ) 

 ތައްޔާރުކޮށް، ކައުންސިލްގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެންމެހާ ތަކެތި ހަރުމުދަލުގެ 
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