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ަވަނ ައަހުރގ   2015 ގ  ިއާދާރ  ަކުއްނސިލްގ   ފަުވްއުމލުަކ ފާުނޑު 
 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ްނސް ޮކމްޕަްލޔަ 

ތަޢ ރަފު  ހ.

ކައުންސިލް  ފުވައްމުލަކު ފުނ ޑު )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު 2007/4 :މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަްނބަރު
އެ  ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް 2015 އިދ ރ ގެ

ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ަކނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް 
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި،  މ ލީ އަދި  އެ އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކުގެކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި ކަ

ވ އިދ އި، ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަ ،ންގ  ަބލަހައްޓ ފައިވަނީ ދަުއލަތުގެ މ ިލއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އިއެހެނިހެން ކަންަކން ހި
މ ލީ ކަންކަމ އި  އިދ ރ ގެ ގެޤ ނޫނ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ

 މަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްޮކށް، އެކަމަށް ރައުޔެއްދީ،ތަކަށް އަގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އިދު
ގެ އެ ކަންކަން ކައުންސިލްއިޞްލ ޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އެ  213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ،އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކު
ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓު މި

 ހުަށހަޅައި، ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ެނހެްނ މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  އި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށްޓްރެޜަރީއަށ 
www.audit.gov.mv .ެގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ 

އަށް ނިމޭ މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓްތައް  2015ޑިސެންބަރު  31 އިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެ
ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ުހށަހަޅ ފައިވަނީ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއްނޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ   ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކުންނ އި ރަށު( 2013/1ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 
މި މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ އިންޓަރނޭޝަަނލް  ،ގައިވ  ފޯމެޓް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ނަމަވެސް )މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމ ގުޅޭ

ގ ްފރޭމްވަރކްއަކ  އެއްގޮތަްށ އެކަށީގެންވ  ފައިނޭންޝަްލ ރިޕޯޓިން ،ސްޓޭންޑަޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ ލ ޒިމްކުރ ގޮތަށް
މި އޮޑިޓް  ،ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންަތކެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މ ލީ ަބޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓެއް ކުރެވެން ނެތުމ  ގުޅިގެން

 ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، ިމ  އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލްމި ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް 
 އިދ ރ ގެ ހުރިހ  މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ގެއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް

mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/
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 މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ށ.
 

ވަނަ  88 ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7 :ޤ ނޫނު ނަްނބަރު
އިސ  ބެލެހެއްޓުމުގެ ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ނީ ދައުލަތުގެ މުދަލ އި ފަ އިދ ރ  އަށް ގެމ އްދ ގައި ކައުންސިލް

)ދައުލަތުގެ 3/2006  :މަށް ބަޔ ންޮކްށފައި ވުމުން، ޤ ނޫނު ނަންބަރުޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިންކަ
އިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިްނ ބ ުރ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފަ

ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ، އްތައް ހިންގުމ އިމ ލީ ކަންތަ އިދ ރ ގެ ގެގޮތްވ  ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްމ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއް
ވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ ލްޙ ޞި މަޤުޞަދުތައް އިދ ރ ގެ ގެސިލްއަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ ކައުން 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ނޑަ ކަ ކުރުމ އި ކައުންސިލްެގ ންއެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ަޔޤީކުރުމަށް ކަ
ށް އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތައްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ  އެ

 46( ގެ ޔަތުގެ ޤ ނޫނު)ދައުލަތުގެ މ ލިއް 3/2006 :ޤ ނޫނު ނަންބަރު ،ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓް
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރުފުވަްއމުލަކު ފުނ ޑު ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  ވެރިޔ ގެ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ކަ

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 

 ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

 ކައުންސިލުން އެކޮށްފައިވަނީ އެ ައހަރަށް އަހަރުގެ ބަެޖޓުން ޚަރަދު ވަނަ  2015އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ނޑައެޅިފަ ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އިވ  ކަންތައްތަކަށް، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ރ ގެ ދަށުގައިވ  އިދ އ އި އެ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ،އ އި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު
އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ )ދަ 2006/3 :ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންަކން ހިންގ ަފއިވަނީ ޤ ނޫނު ނަްނބަރު

 އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީދ ރީ ދ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އި 2010/7 :ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ،ޤ ނޫނު( އ އި ދައުަލތުގެ މ ލިއްަޔތުގެ ގަވ އިދ އި
 ޤ ނޫނުތަކ ިއ ހެންމ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނި އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫުނ(އުޞޫ

ކުރެވުނު ކަންތައްތަްއ ކަމަށް ފ ހަގަ ދިނުމ އި، އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ މަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ރައުޔެއްގަވ އިދުތަކަށް އަ
 މެވެ.އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަުކގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައު، ދިނުމ އެކު އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ 

ޤ ނޫނުތަކ ިއ ވުނު ކުރިން ަބޔ ންކުރެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލް ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
 ރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފުބޭނުންވ  ހެކިތައް ހޯދުމުެގ ގޮތުން މަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބެލުމަްށ އަ ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް

މަލުކޮށްފަިއ ކ އި ޚިލ ފަށް އަކ އި ގަވ އިުދތައެ ޤ ނޫނުތަ ތުތަކުގެ ތެޭރގައިއަރ ފުރިހަމަކުރުން ހިެމނެއެވެ. މި އިޖް ތައްތުޖްރ އައި
 ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ  2015އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ފުވައްމުލަކު ފުނ ޑު މިގޮތުން 

ނޑައެޅިފައިވ   އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ،ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ެތރޭގައިތޯ ދައުލަތުގެ މ ލިއްަޔތުގެ ޤ ނޫނ ިއ، ދައުލަތުެގ  ،އ އި ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
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ގެ  7 ސަފުޙ  3  

 ގުމުގެ ޤ ނޫނު އަދި ކައުންސިލް އިދ ރ ގެލުން ހިންމ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫ
މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް މަލު ކުރެވިފައިވ  އަމ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް 
 ޤަބޫލުކުރަެމވެ. ކަމަށް މި އޮފީހުން ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންަވރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ  

 

 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެވޭ ރައުޔު ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް ރ. 

ވ  ގޮތުްނ، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ްނކޮށްފައި 35ެގ  (2006/3ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު )ނަންބަރު:  (1)
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މީލ ދީ  އަހަރެއް ނިމޭތ  ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮީފހެއްގައި، މި ޤ ނޫނުގެ ަދށުން ކަ
ތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ިހސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ަކން

ކައުންސިލްގެ  ނ ޑުފު ފުވައްމުލަކު ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ެނއެވެ. ނަމަވެސް، 
އިގެން، އަހަީރ ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި، އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނަ 2015އިދ ރ ގެ 

ލަށް ހުށަހަޅ ފައި ށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި، އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮ
އެކަށީގެންވ  ންަތކަކީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހުށަހަޅ ފައިވ  މ ީލ ބަޔ  ފުވައްުމލަކު ފުނ ޑުވީނަމަވެސް، މި އޮފީހަްށ 
 ްނ.ނުވު ޔ ރުކޮށްފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަކަކަށްތައްރކްއަކ  އެއްގޮތަށް ގ ފްރޭްމވަފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން

 

ތިން ލައްކަ ) -/306,612ވަނަ އަހަރު ކަރަންޓް ބިލް ތަކަށް  2015ފުވައްމުލަކު ފުނ ޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  (2)
ސަތޭކަ ނުވަދިހަ( )ސ ޅީސްހ ސް ހަތް -/40,790ހަހ ސް ހަސަތޭކަ ބ ރަ( ރުފިޔ  ަދއްކ ފައިވ އިރު، ޖޫރިމަނ ގެ ގޮތުަގއި 

 .ރުފިޔ  ޚަރަދު ކޮށްފައިވުން

 
ކަށް މުސ ރައ އި ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފ އަށް ޙ ޒިރު ނުވ  ދުވަހަ 160ސިވިލް ސަރވިސް ގަވ އިދުގެ  (3)

 ބަޔ ންކޮށްފައި  ކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ގޮތުގެ މަތިން އުނި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ސަރވިސް އެލަވަންސް އިން ގަވ އިދުގައި 
ރވިސް ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފު ނ ންނަ ދުވަސްތަކަށް ސަ 2015ފުނ ޑު ކައުންސިލް އިދ ރ  އިން  ،ނަމަވެސްވީ

 އެލަވަންސްއިން އުނިކޮށްފައި ނުުވން.
 

ކޮންމެ ހަފްތ އަުކ  އިއްދ ގަވަނަ މ  115'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ  (4)
ގަވ އިދުން  ،ސްއެއް ފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަންޖެހޭެނ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެ

ސިލުން އ ންމު ވަނަ އަހަރު ކައުން 2015ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބ އްވަމުން ގެންގޮސްފައިނުވުން. އެގޮތުން 
 ބައްދަލުވުން ބ އްވ ފައިވުން. 29 ބ އްވަންެޖހޭއިރު އެ އަހަރު ބައްދަލުވުން 52

 
ބަރަކު މެމްއި ވަނަ މ ްއދ ގަ 124'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތަްއ ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު' ގެ  (5)

މްަދނީ ލިބޭ ޮގތްތަކ ިއ އ އ އި ބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އޭނ ގެ އ މްދަނީމެމްއިންތިޚ ބުވުމ އެކު އެ 
 ބަޔ ންކޮށްފައި ކަމަށްވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނެ 

 ޅ ފައި ނުވުން.އ މްދަނީގެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ަކއުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަނަމަވެސް، ކައުންސިލަރުންގެ ވީ
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ވަނަ މ އްދ  ަގއިވ  ގޮތުގެމަތިްނ  110ގެ ' 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު (6)

 މުކޮްށ ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެދިނުަމށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ ންރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު 
 ނަމަވެސް އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވ ފައި ނުވުން.ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީއްވަންފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބ 

 
 

 ބ. ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް  ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެވޭ ރައުޔު 

( އަށް 3( އިން )1) ނަންަބރު)ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮްތ ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ 
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި  2015ޑިސެމްބަރު  31ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ފުވައްމުލަކު ފުނ ޑު ،މައިގަ

އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ަފއިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަިއ ، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް  ،ށްއެއްގޮތަ ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  ،)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި 2006/3 :ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
 ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ. ނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށްކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެ

ނޑުގޮތެއްގައި އެ ކައުންސިލުްނ  ،( އަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަކންތައްތައް ފިޔަވައ6ި( އިްނ )4) ަނންބަރު)ށ( އަދި  މައިގަ
)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  2010/7 :ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤ ނޫނު ަނންަބރު

 އ އި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.

 
 ޅ. އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކ އި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ގައި އެކަށީގެންވ  ރިޕޯޓިންގ ފްރޭމްވަރކްއެއް ނެތުން ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމު  .1

ދައުލަތުގެ ކޮންެމ  ބުނ  ގޮތުން ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި 35(ގެ 2006/3ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު )ނަންބަރު: 
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިޭމތ  ިތން  މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  އޮފީހެއްގައި، މި ޤ ޫނނުގެ ދަުށން ކަ

އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ަކންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެްނ، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ 
 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.

ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުެގ ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ  2015ނަމަވެސް، ފުވައްމުލަކު ފުނ ޑު ަކއުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 
އޮޑިޓް ކުރުމަްށޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް  ،ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހުށަހަޅ ފައިވ   ހުށަހަޅ ފައިވީ ނަމަވެސް، ޤ ނޫނުަގއި ބުނ  މުއްދަތުގައި، މި އޮފީހަށް ފުވައްމުލަކު ފުނ ޑު
އެކަށީގެންވ  ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ފްރޭްމވަރކްއަކ  އެއްގޮތަށް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަކެްއ މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ 

އަށް ނިމުނު މ ލީ  2015ޑިސެމްބަރު  31 ފުވައްމުލަކު ފުނ ޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ، ނޫންކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން
 އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓެއް ކުރެވެން ނެތްކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.
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 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

، ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 35ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުެގ 

އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު، ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 
ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް 

(ގެ 2016އޯގަސްޓް  29)  D2/CIR/2016/9-13 މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ނަންބަރު:ތައްޔ ރުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝ ދުދީ ނެރެފައިވ 
 ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އެއް އިއ  ސަރކިއުލަރ ގައި ވ  ނަމޫނ  )ފޯމެޓް(

 

ޖޫރީމަނ  ފައިސ  ދައްކަން ވަނަ އަހަރުގެ ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް ފައިސ  ނުދައްކ  ލަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން  2015 .2
ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ގަބުރުސްތ ނުގެ ކަރަންޓް އަމިއްލަ ފަރ ތަކުން ހުއްދައަކ  ނުލައި  ،ޖެހިފައިވުމ އި 

 ބޭނުން ކޮށްފައިވުން.

)ތިން ލައްކަ ހަހ ސް  -/306,612ވަނަ އަހަރު ކަރަންޓް ބިލް ތަކަށް  2015ފުވައްމުލަކު ފުނ ޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
)ސ ޅީސްހ ސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ( ރުފިޔ  އިތުރަށް  -/40,790ހަސަތޭކަ ބ ރަ( ރުފިޔ  ދައްކ ފައިވ އިރު، ޖޫރިމަނ ގެ ގޮތުގައި 

 ޚަރަދު ކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަ ުކރެވުނެވެ. މިގޮތަށް ދިމ ެވފައިވަީނ ކަރަންޓް ިބލުތަކުގެ ފައިސ  ެދއްކުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިްނ ކައުންސިލަށް ފޮނުިވ ފައިސ  އިން ކަރަންޓް ބިލްތައް ދެއްކުުމގެ ބަދަލުގައި އެ ފައިސ  

 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މަރ މ ތު ކުރ  ކޯޑުން އެކިއެކި ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ސަބަބުންކަން ފ ހަގަ ުކރެވުނެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ށް ފައިސ  ދެއްކުމުގަިއ އިތުރަށް ސަމ ލުވެ ފައިސ  ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން ފައިސ  ދެއްކޭނެ ބިލްތަކަ
އަިދ  އިންތިޒ މެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އ ިއ މަޝްވަރ  ކޮށްގެން ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ހިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިޙުމ ލުންތޯ ބެއްލެވުމަށް އެކަމުގައި ޒިންމ ވ  އިތުރަށް ދެއްކިފައިވ  ފައިސ  ދައްކަން ޖެ
ފަރ ތްތަކުން އެ ފައިސ  ހޯއްދެވުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ އ މްދަނީެގ ގޮތުގައި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރެއްވުމަށް 

 ދަންނަވަމެވެ.

 

 ވަންސް އިން އުނިކޮށްފައި ނުވުން ނ ންނަ ދުވަސްތަކުގެ ފައިސ  ސަރވިސް އެލަ  .3

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފ އަށް ޙ ޒިރު ނުވ  ދުވަހަކަށް މުސ ރައ އި  160ސިވިލް ސަރވިސް ގަވ އިދުގެ 
ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ސަރވިސް އެލަވަންސް އިން ގަވ އިދުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަ ގޮތުެގ މަތިން އުނި ކުރަން ޖެހޭ ކަުމގައި 

ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފު ނ ންނަ ދުވަސްތަކަށް އަސ ސީ މުސ ރައިން އުނި  2015ނަމަވެސް ފުނ ޑު ކައުންސިލް އިދ ރ  އިން 
 -/2,533އެ މިންވަރަށް ވ  ފައިސ  ސަރވިސް އެލަވަންސް އިން އުނި ކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން  ،ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް

 ކަ ތިރީސް ތިނެއް( ރުފިޔ  މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރަށް ދީފައިވެއެވެ.ހ ސް ފައްސަތޭ)ދެ
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އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ސ ރކިއުލަރގެ "އެލަވަންސް ނުދެވޭނެ ޙ ލަތްތައް" މި މ އްދ ގެ )ހ( ގައި  03/2015: ނަންބަރުސިވިލް ސަރވިސް ގެ 
ނޑައެޅިފައިވ  ގަޑީގައި ހ ޟިރު ނުވެބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް މުވައްޒަފު ޙިދުމަތް ދިނުމަށް  އެ ޙިދުމަތަށް ނުލިބިދ  ވަގުތަށްވ  ، ކަ

 160މިންވަރު ސަރވިސް އެލަވަންސް އިން ގަވ އިދުން އުނިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވ އިދުގެ 
 ދުވަހަކަށް މުސ ރައ އި ސަރވިސް އެލަވަންސް ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުެގ މަތިން މުވައްޒަފު ވަޒީފ އަށް ޙ ޒިރު ނުވ 

 އިން އުނި ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކައުންސިލްގެ ޢ އްމު ބައްދަލުވުންތައް ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތަށް ބ އްވ ފައި ނުވުން  .4

ހަފްތ އަކު އެއް ކޮންމެ  ވަނަ މ އްދ ގައި 115'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ 
ގަވ އިދުން ކައުންސިލްގެ  ،ފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢ އްމު ބަްއދަލުވުމެއް ބ އްވަން ޖެހޭނެ ކަަމށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް

 52ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން އ ންމު  2015ބައްދަލުވުންތައް ބ އްވަުމން ގެންގޮސްފައިނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން 
 ބައްަދލުވުންކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. 29ވުން ބ އްަވންޖެހޭއިރު އެ އަހަރު ބޭއްވިފައިވަނީ ބައްދަލު

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން، ކޮންމެ  115ގެ ' ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު'
ފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢ އްމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށ އި ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔ  ދެން ބ އްވ  ހަފްތ އަކު އެއް 

 ބައްދަލުވުމުގައި ފ ސްކޮށް ސޮއިކުރައްވަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަަވމެވެ.

އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން  އުންސިލް މެމްބަރުންގެ ވިޔަފ ރިއ އި އ މްދަނީގެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ ކަ   .5

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ  124ގެ  'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު'
އ މްދަނީ ލިބޭ މެންބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އޭނ ގެ އ މްދަނީއ އި 

 ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް،
ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން މެންބަރުންެގ  124ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ 

 ޔަފ ރިއ އި އ މްދަނީގެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުަށހަޅ ފައި ނުވެއެވެ.ވި
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