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 ަވަނ ައަހުރގ   2015 ގ  އ ާދާރ  ލްގ  ަކުއްނސ  ފަުވްއުމލުަކ ޯހަދޑު 
 ޮއޑ ްޓ ރ ޕޯޓް  ްނސް ޮކމްޕަްލޔަ 

 ތަޢ ރަފު  ހ.

ކައުންސިލްގެ ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  2007/4މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
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 ތެރޭގައިޯތ އ އި މ ލީ އަދި  އެ އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކުގެކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި ، ކަ

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

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

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

 ށް ފެންނ ެނހެްނ މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ހުަށހަޅައި، ރައްޔިތުންނަ ޓްރެޜަރީއަށ އި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް
www.audit.gov.mv .ެގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ 

، އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓްތައް ތައްޔ ރުކޮށް 2015ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ މ އްދ ެގ  35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  3/2006ޤ ނޫނު ަނންބަރު:  ،މި އޮފީހަށް ހުަށހެޅުމަކީއޮޑިޓް ކުރުމަށް 
)ހ(ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހަޅ ފައި 

 ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ،ނުވުމުން
 މި އޮޑިޓް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ،އެހެންކަމުން

މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، ިމ އިސްވެރިންނ   އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލްމި ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް 
 އިދ ރ ގެ ހުރިހ  މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ގެއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް
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 މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ށ.
 

ވަނަ  88 ގެ)ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤ ނޫނު(  2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
ސ  ބެލެހެއްޓުމުެގ މ އްދ ގައި ކައުންސިލް އިދ ރ  އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ަބލަހައްޓަންވ ނީ ދަުއލަތުގެ މުދަލ އި ފައި

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ 3/2006 ތުގެ މަތިންކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވުމުން، ޤ ޫނނު ނަްނބަރު ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮ
ގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިން ބ ރު ލިބިެގން ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފަިއވ  ދައުލަތު

އިވަނީ އެ އަހަރަށް ެއ މ ލީ ކަންތައްތައް ހިންގުމ ިއ، ޚަރަދު ކޮށްފަގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެމަތިްނ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ 
ނޑައެޅިފައިވ  ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ސިލްވ  ގޮތަށް، ބަ  ޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ލްގެ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ  ތޯ ޔަގީންކުރުމ އި ކައުންސި ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ތައް އެކުލަވ ލައި އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކ އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ިހސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ން

ވަނަ މ އްދ ގެ  46 ގެނޫނު( )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ  3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ،އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ދަށުން   .އޫލިއްޔަތެކެވެކައުްނސިލްގެ އިދ ރ އަށް ކަ

 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

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯއ އި  ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ ިއ )ދައުަލތުގެ މ ލިއް 2006/3ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

ރުކަޒީ އުޞޫލުން )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަ 2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  ،ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި
ނުތަކ އި ގަވ އިދުތަަކްށ ންގުމުގެ ޤ ޫނނު( އ އި، އަދިެވސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެްނ ޤ ނޫހި

އްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ރައުޔެއްދިނުމ އި، އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތަ
 އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނަުއމެވެ.، ދިނުމ އެކު

ޤ ނޫނުތަކ ިއ ނު ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، ކުރިން ބަޔ ންކުރެވު ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
ރިހަމަކުރަންޖެޭހ ފުމުެގ ގޮތުން އަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބެލުމަްށ ބޭނުންވ  ހެކިތައް ހޯދު ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް

ކ އި ޚިލ ފަށް އަމަލުކޮށްފަިއ އިޖްރ އ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިެމނެއެވެ. މި އިޖްރ އަތުތަކުގެ ތެޭރގައި އެ ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިުދތަ
 ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

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

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

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

 

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

ށްފައިވ  ގޮތުން، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮ 35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު:  (1)
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މީލ ދީ  އަހަރެއް ނިމޭތ  ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި، އެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަ

ތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ިހސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ަކންތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އް
ހޯދަޑު  ފުވައްމުލަކު ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ަތއްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ. ނަމަވެސް،

ޕޯޓް ހިމަނައިގެން، ރިއި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި، އިދ ރ ގަ 2015ގެ އިދ ރ ކައުންސިލްގެ 
ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅ ފައި  އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި، ޮއޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ

 ނުވުން.
 

ނަމަ، ކުއްޔަށް ވަނ މ އްދ ގެ )ށ( ަގއި އެއްވެސް ތަނެއް ކުއްޔަށް ޫދކުރ  6.05ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުެގ  (2)
އުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ކަދޫކުރ  ތަންތަނުގެ ދަފުތަރެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންޮކށްފައި ވީނަމަވެސް، ހޯދަޑު 

ަބލަހައްޓ ފަިއ ގޮތަށް ގަވ އިދ  އެއްވ އަށް ދޫކުރެވިފައިވ  ތަންަތުނގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ތަންތަނ އި ަވރު
 ނުވުން.

 
ންތައްތަކުގެ ަށހެޅޭ ކަބަލ  ކޮމެޓީއަށް ހު ހިސ ބު މ އްދ ގެ )ހ( ގައި އަްނދ ސީ 8.19ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  (3)

 ިމބ ވަތުގެ މަސައްކަްތ  މުއްދަތުގެ އިތުރުން މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވ ބަލައި ވަަޒންކުރުމުގައި އަގ އި އަންދ ސީ ހިސ ބުތައް
ޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ހިގ ފައިވ  ގޮތ އި، މަސައްކަތުގެ ބޮޑުކުޑަމިން ބަލަންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ހޯދަ

ކެއް އި ކުޑަކުދިންގެ ޕ  ލ ނުން ހޯދަޑު އަވަށުގައިޢު 441-CO/441/2015/43(ILU) :އިން ކުރެވުނު ނަންބަރު
ރިބ ގެ ގޮތުގައި ތަޖު ންދ ސީ ހިސ ބު ހުށެހެޅި ފަރ ތައްއަ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ  ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް

 ޕޮއިންޓް ދީފައިވުން. ހުށަހަޅ ފަިއ ނުވަނީސް އެފަރ ތައްހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން 
 

ފް ފިނޭންސް ވަނަ މ އްދ  އ އި މިނިސްޓްރީ އޮ 13)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ެގ  3/2006ޤ ނޫނު ނަްނބަރު:  (4)
ލައިގަްނަނ ބަ( "ކައުންސިލްތަކުން 2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 

އްސަސ ތަކުގެ ފައިސ  އެހެން މުއަ ގުޅޭ" ގައި ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އި
އިދ ރ އިން ދައުލަތުގެ  ބަޔ ންކޮށްފަިއ ވީނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުްނޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް 

 ނިޔަލަށް ހަރުގެވަނަ އަ 2015އެހެން މުއައްސަސ ތަކުގެ ފައިސ ތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން 
 ނިޔަލަްށ ގެ 2016އޮގަސްޓް  23)އެއްލައްކަ ދެހ ސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެކެއް( ރުފިޔ   -/102,891ލިބިފައިވ  

 .ބަހައްޓ ފައި ހުރުންއެ މުއައްސަސ ތަކަށް ނުފޮނުވ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގައި 
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ތ އި ބެޭހ ގައި އ ންމުކޮށްފައިވ  މ ލިއްޔަ 2015ސެޕްޓެމްބަރ  03މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  (5)

ޅޭ( ގައިވ  ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ މުސ ރައ އި އިނ ޔަތްތައް ދީ ނިންމުމ  ގު 2015) 2015/04ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 
 މުއްދަތުގެ މުގެރި ހިސ ބު ކުރުގޮތުގެ މަތީން ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ މުސ ރައިގެ އިތުރުން ދެވޭ އިނ ޔަތްތަކ އި ގަޑީލ 

 ،އި ވީނަމަވެސްގެ ނިޔަލަށް ބޭުނންކުރުމަށް ބަޔ ންޮކށްފަ 10އިން ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ  2015އޯގަސްޓް  16 ގޮތުގައި
، އެ އިދ ރ ެގ މި ސަރކިއުލަރ އިން އަންގަވ ފައިވ  ގޮތ އި ޚިލ ފަށް ފުވައްމުަލކު ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން

 ދީފައިވުން. ބަންދު ދުވަހުގެ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސ މިސްކިތު މުވައްޒަފުންގެ 
 

ންމެ މަހެއް ނިމޭ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުން އެކައުންޓް ފޮތުން ކޮ 6.25ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  (6)
ޓޭޓްމަންޓެއް ން ސްދުވަހު ދައްކ  ބ ކީ އ އި އެމް.އެމް.އޭ ނުވަތަ ބޭންކް ބ ކީ އ އި ތަފ ތު ވެއްޖެނަމަ ރިކޮންސިލިއޭޝަ
ށ އި އަދި ދައުލަތުގެ ތައްޔ ރުކޮށް ދެ ބ ކީ ތަފ ތުވ ގޮތް ހޯދ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ފޮނުވުމަ

ހެން ބޭންކްއަަކްށ އެވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ  1.12މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ޓަމްބ ކީ ކުރުމަށ އި ނަމަ އެ ޖަމ ކުރި އޮފީހަކުން އެ ފައިސ ގެ ހިސ ބު ބަލަހައްޓައި އެކައުންޓް/އައި ފައިސ  ޖަމ ކޮށްފި

ބ ކީއަކީ ރަނގަޅު  އަދި އެ މ އްދ ގެ )ށ( ގައިވ  ގޮތުން އައިޓަމް/އެކައުންޓުބ ކީ އަދި އޮފީހުގެ ހިސ ބުތަކުން ދައްކ  
ވީނަމަވެސް، ހޯދަޑު   ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިއެއްޗެއްތޯ ބެލުމަށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓެއް

އޭޝަން ގަވ އިދ އި އަދި އ މްދަނީ އެކައުންޓްތަކުގެ ބޭންކް ރިކޮންސިލި  1ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގައި ބޭނުން ކުރ  ޚަރަދު 
 އެއްގޮތަށް ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވުްނ.

 

ނެ ންކަށް ޖަމ ކުރ މ އްދ ގައި ދައުަލތުގެ ތަންަތނަށް ިލބޭ ފައިސ  ބޭ ވަނަ  1.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުެގ  (7)
ަކމަށް ބަޔ ންކޮށްފަިއ  އެ ފައިސ  ލިޭބ ދުވަހު ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންޖެޭހނެ ،ނަމަވަގުތު އޮއްވައި ބަލައިެގންފި

 ަފއިވުން.ޖޫރީގައި ބަހައްޓ ވީނަމަވެސް، ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ ފައިސ  ޖަމ ނުކޮށް ތި
 

ަވތަ ތަަނށް ޙިދްމަްތ ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ތަނުގެ ބޭނުަމށް ނު 2ވަނަ ބ ބުގެ  8 ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  (8)
ދައި ތަކެއްޗަށް ދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯދ ފައި ސްޓޮކް ގައި ބަހައްޓ ނަމަ، އެތަކެތި ސްޓޮކް ބ ކީ އަށް ވައް

ނުމަށް ސްޓޮަކށް އިން އެ އިދ ރ ގެ ބޭކައުްނސިލްގެ އިދ ރ ހޯދަޑު ވ ނުވ ގޮތް ބެލުަމށް ބަޔ ންޮކށްަފއި ވީނަމަވެސް، 
 ތަކެތި ދޫކުރުމުގެ ގަންނަ ތަކެތި ސްޓޮކް ފޮތަށް ވައްދައި ގަވ އިދުން ބ ކީ ކުރަމުން ނުގެންދ ތީ އ އި ސްޓޮކުން ދޫކުރ 

 ފޮތުގެ ވަނަ ދުވަހު ސްޓޮކް ގުނިއިރު ސްޓޮކް 2016އޯގަސްޓް  20 ކުރިން ބ ކީ ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވ ތީ،
  ސްޓޮކުގައި މ އްދީ ގޮތުން ހުރި އަދަދު ދިމ ނުވުން.ބ ކީއ އި

 
ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ކުރަންވ ނީ ބަޖެޓްގައި  4.06ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ   (9)

ނޑައެޅިފައިވ  އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވ  ގޮތަށް އެ ޚަރަދެއް ކުރަން އެންމެ ހަ  ބަޔ ންކޮށްފަިއ  ކަމަށްކޯޑަކުންމަޖެހޭ ކަ
)އެއްލައްކަ( ރުފިޔ   -/100,000ޕ ކަށް ބޭނުންވ  ސ މ ނު ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އެ އަވަށު  ވީނަމަވެސް،
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ރިކަރަންްޓ  ބަދަލުގައި ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ބަޖެޓް ކޯޑުތަކުން ގަތުމުގެ ޚަރަދުކޮށްގެން ގަނެފައިވ އިރު،
 އިން ކަމުގައިވުން. )ޖަމ ޢަތުގެ ފައިދ އަށް ކުރ  މަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެހީ( 228010 ބަޖެޓް ކޯޑް ނަންބަރުޚަރަދުގެ 

 
އި ރައްޔިތުންނަށް ވަނަ މ އްދ  ގަ  110'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުގެ  (10)

 ފެބްރުއަރީ އަދި ރެއްގެމުޮކށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަދިނުމަްށޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ ންމަޢުލޫމ ތު 
 ،ހަރުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓ އިއްވ ންޖެހޭނެ ކަަމށ އި އަދި ފެބްރުވަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ އިތުިވ އަޖުލައި މަހު ބ 
 ބައްދަލުވުމުގައި ބ އްވ  އ ންމުޖުލައި މަހު  ވ ނެ ަކމަށ އިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންއޮޑިޓް ރި  ،މ ލީ ރިޕޯޓ އި

ޅ  ޚިޔ ލު ހޯދަންވ ެނ ންނަށް ުހށަހަކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތު
އްވ ފައިވ ނެ ކަމަށް އް ބ  މި ޤ ނޫނުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ބައްދަލުވުްނތަކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، 

ކުރުމަށްފަހު ބައިވެރިިވ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ފ ހަގަ ކުރެއްވި ނަމަވެސް، ބައްދަލުވުންަތކުގެ ޔަޢުމިއްޔ ތައް ޕްރިންޓް
  ގޮތް ނުވުން.ބޭފުޅުންގެ ސޮއި ކުރައްވ ފައި ނެތުމުން، ބައްަދލުވުން ބޭއްވިކަން ނުވަތަ ނޫން ކަން ޔަޤީން ކުރެވޭ 

 
 

ިއވ  ގޮތުގެ މަތިްނ ވަނަ މ އްދ ގަ 105 ޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ'ދިވެހިރ އް (11)
ސިލްގެ ރައީސް ކައުން ރަށު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު

 . ފޮނުއްވާފައި ނުވުންމި ރިޕޯޓުތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ، ކަމަށް ބަޔ ންކޮްށފައި ވީނަމަވެސް ވ ނެފޮނުއްވަން
 

 )ށ( ގައިވ  ގޮތުގެ ވަނަ މ އްދ ގެ  108 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ (12)
ން ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، ފ އިތުވި  10މަތީން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
ނަމަވެސް، ޤ ނޫުނ ވީ އުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ހަރަކ ތްތަކުގެ ތަފުޞީލް ރިޕޯޓެްއ އަތޮޅު ކަ

އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ތަފުީޞލް ރިޕޯޓު ތައްޔ ރު ކުރުމަށްފަހު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
 ވުން. ނު
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 ބ. ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް  ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެވޭ ރައުޔު 
 

( އަށް 9( އިން )1)ަބރު ގޮްތ ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަން)ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭ
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި  2015ޑިސެމްބަރު  31ގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު  ،މައިގަ

ސްކުރި ބަޖެޓ  ފ އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ަފއިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަބަޖެ، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް  ،އެއްގޮތަށް ށް، ބަޖެޓުގަިއ ޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  ،ނޫނު( އ އި)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ  2006/3 :ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
 ފީހުން ދެކެމެވެ.ކަމަށް މިއޮ ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް

ނޑުގޮތެއްގައި ،( އަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަކންތައްތައް ފިޔަވައ12ި( އިްނ )10ބަރު ))ށ( އަދި ނަން   އެ ކައުންސިލުން މައިގަ
ންގުމުގެ ޤ ޫނނު( ހި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން  2010/7ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤ ޫނނު ނަްނަބރު 

 އ އި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.
 

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

 

 ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން  .1

 
ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުން،  35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ެގ  3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު: 

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި، މި ޤ ނޫނުގެ ަދށުން ަކނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  
 މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ިހނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯްޓ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ 

 ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ެނއެވެ.

ގައި ހިނގި ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ  2015ނަމަވެސް، ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
ނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައި ޖެ ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް

 ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރަމެވެ.

ޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ފުވައްމުލަކު ހޯދަ  ،ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުުވމުގެ ސަބަބުން
 .އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންަތކުގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ 2015ންބަރު ޑިސެ 31

 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
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ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް 
އޯގަސްޓް(ގެ  29)  D2/CIR/2016/9-13ވ  މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ނަންބަރު: ތައްޔ ރުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝ ދުދީ ނެރެފައި

 ވ  ނަމޫނ  )ފޯމެޓް(އ  ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މ ީލ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ސަރކިއުލަރ ގައި

 

ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ގެ ތަފުޞީލު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ތަންތަނުގެ ދަފްތަރު ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުމ އި  .2
 ލިޔެ ބަލަހަށްޓ ފައި ނުވުން 

 

ވަނ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވަނީ ެއއްވެސް ތަނެއް ކުއްޔަށް  6.05)ހ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ަގވ އިދުގެ 
ހޯަދޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ،ދޫކުރ ނަމަ، ކުއްޔަށް ދޫކުރ  ތަްނތަނުގެ ދަފުތަރެއް ލިޔެ ބަލަހަްއަޓންވ ނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ތަންތަނ އި ވަރުވ އަށް ދޫކުރެވިފައިވ  ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ. 
ވަނަ  24( ގެ 2010/7އަދި ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންެގވުމުގެ ޤ ނޫނު )ޤ ޫނނު ނަްނބަރު 

މ އްދ ގެ )ދ( ގައިވ  ޮގތުން ރަށު ކައުންސިލުން ދޭ ޙިދުމަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ބިން ބިމުގެ ަދްފތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަުރ 
ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ކަމަށް ބަޔ ންޮކށްފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެ މ އްދ ގެ )ފ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުން އެ ރަށަކުން ބިްނ 
ދޫކުރުމ  އަދި ރަށުގެ ބިމ  ގުޅޭގޮތުން ހިންގ  ބިމ  ބެހޭ އެންމެހައި މުޢ މަލ ތުތަކުގެ ރިކޯޑުތައް ރަށު ކައުންސިލުން ބަލަހައްަޓްނ 
ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވެެއވެ. މި ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ތަންތަނުގެ ކުިލ 

ހޭ މުއްދަތަށް ދައްކަމުްނ ގެންގޮސްފައިވ  ކަން ޔަޤީން ކުރެވޭގޮތް ނުވިކަން ފ ހަގަ ކުރެުވނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުިލ ދައްކަންޖެ
ނުދައްކ  މަސްމަހ އި އަދި ޖޫރީމ ނ  ގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެީނ ކިހ  އަދަދެއްގެ ފައިސ އެއް ކަން ވެސް މި ރަޖިސްޓްރީ 

 ތީ އެނގޭކަށް ނެތެވެ.ބަލަހައްޓަމުން ެގން ގޮސްފައި ނުވ 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި އެކިފަރ ތް ފަރ ތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސ   1.07)ށ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
އި ހޯދުމަށް ކަމ ބެހޭ ފަރ ތުން އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވ ނެ ކަމަށ އި ލިބެންޖެހޭ ފައިސ އެއް ހޯދުމަށް އެ އޮފީހަކުން އަޅ ފަ

ފުވައްމުލަކު  ،ހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެނގޭ ގޮތަށް ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓިފައި އޮންނަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް
ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ވަރުވ  އ އި ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގަިއ ދޫކޮށްފައިވ  ބިްނ ނަގ ފައިވ  ަފރ ތްތަކުން ގަވ އިދުން ަމުހ 

ކ ފައި ނުވ އިރު މިފައިސ  ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅ ފައިވ ކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި ކުލި ދައް
ލިބެންޖެހެނީ ކިހ  އަދަދެއްގެ ފައިސ އެއް ކަމ އި ފ އިތުވި އަހަރު ތަކުގެ ފައިސ  ދައްކ ފައިވ  ގޮތް އެނގޭނެހެން ލިޔެކިތުން 

ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  އަކީ ކިހ   2015ޑިސެމްބަރ  31 ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން 

 އަދަދެއްގެ ފައިސ އެއް ކަމަށް ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަަނ  24( ގެ 2010/7 )ހ( ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންެގވުމުގެ ޤ ނޫނު )ޤ ނޫނު ނަްނބަރު
މ އްދ ގެ )ދ( ގައިވ  ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލުން ދޭ ޙިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ބިން ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވ ލައި އެ 
މ އްދ ގެ )ފ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ ބިމ  ގުޅޭގޮތުން ހިންގ  ބިމ ބެހޭ ެއންމެހައި މުޢ މަލ ތުތަކުެގ 
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ގެ  15 ސަފުޙ  8  

ވަަނ މ އްދ ގެ )ށ( ގައިވ  ގޮތުެގ  6.05ޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަްށ ދަންަނވަމެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ރިކޯ

 މަތިން ކުއްޔަށް ދޫކުރ  ތަންތަނުެގ ދަފުތަރެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ދި )ށ( ގައި އެކިފަރ ތް ފަރ ތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( އަ 1.07)ށ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ހޯދުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވަތީ، ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ފަރ ތަކުން ފައިސ  ނުދައްކ  އޮތްނަމަ، 

 .ވަމެވެއެ ފަރ ތްތަކ  ދޭތެރޭ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިގެން އެ ފައިސ  ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަ

 

 ތަޖުރިބ ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުރިންކޮށް ނިމިފައިވ  މަސައްކަތެއްގެ ލިޔުން ހުށަހަޅ ފައި ނުވަނީސް ޕޮއިންޓް ދީފައިވުން  .3
 

ންތައްތަުކެގ ބަލ  ކޮމެޓީައށް ހުށަހެޅޭ ކަ ހިސ ބު މ އްދ ގެ )ހ( ގައި އަންދ ސީ 8.19ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ބަލައި ވަޒަންކުރުމުގައި އަގ އި މުއްދަތުގެ އިތުރުން މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވ  މިބ ވަތުގެ މަސައްކަތް  ހިސ ބުތައްއަންދ ސީ 

 ހިގ ފައިވ  ގޮތ އި، މަސައްކަތުގެ ބޮޑުކުޑަމިން ބަލަންވ ނެ ކަމުގައިެވއެވެ. މިމ އްދ އ އި ހިލ ފަށް ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ 
ލ ނުން ހޯދަޑު އަވަށުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕ ކެއް އިޢު 441-CO/441/2015/43(ILU) :ންބަރުއިދ ރ  އިން ކުރެވުނު ނަ

ވަޒަންކޮށްފައިވ ކަްނ  ންދ ސީ ހިސ ބު ހުށެހެޅި ފަރ ތައްއަ  ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުްނވ  ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް
 ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 

މިގޮތުން ކުރިން ކޮށްފައިވ  މިބ ވަތުގެ މަސައްކަތް ހިގ ފައިވ  ގޮތ އި، މަސައްކަތުގެ ބޮޑުކުޑަމިން ބަލައި ނުވަތަ ތަޖުރިބ އަށް 
ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ މ ޒީގައިކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން ކަމަށް މައުލޫމ ތު ކަރުދ ހުގައި ވ އިރު، 

ން ޕޮއިްނޓް ިލބިގެން މަސައްކައްކަތް ހަވ ލުކޮށްފައިވ  ަފރ ތުން ލިިބފައިވ  ތަޖުރިބ ގެ ގޮުތގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުްނ އެންމެ މަތި
ހުށަހަޅ ފައި ނުވަނީސް އެފަރ ތަްށ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ިމ ބީލަން އެފަރ ތަށް ިލބިފައިވެއެެވ. އިތުރަށް ބެލިބެލުުމން 

ށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އެފަރ ތުން މަސައްކަަތކަށް ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމެއްގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން ކަްނ މިފަރ ތަށް ތަޖުރިބ އަ 
ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. މި ގޮަތށް ތަުޖރިބ އަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުެގ ސަަބބުން މި މަސަތްކަތައް ހުށެހެޅި ައންދ ސީ ހިސ ބު ހުށެހެިޅ 

މަ އުޞޫލެއް ގެންގުޅެފައި ނުވ ކަމ އި ހޯދަޑު އަވަށުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕ ކެއް ތަރައްޤީ ފަރ ތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ހަމަހަ
)އެއްލައްކަ ފަންސ ސް އަށްހ ސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތެއް( ރުފިޔ އަށް އެއްބަސްވެފައިވ  ފަރ ތަކީ  -/158,487ކުރުމަށް 

 ންކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ.މި ބީލަމުގައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވ  ފަރ ތް ނޫ

 ޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް އި 

މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮުތގެ މަތިން އަންދ ސީ ބަލ  ކޮމެީޓއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތަކުެގ  8.19ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ 
ކުރިން ޮކށްފަިއވ  މިބ ވަތުގެ މަސައްކަްތ އަންދ ސީ ހިސ ބުތަށް ބަލައި ަވޒަންކުރުމުގައި އަގ އި މުއްދަތުގެ އިތުރުން މީގެ 

 ހިގ ފައިވ  ގޮތ އި، މަސައްކަތުގެ ބޮޑުކުޑަމިން ބެލުމަށް ދަންނަވެމެެވ.
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ދައުލަތުގެ މުއައްސަސ ތަކުގެ ނަމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގެންފައިވ  އ މްދަނީ ފައިސ  ޕަބްލިކް ބޭންކް  .4
 އެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްފައިނުވުން 

 

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  3/2006ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސ އަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ އެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  13

( "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސ  2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އި
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިުގޅޭ" ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވ ގޮތުގެ މަތީން އެ ސަރކިއުލަރ 

އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ  ދައުލަތުގެ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނު ތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ 
 ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް އަންގަވ ފައިވެެއވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވ  ދައުލަތުގެ  2015ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ނަމަވެސް، 
ގެ ފައިސ  އެ މުއައްސަސ ތަކަށް ރައްދުނުކޮށް އެ އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގައި ބަހައްޓ ފައިވ ކަން ފ ަހަގ މުއައްސަސ ތަކު

އެ  ،ކުރެވުނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އެހެން މުއްއްސަސ ތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  އެ މުައއްސަސ ތަކަށް ނުލިބި
ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް  2015ޑިސެންބަރ  31މިގޮތުން  ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ. ފައިސ އިން ދައުލަތަށް މަންފ އެއް ނުލިބި

 23)އެއްލައްކަ ދެހ ސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެކެއް( ރުފިޔ   -/102,891އެ  އިދ ރ ގެ ބެންކް އެކައުންޓްގައިވ   ބަލައިގެން
ގެ ނިޔަލަށް އެ މުއައްސަސ ތަކަށް ނުފޮނުވ  ކަުއންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކަުއންޓުގައި ބަހަްއޓ ފައިވެއެވެ.  2016އޮގަސްޓް 

މުން ބަލަހައްޓ ފައި ނުވ ކަމ ިއ އަދި މި ފައިސ  އަކީ ކޮން މުއައްސަސ އަކަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ  އެއްކަން ލިޔެކިޔު
ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސ ތަކުގެ ފައިސ  އެ އިދ ރ ގެ ރަސީދުތަކުން ބަލައިގެންފައިވ ކަން ފ ހަަގ 

 ނެއެވެ. ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ފީ އަދި ލައިސެންސް އ  ކުރުމ އި މުދަލު ޒަކ ތުގެ ފައިސ  ހިމެ

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(  3/2006)ހ( ދައުލަތުގެ އ މްަދނީ ގެ ގޮުތގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސ އަކީ ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
އޮތްތ ގައި އެކިއެކި ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ  ކަމުގައިވ ތީ، ކުރިއަށް  13ގެ 

އޮފީސްތަކުގެ އ މްދަނީ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ އ މްަދނީ ފަިއސ  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 
 އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭްނކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

( 2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012 ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ )ށ( މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭްނސް އެންޑް
"ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންަނ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ގައި 

ކުގެ ދަުށްނ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަޔ ންކޮށްފައި ވ ގޮތުގެ ަމތީން އެ ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫުނ ތަ
 ބަލައިގަންނަ ދައުަލތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 ދުވަހަށް އިތުރަށް ދީފައިވުން  5ބަންދު ދުވަހުގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސ   .5

ގައި އ ންމުކޮށްފައިވ  މ ލިއްޔަތ އި ބެހޭ ސަރކިއުލަރ  2015ސެޕްޓެމްބަރ  03މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 
ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ މުސ ރައ އި އިނ ޔަތްތައް ދީ ނިންމުމ  ުގޅޭ( ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީްނ  2015) 2015/04ނަންބަރު: 

އޯގަސްޓް  16ތުގެ ގޮތުގައި، ން ދެވޭ އިނ ޔަތްތަކ އި ގަީޑލ ރި ހިސ ބު ކުރުމުގެ މުއްދަސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ މުސ ރައިގެ އިތުރު
މި ސަރކިއުލަރ އިން  ،ގެ ނިޔަލަށް ބޭނުންކުުރމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް 10އިން ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ  2015

އިން، އެ އިދ ރ ގެ މިސްކިތު މުވައްޒަފުންގެ ބަންދު އަންގަވ ފައިވ  ގޮތ އި ޚިލ ފަށް ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 
ބަލައިގެން މުސ ރަ ފައިސ   2015ސެޕްޓެމްބަރ  15އިން  2015އޯގަސްޓް  16ދުވަހުގެ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސ  ދިނުމުގައި 

ގައިވެސް އިތުރުގަޑީގެ ދުވަަހށް ިއތުރަށް ފައިސ  ދީފައިވެއެވެ. މިޮގތުން ސެޕްޓެމްބަރ އަދި އޮްކޓޯބަރ މަހު 5ދިނުމުގެ ސަބަުބން 
ދުވަހަށް އިތުރަށް ބަންދު ދުވަހުގެ ިއުތރު ގަޑީގެ ފައިސ  ދީފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަްށ  5ފައިސ  ދީފައިވ އިރު 

  .)ފަނަރަހ ސް އެއްސަތޭކަ ސ ޅީސް އަށެއް( ރުފިޔ  ދީފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ -/15,148

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ން ކޮށްފައިވ ގޮތަށް މުސ ރައ އި އެކިއެކި އެލަވަންސް  4.20ގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ދައުލަތު
އަދި އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވ  ފައިސ  އަނބުރ  ހޯދުމަށްފަހު ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔ އަށް ޖަމ ކުރުމަށް 

 ދަންނަވަމެވެ. 
 

އަދި އ މްދަނީ އެކައުންޓްތަކުގެ ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ގަވ އިދ އި  1ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގައި ބޭނުން ކުރ  ޚަރަދު  .6
 އެއްގޮތަށް ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވުން 

މޭ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުން އެކައުންޓް ފޮތުން ކޮންމެ މަހެއް ނި 6.25)ހ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ދުވަހު ދައްކ  ބ ކީ އ އި އެމް.އެމް.އޭ ނުވަތަ ބޭންކް ބ ކީ އ އި ތަފ ތު ވެއްޖެނަމަ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްޔ ރުކޮްށ 
ދެ ބ ކީ ތަފ ތުވ ގޮތް ހޯދ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ފޮނުވަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. 

( އެކެއް އެކައުންޓްެގ 1ޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ މިދެންނެވި މ އްދ އ އި ޚިލ ފަށް ހޯދަޑު ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ޚަރަދު )ނަމަވެސް، މ ލިއް
ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް  ،ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެހެންކަމުން

ކައުންޓަށް ޖަމ ކުރެވޭ ފައިސ ގެ ތަފުޞީލް ކައުންސިލްގެ ހިސ ބުތަކުން އެނގެން ނެތުމ އި، ތައްޔ ރު ކޮށްފައި ނެތުމުން އެ
 ހިސ ބުތަކުގައި އޮޅުމެއް ހުރި ނަމަވެސް ފ ހަގަ ނުކުރެވޭނެކަން ފ ހަގަ ކުރަމެވެ. 

އަށް ނުވަތަ ެއހެްނ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 1.12)ށ( ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ބޭންކްއަކަށް ފައިސ  ޖަމ ކޮށްފިނަމަ އެ ޖަމ ކުރި އޮފީހަކުން އެ ފައިސ ގެ ހިސ ބު ބަލަހައްޓައި އެކައުންޓް/އައިޓަމްބ ކީ ކުރުމަށ ިއ 

އްޗެއްތޯ އަދި އެ މ އްދ ގެ )ށ( ގައިވ  ގޮތުން އައިޓަމް/އެކައުންޓުބ ކީ އަިދ އޮފީހުގެ ހިސ ބުތަކުން ދައްކ  ބ ކީއަކީ ރަނގަޅު އެ
ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު  ،ބެލުމަށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަަމވެސް
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ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އ މްދަނީ އެކައުންޓްގެ ހިސ ބުތަްއ ބަޔ ންވެދިޔަ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް ބަލަހަްއޓަމުްނ 
މީގެއިތުރުން އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސ ގެ ވަކިވަކި އައިޓަމްތަކުގެ ތަފުީޞލް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުމުެގ ގެންގޮސްފައިނުވެއެވެ. 

 -/102,891ގެ ނިޔަލަށް ހޯދަޑު ކައުްނސިލްގެ އިދ ރ ގެ އެކައުންޓް ަބކީން ދައްކ   2015ޑިސެމްބަރު  31ސަބަބުން 
އަކީ ކޮންކޮން ޚިދުމަތްތަކަށް ިލބިފަިއވ  ފައިސ އެއްކަން ޔަޤީން )އެއްލައްކަ ދެހ ސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެކެއް( ރުފިޔ 

ގެ )ހ( އަދި  1.12އެހެންކަމުން އ މްަދނީ އެކައުންޓްގެ ރިކޮސިލިއޭޝަްނ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދގެ  ނުކުރެވެއެވެ.
 ވެ.)ށ( ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ރަނަގޅަށް ޗެކުކުރަމުން ގެންދ  ކަމ މެދު ސުވ ލު އުފެދެއެ

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުެގ ަމތިން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  1.12)ހ( ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ހިސ ބު ބަލަހައްޓައި އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އެހެން ބޭންްކއަކަށް ފައިސ  ޖަމ ކޮށްފިނަމަ އެ ފައިސ  ޖަމ ކުރި އޮފީހަކުން އެ ފައިސ ގެ 

އަދި އައިޓަމް ބ ކީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. އަދި އެ ގަވ އިދުގެ )ށ( ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އައިޓަމް ބ ީކ  އެކައުންޓް
މެންްޓ އ އި އެކައުންޓް ބ ކީ އަދި އޮފީހުގެ ހިސ ބުތަކުން ދައްކ  ބ ކީއަކީ ރަނގަޅު އެއްޗެއްތޯ ބެލުމަށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓް

 އެއް ތައްޔ ރު ކުރުމަށް ވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި އެކައުންޓް ފޮތުން ކޮންމެ މަހެއް ނިމޭ ދުވަހު ދައްކ   6.25)ށ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 އެއް ތައްޔ ރުކޮށްގެްނ ބ ކީ އ އި އެމް.އެމް.އޭ ނުވަތަ ބޭންކް ބ ކީ ތަފ ތު ވެއްެޖނަމަ، ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެްނޓް

ތަފ ތުވ ގޮތް ހޯދުމަށް ބަޔ ންކޮށްަފއިވ ތީ، ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޭޓޓްމެންޓް ތައްޔ ރު ކުރުމުން ބ ކީ ދިމ ނުވެއްޖެނަމަ، ަތފ ތުވ  
 ސަބަބު ހޯދައި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

 ބަލައިގަންނަ ފައިސ  ޖަމ ނުކޮށް ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ފައިވުން  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލުން  .7

ނެ ވަގުުތ ވަނަ މ އްދ ގައި ދަުއަލތުގެ ތަްނތަނަށް ލިބޭ ފައިސ  ޭބންކަށް ޖަމ ކުރ  1.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުެގ 
އެ ފައިސ  ލިބޭ ދުވަހު ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  ،ނަމައޮއްވައި ބަލައިގެންފި

ވަނަ  103ގެ  2010/07 ނަންބަރު 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތަްއ ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤ ނޫނު' ގ ނޫން 
ށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވިފައިވ  ބޭންކް އެކައުންޓަކަްށ މ އްދ ގައި، ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސ  ވީއެންމެ އަވަހަކަ

ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ލިބޭ ފައިސ  ޖަމ ކުރުމުގައި  ،ޖަމ ކުރަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްަފއިވެއެވެ. ނަމަވެސް
ކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތަކުެގ ތަފުޞީލު ތިރީގައި ހިމެޭނ  ބައެއް ފަހަރު ލަސްވެފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފ ހަގަ

 ގައި އެވަނީއެވެ. 1ތ ވަލު 
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 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ބަލައިގަނެ ޖަމ ނުކޮށް ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ފައިވ  ބައެއް ފައިސ ގެ ތަފްޞީލް  2015: 1ތ ވ ލް 

 ބެންކަށް ޖަމ  ކުރި ތ ރީޚް  ފައިސ   ރަސީދު ނަމްބަރ ތ ރީހް 
8/1/2015 1 1,200 13/1/2015 
8/1/20151 3 3,600 22/1/2015 

8/12/2015 49 2,400 29/12/2015 
28/12/2015 53 3,600 1/3/2016 
27/12/2015 51-52 1200 1/3/2016 

 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ގޮތަށް ިލބޭ ަފއިސ  ބޭންކަށް ޖަމ ކުރ ނެ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގަިއ ބަޔ ންކޮށްފައިވ   1.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސ  ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ،ވަގުތު އޮއްވައި ބަލައިގެންފިނަމަ

 

 ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ސްޓޮކްބ ކީ ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން  .8

ގޮތަށް ފުވައްމުލަކު ހޯދަުޑ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  2ބ ބުގެ ވަނަ  8 ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ވަނަ  2016އޯގަސްޓް  20ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގަވ އިދުން ސްޓޮކް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވ ަކން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން 

މްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ހުރިހ  އައިޓަމްތަކުގައި އުނިއިތުރު ދުވަހު ސްޓޮކް ފޮތުގެ ބ ކީއ އި ސްޓޮކުގައި ހުރި އަދަދު ބެލިއިރު ސ  

 ގައި އެވަނީއެވެ.  3ހުރިކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ފ ހަގަ ކުރެވުނު އައިޓަމްތަްއ ތިރީގައި ހިމެނޭ ތ ވަލް 

 ތަފ ތުވ  ތަކެތީގެ ތަފުޞީލް : ސްޓޮކް ގުނިއިރު ސްޓޮކް ފޮތުގެ ބ ކީއ އި ސްޓޮކުގައި މ އްދީ ގޮތުން ހުރި އަދަދު 3ތ ވ ލް 

 / އިތުރުވ   )މަދުވ  ( ގުނިއިރު ހުރި  ފޮތުން ދައްކ   މުދަލުގެ ނަން  #
 3A  11 24 (13)ބެޓްރީ  1
 10 10 20 ބޮކްސް ފައިލް  2
 (67) 97 30 ސެޓްފިކެޓް ޕޭޕ ރ 3
 1 0 1   (A12)ޓޯނަރ 4
 6 5 11 ޑަބަލް ޓޭޕް  5
 (2) 26 28 އެނ ޖީ ސޭވިން ލައިޓް  6
 (8) 1 9 ސ.( 200ލޮގުފޮތް ) 7
 (5) 2 7 ޕޭޕ ރ ކްލިޕް ކުޑަ  8
 5 5 0 ޓިޝޫ ފޮށި  9

 (7) 19 26 ސެލްޓެކްސް  10
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  އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް

ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައިވ  ގޮތަށް ކައުންސިލަށް ގަނެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން  2ވަނަ ބ ބުގެ  8ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ސްޓޮކަށް ވައްދަންޖެހޭ ތަކެތި ަގވ އިދުން ސްޓޮކް ފޮތަށް ވެއްދުމ އި، ދޫކުރެވޭ ތަކެތި ސްޓޮކް ފޮތުން އުނިކޮށް ބ ކީ ދިމ  

 މަށް ދަންަނވަމެވެ. ކުރައްވަމުން ގެންދިއު

 

 ފައިސ  ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ ކޯޑުނޫން އެހެން ކޯޑަކުން ހަރުމުދ  ގަނެފައިވުން  .9

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ބަެޖޓުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ކުރަންވ ނީ  4.06ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ނޑައެޅިފައިވ  އަދަދަށްވުރެ  ،އިތުރުނުވ  ގޮތަށް އެ ޚަަރދެއް ކުރަން އެންމެ ހަމަޖެހޭ ކޯަޑކުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބަޖެޓްގައި ކަ

ވަނަ އަހަރު ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހޯދަޑު ކުޑަކުދިންގެ ޕ ކަށް ބޭނުންވ  ސ މ ނު ގަނެފައިވަނީ  2015
ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އެ އަވަށު ޕ ކަށް ޭބނުންވ   ޑުހޯދަތުން އެގޮއެންމެ އެކަށޭނެ ކޯޑަކުން ނޫންަކން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ބަޖެޓް ކޯޑުތަކުން  )އެއްލައްކަ( ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްގެން ގަނެފައިވ އިރު، -/100,000ސ މ ނު 
)ޖަމ ޢަތުގެ ފައިދ އަށް ުކރ  މަސައްކަތްތަކަށް ދޭ  228010 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ބަޖެޓް ކޯޑް ނަންބަރު ބަދަލުގައި ގަތުމުގެ
 އިން ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުެނވެ. އެހީ(

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ބަެޖޓުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް  4.06ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ނޑައެޅި  ރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ރުނުވ  ގޮތަށް ޚަރަދު ކުފައިވ  އަދަދަށްވުރެ އިތުބަޖެޓްގައި ކަ

 

 ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ޢ އްމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުން ބ އްވ ފައި ނުވުން  .10

މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިްނ ވަނަ  110'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު' ގެ 
ރައްޔިތުންނަށް ޢ ންމުޮކށް ހުޅުވ ެލވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ ައހަރަކު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި ަމހު ސިޓީ ކައުންސިލުންނ ިއ 

އްދަލުވުގައި ފ އިތުވި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ބ ްއވަން ވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިެވއެވެ. މިގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހު ބ އްވ  ބަ
 އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އި އަދި މ ލީ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަަޅންވ ނެކަމަށ އި ޖުލައި މަހުގައި ބ އްވ  ޢ އްމު ބައްދަލުވުމުގައި

މަށް ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ބަޖެޓު ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅައި ހިޔ ލު ހޯދަންވ ނެ ކަ
)ަހތެއް( ދުވަސް ކުރިން އެ ރިޕޯުޓތަކ އި ޕްލޭނ އި ބަޖެުޓެގ  7ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނ އި ބައްދަލުކުރުމުގެ 
މި ޤ ނޫނުގައި ބަޔ ންކޮްށފައިވ  ގޮުތގެ މަތިން ބައްދަލުުވންތަްއ ، މަޢުލޫމ ތު ޢ ންމު ކުރަންވ ނެ ަކމަށް ވެސް ވެއެވެ. ނަމަވެސް

ނެ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ފ ހަގަ ކުރެއްވި ނަމަވެސް، ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔ ތައް ޕްރިންޓް ބ އްވ ފައިވ 
ކުރުމަށްފަހު ބައިވެރިވި ބޭފުޅުންގެ ސޮއި ކުރައްވ ފައި ނެތުމުން، ަބއްދަލުވުން ބޭއްވިކަން ނުވަތަ ނޫން ކަން ޔަޤީން ކުރެވޭގޮތެްއ 

 ނުވިއެވެ. 
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ފ  ދިންގޮތް އިޞްލ ޙުކުރަން ލަ

ވަނަ މ އްދ  ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން  110'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުގެ 
ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުަމށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ އްމުކޮްށ ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެްއ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް 

 ޖުލައި މަހު ބޭއްވުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ، މި ެދންނެވި ޤ ޫނނު ގައިވ  ގޮތުގެ ަމތިން އަމަލު ކުރައްވަުމްނ ފެބްރުއަރީ އަދި
މީގެ އިތުރުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަަމލީ ސިފަ އަންނަމުންދ  ގޮތުގެ މަުޢލޫމ ތު މަދުވެގެން ދެމަުހްނ  ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 އިން ޢ ންމުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އެއްމަހު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 

ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި އ މްދަނީ ރިޕޯޓުތައް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން  .11

ވަަނ މ އްދ ަގއިވ  ގޮތުގެ މަތިން ރަުށ  105 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤ ނޫނު' ގެ 
ފޮނުވަންވ ނެއެވެ. ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 ތަކ އި އ މްދަނީ ރިޕޯޓުތައް މި ޤ ނޫން އ އި ޚިލ ފަށް ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އެ އިދ ރ ގެ ޚަރަދު ، ނަމަވެސް
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުެރވުނެވެ.

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ރަުށ  105 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ
ލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފޮނުއްވުމަށް ކައުންސި

 ދަންނަވަމެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ހޯދަޑު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކ ތްތަކުގެ ތަފުޞީލް ރިޕޯޓެއް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2015 .12
ނުވުން  އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީްނ  108 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، ފ އިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކ ތްތަކުގެ ތަފުޞީްލ  10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސްރިޕޯޓެއް 
ހަވ ލ ދެވުނު ޤ ނޫނު ގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ  ތަފުޞީލް ރިޕޯޓު ތައްޔ ރު ކުރުމަށްފަހު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް 

 ( އ އި ހަމަޔަށް ވެސް ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ.  2016އޯގަސްޓް  22އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތ ރީޙް )
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