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 ވަނަ އަހަރުގެ  2021 އިދާރާގެ ގެ ކައުންސިލް  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ 
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 

 

 ގެ ކައުންސިލް  ތިނަދޫ  ދެކުނުބުރީ  ހުވަދުއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 އަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާމާލީ  އިދާރާގެ 

  ތަޢާރަފު 

 ތިަނދޫ ދެކުުނބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު ގެ ަދށުން އޮޑިޓް ކުރެުވނު )އޮޑިްޓ ާޤނޫނު(4/2007  ރުމި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤާޫނނު ނަންބަ
ބަެޖޓުން ޚަރަދު ކޮްށފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންިސލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަްށ، ަވނަ އަހަރުގެ  2021ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

އިދާރާއާއި  ކައުންސިލްގެ، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމާއި
ދައުލަުތގެ  އެހެނިެހން ކަންކަން ިހންގައި ބެލެހެްއޓުމުގައިއެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި 

 ބަޔާންކުރުމާއި،ދަށް ޢަމަލުކޮްށފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުެރވުނު ކަންތައްތައް މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއި
 އެ ކަންކަން ޤާނޫނު ނަންބަރުއިޞްލާޙުކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޓަކައި 

 ތިަނދޫ ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅުމާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން  ވަނަ 36)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2006/3
ވަނަ މާއްދާގައި  213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުމާއެކުމާލީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ

ރީ އޮްފ ރިޕޯޓު މިނިސްޓް ޖިލީހަށް ުހށަހެޅުމެވެ. މިބުނެފައިވާ ގޮތުގެަމތިން އެ ކަްނކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަ
ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާެނހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ،އަށާއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުަށހަޅައިފިނޭންސް

www.audit.gov.mv  .ެގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވ 

 ބަޔާންތަކާއި އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތައް މާލީ ތަކުގެއަހަރުއަށް ނިމުނު މާލީ  2021 ޑިސެމްބަރ 31 އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ
)ދައުލަުތގެ  3/2006ގެ ނިޔަލަށް ިމ އޮފީހަށް ހުަށހެޅުމަކީ، ޤާޫނުނ ނަންބަރު  މާރޗް 31ތައްޔާރުކޮށް، އޮޑިޓްކުރުމަށް ޓަަކއި 

ލްގެ އިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ަކއުންސި 35 މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ
ސްވެދެްނނެވުނު މުއްދަތުގައި ހުަށހަޅާފައި ނުވުމުން، މި އޮޑިޓް ކުރިއަްށ އިނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ ބަޔާންތައް 
 ގެންގޮސްފައިވާނީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 
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 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޔާ ޒިންމާދާރުވެރި މާލީ 

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ، އިވާގޮތުން ބަޔާންކޮށްފަ ވަަނ މާއްދާގައި 2.03ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު 
އެއްގޮތްވާ  އިދުތަކާގަވާކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ ކަންކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި އި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ

ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ  ،ޓުމާއިމާލީ ކަންތައްތައް ހިންގައި ެބލެހެއް ކައުންސިލްގެ އިދާާރގެ ތިނަދޫ ދެކުުނބުރީ ހުަވދުއަތޮޅުގޮތުގެމަތިން، 
ޖެޓުގައި ކަނޑައެޅުނު ބައެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނަޑއެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ޚަރަދުކުރުމަށް 

 ،ހަމަކަމާއެކު ބަލަހައްޓައިރިފުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހިސާބުތައް ހަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ޞައްޙަަކމާއި  ،ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ޔަގީންކުރުމާއި
އުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ އެ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ކަ

 ކެވެ.ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެ 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަްށ ބަޖެޓުން ޚަރަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިނަދޫ ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު ޔަތަކީގެ މަސްއޫލިއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
ރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަެޖޓުގައި ޚަ

ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަުތގެ  ބަލަަހއްޓާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ އިއިދާާރގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގައެ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯއާއި، 
 ދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމެވެ.ގަވާއި

ތޯ ބެލުމަްށ ތަށްޓާ އެއްގޮޖެބަ ރިމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކު
 ތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ.ތުއަބޭނުންވާ ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮުތން ުފރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާ

 ގޮތް ތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަ އޮޑިޓު 

 ނުވުން  އުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ކަ  .1

ލު އޮފީހެއްގައި، ޢޫސްގެ ކޮންމެ މަދައުަލތު  ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 35 ގެދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނ() 3/2006 :ނަްނބަރޤާނޫނު 
، އެ މާއްދާގައި މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިންއަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑަ
 ށްރ ޖެނެރަލައޮޑިޓަ ރިޕޯޓެއް ރީ އި އިދާރާގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަބަޔާންކުރާ މާލީ ހިސާބުތަކާ

ގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަން ވާނީ ކަމަށް ބަޔާންޮކށްފަިއވެއެވެ.ހުށަހަޅަންވާނެ
ންސިލްތަކުންނާއި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައު ،އިން (D2/CIR/2016/9-13: )ނަންބަރ

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެެއވެ. ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަނޑާއި އެއްގޮތަށް މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު

ދާރާގައި ހިނިގ އިވަނަ އަހަރުގެ މާީލ ހިސާބުތަކާއި 2021  ކައުންސިލްގެ އިދާާރއިންހުވަދުއަތޮޅު ދެކުުނުބރީ ތިނަދޫ ނަމަވެސް، 
ރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ އޮޑިޓް ކުގެ ނިޔަލަށްެވސް  2022 ންޖޫ 26ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެްނ، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، 

 ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ނުވާކަން  ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅާފައި
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 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 ،ންއިގެ ނަމަހި ތުމާލޫމަޢުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  35 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) 2006/3 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
މާލިއްޔަތާބެހޭ ( 2016އޮގަސްޓް  29) D2/CIR/2016/9-13 ނަންބަރުރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މިނިސްޓް
 މަސްދުވަހުގެ  ތިން  ނިމޭތާ އަހަރެއް މީލާދީ  ކޮންމެ ،ތައްޔާރުކޮށް ބަޔާންތައް މާލީ އެއްގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަނޑާ ރގައިސަރކިއުލަ
 .ދަންނަވަމެވެ ހުަށހެޅުމަށް ށްޖެނެރަލަ އޮޑިޓަރ ތެރޭގައި

 ނުވުން  ޖަމާކޮށްފައި  އެކައުންޓަށް  ބޭންކް  ޕަބްލިކް  ފައިސާ  ބަލައިގެންފައިވާ  ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  އާމްދަނީ  ދައުލަތުގެ  .2

ވަނަ  13)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  3/2006 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފައިސާއަކީ ަބލައިގަންނަ ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ ދައުލަތުގެ
ވަނަ  5.37ގެ ގަވާއިދުގެ އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު. ވެކެމާއްދާގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންްކ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ަފއިސާއެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ފައިސާ  1ދައުަލތަށް ިލބޭ ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާގެ ތެރެިއން، މި ާބބުގެ ޖަދުވަލު  ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި
ރާގެ އޮފީހެއް ނުުހްނނަ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ބަލައިގަްނާނނީ، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެެވނިއު އޮތޯރިޓީ )މީާރ( އިންކަމަާށއި އަދި މީ

ވަނަ  5.22ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ރަށެއްގައިނަމަ، މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން
ށް ދެއްކުމަށްޓަކަިއ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަްށ ލިބޭ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަ

ނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ވެސްމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެ ކަމަށް
 273,771ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބިފަިއވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން  2021ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  ށްކައުންސިލްގެ އިދާރާއަ

ނިޔަލަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަްށ  ގެ 2021ޑިސެމްބަރ  31 ( ރުފިޔާ ތިން ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެކެއް ދެ ލައްކަ ހަތްދިހަ)
 ޖަމާ ނުޮކށް އެގޮތުން ޕަބްލިްކ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ރެވުނެވެ.ޖަމާނުކޮށް އިދާރާގެ ބޭންކް އެަކއުންޓުގައި ބަހައްާޓފައިވާކަން ފާަހގަ ކު

 ގައި އެވަނީއެވެ. 1ޞީލު ތިރީގައިވާ ތާވަލު ހުރި ފައިސާގެ ތަފު

ށް ޖަމާނުކޮށް ހުރި ފައިސާގެ : ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަ 1 ތާވަލު 
 ލު ތަފުޞީ 

 އަދަދު  ތަފުޞީލު 
 33,600 ފީ ލަިއސަްނސް މަްސވެރިަކމުގެ

 10,960 މުދަލުޒަކާތު 

 1,000 ޗަރޖް  ވަޔަރލޭަޝން ޓްރެފިކް

 1,679 ފީ އައުުކރުުމގެ ަރޖިސްޓްރީ ގޯީތގެ ޢިމާރާާތއި

 7,900 ނަގާފީ  ކުރުމަށް ަރޖިސްްޓރީ  ވިޔަފާރި ފަރުުދންގެ އަިމއްލަ

 128,659  ކާޑް އައި.ޑީ

 89,973 ފީ  ކުރުުމގެ އަިމއްލަ ބަންާޑރަގޯތި

 273,771 ޖުމްލަ 

 ކުރަން ލަފާދިންގޮތް އިޞްލާޙު 

ވަނަ  13 ޤާނޫނު(ގެ )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާ)ހ( 
 ޖަމާކުރުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.ޕަބްލިކް ބޭްނކް އެކައުންޓަށް  ގައި ވާގޮތަށްމާއްދާ
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުެގ  ،ގައިވާ ގޮތަށް( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  5.37)ށ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދުގެ 
 އާމްދަނީ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ދައުލަތުގެ ތުގައި އާމްދަނީގެ ގޮވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  5.22)ނ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 އޮންނަ ަޕބްލިކް ޭބްނކް ށް ދެއްކުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައިއައޮފީސްތަކަށް ލިޭބ ފައިސާ މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 .ރުމަށް ދަންަނވަމެވެއެކައުންޓަށް ޖަމާކު

 ގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކޮށްފައި ނުވުން ހުރުމާއި އެއްބަސްވުމާއި އެއް  އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުލިބި  ކުލީގެ ގޮތުގައި ގިނަ  މު ބި .3

ކަށް ގަވާއިުދން ފައިސާ ގެ ދަްފތަރުގައި ބަެއއް ބިންތަތަކުބިން ކުލީ ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 2021ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. ޖެހޭކަން ވަދައްކަމުން ނުދާކަމާއި އަދި މިބިންތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބެން

ންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބެންޖެހޭ ވުމުގެ ސަބަބުން ކައުނުޖޫރިމަނާ ހިސާބުކޮށްފައި އެއްގޮތަށްއަދި ބިމުކުލި ބަލައިގަންނައިރު އެއްބަސްވުމާއި 
 އަދަދަށްވުރެ މަދުން ފައިސާ ލިިބފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ތެރޭގައި  އްދަތުގެމު ަކނޑައެޅިފައިވާ ދެއްކުމަށް ގައި ފައިސާވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  5.21ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދުގެ )ހ( 
ސާ ފައި ށް ހަނދާންކޮްށދީ، )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމަ 7މަސައްކަތްކުރުމަށާއި ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް ފައިސާ

 އިސާއްކައިފިނަމަ ފަދެންވެސް ފައިސާ ނުދަ )ަހތެއް( ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު 7އިތުރު ލިޔުމުން ފައިާސ ދެއްކުމަށް  ނަމަނުދައްކައިފި
ދާރާއިން ބިން ކުއްޔަްށ އިގެންދިޔުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ  ކުރިޔަށް ހުށަހަޅައިގެން ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހޯދުމުގެ

އްކައިފިނަމަ، ކުލި ދައްަކން ބައެއް އެއްަބސްވުންތަކުގައި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތެއް ފާއިތުވަންެދން ުކލި ނުދަދިނުމަށް ވެފައިވާ 
 ލިބިގެންވާކަމަށް ލިޔުމުން ހަނދާންކޮށް ދިނުމަްށފަހު ކުލި ނުދައްކައިފިނަމަ، ބިން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

މަވެސް، އެއްބަސްވުމާއި ގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި ވީނަ 2022މެއި  9އެގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
ހަލާތަކުގައި އަޅާފައި ނުވުުމގެ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަާރތްތަކާއިމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އެކިއެިކ މަރު

 5މްޕަލްގެ ގޮތުގައި ބެލި ކުރެވިފައެވެ. މިޮގތުން ސާސާ ނުދައްކާހުިރކަންވަނީ ފާހަގަތަަކށް އެ ފަރާތްތަކުން ފައިސަބަބުން ދިގު މުއްދަ
ތްިދހަ ނުވަ ާހސް ހަތަރު މިލިައްނ ނުވަ ލައްކަ ހަ) 4,979,809 ކުލި އަދި ޖޫރިމަނާއާއެކު  ވަނަ ައހަރުގެ ނިޔަލަށް 2020 ބިމަކުން

ވުމުގެ ސަބަބުން ެއ ވެސް ދައްކާފައި ނުވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2021ދައްކަން ޖެހޭއިރު މި ފައިސާ  ރުފިޔާ( އަށް ސަތޭކަ ނުވައެއް
ކަން ދައްކަން ޖެހޭ ޔާ( ރުފިހަތް މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ހަތްދިހަ އެއް ހާސް ފައްސަތޭކަ ފަހެއް) 7,571,505އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 
. މިޮގތަށް ހަގަކުރަމެވެިބފައިނުވާކަން ފާރާއަށް ލިގެ ނިޔަަލށް ކައުންސިލްގެ އިދާ 2022 ޖޫން 26 މި ފަިއސާފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަދި 

 ގައި އެވަނީއެވެ. 2ކުރެވުނު ބިންތަކުގެ ަތފުީޞލު ތާވަލު ފާހަގަ

  ފައިސާ ނުލިބި ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ބިން ތަކުގެ ތަފުޞީލު : 2ތާވަލު 

 ޖުމްލަ  ޖޫރިމަނާ  ކުލި  ލު ތަފުޞީ  ގޮތުގެ  ދެއްކި  ފައިސާ  އެއްބަސްވުން 
(AGR)415-/PVIR/2013/16 01  402,259 55,477 346,782 އިން ފެށިގެން ފައިސާ ުނދައްކާ  2017ނޮވެމްަބރ 
(AGR)415/PRIV/2017/02  ީ2,122,550 1,657,550 465,000 އިން ފެށިގެން ފަިއސާ ނުަދއްކާ  2017ފެބްުރއަރ 
(AGR)415/PRIV/2017/03  ީ2,122,550 1,657,550 465,000 އިން ފެށިގެން ފަިއސާ ނުަދއްކާ  2017ފެބްުރއަރ 
(AGR)415/PRIV/2017/4  ް250,362 194,112 56,250 އިން ފެށިގެން ފައިސާ ނުދައްކާ  2017އޭޕްރިލ 

(AGR)415/PRIV/2012/25 01 ި82,088 57,410 24,678 އިން ފެށިގެން ފަިއާސ ނުދައްކާ  2019ޖުލައ 
 4,979,809 3,622,099 1,357,710 ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ވަނަ އަހަރުގެ  2020
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(AGR)415-/PVIR/2013/16 01 582,765 80,319 502,446 ުނދައްކާ  ފައިސާ ފެށިގެން އިން 2017 ނޮވެމްަބރ 

(AGR)415/PRIV/2017/02 ީ3,203,675 2,618,675 585,000 ނުަދއްކާ  ފަިއސާ ފެށިގެން އިން 2017 ފެބްުރއަރ 

(AGR)415/PRIV/2017/03 ީ3,203,675 2,618,675 585,000 ނުަދއްކާ  ފަިއސާ ފެށިގެން އިން 2017 ފެބްުރއަރ 

(AGR)415/PRIV/2017/4 ް382,081 310,831 71,250 ނުދައްކާ  ފައިސާ ފެށިގެން އިން 2017 އޭޕްރިލ 

(AGR)415/PRIV/2012/25 01ި199,309 158,179 41,130 ުނދައްކާ  ފައިސާ ފެށިގެން   އިން 2019 ޖުލައ 

 7,571,505 5,786,679 1,784,826 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2021

ސްވުމުގައި އެއްބަ( 2019އެޕްރީލް  11) 415/PRIV/2019/02(AGR)ނަންބަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ަތއްޔާރުކޮށްފައިވާ )ށ( 
އެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކަނޑަވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަން ވާނެކަމަާށއި،  10މަހެއްގެ ކުލި އެމަހެއްގެ  އެ

ނާގެ ގޮތުގައި ޖުރިމަ ންސައްތައިސް( )ފަންސަވީ %25ދުވަސްތަކަށް އެބިމުގެ ކުއްޔަށް ދުވާލަކަށްޖެހޭ އަދަދުގެ  ނުދައްކާކުލި 
ހުގެ ކުލި( ކަނޑައަޅާފައިާވ މައެގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮންމެ މަހެއްގެ ކުލި )މިސާލު: ޖޫން  ދައްކަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ.

ކޮންމެ ، ގެ ނިޔަލަށް(ރީޚުތާވަހަކަށް )އެފައިސާ ދެއްކި ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން( ނުދައްކާ ހޭދަވާ ކޮންމެ ދު 10މުއްދަތުގައި )ޖޫން މަހުގެ 
ނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސް އިދާރާއިން ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކޮށްފައިވަކައުންސިލްގެ މަހެއް ވަކިން، ޖޫރިމަނާ ހިސާބު ކުރަންޖެހުނު ނަމަވެސް، 

ތުން ހަވާލާދީފަިއވާ ގޮއެ ވޭނެ މުއްދަތުކަމަށް ބަަލއިގެންނެވެ.ދުވަސް( އެއީ ޖޫރިަމނާ ކުރެ 30)ޖޫން( ގައި ހިެމނޭ ދުވަހުގެ ައދަދު )
 ނަގަން ޖެހޭއިރު )އެއް ލައްކަ އެގާރަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ބާވީސް( ރުފިޔާ ބިމު ކުލި އަދި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 111,422ބިމަށް 

ައށް ހާްސ  )ހަތްދިހަ 78,420)ތިރީސް ތިން ހާސް ދޭއް( ރުފިޔާ ނަގާފައި ވުމުގެ ސަބަބުްނ  33,002ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ޞީލު ތިރީގައިވާ ތާވަލު އިސާގެ ތަފުރުފިޔާ މަދުން ނެގިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ފަ ހަތަރު ސަތޭކަ ވިހި(

 .ގައި އެވަނީއެވެ 3

 ގެ ތަފުޞީލު ގިފައިވާ ގޮތު އެއްބަސްވުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކޮށްފައި ނުވުމުން މަދުން ފައިސާ ނެ  :3 ތާވަލު 

 ތާރީޚު 
ރަސީދު 
 ނަންބަރު 

 ފަރަގު  ނަގަންޖެހޭ އަދަދު  ކައުންސިލުން ނެގި  ފައިސާ ދެއްކި މުއްދަތު 

 78,420 111,422 33,002 ނިޔަލަށް  2021އިން ޑިސެމްަބރ  2019އެޕްރީލް  3463 08/12/2021

ން އެމަހެއްގެ ކުިލ ނުދައްާކ އެގްރީމެންޓުތަކުގައި ިހމެނޭ ކުއްޔާއި ގުޅޭ މާއްދާގައިވާ ގޮތުކޮށްފައިވާ އުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކަ
ހެއްގެ ފައިސާ ނުދައްކާ އޮޑިޓަރުން ފައިސާ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ މަ ،ހޭދަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ޖުރިމަާނ ފައިސާ ކަނޑަންޖެހޭތީ

އި ފަރަގު އައިސްފައިވަނީ ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ ހިސާބުކުރުމުގަ  ގޮތަށެވެ. އެހެންކަމުން،ހޭދަވާ ހުރިހާ ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނަގާ
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެގްރީމެންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހިސާބުކޮށްފައި ނުވާތީ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ައިދ  ޮގތަށް ފައިވާބަޔާންކޮށް މާއްާދގައި ވަނަ 5.21 ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ)ހ( ފައިސާ ނުދައްާކ ފަރާތްތަާކއި މެދު 
 ގައިވާ ގޮތަށް ގަާވއިދުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ތަކުއެގްރީމަންޓު

ލާޙު ކުރުމަށްފަހު ޖޫރިމަނާ ޞްންނަ މިފަދަ ުފށުއެރުްނތައް އިއެގްރީމަންުޓތަކުގައި ހު)ށ( ކަމާއިެބހޭ އިދާރާތަކާއި ަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، 
 ންނަވަމެވެ.ގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ހިސާބު ކުރުމަށް ދައެއް އި ހިސާބުކުރުމަށާއި އަދި ޖޫރިމަނާ ހިސާބު ކުރުމުގައި އެއްބަސްވުމާ
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 ނުވުން  ބަލަހައްޓާފައި  ރެކޯޑު  ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ  .4

ޔަށް ނުވަތަ ވިއްކި އެއްޗެއްެގ އޮފީހަކުން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ދޭ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަނެއްގެ ކުއްދައުލަތުގެ 
ވާނެކަމަށް ދައުލަުތގެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދަން 1އެކަމެއް ނިމުނު ދުވަހުން ެފށިގެން ަލސްވެގެން  ،އަގަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

ށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ. އަދި ލިެބންޖެހޭ ފަިއސާ ހޯދުމަ 5.19ގެ ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު
 ޞީލުކޮށްީދފަިއވެއެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ތަފު 5.21އެ ގަވާއިދުގެ 

 އިދާރާއިން އެ ލޫމާތުޢުންޖެހޭ ފައިސާާއ ގުޅޭ މަށް ލިބެއިދާރާއަކައުންސިލްގެ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުުނބުރީ ތިނަދޫ  ،ނަމަވެސް
 ކިހާ ފައިސާއެއް ކަން ނުލިބި ވަނީވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2021އެ އިދާރާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން  ،ބަލަހައްޓާފަިއނުވާތީ
ފައިވާކަމާއި ނުލިބި ހުރި އަދި ލިބެންޖެޭހ ފައިސާގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައިނުވުމުން ފައިސާ ނުލިބި ކިހާ މުއްދަތެއްވެއެނގޭކަށްނެތެވެ. 

 ފައިސާ ހޯދުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަންނެތެވެ. 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް 

ށްފައިވާ ގޮަތށް އި ބަޔާންކޮވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަ 5.19 އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެދަ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިެބންެޖހޭ ފައިސާ
 ފައިސާ އެފަދަ ލަހައްޓައި،ބައަދި ނުލިބިުހންނަ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ލިޔެ  ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ަމްށ ކުރިޔަށްގެންދިއު ތްާވ ގޮތުގެމަތިންލުތަކާ އެއްގޮޞޫއު ނެފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބު  5.21ގަވާިއދުގެ  އެ ކަންތައްތައް ހޯދުމުގެ
 ދަންނަވަމެވެ.

 ދައްކާފައިވުން  ފައިސާ  ބިލްތަކަށް ޖޫރިމަނާ  .5

ލިޔުންަތއް ން ުހށަހަޅާ ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ަގއި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް އެިކ ފަރާތްތަކު 6.02ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ 
ގެން ސަރުކާރު ބަްނދު )އިންވޮއިސްއެއް ނުވަތަ ބިލެއް( ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ބިލުގައި މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ، ިބލު ިލބޭތާ ލަސްވެ

ހޭ ށް ފައިސާ ދައްަކންޖެނަމަވެްސ، ބިްލތަކަ ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. )ތިރީސް( ދުވަހުެގ ެތރޭގައި ފައިސާ ދައްކަންވާނެ 30ނޫން 
 ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެެއވެ. މުއްދަތަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ކަުއންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުްނ ދަްއކާފައިވާކަން

 އެގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތަްއތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ވުން ޔުޓިލިޓީ ބިލްތަކަށް ޖޫރިމަނާ ދައްކާފައި )ހ( ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
އެފައިސާ ކައުންސިލްގެ ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކަރަންޓް ބިލްތަކާއި ފެން ބިްލތައް ނުދައްކާ ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބިލްތައް ޖޫރިމަނާވެ

ރު ކައުންޓްގެ ޕީވީ ނަންބަވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް އެ 2021އިދާރާއިން ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، 
 ދައްކާފައިވާއިރު، )އެއް މިލިޔަން( ރުފިޔާ 1,000,000އެޕްރީލް ގެ ކަރަންޓް އަދި ފެން ބިލަށް  2021އެޕްރީލް އިން  2020އިން  179

ވެ. ގަކުރަމެ ފާހަރުފިޔާ ދައްކާފައިވާކަން )ފަންސާސް އެއްހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް( 51,931ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ 
ގުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާިއ ލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި މިގޮަތށް ދިާމވެފައިވަނީ ތިނަދޫގެ މިސްކިތްތައް ހިން އިދާރާއިން މަޢުކައުންސިލްގެ

އިސާ ދެއްކުަމށް ހަވާލުކުރިއިރު، ފައިސާ ނުދެއްކި ހުރި ގިނަ ބިލްތަކެއް ހުރުުމގެ ސަބަބުންނާއި، ނުދެއްކި ުހރި ބިލްތަކަށް ފަ
 ްށދީފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.ޖެޓް އިތުރުކޮމިނިސްޓްރީއިން ބަ
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 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެހިކަލެއްގެ އަހަރީ ފީ އަށް ޖޫރިމަނާ ދައްކާފައިވުން  )ށ(
ގޮތުން ޖޫރިމަނާގެ ޮގތުަގއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޓްރަކްގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމުގައި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ ދައްކާފައިެވއެވެ. އެ

 އި ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ )ހަތް ސަތޭކަ ަފންސާސް( ރުފިޔާ މީރާ އަށް ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ޖޫރިމަާނގެ ގޮތުގަ 750
 ގައި އެވަނީއެވެ. 4ތަފުޞީލު ތިރީގައިވާ ތާވަލު 

 : ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ތަފުޞީލު 4ތާވަލު 

 އަދަދު  ތަފުޞީލު  ވައުޗަރު ނަންބަރު 
PV-1475/J-GOM/2021/179  ާ34,659 ކަރަންޓު ބިލްތަކުގެ ޫޖރިަމނ 
PV-1475/J-GOM/2021/179  ާ17,272 ފެން ބިލްތަކުގެ ޫޖރިމަނ 
PV-1475/J-LCL/2021/150  ާ750 އަހަރީ ފީ ގެ ޖޫިރމަނ 

 52,681 ޖުމުލަ 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް އެ ވާ ގޮތަށްވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގައި 6.02ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ )ހ( 
ބޭތާ ލަސްވެގެން ސަރުކާރު ލިޔުންތައް )އިންވޮއިސްއެއް ނުވަތަ ބިލެއް( ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ބިލުގައި މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ، ބިލު ލި

 ދަންނަަވމެވެ.ދެއްކުމަށް )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ބަންދު ނޫން 

ޖެހޭނޭ ގޮތަަކށް ނުސާ ދައްކަން ބިްލތަކަށް ޖޫރިމަނާ ފައި، ނާގެ ފައިސާ ދަްއކަންޖެހިފައިވާ ސަބަބު ދެނެަގުތމަށްފަހު)ށ( ޖޫރިމަ
ގެ އިޚްމާލުންކަމުގައިވާ ނަމަ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިފައިވަނީ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް

 ގެ އަތުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ދަންަނވަމެވެ. އެމުވައްޒަފެއް

 ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް "ފިކްސްޑް އޯވަރޓައިމް" އެލަވަންސެއް ދީފައިވުން  .6

ލުގެ ދަށުން އުޞޫވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް"  116ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 
ވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިމީ ސިވަޒީފާ ދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އުޫޖރަ ދޭންވާނީ އެފަރާތުގެ ތަުއލީީމ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ތަޖުރިބާައށް ބަލައި 

( ގައި މާއްދާގެ )ނ މަޤާމުގެ ރޭންކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތާ އެއް މިންވަރެއްގެ އުޖޫރައެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި
މުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވައިފިނަމަ މިގަވާއިދާއި އެފަރާތަާކއި އެ އިދާރާއަކާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވު

 އެހެންނަމަެވސްވެ. ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވިދާނެ ކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ އިތުރުގަޑި
ދީފައިވާ މުސާރަ ބެލިއިރު  އުންސިލްގެ އިދާރާގައި ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ އުޞޫލުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށްކަ

ހަތްސަތޭކަ ސާޅިސް ) 745ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް  ،އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ދޭ އެލަވަންސްގެ އިތުރުން ކޮންމެ މަހަކު
އިވާކަން ފާހަގަ ފިކްސްޑް އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި "ފިކްސްޑް އޯވަރޓައިމް އެލަވަންސް" ދެމުންގޮސްފަ ފިޔާގެ ރޭޓުންރު ފަހެއް(

ހާސް  ސް ހަ)ސާޅީ 46,959މުވައްޒަފަކަށް ޖުމްލަ  11ެގ ނިޔަލަށް  2021 ނޮވެމްބަރއިން  2021ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އެޕްރީލް 
އުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަރުފިޔާ އިތުރަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަދި މި އެލަަވންސްއަކީ ( އެއްފަންސާސް ނުވަނުވަ ސަތޭކަ 

. އެގޮތުން ފިކްސްޑް ޢާކޮށް، އެފަރާތްތަަކށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ އެަލވަންސްއެކެވެޓް މުވައްޒަފުންގެ ުމސާރަ މުރާޖަކޮންޓްރެކް
 ގައި އެވަނީއެވެ.  5  ވާ ފައިސާގެ ތަފުޞީލު ތާވަލުއޯވަރޓައިމް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައި
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 8ގެ  10ސަފުހާ 

 އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާގެ ތަފުޞީލު  އޯވަރޓައިމް  : ފިކްސްޑް 5 ތާވަލު 

 އިތުރަށް ދީފައިވާ އަދަދު  ދީފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  ދޭންޖެހޭ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  މަސް  #

2021އެޕްރިލް  1  1,995 6,465 4,470 

2021މެއި  2  - 4,867 4,867 

2021ޖޫން  3  - 4,470 4,470 

2021ޖުލައި  4  1,140 7,100 5,960 

2021އޮަގސްޓް  5  1,710 8,390 6,680 

2021ސެޕްޓެމްަބރ  6  25,734 31,694 5,960 

2021އޮކްޓޯބަރ  7  2,263 9,365 7,102 

2021ނޮވެްމަބރ  8  5,358 12,808 7,450 

 46,959 85,159 38,200 ޖުމްލަ 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަނަ މާއްދާއާއި  7.14ދުގެ ވާއިމާލިއްޔަތުގެ ގަ ފަހު މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރަށް ދެވިފަިއވާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބެލުމަށް މިމައްސަލަ އިތުރަށް
 ގޮތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް ަދންނަވަމެވެ.  އެއް

 ކަންތައްތައް އެހެނިހެން ގައި ފާހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓު 

 ނުވުން ވާކަން ކަށަވަރު ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައި  .7

 ކޮންމެ ައހަރަކު ފެބްރުއަރީމަހާއި ޖުލައިމަހު ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުންނާއި ރަުށ ހުޅުވާަލއިފައިވާ ބައްދަލުވުމެއްރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ  2010/7އްވަންާވނެ ަކމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ކައުންސިލްތަކުން ބާ

. އަދި މިގޮުތން ފެބްރުއަރީމަހު ބާއްވާ ބައްދަުލވުމުގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 107ޤާނޫނު( ގެ 
ޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަްނވާނެކަމަށާއި ޖުލައިމަހު ބާއްވާ ަބއްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް ޓާއި، އޮޑިޓް ރިޕޯމާލީ ރިޕޯ، ރިޕޯޓާއި

. އަދި އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅައި ޚިޔާލު ހޯދަންވާނެކަމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
)ހަތެއް( ދުވަސް ކުރިން އެ ރިޕޯޓްތަކާއި ޕްލޭނާއި ބަޖެޓުގެ މަޢުޫލމާތު އާންމުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެކަަމށް  7ނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ރައްޔިތުން

 ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ތައް ޔުންޔެކިހުގައި ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވން ބޭއްވި ކަމުގެ ލިފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަވަނަ އަހަރުގެ  2021ނަމަވެސް، 
ރައްޔިތުންނަށް މަޢުޫލމާުތ ށް ލާން/ޔައުމިއްޔާ( އޮޑިޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވުމުގެ ަސބަބުން ހަާވލާދީފައިވާ ޤާޫނނާއި އެއްގޮތަ)އިޢު

 ވިފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ބައްދަލުޮކށްފައިވާަކން ކަށަވަރު ކުރެ ދިނުމަށްޓަކައި

ކީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ޢާންމުނުކުރުމާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަުލނުކުރުމަ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު 
 ދާނެކަމެކެވެ.ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާ މަޝްަވރާކޮށްގެން ނިންމަންޖެހޭ ކަްނތަްއތައް ނިންމުމުގައި ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތި ވެ
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 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަަނ މާއްާދއާ  107)ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު( ގެ  2010/7ަނންބަރު ޤާނޫނު 
ތުގައި އެއްގޮތަށް، ރައްޔިތުންނަށް މަޢުޫލމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަ

 ނަވަމެވެ.ބޭއްވުމަށް ދަން

 ނުވުން  ކައުންސިލްގެ ހަފްތާ ބައްދަލުވުންތައް ގަވާއިދުން ބާއްވާފައި  .8

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ(  7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު ) 24/2019ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 އަށް ވަނަ މާއްދާ 112 ގެ 7/2010ން ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާއި 68 ގެގެނައުމުގެ ޤާނޫނު(  ވަނަ އިޞްލާޙު 8އަށް 

އަދި އަތޮޅު  ،ގައި ވާގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރުއިޞްލާޙުގެނެސްފައިވާ 
 ކައުންސިލްތަކުން މަހަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަްނޖެހެއެވެ.

ލްގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަަހރު ކައުންސިކޮ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ތިނަދޫ ނަމަވެސް، 
 52އިވަނީ ބާއްވަންެޖހޭ ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފަ 2021ފައެްއނުވެއެވެ. އެގޮތުން، ކައުންސިލްެގ އިދާރާއިން ދަލުވުމެއް ބާއްވާންމު ބައްއާ

 ބަްއދަލުވުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. 33ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 

 މިންމުންތައް ނުނި  ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ ނި ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ޢާްނމު ބައްދަލުވުންތައް ގަވާއިދުްނ ނުބާއްވާނަމަ
 .އެކަށީގެންެވއެވެ ދިއުން ދިގުލައިގެން

 އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާދިންގޮތް 

( ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 7/2010 ނަްނބަރު ޤާނޫނު) 24/2019 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 މާއްދާއަށް  ވަނަ 112 ގެ 7/2010 ނަންބަރު ޤާނޫނު މާއްދާއިން ވަނަ 68 ގެ( ޤާނޫނު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 8 އަށް

 ކޮންމެ ބޭއްވުމަށާއި ބައްދަލުވުމެއް އާންމު ކައުންސިލްގެ ފަހަރު އެއް ހަފްތާއަކު ކޮންމެ ،ވާގޮތަށް ގައިއިޞްލާޙު ގެނެސްފައިވާ
 ލިޔެކިއުންތައް  ގުޅޭ ބައްދަލުވުމާ ގެންދިއުމަށާއި ސޮއިކުރަމުން ފާސްކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ބާއްވާ ދެން  ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމެއްގެ

 .ދަންނަވަމެވެ ބެލެހެއްޓުމަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފައިލްކޮށް

 ން ނުވު  ހުށަހަޅާފައި  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ލިޔުމަކުން  މަޢުލޫމާތު  އާމްދަނީގެ  ވިޔަފާރިއާއި  މެމްބަރުންގެ  ކައުންސިލް  .9

 މާއްދާގައި ނަވަ 121 ގެ(ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ގޮތްތަާކއި ލިބޭ  އާމްދަނީ އާމްދަނީއާއި އޭނާގެ  އަދި މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރީގެ ފައިސާއާއި މެމްބަރެއްގެ އެ އިންތިޚާބުވުމާއެކު މެމްބަރަކު
 އެ ،ނަމަވެސް. ށްފައިވެއެވެހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް ަބޔާންކޮ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ލިޔުމަކުން މަޢުލޫމާތު ގުޅުންތަކާބެހޭ ވިޔަފާރީގެ

ގެ ހުވާކޮށްފައިވާއިރު ގައި މަޤާމު 2021ެމިއ  17، މެމްބަރުން ހަތަރުވަނަ ދައުރަށް ހޮުވނު ކައުްނސިލަށް ތިަނދޫ ގޮތަށް މާއްދާގައިވާ
ންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ ވިޔަފާރިއާއި އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު ިލޔުމަކުން ކައު ގެ ނިޔަލަށްެވސް، 2022ޖޫން  26
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10ގެ  10ސަފުހާ 

އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

މާއްދާގަިއވާ ނަވަ 121 ގެ(ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ަނންބަރު ޤާނޫނު
ަދންނަވަމެވެ. ހުށަހެޅުމަށް އިދާރާއަށް ކަުއންސިލްގެ ލިޔުމަކުން މަޢުލޫމާތު ާއމްދަނީގެ ވިޔަފާރިއާއި މެމްބަރުންގެ ގޮތަށް

ނުވުން  ހުށަހަޅާފައި  ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު  ރިޕޯރޓު  މަސްދުވަހުގެ  ހަ  އިން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  .10

ވަނަ މާއްދާގައި  105)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ހައެއް( މަސްދުވަހު  6ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރު ރަށު  10އަދި ޖެނުއަރީ މަހުގެ  ،ލު ރިޕޯޓްޞީކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފުރަށު ކައުންސިލުތަ
ފޮނުވަންެޖހެއެވެ. އަދި ލު ރިޕޯޓް )އަހަރީ ރިޕޯޓް( އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޞީތަފުކައުންސިލުތަކުން ހިންގި ހަރަކާްތތަކުގެ 

ކޮންމެ އަހަރެއްެގ  ،ވެސް އެ މާއްދާގެ ދަށުން ޓުކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެ  ،ރަށު ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް ިބނާކޮށް 
 ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.

ނުވަންޖެޭހ އެ އަހަުރގެ ުޖލައި މަހުގައި ފޮ ވަނަ އަހަރުގެ 2021 ންސިލްގެ އިދާރާިއންކައުހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ތިނަދޫ  ،ނަމަވެސް
  )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.  6

އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގައި  105  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް، އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

 ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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