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 ވަނަ އަހަރުގެ  2020އިދާރާގެ  ގެ ކައުންސިލް  ފަރެސްމާތޮޑާ ބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނު 
 ރިޕޯޓު  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 

 

 ފަރެސްމާތޮޑާބުރީ ދެކުނު ހުވަދުއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި،  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި
 އަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މާލީ އިދާރާގެ  ގެ ކައުންސިލް 

  ތަޢާރަފު 

 ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާޮތޑާ ުހވަދުއަތޮޅު  ކުރެވުނުގެ ދަށުން އޮޑިޓް  )އޮޑިޓް ޤާޫނުނ(4/2007  ރުމި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤާނޫނު ަނންބަ
ބަެޖޓުން ޚަރަދު ޮކށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުްނސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްޮގަތށް، ވަނަ އަހަރުގެ   2020ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާިއ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންަތއްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމާއި، 
ދައުލަުތގެ  އެހެނިެހން ކަންކަން ިހންގައި ބެލެހެްއޓުމުގައިފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައިވާ ވިޔަ

ވާއިދަށް ޢަމަލުކޮްށފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުެރވުނު ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަމާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ
 އެ ކަންކަން ޤާނޫނު ނަންބަރުއިޞްލާޙުކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

 ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ހުވަދުއަތޮޅުގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ވަނަ 36ގެ  )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 2006/3
ވަނަ މާއްދާގައި  213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،އަށް ހުށަހެޅުމާއެކުޒިންމާދާރުވެރިޔާމާލީ  ގެއުންސިލްގެ އިދާރާކަ

ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ޖިލީހަށް ުހށަހެޅުމެވެ. މިގޮތުގެަމތިން އެ ކަްނކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަ ބުނެފައިވާ
 ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާެނހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ،ފިނޭންސްއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުަށހަޅައި

www.audit.gov.mv  .ެގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވ 

 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މާލީ 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާިއ  ،ވާގޮތުން ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 2.03ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު 
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ ކަންކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

ޚަރަދުތަްއ  ،މާލީ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ހުވަދުައތޮޅު މަތިން، ގޮތުގެ
ކުރުމުގައި އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހިސާބުތައް ހަޤީަޤތާ އެއްޮގތަށް ޞައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު  ،ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމާއި ކަނޑައެޅުނު
 ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ އިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 
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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާހުވަދުއަތޮޅު ކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަ
ޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަްށ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، ބަެޖޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެ 

ލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަުތގެ މާއެ އިދާރާގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާފައިަވނީ ދައުލަުތގެ  ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯއާއި،
 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްޯތ ބެލުމެވެ.

ޖެޓާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަްށ މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަ
 ބޭނުންވާ ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮުތން ުފރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

 މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު 

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްފައި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭނުން ކުރާ އެއްވެސް އެކައުންޓެއްގެ އެކައުންޓް ބާކީ އަދި ބޭންކް  .1
 ނުވުން 

 ،އިވާ ގޮތުގެމަިތން ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަވަނަ މާއްދާގެ )ށ 4.07ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ާއއި  5.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ 
 ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ާބކީ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން އެއޮފީސްތަކުގެ އެކައުންޓުތަކުން ދައްކާ ބާކީއާއި އޮފީހުގެ

އަދި ދައުލަތުގެ  .ކުރަންޖެހެއެވެއަކީ ރަނގަޅު ހިސާބުތަކެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރިކޮންސިިލއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްާޔރު
ާމލީ  ،ޓެއް ހިންގޭނަމަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޕަބްލިްކ ބޭންކް އެކައުންާޓ ވަކިން ބޭްނކް އެކައުން 13.09މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި ބަޔާޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކޮންމެ ބޭންކް އެކައުންޓެއްގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔުންތައް ވަކިން ބަލަހައްޓަންާވނެަކމަށް 
ޔާ މަދުވެގެން މަހަކު މާީލ ޒިންމާދާރުވެރި ،މާއްދާގެ )ނ( ގައި ޕަްބލިކް ޭބންކް އެކައުންޓާ ވަކިން ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހިންގޭނަމަ

  އެއްފަހަރު އެކައުންޓް ރިކޮންސައިލް ކުރަންވާނެކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަ  2020 ގެ ގޮތުގައިކީއެކައުންޓުގެ އެކައުންޓް ބާ 4ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ  އިދާރާއިންނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ 
ތްދިހަ ދޭއް( ރުފިާޔ  މިލިއަން ަހތަރު ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަ)އެއް 1,497,972އަހަރު ނިމުނު އިރު މުޅި ޖުމުލަ 
ންސިލްގެ އިދާރާއިްނ އެކައުންޓުތަކުގެ އެކައުންުޓ ބާކީއެއް ކައުކުން ދެއްކި ނަމަވެސް، ބޭްނކް ހުރިކަމަށް ބޭންކް ސްޭޓޓްމަންުޓތަ

ރިކޮންސިލިއޭޝަން ގެ ގޮތުން ފޮތްތައް ދިމާކުރުމު ދައްކާ ބާކީއާއި ތަކުން އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްބަލަހައްޓާފަިއނުވާކަމާއި އަދި ބޭންކު 
ތަކުގައި ހުންަނންޖެހޭ ފައިސާ އެހެންަކމުން، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކައުންޓުސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ުނވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 ހަމައަށް ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް 

ވަނަ  13.09ވާއިދުގެ ގަދާރާއިން ހިންގައި ބަލަހައްޓާ އެކައުންޓުަތކުގެ ކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ )ހ( ކައުންސިލްގެ އި
 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގމަތިން ބެލެހެްއޓުމަށް ދަންނަވަެމވެ. 

 އިދާރާގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ބާކީ އަކީ ރަނަގޅު )ށ( ކޮންމެ މަހެއް ނިމުުމން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކައުންޓުތަކުން ދައްކާ ބާކީއާއި
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  4.07ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި  5.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، ހިސާބުތަކެއްކަން ދެނެގަތުމަްށޓަަކއި

ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ޔާރުކުރި ފަރާތާއި މާލީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްަމންޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، ތައް
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 3ގެ  8ސަފުހާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިނގާ  13.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، ސޮއިކޮށް ފައިލުކުރުމަށާއި
 ދަންނަވަމެވެ. ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ ސްޓޭޓްމަންޓުތައް މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވުމަށް 15މަހުގެ 

 ނުވުން  އި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކުރަމުން ގެންގޮސްފަ  .2

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

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

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

ނަމަވެސް،  ސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެ ކަމަށްވެ
)ދެ ލައްކަ   253,931ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ 2020ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 

ނިޔަލަށް އެމް.އެމް.އޭ ( ގެ 2022 އޮކްޓޫބަރު  03އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތާރީޚު )ރުފިޔާ  ފަންސާސް ތިން ހާސް ނުވަ ސަޭތކަ ތިރީސް އެކެއް(
ލު ތާވަލު  ފާހަގަކުރެވުނު ފައިސާގެ ތަފުޞީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަން ާފހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން

 ގައި އެވަނީއެވެ. 1

ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް  ތެރެއިން ޕަބްލިކް ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި : 1 ތާވަލު 
 ޞީލު ހުރި ފައިސާގެ ތަފު

 ފައިސާގެ އަދަދު  ތަފުޞީލް  #
 92,250 ޓްރެފިކް ވައިލޭަޝން ޗާޖް  1
އި ަމްސވެރިކަުމގެ ލައިަސންސް ފީ އާރީ އެހެނިހެން ރަިޖސްޓަ 2  71,060 
 25,345 އިމްޕޯޓް ކުލި 3
 24,650 އައިޑީާކޑު ހެްއދުން  4
 14,750 ސެޓްފިކެޓް ފީ 5
 4,120 އުފަންުދވަުހގެ ސެޓްފިކެޓް ފީ 6
ރީ ކުރުމަށް ދައްކާ ަފއިސާ ވިޔަފާރި ަރޖިސްޓަ  7  7,900 
ބަރު ން އޮޑީ ނަ 8  6,500 
 1,495 ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ކެންޓީނުފަދަ ަތންަތނުގެ ފީ  9
ރީ އާކުުރމުގެ ފީ ގޯތި ރަިޖސްޓަ 10  1,200 
އިުތރަށް ެދވިފަިއވާ ަފއިސާ މުަވއްޒަފުްނނަށް  11  4,661 
 253,931 ޖުމުލަ 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް 

ވަނަ  13 ޤާނޫނު(ގެ )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،)ހ( ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާ
 މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ޕަބްލިކް ބޭްނކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުެގ  ،ގައިވާ ގޮތަށް( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  5.37ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދުގެ )ށ( 
 އާމްދަނީ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 4ގެ  8ސަފުހާ 

ތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަ 5.22)ނ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 އޮފީސްތަކަށް ލިޭބ ފައިސާ މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ަޕބްލިކް ޭބްނކް

 އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަންަނވަމެވެ.

 ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލާއި ގުޅޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން  .3

އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ދަރު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ވަނަ އަހަ 2020
އް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބައެއް ކަންކަން ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ފަހާގަކުރެވުނު ކަންތަ

 އެވަނީއެވެ.

ލް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެންާނއި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ކެޕިޓަ 11.02ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  )ހ(
ލަތުގެ  ކުރެވޭ މަސައްކަތް ދައުއެހީގެގޮތުގައި ލިބޭ ހަރުމުދާ އަދި އެނޫން ގޮތްގޮުތން ދައުލަތަށް ިލބޭ މުދާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެގޮތުގައި

ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ނ(ގައި )ވަނަ މާއްދާގެ  11.03ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިގެން ބަލަހައްަޓންޖެހެއެވެ. ައދި މި ގަވާއިދުގެ 
ޅިފައިުހރި އެ ަތންތަނާ ގު ،އިފަރުފަދަ ތަންތަނާ ،ފަޅާއި ،ކުޅިއާއި ،ހިްނނަފަދަ ަތންތަނާއި  ،ޮގއިފާލައްބަ ،ދަށުގައި ހުރި ފަޅުރަށްރަށާއި
ހަރުމުދަލުގެ ންކޮށްފައިވާއިރު އެ ތަނެއް ހަވާލުވެފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ބަލަހައްަޓންވާނެ ކަމަްށ ބަޔާ ،މާއްދީ މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބަޔާންކޮށްފައިވެެއވެ. ބ( ގައި ) ތު މި މާްއދާގެރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ުމދަލަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަކޮށް ަބލަހައްޓަންޖެހޭ މައުލޫމާ 
ލު ރަޖިސްޓަރީއިން ސީރިއަލް ނަންބަރު އަދި މުދާ ހުރިތަން ބަދަލުވުމުން އެ ގެނެވުނު ބަދަ ،މޮޑެލް މުދަލުގެ އަގު، އޭގެ ތެރެއިން

ގެ ހަރުމުދަުލގެ ، އެ އިދާރާނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ ިއދާރާއިންހިމެެނއެވެ. އަދާހަމަ ކުރުމާއި މުދަލުގައި އިްނވެންޓްރީ ނަްނބަރު ޖެހުން 
އިނުވެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މުދަލެއްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިާހ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް އަާދަހމަކޮށްފަ

އިން އަދާހަމަ ކޮށްފައި ސީރިއަލް ނަންބަރު އަދި މުދާ ހުރިތަން ބަދަލުވުމުން އެ ގެނެވުނު ބަދަުލ ރަޖިސްޓަރީ ،މުދަލުގެ އަގު، މޮޑެލް
ކުން އެއް މުދަލެއްގައި އަދި ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ބެލި މުދާތަ ނުވެެއވެ.ނުވާއިރު ބައެއް މުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖަހާފައި

ށް އެއް އިންވެންޓްރީ މުދަލަކަ 2ބަރާއި ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނާފައިވާ ނަންބަރު ދިމާނުވާއިރު އެހެްނ ޖަހާފައިވާ އިންވެންޓަރީ ނަން 
 ރަށްތައްވެސް ނަންބަރެއް ދީފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅު

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ން އަދި ރެންޑަމްކޮށް ބެލި ބައެއް ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއި ރެވުނެވެ.ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކު
ެފންނަން ނެތްކަްނ  މާއްދީ ގޮތުން ބެލިއިރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި (05-18-04-12-423) ޕްރޮޖެކްޓަރ ސިސްޓަމްހުރި ކަމަށްދައްކާ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރުމުާދ ހަމައަށް ހުިރޯތ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ދައުލަތުގެ ޮއފީސްތަކުގައި ހުންނަ ހަ 11.04ގަާވއިދުގެ )ށ( ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ށް ބަލަހައްޓަންވާނެ ކަމަށް އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ޗެކުކޮ ،މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު
ތަފުޞީލުކޮށްީދފައިވެއެވެ.  ހަރުމުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ އެކި ބައިތަކަށް ބައިކުރަންޖެހޭގޮތް )ރ( ގައި ގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މި މާއްދާ

ގެ މުދަލެއް އެ އޮފީހެއްގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތު 11.10އަދި މި ގަވާއިދުގެ 
އޮފީހެއްގެ ާމީލ  އެ ،ީފހެއްގެ ބޭނުމަކަްށ ނުވަަތ މަރާމާތުކުރުމަށް އޮފީހުްނ ބޭރަށް ގެންދަންވާނީބޭނުމަކަށް ނުވަތަ އެެހން އޮ

 ން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެެއވެ. ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ އެ އޮފީހެއްގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެ

ވަނަ އަހަރު ަހރުމުދާ ޗެކްކޮށްފައިވާކަން ލިޔުމުން  2020 ބެުލމަށްޓަކައިހަރުމުދާ ހަމައަށް ހުރިތޯ  ،ރާިއންނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިދާ
ސޮފްޓްވެއަރ އަދި އައި.ޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑުވެއަރ  ،އެނގެން ނެތްކަްނ ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މެޝިނަރީ، އިކްއިޕްމަންްޓސް
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ގައި ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އެތަކެތި ހިމަނާފައިވަނީ ކެޓަގަރީ ނަންބަރު  3ހުންނަން ވާނީ ކެޓަގަރީ ނަންބަުރ 
)ަމސައްކަތްކުރަން ގެންގުޅޭ ޓޫލްސް،  5ޓަގަރީ ނަްނބަރު ދުއްވާ ތަކެިތ( ގެ ެކޓަގަރީގައިކަމާއި، ދުއްވާ ތަކެިތ ހިމަނާަފއިވަނީ ކެ( 4

އަދި އެޕަރޭޓަސް( ގެ ކެޓަގަރީގައިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުުރން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ަނންަބރު  ،އިންސްޓްރޫމަންޓްސް
Q8-10-04-01-09 ުން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާުތ ސީޕީޔޫ އަދި ޕިކަޕް ސާވިސް ކުރުމަށާއި މަރާމާތުކުރުމަށް ރަށ

މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ އިސް މުވައްޒަފެއް އެކަމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާކަން އިނޭގ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ކައުންސިލްގެ  ވާއިރު،ދީފައި
ފޮތެއްވެސް އޮޑިޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފަިއ  އިދާރާއިން އޮޑިޓަރުންނަށް ފޯރުޮކށްދީފައި ނުވާކަމާއި މުދާ ބޭރަށް ގެންދުއުމުގައި ރިކޯޑުކުރާ

 ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް 

ރާގެ ހަރުމުދަލުގެ އާއި އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ އިދާވަނަ މާއްދާ 11.03 އަދި  11.02 )ހ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
ތުގައި ެބލެވޭ އެންެމާހ ގޮއިދާރާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ތަެކތީގެ ތެރެއިން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ތައްޔާރުކޮށް، ކައުންސިލްގެ 

ގެ އިޙްތިސާސް ތެރޭގައި ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހަރުމުދަލުެގ ރަޖިސްޓަރީގައި ރެކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ަކއުންސިލް
ންތަނާ ގުޅިފައިހުރި މާއްދީ އެ ތަ ،ފަރުފަދަ ތަންތަނާއި ،ފަޅާއި ،ކުޅިއާއި ،ނަފަދަ ތަްނތަނާއިހިން ،ގޮއިފާލައްބަ ،ހިމެނޭ ފަޅުރަށްރަށާއި

 މުދާތައް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިގެން ބެލެހެއްޓުަމށް ދަންނަވަމެވެ.

ފީސްތަކުގައި ުހންނަ އޮށް ދައުލަތުގެ ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަ  11.04ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދުގެ ށ( )
އުސޫލެއްގެ މަތިން ޗެކުކޮށް  ހަރުމުދާ ހަމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު، އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ

ދަންނަވަެމވެ.  ގަރައިޒް( ކުރުމަށް)ކެޓަ ބައި ށްކަިއްނވެންޓްރީގެ އެކި ބައިތަބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް )ރ( ގައި ބެލެހެއްޓުމަށާއި މި މާއްދާގެ 
ދަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ 11.10އަދި މި ގަވާއިދުގެ 

ބޭރަށް ގެންދަންވާީނ  މަރާމާތުކުރުމަށް އޮފީހުންމުދަލެއް އެ އޮފީހެއްގެ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ އެހެން އޮފީހެއްގެ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ 
 މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ އިސް މުވައްޒަފެއް ލިޔުމުން ހުއްދަ ދިނުމުން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 ނުވުން  ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓާފައި  .4

ޔަށް ނުވަތަ ވިއްކި އެއްޗެއްެގ ވަތަ ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަނެއްގެ ކުއްދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ދޭ ޚިދުމަތަކަށް ނު
ވާނެކަމަށް ދައުލަުތގެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދަން 1އެކަމެއް ނިމުނު ދުވަހުން ެފށިގެން ަލސްވެގެން  ،އަގަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
ށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ވެއެވެ. އަދި ލިެބންޖެހޭ ފަިއސާ ހޯދުމަަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައި 5.19މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ތަފުސީލުކޮށްދީފަިއވެއެވެ. 5.21އެ ގަވާއިދުގެ 

މާތު އެ އިދާރާއިްނ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައުލޫ ،ނަމަވެސް
ރުގެ ނިޔަލަށް ނުިލބި ަވނީ ވަނަ އަހަ 2020އެ އިދާރާއަށް ލިެބްނޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން  ،ށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަަލހައްާޓފައިނުވާތީއެކަ

ލިިބހުރި ފައިސާ ހޯދުމަށް ކިހާ ފައިސާއެއް ކަން ޔަޤީންކުރެވޭކަން ނެތެވެ. އަދި ނުިލބިހުރި ފައިސާގެ ރިކޯޑު ބަލަހައްޓާފައިުނވުމުން ނު
 އްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށްފައިވާކަމެއް އެނގޭކަންނެތެވެ.އެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް 

ށްފައިވާ ގޮަތށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ 5.19 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިެބންެޖހޭ ފައިސާ
 ފައިސާ އެފަދަ އަދި ނުލިބިުހންނަ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ލިޔެ ބަލަހައްޓައި، ދަންނަވަމެވެ. ތެރޭގައި ހޯދުމަށްކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ 
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މަށް ކުރިޔަށްގެންދިއު ތްވާ ގޮތުގެމަތިންއުސޫލުތަކާ އެއްގޮ ނެފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބު  5.21ގަވާއިދުގެ  އެ ކަންތައްތައް ހޯދުމުގެ
ހިމަނާ އަދަދުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު މާލީ ބަޔާނުގައި ލިބެންެޖހޭ ަފއިސާގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި އަދި  ދަންނަވަމެވެ.

 އަދަދު ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް އޮޑިޓު 

 ބާއްވާފައި ނުވުން  ގަވާއިދުން ބައްދަލުވުންތައް ގެ ހަފްތާ ކައުންސިލް  .5

( ނު ންގުމުގެ ޤާނޫހި)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  7/2020)ޤާނޫން ނަްނބަރު  24/2019 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
އަށް ވަނަ މާއްދާ 112ގެ  7/2010ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫން ނަންބަރު  68ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  8އަށް 

އްފަހަރު، އަދި އަޮތޅު ވާގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުްނނާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުގައި 
 ހުވަދުއަތޮޅުއެވެ. ނަމަވެސް، ކައުންސިލްތަކުން މަހަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންޖެހެ

އެގޮތުން ކައުންސިލުްނ ވުނެވެ. ފަހަރު ބައްަދލުވުން ބާއްވާފައިނުވާަކން ފާހަގަ ކުރެ ކައުންސިލުން ހަފުތާއަކު އެއް ފަރެސްމާތޮޑާ ދެކުނުބުރީ
 2020 އިދާރާއިން ގެކައުންސިލް ފަރެސްމާތޮޑާބައްދަލުވުން ބާއްވަން ޖެހޭއިރު،  52ވަނަ އަހަރުގައި ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  2020

 . ވެމެފާހަގަކުރަ ބައްދަލުވުންކަން 16 ބާއްވާފައިވަނީވަނަ އަހަރު 

ންުމންތައް ނުިނމި ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ޢާްނމު ބައްދަލުވުންތައް ގަވާއިދުްނ ނުބާއްވާނަމަ ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ ނި
 ދިގުލައިގެން ދިއުން އެކަށީގެންެވއެވެ. 

 ކުރަން ލަފާދިންގޮތް އިޞްލާޙު 

ވާ ނަ މާއްދާގައިވަ 112ގެ  ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ސޫއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު)ދިެވހިރާ 2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
އްޔާ ދެން މިދަލުވުމެއްގެ ޔައުގޮތުގެމަތިން، ކޮންމެ ހަުފތާއަކު އެއް ފަހަރު ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށާއި ކޮންމެ ބައް

ށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށް ސޮއިކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލުކޮ
 ބެލެހެއްޓުމަށް ަދންނަވަމެވެ. 

 އްދަލުވުންތަށް ބާއްވާފައިވާކަން ކަށަވަރު ނުވުން ންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބަ އާ ށް ރައްޔިތުންނަ  .6

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުންނާއި ރަުށ މަހު ޖުލައިފެބްރުއަރީމަހާއި  ކުބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ ައހަރަންމުކޮށް ހުޅުވާެލވިފައިވާ ޢާއްޔިތުންނަށް ރަ
 މުގެ ހިންގު ލުންސޫއު  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނުވާނެ ަކމަށް ބައްވަންކައުންސިލްތަކުން 

ރީ މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ވަރުފެބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިގޮތުން  މާއްދާވަނަ 107 ގެ (ޤާނޫނު
ކަުއންސިލްގެ މު ބައްދަލުވުމުގައި ންއާ ރައްޔިތުންނަށް ުހށަހަޅަންާވނެ ކަމަށާއި ޖުލައި ަމހު ބާއްވާ  ރިޕޯޓުރިޕޯޓާއި، މާލީ ރިޕޯޓާއި، އޮޑިޓް 

ައދި  ށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅާ ޚިޔާލު ހޯދަންާވނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ޔައިދާރާގެ ކުރި
ށް ާހމަ )ހަތެއް( ދުވަސް ކުރިްނ އެ ރިޕޯޓުތަކާއި ޕްލޭނާއި ަބޖެޓުގެ މަޢުލޫމާތު ާއންމުކޮ 7ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުެގ 

ކައުންސިލުން މީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް  ފަރެސްމާތޮޑާ ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު ކުރަންވާނެކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްަފއިވެއެވެ. ނަމަވެސް، 
އި ނުވުމުެގ ފޯރުކޮށްދީފަަވނަ އަހަުރގައި ބާއްވާފައިވާކަމުގެ ލިޔެކިޔުްނތައް )އިޢުލާން / ޔައުމިއްޔާ( އޮޑިޓަރުންނަށް  2020ބައްދަލުވުމެއް 
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ބައްދަލުކޮށްފަިއވާކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިނުވާކަން  ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައިހަވާލާދީފައިވާ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް  ސަބަބުން
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ  ކީމަުލނުކުރުޔިތުންނާ ބައްދަރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާުތ ޢާންމުނުކުރުމާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ރައް
 ދާނެކަމެކެވެ. ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާ މަޝްަވރާކޮށްގެން ނިންމަންޖެހޭ ކަްނތަްއތައް ނިންމުމުގައި ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތި ވެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް 

ާއ މާއްދާ ނަވަ 107 ގެ( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ  ލުންސޫއު ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު
ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި އެއްގޮތަށް، ރައްޔިތުންނަށް މަޢުޫލމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން އެ މާއްދާ

 ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ބައްދަލުުވންތަުކގެ ލިޔެކިޔުންތަށް ބޭއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 ބެލެހެއްޓުމަށް ަދންނަވަމެވެ. 

 މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ކަށަވަރު ނުވުން  .7

ނަ މާއްދާގައި ވަ 105 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 2010/7ނަންބަރު  ޤާނޫނު
)ހައެއް( މަސްދުަވހު  6 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއަހަރެއްެގ ފުރަތަމަ 10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުްނ، 

ތުވި އަހަރު ރަށު ން ފާއިނަ ދުވަހުގެ ކުރިވަ 10އަދި ޖެނުއަރީ މަހުގެ  ،ރަށު ކައުންސިލުތަކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް
ށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ. އަދި ކައުންސިލުތަކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް )އަހަރީ ރިޕޯރޓް( އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަ

ކޮންމެ އަހަރެއްެގ  ،ށުންދަވެސް އެ މާއްދާގެ  ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަެޖޓު ،ރަށު ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް ިބނާކޮށް 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތޮޑާ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާނަމަެވސް،  ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.

ރިޕޯޓު  ފުޞީލުތަ ޙަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން 2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައި ފޮނުވަންޖެހޭ  2020
 ވާކުމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވާފައި ރިޕޯޓު  )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ 6ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހުގައި ފޮނުވަންޖެހޭ އެ އަހަރުގެ  2020އަދި 

ށަަވުރ އިވާކަން ކަރިޕޯޓުތައް ތައްާޔރުކޮށް ފޮނުވާފަ އޮޑިޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުްނ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް
  ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ކުރަން ލަފާދިންގޮތް އިޞްލާޙު 

ނަ މާއްދާގައި ވަ 105 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ދުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގަވާއިބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް، އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮ

ކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުމަްށ އަދި މިގޮތަށް ފޮނުވާ ރިޕޯޓުތައް ކަުއންސިލްގެ އިދާރާގައި ފައިލުކޮށް ރައްކާތެރި ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
  ދަންނަވަމެވެ. 

 ތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން ރިޕޯޓުޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު  ،ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީއާއި  .8

ލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނުނ( ސޫ)ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު 7/2010)ާޤނޫނު ނަްނބަރު  24/2019ޤާނޫނު ަނންބަރު 
އްދާގެ ފަހަަތށް ވަނަ މާ 106ގެ  7/2010ަވނަ މާއްާދއިން ޤާނޫނު ަނންބަރު  66 ގެ( ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ޤާނޫނު 8އަށް 

ކޮންމެ ކައުްނސިލަކުންވެސް އެ ކައުންސިލަކުން  ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 106-1 ބަރު އިތުރުކޮށްފައިވާ މާއްދާ ނަން
ލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީައްށ ޞީލު އެނގޭނެ ރިޕޯޓު ލޯކަހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި، ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްަދނީއާއި، ޚަރަދުގެ ތަފު
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8ގެ  8ސަފުހާ 

ވަަނ  2020އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ  ،ނަމަވެސް .ވެހަޅަންާވނެއެއަހަރަކު އެއްފަހަރު ހުށަ
ޅާފައިނުވާަކން އޮތޯރިޓީއަށް ުހށަހައް ތައްޔާރުކޮށް ލޯކަލް ގަވަރމަްނޓް ރިޕޯޓެ  ޞީލު ެއނގޭނެތަފު އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކާއި ލިބުނު އާްމދަނީގެ

  .ފާހަގަކުރަމެވެ

ކުރަން ލަފާދިންގޮތް އިޞްލާޙު 

ވަނަ މާއްދާެގ  106-1 ގެ (ާޤނޫނު ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ަނންބަރު ޤާނޫނު
ންސިލަށް ލިބުުނ ކައުންސިލަކުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި، ކައުކޮްނމެ ކައުންސިލަކުންވެސް އެ  )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
 .ަދންނަވަމެވެތޯރިޓީއަށް ހުަށހެޅުމަށް ޞީުލ އެނގޭނެ ރިޕޯޓު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮއާމްދަނީއާއި، ޚަރަދުގެ ތަފު

ޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރި ލުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަން ސޫ ކޮންޓްރެކްޓް އަދި ވޭޖް އު  .9
ނުވުން  ކޮށްފައި 

އިވާ ގޮތުގައި ވަޒީފާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ 12)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާއިބެހޭ ޤާނޫުނ( ގެ  8/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ންޝަން ދިނުމަްށޓަކައި، ޕެ ގައިވާ ގޮުތގެމަތިންންޝަން ލިބޭ އުމުރު ހަމަނުވާ ކޮްނމެ މީހަކަށް، މިޤާނޫނުޕެއަދާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން، 

  .ކަމެކެވެރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރުވުމަކީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަޕެދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް 

ލުން ސޫންޓްރެކްޓް އުކޮއިދާރާގައި  އެ އަހަރުވަނަ  2020 އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ނަމަވެސް، 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފުންން ނެގޭ ިމސްކިތު މުވައްޒައުސޫލުން ވަގުތީގޮތު ޖްވޭމުވައްޒަފުންނާއި  ެލހެއްޓިބެއިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް 

 ނުވާކަން ާފހަގަކުރެވުނެވެ. ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކޮށްފައި

ންގޮތް ކުރަން ލަފާދި އިޞްލާޙު 

،އިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ 12)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާއިބެހޭ ޤާޫނނު( ގެ  8/2009ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ޓަޔަރމަންޓް ޕެންަޝން ލުން ވަީޒފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރިސޫލްގެ އިދާރާގައި ކޮންްޓރެކްޓް އަދި ވޭޖް އުކައުންސި
 މްގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ސްކީ
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