
      

 

 

 

 

 

`                           

 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 
ދިވެހިރާއްޖެ ،  ފޮނަދ           

 
  

 

 

 

 2016ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 
 

 ކައުްނސިލްެގ އިދާރާ  ަގން ހައްދުްނމަީތ 

 ނިޔަލަށް  2016ޖ ން  30އިން  2016ޖަނަވަރީ  01
 

 

 

 

 

ސަމާލުކަން ތަހުޒީބަށް –ޞުލްޙަވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް   
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 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ހުގެ މަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2015ކައުންސިލްގެ  ހައްދުންމަތީ ގަން                                  2ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

 ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދު  1
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން ރަށު  8( ގެ 2010/7ރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަ

ބެލުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް
 މަސްޢ ލިއްޔަތެކެވެ.

ކައުންސިލްގެ އަހަރީ މޮނިޓަރިންގގައި ރަނގަޅު  ގަންވަނަ އަހަރުގެ  2016މިގޮތުން، މި މޮނިޓަރިންގގައި ބަލާފައިވާނީ 
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަްނަތކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ާޤނ ނުގައި  ކުރުމަށް

ކައުްނސިލުން އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި  ގަންބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިްލތަކުގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ހައްދުންމަތީ 
ލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެކިއެކި ރިޕޯޓްތަކާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، ކައުންސި ގަންގާނ ނުގެ ދަށުން 

ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ވަޞީަލތްތައް ބޭުނންކުރެވެމުންދާގޮތާިއ، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް 

 ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރަށެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށެވެ.  2016ޖ ން   30އިން  2016 ޖެނުއަރީ 01 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މޮނިޓަރ ކުރެވުނީ  ގަންހައްދުންމަތީ 
މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ ހައްދުންަމތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުްނ 

 މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ޓީމަކުންނެވެ. 02ކަނޑައެޅި 

 އުންސިލަރުން ކަ 2
 ނަމާއި މަޤާމް ތިީރގައި އެވަނީއެވެ. މެންބަރުންގެ ކައުންސިލްގެ ގަންހައްދުންމަތީ 

 
 ސިޔާމް  މުހައްމަދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  .1
 ނާފިޛު هللاޢަބްދުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް  .2
 މުހައްމަދު އަސްލަމްކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  .3
 ޤާސިމް هللاޢަބްދުކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  .4
 ޒަކީ އިސްމާޢީލްކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  .5
 ޙުސައިން ފާރ ޤުކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  .6
 ޞަލާޙް އަޙުމަދުކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  .7



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ކައުންސިލްގެ  ގަންހައްދުންމަތީ                                                                                   3ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

    އި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާމޮނިޓަރިންގަ 3

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ކަންތައްތައް  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  މޮނިޓަރ ކުރެވުނު ކަންކަން 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ޖެނުއަރީ  2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2015
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  10

 ނުވާކަން.ވާފައިފޮނުވާ

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުްނ ހިންުގމުގެ 1
ގެ ށ ގައި ވާގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުެގ  108ގެ ޤާނ ނު
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއަހަރެއްގެ ފާއިތުވީ އަހަރުގެ  ކައުންސިލުްނ  10

 ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.

ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް  15ޖެނުއަރީ 
/ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށްފަހު ނ ނީ  ފާސްކުރުން
ގެ ފަހުން ކައުންސިލްގެ 15ޖެނުއަރީ 

           ބައްދަލުވުމެއްގައި އިތުރުކަމަށް މަޝްވަރާނުކުރުން.

ފާސްކުީރ  ވަނަ އަހަރުގެ ކައުްނސިލްގެ ބަޖެޓް 2016
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން 

  ރިޒާވް ކަނޑަނާޅާކަން.ހިންގުމުގެ ޤާނުނ ން ލާޒިމްކުރާ

 

 

 

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ 
ިހނގާ އަަހރުގެ  ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން 96ގެ ޤާނ ނު

ވަނަ ދުވަހުގެ  15ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
 ކުރިން ބަޖެޓް ފާސްކުރަންވާނެއެެވ.

ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ަބޖެްޓ 15ސަބަބަކާއިހުރެ ޖެނުއަރީ އެއްވެސް 
ފާސްނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ބަޖެޓް ާފސްކުރުން ނ ންކަމެއް ކައުންސިލްެގ 

 ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާނުކުރުމަށް.

 5އަދި ބަޖެޓް ފާސްކުރާއިރު ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން %
 ބެހެއްޓުމަށް.

ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން 

 ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ބާއްވާ ބައްަދލުވުން           

ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ރަްއޔިތުންގެ ޢާންމު 

 ބައްބަދަލުވުން ބާއްވާފައިނުވާކަން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުުމގެ 
ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންަނށް  110ގެ ޤާނ ނު



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ކައުންސިލްގެ  ގަންހައްދުންމަތީ                                                                                   4ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

އަރީ ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބްރު  
މަށް އަދި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލް މަހުގައި ބާއްވު

 ކުރުމަށް.
ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ފެބުރުއަރީ 

ދުވަސް ކުރިން  7ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ މަހުގައި 

 ތިރީގައިމިވާ ރިޕޯޓްތައް ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރުން

 ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް                                    

 ފާއިތުވީ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް                                     

                                            ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް    

ދުވަސް ކުރިްނ  7ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ބައްަދލުވުން ބޭއްވުމުގެ 
ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް، މާލީ ރިޕޯޓް 

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް  2015އަދި  ވާކަން.ހާމަކޮށްފައި
 އޮޑިޓް ކުރެވިފައި ނުވާކަން.

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 
ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ފެބުރުއަރީ މަުހގައި  110ގެ ޤާނ ނު

ފާއިތުވީ އަހަރުގެ ައހަރީ ދުަވސް ކުރިން  7ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 
 ރިޕޯޓް، މާލީ ރިޕޯޓް އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުން ބާއްވަްނ  26ޖ ން އަްށ  30 –ޖެނުއަރީ  01 އާއްމު ބައްދަލުވުންކައުންސިލްގެ 
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ، ޔައުމިއްޔާ  27ލާޒިމްކުރާއިރު، 
ބައްދަލުވުެމއްގައި. ލާޒިމްކުރާ އަދަދުގެ  23ފާސްކޮށްފައިވަނީ 

 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްާވފައިނުވާކަން. 7ތެރެއިން 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ   ޤަވާއިުދގައި އަދިކައުންސިލްގެ ހިންގާ  
ވަަނ  115ގެ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު

ހަފްާތއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢާންުމ  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން. 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަހަީކ ރަސްމީ ބަންދުދުހަވަކަށް ވާނަަމ 
 ރީޝެޑިޔުލް ކޮށްގެން ބޭއްވުން.  އެބައްދަލުވުން

ކައުންސިލުން ކުއްލި ބައްދަލުވުެމއް ބާއްވާނަމަ، ކައުންސިލްގެ ިހންާގ  ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިުނވާކަން. ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  116ޤަވާއިދުގައި އަދި  ގާނ ނުގެ 

 ލި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްުވން.ކުއް
ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ކައުންސިލުްނ 
 ފާސްކޮށް މެމްބަރުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ވަކިން ފައިލްކޮށް ބެެލހެއްުޓން. 



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ކައުންސިލްގެ  ގަންހައްދުންމަތީ                                                                                   5ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

ފައިސާގެ މުއާމަލާތާއި، ބިމުގެ ަމއްސަލަތައް އަދި ގަވާއިދަށް އެއްވެސް 
އް ހެދުންފަދަ ކަންކަމަށް ުކއްލި އިސްލާހެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެ

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ ބަދަުލގައި އާންމު ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ 
 ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.

 - ކައުންސިލްގައި ޖެމްސް ބޭނުން ކުރަމުންދާކަން ކައުންސިލްގައި ޖެމްސް ބޭނުންކުރުން                             

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ 
 އުސ ލްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް ހެދުން. 

ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަުދ  ބޭނުންކުރަމުނުންދާަކން.  އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާ މަސައްކަތްތަކަށް 
ބައެއް މަދުކަމާއިހުރެ، އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 

ކަންކަން ކުރުމަށް ނޭންގޭކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ވަކިްނ 
ހާއްސަކޮށް ފައިސާއާއިގުޅޭ ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން އެފަަދ 

ކުރުމުގައިވެސް ފަސޭހަވާނޭެހން  މަސައްކަތްތައް އެހެން މުވައްޒަުފން
ކައުންިސލްގެ އަދި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްޮގތަށް ގެންދިޔުމަްށޓަކައި 

އެސް.އޯ.ޕީ ތައް އެކުލަވާލާ  މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ
 މަށް ދަންނަވަމެވެ.ގެންދިޔު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް އަމަލުކުރަމުން

 ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހެދުން. 

 

 ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރު ހަދާ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުން.  ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗަރޓަރ ހަދާފައިނުވާކަން 

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 
ހޯދާ ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދާ ސްޓޮކަށް ވާނުވާގޮތް 

 ބެލެހެއްޓުން.

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާ ތަެކތި 
ން ބާކީކޮށް ރަނގަޅަށް ކަށް ވައްދާ ސްޓޮކުސްޓޮ

 ބަލަހައްޓާކަން.

ފައިސާ ަޚރަދު   IIގެ "8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިދުެގ  ބާުބގެ 
ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރ ނިޒާމް  2ވައުޗަރ ނިޒާމް ހިންގުން" މިބައިގެ "

 ހިންގާ ރޭވުން ށ، ނ، ރ، އަދި ބ ގައިވާގޮތައް ކުރިޔައް ގެންދިުޔމަށް.



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ކައުންސިލްގެ  ގަންހައްދުންމަތީ                                                                                   6ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

ގުމަށް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެ
 ފޯމް ބޭނުންކުރުން.

ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް 
 ފުރިހަމަކޮށްގެންކަން.

އާއި ދައުލަތުގެ  30ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިުދގެ އެނެކްސް 
ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރ   IIގެ "8މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިދުގެ ބާބުގެ 

ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރ ނިޒާމް ހިންާގ  2ންގުން" މިބައިގެ "ނިޒާމް ހި
 ރޭވުން "ޅ" ގައިވާގޮތައް ކުރިޔައް ގެންދިޔުމަށް.

އާއި ޔައުމިއްޔާ ޚާޟިރީ ދަލުވުންތަކުގެ ބައްގެ ބިޑް ކޮމިޓީ ބެލެެހއްޓުން.ބިޑް ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް 
  މުންުނދާކަން.ބަލަހައްޓަލިޔެ ވަކިން 

ވާގޮތުގެަމިތން  8.18ގެ  8މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ ބާބު ދައުލަތުގެ 
 ޚާޟިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ

 އްޓުމަށް.ހެލިޔެބެލެ

ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް އެއްވެސް ވަރަކަށް  ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް 
 ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.

ދައުަލތުެގ ގައިވާގޮތަށް  9ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 
)ނ( އަދި )ރ( ވާގޮތައް ކޮންމެ މަހެއް  4.09މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނިމުމުން  އެމަހުގެ "ބަެޖޓުން  ޚަރަދު ކުރެވު ފައިސާއާއި ބާކީގެ 
ީރއަށް ރިޕޯޓް" ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަ

 ފޮނުވުމަށް.

 ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ތައްޔާރުކުރާކަން.  ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ 

 

 

 

 

ދައުަލތުެގ ގައިވާގޮތަށް  6ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 
)ކ( ވާގޮތައް މަސް ނިުމމުްނ   4.08މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ ކައުންސިލްގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް 
 ޓްރެޒަރީއަށް ފޮނުވުމަށް.



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ކައުންސިލްގެ  ގަންހައްދުންމަތީ                                                                                   7ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

ތިޖ ރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮްށފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު  ހަފްތާ ހިސާބު ތިޖ ރި 
 ނަމ ނާ އެއްގޮތަށްނ ންކަން.

ތިޖ ރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާިއދުގެ ގައިވާގޮތަށް  21ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނިުމމުްނ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ވާގޮތައް  6.16
 ތައްޔާރުކުރުމަށް.

ތިޖ ރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ތިޖ ރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ފުރިހަމައަްށ ހަދާކަން. ތިޖ ރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ބެލެހެއްުޓްނ                                  
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާިއދުގެ ގައިވާގޮތަށް  21ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނިުމމުްނ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ވާގޮތައް  6.16
 ތައްޔާރުކުރުމަށް.

ދުވަހެއްގެ ތިޖ ރީގެ ހަފްތާ ރިޕޯޓް ކޮންމެ އާދީއްތަ 

އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ފިޭނންސް 

  މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން

ތިޖ ރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ކޮންމެ ާއދީއްތަ ދުވަހެއްގެ އޮފީސް 
 ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ިފނޭންސް ިމނިސްޓްރީއަށް ނުފޮނުވާކަން.

ތިޖ ރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
އެއް ނިުމމުން ގައިވާގޮތަށް ކޮންމެ ހަްފތާ 21ދުގެ އެނެކްސް ގަވާއި

)ރ( ގަިއ  6.16ށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ތައްޔާރުކޮ
 ވާގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރުމަށް.

ތިޖ ރީ ރިޕޯޓުގެ ބާކީ ޖުމްލަ އާއި ނަގުދު 
 ފައިސާއާއި ޗެކުން ހުރި ޖުމްލަ އާއި ދިމާކުރުން

 ޖުމްލަ އާއި ނަގުދު ފައިސާއާއި ޗެކުން ތިޖ ރީ ރިޕޯޓުގެ ބާކީ
 .މްލަ ދިމާވާކަންހުރި ޖު

ތިޖ ރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
އެއް ނިުމމުން ގައިވާގޮތަށް ކޮންމެ ހަްފތާ 21ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

)ބ( ގައި  6.16ށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ތައްޔާރުކޮ
 ތުގެމަތިން އަމަލުކުރުމަށް.ވާގޮ



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ކައުންސިލްގެ  ގަންހައްދުންމަތީ                                                                                   8ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

އާއި އެއްގޮތައް  4ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް    ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން. ފައިސާގެ މަސްދުވަހު ރިޕޯޓްލިބޭ ލިބޭ ފައިސާގެ މަސްދުވަހު ރިޕޯޓް ބެލެހެއްޓުން 
މާލިއްަޔތުގެ ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންްޓ ތައްޔާރުކޮށް ދައުލަތުގެ 

 ވާގޮތުގެ މަތިން  އަމަލުކުރުމަށް.  2.04ގަވާއިދުގެ 

އެއްވެސް އެކައުންޓެއްގެ، އެއްވެސް މަހަކަށް  ކޮންމެ މަހެއްގެ ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް 
 ރީކޮންސިލިއޭޝަން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.

އެއްގޮތަްއ އާއި  10ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ އެނެކްސް 
ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންްޓ ތައްޔާރުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްަޔތުގެ 

 ވާގޮތުގެ މަތިްނ  އަމަލުކުރުމަށް. 4.09ގަވާއިދުގެ 

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ 
 )އިންވެންޓްރީ(

އަޕްޑޭޓްކޮށް  ގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީކައުންސިލް
 .ވާކަންބަލަހައްޓައިފައި

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ 
"ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ަދށުެގ  7.01ގަވާއިދުގެ 

ހުންނަ މުދާ" ވާޮގތުގެ މަތިްނ ތައްޔާރުކޮށް ގަވާއިދުން އަްޕޓޭްޓ 
 ކުރުމަށް. 

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ )އިންވެންޓްރީ( ނަމްބަރު 

 ގައި ޖެހުން ތަކެތީ

ކައުންސިލްގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ތަކެތީގައި 

 ވާކަން. ޖަހައިފައި

ކައުންސިލަށް އަލަށް ގެނެޭވ ތަކެތީގައި އިންވެންޓްރީ ަނމަބަުރ 

 ޤަވާއިދުން ޖަހަމުން ގެންދިއުން. 

ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ސޮއިކޮށް  ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔަޢުމިއްޔާ 
 ފައިލްކޮށްފައިވާކަން. 

ދުވަހުން ދުވަހު ލަސްނުޮކށް ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށް ސޮއި ފުރިހަަމ 
 ކޮށްފަ ފައިލްކުރުމަށް.

ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުްނގެ ރަޖިސްޓްރީ ރަނގަޅަށް  ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ 
 ބަލަހައްޓާފައިވާކަން. 

މަގާމާއި މުސާރައަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން  މުވައްޒަފުންގެ
 ގެންދިއުމަށް.



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ކައުންސިލްގެ  ގަންހައްދުންމަތީ                                                                                   9ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

 ލިބޭކަްނތައްަތކުގެ ފައިސާ ަގއިވާގޮތަށް 1.10 ޤަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު ފައިސާ ލިބޭކަންތައްތަކުގެ ރަޖިްސޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން. ފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ
 ޑޭޓްކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް.އަޕް  ރަޖިސްޓްރީއެއް

ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއާއި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ކޮންމެ  ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއާއި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ
 އެކައުންޓަކަށް ވަކިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން.

ފައިސާ ޚަރަދު   Iގެ "8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިދުގެ ބާބުގެ 
 2ހައްޓަންޖެހޭ ލިޔުންތައް" މިބައިެގ ކުރުމުގައި ވައުޗަ ނިޒާމުގައި ބަލަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިގޮތަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާިއދުެގ  3އަދި 
ގައިވާގޮތަށް ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއާއި ވައުޗަރ  24އަދި  25އެނެކްސް 

 ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް.

ވައުޗަރުްނ  ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިޔުމަންޓްނެތި ވައުޗަރުން ޚަރަދުކުރުން 
 ޚަރަދުކޮށްފައިނުވާކަން.

 ޚަރަދު ފައިސާ   II" ގ8ެ ބާބުގެ ގާވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ކުރުމުގެ  ޚަރަދު ފައިސާ 3" މިަބއިގެ" ހިންގުން ނިޒާމް ވައުޗަރ
 ފުިރހަމަކޮްށގެން ކަންކަން ބަާޔންކޮށްފައިވާ މިބައިގައި" ހެދުން ވައުޗަރު
 .ޚަރަދުކުރުމަށް ވައުޗަރުން މެނުވީ

ސަރުކާރުގެ ޢާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ބަލައިގަންަނ ފައިސާ  ސަރުކާރުގެ ޢާމްދަނީ ފައިސާ 
ސަރުކާރުގެ ޢާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖާމާކުރަމުންދަނީ އަހަރަކު 

 ފަހަރުކަން. 1

ސަރުކާރުގެ ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ސަރުކާރުެގ 
 މަހުންަމށް ޖަމާކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް.ޢާމްދަނީ އެކައުންޓަށް 

 މޮނިޓަރިންގ ޓީމް  
 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަފީއު 

ޝަރީފް ޢަލީ هللا ަޢބްދުއޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސިސްޓެންޓް 




