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 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް މަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  މުންޑޫ ހައްދުންމަތީ                                       2ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

 ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދު  1
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން  8( ގެ 2010/7ރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަ

ބެލުމަކީ އަތޮޅު  ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް
 ކައުންސިލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.

ކައުންސިލްގެ އަހަރީ މޮނިޓަރިންގގައި ރަނގަޅު  މުންޑޫަވނަ އަހަުރގެ  2012ން، މި މޮިނޓަރިންގގައި ބަލާފައިވާނީ މިގޮތު
ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަްނަތކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނުގައި 

ކައުންސިލުން  މުންޑޫގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ހައްދުންމަީތ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުްނސިލްތަކު
ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެކިއެކި ރިޕޯޓްތަކާއި ލިޔުންތައް  މުންޑޫއަދާކުރަމުންދާގޮތާއި ގާނޫނުގެ ަދށުން 

ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާިއ، ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ވަޞީލަްތތައް ޭބނުންކުރެވެމުންދާގޮތާއި، ރައްޔިުތންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި، 
 ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަމުންާދ މިންވަރަށެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށެވެ.  2016ޖޫން   30އިން  2016 ޖެނުއަރީ 01 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މޮނިޓަރ ކުރެވުނީ މުންޑޫމަތީ ހައްދުން
މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ 

 ނެވެ.މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ޓީމަކުން  02ޔުނިޓުން ކަނޑައެޅި 

 ކައުންސިލަރުން  2
 ނަމާއި މަޤާމް ިތރީގައި އެވަނީއެވެ. މެންބަރުންގެ ކައުންސިލްގެ މުންޑޫހައްދުންމަތީ 

 
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނަޢީމް .1
  ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ޙައްވާ ޙުޒައިމާ  .2
  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އާދަމް ނާޞިފް .3
  ރަޝީދުކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު  .4
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ޙުސައިން ޒައީމް .2



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް މަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  މުންޑޫހައްދުންމަތީ                                                                          3ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

     ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާއި މޮނިޓަރިންގަ 3

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ  ކަންތައްތައް  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  މޮނިޓަރ ކުރެވުނު ކަންކަން 

 10ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ޖެނުއަރީ  2012 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2012
 ވާކަން.ފައިއަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 1
ކޮންމެ ގެ ށ ގައި ވާގޮތަށް  108ގެ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  10އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
އެއަހަރެއްގެ ފާއިތުވީ އަހަރުގެ  ކައުންސިލުން ހިންގި 

 ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.

ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް  12ޖެނުއަރީ 
/ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށްފަހު ނޫނީ  ފާސްކުރުން
ގެ ފަހުން ކައުންސިލްގެ 12ޖެނުއަރީ 

           ބައްދަލުވުމެއްގައި އިތުރުކަމަށް މަޝްވަރާނުކުރުން.

ފާސްކުރީ  ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް 2016
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

 ކަނޑައަޅައިގެންކަން. 2ރާ ރިޒާވް ގެ ގޮތުގައި %ޤާނުނޫން ލާޒިމްކު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ 
ހިނާގ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 66ގެ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

 12އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
 ާފސްކުރަންވާނެއެވެ.ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބަޖެޓް 

ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ 12އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ ޖެނުއަރީ 
ބަޖެޓް ފާސްނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ނޫންކަމެްއ 

 ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާނުކުރުމަށް.

 %2އަދި ބަޖެޓް ފާސްކުރާއިރު ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 
 ބެހެއްޓުމަށް.

ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން 

 ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ބާއްވާ ބައްަދލުވުން           

ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ރަްއޔިތުންގެ ޢާންމު ބައްބަަދލުވުން 

 ބާއްވާފައިވާކަން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ 
ަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  110ގެ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް މަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  މުންޑޫހައްދުންމަތީ                                                                          4ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ 
މަށް އަދި ބައްަދލުވުމުގެ އަރީ މަހުގައި ބާއްވުއަހަރަކު ފެބްރު

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލް ކުރުމަށް.

ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން 

 7ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގައި 

ދުވަސް ކުރިން ތިރީގައިމިވާ ރިޕޯޓްތައް ޢާންމުޮކްށ 

 ހާމަކުރުން

 ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް                                    

 ފާއިތުވީ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް                                     

            ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް                                    

ދުވަސް ކުރިްނ  7ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 
 ވާކަން.ނުހާމަކޮށްފައިފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް، މާލީ ރިޕޯޓް 

 އި ނުވާކަން.ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އޮޑިޓް ކުރެވިފަ 2012އަދި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ 
ަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  110ގެ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ދުވަސް ކުރިން  7ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ބައްދަލުވުްނ ބޭއްވުމުގެ 
ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް، މާލީ ރިޕޯޓް އަދި އޮޑިޓް 

 ހާމަކުރަން ވާެނއެވެ.ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށް 

ބައްދަލުވުން ބާއްވަްނ  26ޖޫން އަށް  30 –ޖެނުއަރީ  01 ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން
     2ލާޒިމްކުރާއިރު، ބައްދަލުވުން ބާްއވާ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައިވަނީ 

 ބައްދަލުވުމުގައިކަން. 

އިދާީރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގަިއ އަދި
 112ގެ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ހަފްތާއަކު އެއްފަހަުރ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
 ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްވުން. 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަހަކީ ަރސްމީ ބަންދުދުހަވަކަްށ ވާނަަމ 
 ބޭއްވުން.ރީޝެޑިޔުލް ކޮށްގެން  އެބައްދަލުވުން

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ  1ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ  3 ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
 ފާސްކޮށްފައިނުވާކަން.

ކައުންސިލުން ކުއްލި ބައްދަލުުވމެއް ބާއްވާނަމަ، ކައުންސިލްެގ 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  116ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި އަދި  ގާނޫނުގެ 

 ގޮތުގެމަތިން ކުއްލި ބައްދަލުުވންަތއް ބޭއްވުން.



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް މަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  މުންޑޫހައްދުންމަތީ                                                                          2ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ކައުންސިލުން 
ފާސްކޮށް މެމްބަރުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ވަކިން ފައިލްކޮްށ 

 ބެލެހެއްޓުން. 
ފައިސާގެ މުއާމަލާތާއި، ބިމުގެ މައްސަލަތައް އަދި ގަވާއިދަށް 

އް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ހެދުންފަދަ ކަންކަމަްށ އެއްވެސް އިސްލާހެ
ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އާންމު ބައްަދލުވުމަްށ 

 އެޖެންޑާ ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.

 - ކުރަމުންދާކަންކައުންސިލްގައި ޖެމްސް ބޭނުން  ކައުންސިލްގައި ޖެމްސް ބޭނުންކުރުން                             

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ 
 އުސޫލްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް ހެދުން. 

 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ  ބޭނުންކުރަމުންދާކަން.  އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާ މަސައްކަތްތަކަށް 
އެސް.އޯ.ޕީ ތައް އެކުލަވާލާ ކައުންސިލުން ފާސްކޮްށ 

ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފައިސާގެ  ން.ގެންދިޔު އަމަލުކުރަމުން
ކަންކަން ކުރުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް 
ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށްޓަކައި ފައިސާގެ މަސައްކަތްތަކާއި 
ޕްރޮކިޔުމަންޓް މަސައްކަތްތަކަށް އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާ އާމަލުކުރުން 

  މުހިންމު.
 ރައްޔިތުންނާއި  ހަދާ ޗާޓަރު ސަރވިސް  ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗަރޓަރ ހަދާފައިނުވާކަން  ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހެދުން. 

 ން.ހިއްސާކުރު

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 
ހޯދާ ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދާ ސްޓޮކަށް ވާނުވާގޮތް 

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެިތ 
ން ބާކީކޮށް ބެެލހެއްޓިފައިނުވާަކން. ކަށް ވައްދާ ސްޓޮކުސްޓޮ

ފައިސާ   IIެގ "8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިދުެގ  ބާބުގެ 
ފައިސާ ޚަރަދު  2ޚަރަދު ވައުޗަރ ނިޒާމް ހިންގުްނ" މިބައިގެ "

ވައުޗަރ ނިޒާމް ހިންގާ ރޭވުން ށ، ނ، ރ، އަދި ބ 



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް މަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  މުންޑޫހައްދުންމަތީ                                                                          6ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

 ގައިވާގޮތައް ކުރިޔައް ގެންދިޔުމަށް. ސްޓޮކްބާކީ ދިމާނުވާކަން. ބެލެހެއްޓުން.

ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމަށް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ 
 ފޯމް ބޭނުންކުރުން.

ށް އެދޭ ފޯމް މެދުވެރިޮކށް ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަ
 ނޫންކަން.

އާއި  30ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިދުގެ އެނެކްސް 
ފައިސާ   IIގެ "8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިދުގެ ބާބުގެ 

ފައިސާ ޚަރަދު  2ޚަރަދު ވައުޗަރ ނިޒާމް ހިންގުްނ" މިބައިގެ "
އް ވައުޗަރ ނިޒާމް ހިންގާ ރޭވުން "ޅ" ގައިވާގޮތައް ކުރިޔަ

 ގެންދިޔުމަށް.

ގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އަދި ބިޑް ކޮމިޓީ ބެލެެހއްޓުން.ބިޑް ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް 
 ބޭއްވިފައި ނުވާކަން 

 8.18ގެ  8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 
ޚާޟިރީއާއި  ވާގޮތުގެމަތިން ބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ

 އްޓުމަށް.ހެޔައުމިއްޔާ ލިޔެބެލެ

ގައިވާގޮތަށް  6ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން. ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް 
)ނ( އަދި )ރ(  4.06ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ 

ވާގޮތައް ކޮންމެ މަހެްއ ނިމުމުްނ  އެމަހުގެ "ބަެޖޓުން  ޚަރަދު 
ކުރެވު ފައިސާއާއި ބާކީގެ ރިޕޯޓް" ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ 

 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީއަށް ފޮނުވުމަށް.

ގައިވާގޮތަށް  6ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ ތައްޔާރުކުރާކަން.  ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ 
)ކ( ވާގޮތައް މަސް  4.08ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނިމުމުން  ކައުންސިލްގެ ރިޕޯްޓ ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 މަށް.ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީއަށް ފޮނުވު



 

 ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް މަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  މުންޑޫހައްދުންމަތީ                                                                          7ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ދަުއލަތުެގ  ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން. ހަފްތާ ހިސާބު ތިޖޫރި 
ދައުލަތުގެ ގައިވާގޮތަށް  21މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

)ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ވާޮގތައް  6.16މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ހަފްތާއެއް ނިމުމުން ތައްާޔރުކުރުމަށް.ކޮންމެ 

އާއި އެއްގޮތައް  4ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން. ފައިސާގެ މަސްދުވަހު ރިޕޯޓް ލިބޭ ލިބޭ ފައިސާގެ މަސްދުވަހު ރިޕޯޓް ބެލެހެއްޓުން 
ދައުލަތުެގ ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް 

ވާގޮތުގެ މަތިން    2.04މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 އަމަލުކުރުމަށް.

އާއި  10ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  އެއްވެސް އެކައުންޓަކަށް ރީކޮންޝިލިއޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާަކން. ކޮންމެ މަހެއްގެ ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް 
ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް އެއްގޮތައް 

ވާގޮތުގެ މަތިން   4.06ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 އަމަލުކުރުމަށް.

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ 
 )އިންވެންޓްރީ(

ހަރުމުދަލުެގ ރަޖިސްޓްރީއެއް ދައުލަުތގެ ކައުންސިލްގެ  .ވާކަންނުބަލަހައްޓައިފައި ގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީކައުންސިލް
"ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ދައުލަތުގެ  7.01މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ބެލުމުގެ ދަށުގެ ހުންނަ މުދާ" ވާގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮށް 
 ގަވާއިދުން އަޕްޓޭޓް ކުރުމަށް.

ދުވަހުން ދުވަހު ލަސްނުކޮށް ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށް ސޮއި  ޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން. ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ތައް ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔަޢުމިއްޔާ 
 ފުރިހަމަ ކޮށްފަ ފައިލްކުރުމަށް.
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ވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގެ ދަތުރު ރިޕްޯޓ މު ރަސްމީ ދަތުރުތައް
 ހުށަހަޅާފައިނެތްކަން.

ނިންމާ ދަތުރު ކުރިކަމުެގ  މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ދަތުރުތައް
ގައިވާ ގޮތަށް ދަތުރުނިންމާ  2.13މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ރިޕޯޓް 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށް. 3އަންނަތާ ބަްނދުނޫން 

ފައިސާ ގައިވާގޮތަށް  1.10ލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ މާ ފައިސާ ލިބޭކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން. ފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ
  ލިބޭކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެްއ އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓުމަށް.

ގައިވާގޮތަށް ޢާމްދަނީ ފައިސާ  2.03މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  ލިބޭފައިސާ ދުވަހުފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން  ލިބޭފައިސާ ދުވަހުފޮތް 
 ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެްއުޓމަށް.ދުވަހުފޮތް 

އެއްވެސް އެކައުންޓަކަށް ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ އަދި ވައުޗަރ  ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއާއި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ
 ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.

ފައިސާ   Iގެ "8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިުދގެ ބާބުގެ 
ލަހައްޓަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ވައުޗަ ނިޒާމުގައި ބަ

ވަނަ ަނންބަރުގަިއ  3ައދި  2ލިޔުންތައް" މިބައިގެ 
އަދި  22މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ އެނެކްސް ބަޔާންކޮށްފައިގޮތަށް 

ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއާއި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ގައިވާގޮތަށް  24
 ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް.

ފައިސާ   IIގެ "8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިދުގެ ބާބުގެ  ޑޮކިޔުމަންޓްނެތި ވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން.ސަޕޯޓިންގ  ވައުޗަރުން ޚަރަދުކުރުން 
ފައިސާ ޚަރަދު  3ޚަރަދު ވައުޗަރ ނިޒާމް ހިންގުްނ" މިބައިގެ "

ކުރުމުގެ ވައުޗަރު ހެދުން" މިބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަްނ 

 ފުރިހަމަކޮށްގެން މެނުވީ ވައުޗަރުން ޚަރަދުކުރުމަށް.
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އިސާ ސަރުކާރުގެ ސަރުކާރުގެ ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފަ ސަރުކާރުގެ ޢާމްދަނީ ފައިސާ 
 ޢާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަުމންނުދާކަން.

އަދި  8.18ގެ  8. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 1
ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ބިޑް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި،  8.16

 ން.ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓު ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ގަވާއިދުން 

އޮފީހަށް ހޯދާތަކެއްޗަށް، މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ވައުޗަރ ނިޒާމްގައި  މަސައްކަތް ޕްރޮކިޔުމަންޓް 
ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕްރޮސެސް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތިން ައގުބަލާ

 އެއްވެސް ވަރަކަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ނުދާކަން.

ފައިސާ   IIގެ "8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިދުގެ ބާބުގެ 
ވައުޗަރ ނިޒާމް ހިންގުން" މިބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޚަރަދު 

ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްގެން މެނުވީ އޮފީހަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެިތ 
 ނުހޯދުމަށް.

. ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން 1 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން. 2012 މާލީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން 
ކައުންސިލްގައި ޖެމްސް ގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް 

 ކުރުން. 

  މޮނިޓަރިންގ ޓީމް 4

 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ހުސައިން ރަފީއު

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޝިފާއު އެސިސްޓެންޓް 




