
      

 

 

 

 

6201 ޮއްކޯޓަބރ 16  

      

 

 

 

 

 

` 

 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 
ދިވެހިރާއްޖެ ، ފޮނަދޫ          

 
  

 

 

 

 2016ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 
 

 ކަުއންސިލްެގ އިދާރާ  ހައްދުްނމަީތ ކަލައިދޫ 

 ނިޔަލަށް  2016ޖޫން  30އިން  2016ޖަނަވަރީ  01
 

 

 

 

ސަމާލުކަން ތަހުޒީބަށް –ޞުލްޙަވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް   



ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް މަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  ކަލައިދޫ ހައްދުންމަތީ                                      1ގެ  10ޞަފްޙާ: 
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ހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް މަ 06ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ  ކަލައިދޫ 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  ކަލައިދޫވަނަ ައހަރުގެ  2015ން، މި ޮމނިޓަރިންގގައި ަބލާފައިވާނީ މިގޮތު
ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަްނަތކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނުގައި 

ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ހައްދުންމަީތ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްތަ
ކައުންސިލުން ަތއްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެކިއެކި ރިޕޯޓްތަކާއި ލިޔުންތައް  ކަލައިދޫއަދާކުރަމުންދާގޮތާއި ގާނޫނުގެ ަދށުން 

ނުންކުރެވެމުންދާގޮތާއި، ރައްޔިުތންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި، ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާިއ، ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ވަޞީލަްތތައް ބޭ 

 ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަމުންާދ މިންވަރަށެވެ. 

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

 މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ޓީމަކުންނެވެ. 02މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުން ކަނޑައެިޅ 

 ކައުންސިލަރުން  2
 ނަމާއި މަޤާމް ިތރީގައި އެވަނީއެވެ. މެންބަރުންގެ ކައުންސިްލގެ ކަލައިދޫހައްދުންމަތީ 

 
 ޙަސަންކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ  .1
  ޚަލީލް ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ޙުސައިން .2
 ރަޝީދު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ޙުސައިން .3
 ޝަރީފް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އިބްރާހީމް .4
 ޢަލީ މުމްތާޒުކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  .5

 

 

 

  



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ދޫ ކައުންސިލްގެ ހައްދުންމަތީ ކަލައި                                                                                  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
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  10

 ފޮނުވިފައިނުވާކަން. 

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 1
ކޮންެމ އަހަރެއްެގ ގެ ށ ގައި ވާގޮތަށް  108ގެ ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު
ވަަނ ދުަވހުގެ ކުރިން އެއަހަރެއްގެ ފާއިުތވީ  10ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

އަހަރުގެ  ކައުންސިލުން ިހންިގ ހަރަކާތްތަކުގެ ަތފްސީލު ރިޕޯޓް 
 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.

ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް  15ޖެނުއަރީ 
ގެ ފަހުން ބަޖެޓް 15/ ޖެނުއަރީ  ފާސްކުރުން

ސްކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ކައުންސިލްގެ ފާ
           ބައްދަލުވުމެއްގައި އިތުރުކަމަށް މަޝްވަރާނުކުރުން.

ގައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެްޓ  2016ޖެނުއަރީ  05
 ފާސްކޮށްފައިވާކަން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 
ހިނގާ އަހަރުގެ  ގޮތުގެމަތިންވަނަ މާއްދާގައިވާ  96ގެ ޤާނޫނު

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

ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ 15އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ ޖެނުއަރީ 
ބަޖެޓް ފާސްނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ބަޖެޓް ފާސްކުރެވެން ބަޖެޓް 

އް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ފާސްކުރުން ނޫންކަމެ
 އެޖެންޑާނުކުރުމަށް.

ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން 

 ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ބާއްވާ ބައްަދލުވުން           

 

ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ފެބުރުއަރީ 

 މަހުގައި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފަިއުނވާކަން.           

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ 
ވަަނ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންަނށް  110ގެ ޤާނޫނު

ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބްރުއަރީ 
 މަހުގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ.

 ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދުވަސް  7ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ން ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮްށ ހުޅުވާލައިގެ



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ދޫ ކައުންސިލްގެ ހައްދުންމަތީ ކަލައި                                                                                  4ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

 7ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ބައްދަލުވުްނ ބޭއްވުމުގެ 

ދުވަސް ކުރިން ތިރީގައިމިވާ ރިޕޯޓްތައް ޢާންމުކޮްށ 

 ހާމަކުރުން

 ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް                                    

 ފާއިތުވީ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް                                     

            ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް                                    

ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް، މާލީ ރިޕޯޓް އަދި ކުރިން 
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށް ހާމަކޮށްފައިނުވާކަން.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފެބުރުއަރީ މަހުގައި  110ގެ ޤާނޫނު
ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ދުވަސް ކުރިން  7ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 

ރިޕޯޓް، މާލީ ރިޕޯޓް އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަން 
 ވާނެއެވެ.

 26ޖޫން އަށް ލާޒިމްކުރާ  30 –ޖެނުއަރީ  01  އާއްމު ބައްދަލުވުންކައުންސިލްގެ
 08ަބއްދަލުވުން ބާއްވައި،  08ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިްނ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައިވާކަން. 

ބައްދަލުވުންތައް ގަވާއިދުްނ ނުބޭއްވޭ ސަބަބަީކ 
ްށ ބައްދަލުވުމުން ިނންމާ ނިްނމުންތައް ތަންފީުޒނުކޮ

 ވާތީކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދެއްވި.ސްލަ

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ   ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި އަދި 
ވަަނ  115ގެ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
 ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން. 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދުދުހަވަކަށް ވާަނމަ 
 ރީޝެޑިޔުލް ކޮށްގެން ބޭއްވުން.  އެބައްދަލުވުން

 

ންސިލުްނ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަިއ ނުވާކަމަށް ކައު ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
 މަޢުލޫމާތު ދެއްވި.

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

 ގޮތުގެމަތިން ކުއްލި ބައްދަލުުވންަތއް ބޭއްވުން.
ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުުވންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ކައުންސިލުްނ 
ފާސްކޮށް މެމްބަރުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ވަކިން ފައިލްކޮްށ 

 ބެލެހެއްޓުން. 



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ދޫ ކައުންސިލްގެ ހައްދުންމަތީ ކަލައި                                                                                  5ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

ފައިސާގެ މުއާމަލާތާއި، ބިމުގެ މައްސަލަތައް އަދި ގަވާއިދަށް 
އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ހެދުންފަދަ ކަންކަމަށް 

ލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުެގ ބަދަލުގައި އާންމު ބައްދަލުވުަމށް ކުއް
 އެޖެންޑާ ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކަށް އަމަލު 
 ކުރުން              

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކަށް އެކަށީގެންވާގޮތައް އަމަުލ 
 ކުރަމުންނުދާކަން 

ނިންމުްނތައް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަަތ ކައުންސިލުން ނިންމާ 
ސުޕްވައިޒަރުން މެދުވެރިކޮށް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތްތައް 

 ހަވާލުކޮށްގެން ވީ އެންމެ ފުރިހަަމޔަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް.

 ދެވިފައިވީއިރުވެސް ޖެމްސް ރޯލްއައުޓް ކުރެވި ތަމްރީނު ކައުންސިލްގައި ޖެމްސް ބޭނުންކުރުން                             
މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމައްޓަކައި ޖެމްސް ބޭނުންކުރަމުން 

 ނުދާކަން.

ކަލައިދޫ ކައުންސިލަކީ ޖެމްސް ރޯލްއައުޓް ކުރެވިފައިވާ އިދާރާއަކަށް 
 23/2010ވީހިނދު، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 

މަިތްނ ( ދެންނެވުމުގައިވާ ގޮތުގެ 2010އޭޕްރީލް  19)
ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އަދި މިސިސްޓަްމ 
މެދުވެރިކޮށްނޫންގޮތަކަށް ޖެމްސް ރޯލްއައުޓްކުރެވިފައިވާ އިދާރާއަކުްނ 

 ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިނުގަުތމަށް ދަންނަވެމެވެ.

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ 
 ން. އުސޫލްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް ހެދު 

އެސް.އޯ.ޕީ  ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ކައުންސިލްގައި އެސް.އޯ.ޕީ ހަދާފައިނުވާކަން.
 ގެންދިޔުން.  ތައް އެކުލަވާލާ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް އަމަލުކުރަމުން

 ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާރޓަރ ހެދުން. 

 

ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރު ހަދާ ރައްޔިތުންާނއި  ހަދާފައިނުވާކަން ކައުންސިލްގައި ސަރވިސް ޗަރޓަރ 
 ހިއްސާކުރުން. 

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 
ހޯދާ ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދާ ސްޓޮކަށް ވާނުވާގޮތް 

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުުމގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާ 
ން ބާކީ ކޮށް ބަލަހައްޓާފަިއ ށް ވައްދާ ސްޓޮކު ކަތަކެތި ސްޓޮ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ަޤވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ސްޮޓކް 



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ދޫ ކައުންސިލްގެ ހައްދުންމަތީ ކަލައި                                                                                  6ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

 ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ތަޅުލެވޭ ތަަނކަށް ސްޓޮކް ބަދަލުކުރުން. ވީނަމަވެސް ސްޓޮކް ހުންނަނީ ަތޅުލެވޭގޮތަށް ނޫންކަން. ބެލެހެއްޓުން.

 ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމަށް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ
 ފޯމް ބޭނުންކުރުން.

ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގަނީ މުދާލިބިގަތުމަށްއެދޭ ފޯްމ 
 ހުށަހަޅައިގެންކަން.

މިހާރެކޭ އެއްގޮތައް ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމަށް މުދާ ިލބިގަތުަމށް 
 އެދޭ ފޯމް ބޭނުންކުރުން.

އެކުލަވާލާފައިީވނަމަވެސް ބިޑް ކޮމެޓީގެ ބިޑް ކޮމިޓީއެއް  ބެލެެހއްޓުން.ބިޑް ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް 
 ޚާޟިރީ ބަލަަހއްޓާފައި ނުވާކަން. ދަލުވުންތަކުގެ ބައް

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

 ލިޔެބެލަހައްޓުމަށް.

ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް  2016ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް  ޓް ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯ
 ވަރަކަށް ހަދާފައިނެތްކަން.

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

ސްޓްރީ މަސް ނިމުމުން  ކައުންސިލްގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނި
 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީއަށް ފޮނުވުމަށް.

 2016ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް އެކައުންޓެއްގެ އައިޓަމްބާކީ  ކައުންސިލްގެ އައިޓަމްބާކީ 
 ވަނަ އަހަރު ބަލަހައްޓާފައިެނތްކަްނ.

ގައިވާގޮތަށް  6ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 
)ކ( ވާގޮތައް ަމސް  4.08ގަވާއިުދގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

ނިމުމުން  ކައުންސިލްގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީއަށް ފޮނުވުމަށް.

ވަނަ އަހަުރ  2016ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް  ހަފްތާ ހިސާބު ތިޖޫރި 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިނެތްކަން.

ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްާތގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ 
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ގައިވާގޮތަށް  21ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

ކޮންެމ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ވާގޮތައް  6.16ގަވާއިދުގެ 



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ދޫ ކައުންސިލްގެ ހައްދުންމަތީ ކަލައި                                                                                  7ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

 ހަފްތާއެއް ނިމުމުން ތައްޔާރުކުރުމަށް.

ވަނަ އަހަުރ  2016ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް                           ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް ބެލެހެއްުޓްނ         
 ތައްޔާރުކޮށްފައިނެތްކަން.

ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްާތގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ 
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ގައިވާގޮތަށް  21ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

ކޮންެމ  )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ވާގޮތައް 6.16ގަވާއިދުގެ 
 ހަފްތާއެއް ނިމުމުން ތައްޔާރުކުރުމަށް.

ތިޖޫރީގެ ހަފްތާ ރިޕޯޓް ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގެ 

އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ފިޭނންސް 

  މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން

ވަނަ އަހަުރ  2016ތިޖޫރި ހަފްތާ ރިޕޯޓް 
 ތައްޔާރުކޮށްފައިނެތްކަން.

ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ  ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްާތގެ
އެއް ނިމުމުްނ ގައިވާގޮތަށް ކޮންމެ ހަފްތާ 21ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

)ރ( ަގއި  6.16ށް ދައުލަތުގެ މާލިއްަޔތުގެ ގަވާއިދުގެ ތައްޔާރުކޮ
 ވާގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރުމަށް.

ތިޖޫރީ ރިޕޯޓުގެ ބާކީ ޖުމްލަ އާއި ނަގުދު 

 ލަ އާއި ދިމާކުރުންފައިސާއާއި ޗެކުން ހުރި ޖުމް

ތިޖޫރީ ތިޖޫރި ހަފުތާ ހިސާބް ތަްއޔާރުކޮށްފައިނުވާތީ 
ރިޕޯޓުގެ ބާކީ ޖުމްލަ އާއި ނަގުދު ފައިސާއާއި ޗެކުން ހުރި 

 ޖުމްލަ ދިމާވާކަން އެގެންނެތްކަން.

ތިޖޫރީގައި ބައި ލައްކައަށްވުެރ ގިނަ ރުފިޔާ ހުރިކަމަށް 
 ކައުންސިލުން މައުލޫމުތުދިންކަން.

ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްާތގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ 
އެއް ނިމުމުްނ ގައިވާގޮތަށް ކޮންމެ ހަފްތާ 21ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

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

ވަނަ އަހަރު  2016  ފައިސާގެ މަސްދުވަހު ރިޕޯޓްލިބޭ ލެހެއްޓުން ލިބޭ ފައިސާގެ މަސްދުވަހު ރިޕޯޓް ބެ

  އެއްވެސް މަހަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިނެތްކަން.

އާއި އެއްގޮތައް  4ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ އެނެކްސް 
ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ދައުލަުތގެ 



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ދޫ ކައުންސިލްގެ ހައްދުންމަތީ ކަލައި                                                                                  8ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

 ގެ މަތިން  އަމަލުކުރުމަށް.ވާގޮތު  2.04މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ އަހަރު  2016ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް  ކޮންމެ މަހެއްގެ ރިކޮންސިލިއޭސަން ސްޓޭޓްމަންޓް 
 އެއްވެސް މަހަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިނެތްކަން.

އާއި އެއްގޮތައް  10ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ދައުލަުތގެ ރިކޮންސިލިއޭސަން 
 ވާގޮތުގެ މަތިން  އަމަލުކުރުމަށް. 4.09މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ސަޕޯޓިން ޑޮކިއުމެންޓްނެތި ވައުޗަރއިން ޚަރަދުކޮށްފައި  ވައުޗަރއިން ޚަރަދުކުރުން 

 ހުރިކަން.

ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާ ފޯރމް 
 ފުރިހަމަކޮށްފައިނެތްކަން.އެއްވެސް ވަރަކަށް 

ރ އަށްވުރެ ބޮޑުއަގުގެ މުދަލެއް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ 25000
 ސިޓީ ނުހޯދާ އެސް.ޓީ.އޯ އިން ގަނެފައިވާކަން.

ވައުޗަރެއްގެ ވައުޗަރ  3ނަންބަރު އެކައުންޓްގެ  01
 ނަންބަރު ތަކުރާރު ވެފައިހުރިކަން.

ފައިސާ   IIގެ "8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާވާއިދުގެ ބާބުގެ 
ފައިސާ  3ޚަރަދު ވައުޗަރ ނިޒާމް ހިންގުން" މިބައިގެ "

ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރު ހެދުން" މިބައިގައިވާގޮތަށް ލިޔުންަތއް 
 ހަމަކުރެވިގެންނޫނީ ވައުޗަރުން ޚަރަދު ނުކުރުމަށް.

ރ އަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުގެ މުދާހޯދުމުގައި ދައުލަތުެގ 25000
)ހ( އަދި )ނ( ގައިވާގޮުތގެ ގެ  8.09މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 

 މަތިން ނޫނީ ޢަމަުލނުކުރުމަށް.
 

ވައުޗަރުތަކުގައި ނަންބަރު ރިޕީޓްވުން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވައުޗަރ 
ރަޖިސްޓްރީގައި ނަންބަރުޖެހުމަށްަޓކައި ފޮތެއް ގެންގުޅުމަށް. )ކޮންެމ 

 އެކައުންޓަކަށް ވަކިން(

ވަނަ  2016ސް އެކައުންޓަކަށް ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއެއް އެއްވެ ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ 
 އަހަރު ހަދާފައިނެތްކަން.

އާއި އެއްގޮތައް  25ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 
 އެކައުންޓައް ޗެކް ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް. 04

އާއި އެއްގޮތައް  24ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  2016ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެއްވެސް އެކައުންޓަކަށް  ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ 



 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ދޫ ކައުންސިލްގެ ހައްދުންމަތީ ކަލައި                                                                                  9ގެ  10ޞަފްޙާ: 

 

 އެކައުންޓައް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް. 04 ހަދާފައިނެތްކަން.ވަނަ އަހަރު 

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ 
 )އިންވެންޓްރީ(

އަޕްޑޭޓްކޮށް  ގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީކައުންސިލް
 .ވާަކންނުބަލަހައްޓައިފައި

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަުށގެ  70.1ގަވާއިދުގެ 

ހުންނަ މުދާ ވާގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮށް ގަވާއިދުން އަޕްޓޭޓް 
 ކުރުމަށް. 

ޖިސްޓްރީ )އިންވެންޓްރީ( ނަމްބަރު ހަރުމުދަލުގެ ރަ
 ތަކެތީގައި ޖެހުން 

ކައުންސިލްގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 
 .ތަކެތީގައި ޖަހައިފައިނެތްކަން

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގައި ހަރުމުދަލު ނަންބަރު ލަސްނުޮކްށ 
 ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޖެއްސުމަށް.

ޖެނުއަރީ،  19އަދި  04ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ  ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔަޢުމިއްޔާ 
މާރޗް  6-1ފެްބރުއަރީ،  22އަދި  3-10

 ތައްޔާރުކޮށްފައިނެތްކަން.

ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަހު ލަސްނުކޮްށ 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށް ފައިލްކުރުމަށް.

 މޮނިޓަރިންގ ޓީމް  4
 ޙުސައިން ރަފީޢު އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް  ޕްލޭނިންގ

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝިޔާޒް




