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ުބރީ ޯހނޑްެއދ  ުހަވުދައޮތުޅ  ުއްނސިލްގެ  ެދުކުނ ުރގެ މީާލ ަބާޔްނތަަކށް  2016ަކ  ަވަނ ައަހ
ިޑަޓރ ޖެެނަރލް ޭދ ރިޕޯޓު   ޮއ

 

ުމަޖިލީހަށ އިު ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި،ުރައްޔިތުންގެ ުއޮތޯރިޓީއަށ އި،ުުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގަވަރމަންޓް ،ުލޯކަލް
ުކައުންސިލްގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުދެކުނުބުރީުހޯނޑެއްދޫުހުވަދުއަތޮޅުު

ުުތަޢ ރަފުު

ުދެކުނުބުރީުޯހނޑެއްދޫުުހުވަދުއަތޮޅުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުދަށުންުުގެ)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(4/2007 ު:މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރ
ު ުކައުންސިލްގެ ުބަޔ ންތަކ ުއަހަރީުއަހަރުގެުއަށްުނިމުުނުމ ލ2016ުުީުިޑސެމްބަރ31ުއިދ ރ ގެ އޮޑިޓަރުޖެނެރަްލުުމެދު މ ލީ

ނޑެއްދޫުހުވަދުއަތޮޅުުމ އި،ބަޔ ންުކުރުދެކޭގޮތްު ވަަނުއަހަރުެގުބަޖެޓުްނުޚަރަދ2016ުުުުކަުއންސިލްގެުއިދ ރ ގެުދެކުނުބުރީުހޯ
ު ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށްކޮށްފައިވަނީ ުގޮތަށް،ުު،ފ ސްކޮށްދެއްވި ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ އެ

ު ުއ އި، ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ުކަނޑައެޅުނު ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ކައުންސިލްެގުބަޖެޓުގައި
ބަލަހައްޓ ފައިވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤަވ އިދ ުމ ލީުއިދ ރ ގެ އެއްގޮތަށްތޯުުކަންކަންުހިންގު 

ުއެއަށް ުބަޔ ންކުރުމ އިުބަލައި، ުދެކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުމިންވަރ މެދު ުުއިޞްލ ޙުު،ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ޖެހޭކަމަށްުކުރަން
ދައުލަތުގެު)2006/3ުު:ކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުއެކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުުފ ހަގަކުރެވުނުއޮޑިޓުގައިު

ކައުންސިލްެގުުދެކުނުބުރީުޯހނޑެއްދޫުުހުވަދުއަތޮޅުމަތިންުުގޮުތގެވ ުމ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތް ވަނ36ުަގެު(މ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު
ުމ ީލުުއިދ ރ ގެ ުވެރިޔ އަށް ުޤ ނޫނުައސ ސީެގުު،އެކުހުށަހެުޅމ ޒިްނމ ދ ރު ުުޖމްހޫރިއްޔ ގެ ުމ އްދ ގަިއ213ުުދިވެހިރ އްޭޖގެ ަވނަ

ރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަށްުުމިުހުށަހެުޅމެވެ.ުަރއްޔިތުންގެުމަޖިީލހަށްުއިސުލްުޖމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީއެުކަންކަންުންުގޮތުގެުމަތިނެފައިުވ ބު
ުުަގއިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްުފެންނ ނެހެންުމިު

ރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ  މެުދުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެު.
ު ުބައިގަިއ ުދެވަނަ ުދެކޭގޮތެވެ. ުމ ލިއްޔަތުެގުއޮޑިޓަރުޖެނެރަްލ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ ިއ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީ

މިންވަރ އި ކައުންސިލްގެުބަޖެުޓންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު،ޤަވ އިދަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވު  އެއްގޮތަށްުުޚަރަދުކުރުމުގައުި، ނިްނމުންތަކު 
މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުެޖނެރަލްުދެކޭގޮތެ ުވެ.ުޢަމަލުކޮށްފައިވު 

ުރި 10ުުުޙ ފުުސަޕޯޓ އެކުމި ުުށްއ30ުައިްނ ުދެކުނުބުރީ ުހުވަުދއަތޮޅު ުއިދ ރ ގެުހޯނޑެއްދޫުހިމެނިފައިވ  31ުުކައުންސިލްެގ
އަހަރުެގުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ްނތަކުގައިުހިމެނޭުފައިސ ުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުެގުމ ލީުގައިުިނމުނ2016ުުުބަރުމްޑިސެ

ުލުުނޯޓުތައްުވަނީުމިޞީބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުތަފުުމި،ުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އިުބަޖެޓ އިުއެބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެވުނުު
ުއޮޑިޓް ުބަލައި ުއިތުރުންއޮފީހުން ުމީގެ ުު،ކޮށްފައެވެ. ުރިޕޯޓ އެކު 31ުުުޙ ސަފުމި ުހ36ުިއިން މިލްކިއްޔ ތުގެުު،ނިފައިވ މެއަށް

http://www.audit.gov.mv/
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2 ގެ  36ސަފުހާ   
 

ުގޅޭުނޯޓުތައްވެސްު،ބަޔ ނ އިުމ ލީުޒިްނމ ތަކުގެުބަޔ ނ އި މިލްކިއްޔ ތުގެުކޮށްފައެވެު.ުވ ނީުމިުއޮފީހުންުބަލައިުޮއޑިޓްއެުބަޔ ންތަކު 
ުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ނުގަިއުމައްސަލައެްއުފ ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ،ުމިުރިޕޯޓްގެުދެވަނަުބަިއު"ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގު ބަޔ ނ އިުމ ލީ

ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަިއުއެުޤ ނޫނ އި ުރިޕޯޓް" ުބަޔ ންކުރ  ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  އްގޮތަށް
ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.

ު މި ުދެކުނުބުރީ ުހުވަދުއަތޮޅު ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުއިދ ރ ގެުުހޯނޑެއްޫދ އިސްވެރިންނ ުުކައުްނސިލްގެ
މިު ބޭފުޅުންނަށްުމިު ގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިއޮޑިޓުމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށުް، ުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުހުރިހު 

ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓްު

 ލިއްޔަތުުއޫމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ގޮތުގެުމަތިން،ު(ޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުު:ބަރުންޤ ނޫނުުނަ ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތްވު 
ުއިދ ރ ގެުހޯނޑެއްދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅު ުބެލެހެއްޓުމ އިމ ލީުކައުންސިލްގެ ުު،ުކަންތައްތައް ުހިސ ބުތައް ޙަޤީޤަތު އިދ ރ ގެ
ުތައްޔ ރުކޮށްުއެއްގޮތަށް ުފުރިހަމަކަމ އެުކ ުއެއްގޮތަށްު،ސައްޙަކަމ އި ުހިސ ުބތަކ  ުއެްންޑު، އެ ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ އަދި

ުމ  ުސަރކިއުލަރޓްރެޜަރީގެ ުއަތޮުޅުުއިން،ު(D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރ:ުލިއްޔަތ ބެހޭ ުކައުންސިލްތަކުންނ ިއ ރަށު
ނޑ އިުއެއްގޮތަށްކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަދިުސިޓީުކައުންސިލްތަކު އޮނިގަ ު،ގެުމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަނޑަައޅ ފައިވު 

ޮއޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީު ނޑެއްދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުުމިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލަިއު، ކައުންސިލްެގުުހޯ
އަށް ދަށުންުަކނޑައަޅ ފައިވ ުުގެުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(46ުގެުު(ޤ ނޫނުުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެު)3/2006ުު:ބަރުންޤ ނޫނުުނަ، އިދ ރު 

ުފ ސްކުރެވުނުު ުބަޔ ނ އި، ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުލިބުނުގޮތ އި ުފައިސ  ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ުޒިްނމ ދ ރު ުއެ މ ލީ  ބަޖެޓ އި

ުބަ ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުސެކް"އިންޓަރނޭޝަު،ޔ ންބަޖެޓުން ުޕަބްލިކް ުސްޓޭންޑަުނަލް ުއެކައުންޓިންގ ު)އިޕްސަސް(:ުރޓަރ ްޑ
ފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަނުޑު

ުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ުމި ުމައިުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫަމސްުއަދި ުނަމަެވސް، ުސަބަބުން ުއޮުޅމެްއގެ ުނުވަތަ ުސައްޙަނޫްނުޚިޔ ނ ތެއް ނޑުގޮތެއްގައި ގަ
އެކަށީގެންވ ުހަރުދަނ ުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްތައްުު،މަޢުލޫމ ތުުނުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ންތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭނުންވ 

މ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އި މުއައްަސސ އަށްުއެކަށީގެންވު  މ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުެގުު،ފަރުމ ކޮށްުތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެއްޓުމ އުި،
މ އި،ުއެކުލަވ ލުުތައްބަޔ ންުމ ލީުުއަހަރީު،މ އިިހސ ބުުބެލެހެއްޓުސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ީލު

އެްއުއަންދ ޒ ށީގެންވު ޙ ލަތަށްުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަު،ނަމަރ ކުުބޭނުންުުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސްުއަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގައިު
 ބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުމަސް ުޖެނެރަލްެގ ުއޫއޮޑިޓަރ ުހުވަދުއަތޮުޅ ުޯހނޑެއްދޫލިއްޔަތަކީ ުުދެކުނުބުރީ ުއިދ ރ ގެ ުމ ލީުކައުްނސިލްެގ ބަޔ ންތަްއުުއަހަީރ
ުއްބަޔ ންތަުއޮފީހުންުިމުއަހަރީުމ ލީުުމިުުމ ލީުބަޔ ންތަކ މެދުުޮއޑިޓަރުެޖނެރަލްުދެކޭޮގތްުބަޔ ންކުރުމެވެ.ުއެު،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު

ސްުއޮންުއޮޑިިޓންގުއ އިުއެއްގޮތަށެވެ.ުއޮޑިޓަރުންގެުސުލޫކީުމިންގަނޑ ިއުޑްރނޭޝަނަލްުސްޓޭންޑަރއިންޓަުކޮށްފައިވަނީއޮޑިޓް
ު ުޢަމަލުކުރުމ އި، ުމ ލީުމިއެއްގޮތަށް ުއަހަރީ ުމަޢުލޫމ ތުުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުބަޔ ންތަކަކީ ުނުވު ުިހމެނިފައިުސައްޙަނޫން



 
 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

3 ގެ  36ސަފުހާ   
 

ުރޑްތައްުގެުމަސައްކަތްތައްުރ ވަިއުހިންގުމަްށުިމުސްޓޭންޑަނެވޭގޮތަށްުއޮޑިޓްޔަޤީންކަމ އެކުުދެނެގަކަންުއެކަށީގެންވު ބަޔ ންތަކެއް
ުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ބަޔ ންތަކުގައިުިހމެނޭުޢަދަދުތަކ އިުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުކުރުމަށްޓަކައިުބޭނުންވ ުއޮޑިޓެއްުއެކުލެވިގެންވަނީުމ ލީު
ުބިނ ވެގެންވަީނު ުިއޖުރ ތުތައް ުކަނޑައަޅ  ުމިގޮތަށް ުަމއްޗަށެވެ. ުފުރިހަމަކުުރމުގެ ުއިޖުރ ތުތައް ުެއ ުކަނޑައަޅަިއ އިޖުރ ތުތަކެއް

އި،ުމައިގަނޑުގޮތެއްަގއިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުެގުއޮޑިޓަރުންގެު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްަމންޓް"ުއ 
ުއޮތްު ުފުރުޞަތުތައް ުމިފަދަ ުމައްޗަށެވެ. ުމިންވަރެއްގެ ުއޮތް ުފުރުޞަތު ުހިެމނުމުގެ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުނަމަވެސް( ސަބަބުން

މ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކުރުމ އިުހުށަހެޅުު މުއައްސަސ ގެުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްތަކަށްުއޮޑިޓަރުްނުމިންވަރުުބެުލމުގައުި، މ އިުުގޅުޭ،
ުރަނގަުޅު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހެޅުމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަދި ުހިމެނެއެވެ. ރިޢ ޔަތްކުރުން

ުެމނޭޖްމަންޓުން ުތައްޔ ރުކުރުމުގައި ުބަޔ ންތައް ުބެލުމ އި،ުމ ލީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ ނަމަ،ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުއަންދ ޒ އެއް ުއެއްެވސް
ުބެލުންވެްސު ުގޮތް ުހުށަހަޅ ފައިވ  ުގޮތެއްގައި ުޖުމުަލ ުބަޔ ންތައް ުމ ީލ ުއަދި ުބެލުމ ިއ ުއަންދ ޒ އެއްތޯ ުއެކަށޭނެ ުއަންދ ޒ އަކީ އެ

ުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

ު ުޢަދަދުތަކ އި ުިހމެޭނ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ީލ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުވ ގިޭދުއޮޑިޓެއް ުކުުރމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން މަޢުލޫމ ތުތަކުގެ
ުމައްޗަށެ ުދިރ ސ ކުރުމުގެ ުބަލައި ުބޭސިސްއަށް ުޓެސްޓް ުއޮޑިޓްހެކިތައް ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު، ުބަޔ ންތަކުގައިުވެ. ުމ ލީ ކުރެވުނު

ުއޮޑިޓުކުރެވު ުއޮޅުވ ުލންތަކ އި ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުއެކަށީގެންވ  ުހުރުން ުމުޢައްސަސ ގެއެކުލެވިފައި ުހުރެދ ެނު ނު ތެރޭގައި
ހީނަުރުކަންތައްތައްުއޮޑި ުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަްށުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ުޓްއެންމެހު 

ުިމު ުހެިކުހޯދިފައިވ ކަމަށް ުއެކަށީގެންވ  ުިމންވަރަށް ުބޭނުންވ  ުބަޔ ންކުރުމަށް ުބަޔ ންތަކ އިމެުދުއޮޑިޓަރުޖެނެރަްލުދެކޭގޮތް މ ލީ
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.އޮފީހުންު

 އޮޕީނިއަންުުއަންކޮލިފައިޑްު

އަށްުިނމުުނ2016ުުުޑިސެމްބަރ31ުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުަކއުުދެކުނުބުރީުޯހނޑެއްދޫހުވަދުއަތޮޅުުު،މިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި
މ ލީުއަހަރުެގު"ފައިސ ުލިބުނުގޮތ ިއުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ން"ުައދިު"ފ ސްކުރެވުނުުަބޖެޓ އިުެއުބަޖެޓުްނުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެު

ނެޑއްދޫބަޔ ން"ުއަކީުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައިުހުވަދުއަތޮޅުު އަށ2016ުުްުޑިސެމްބަރ31ުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުުދެކުނުބުރީުހޯ
މ ލީުއަހަރުުނިޔަލަށްުބ ކީުހުިރުު،އެުފައިސ އިންުކުރެވުނުުޚަރަދ އިު،ނުުމ ލީުއަހަރުުއެުއިދ ރ އަށްުލިބުނުުފައިސ ުއ އިނިމު

ުދައްކުވައިދޭު ުއެއްގޮތަށް ުޙަޤީޤަތ  ުތެދުވެރިކަމ އެކު ުގޮތް ުހޭދަކުރެވުނު ުބަޖެޓުން ުއެ ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރެވުނު ުއަދި ފައިސ 
ުސެކް ުޕަބްލިކް ުރިޕޯޓިންގުއަްނޑަރުަދުރޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަު"އިންޓަރނޭޝަނަލް ުފައިނޭންޝަލް ު)އިޕްސަސް(: ޑް

މ ލީުބަޔ ންތަކެކެވެ.  ކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ ިއުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުުކުރެވިފައިވު 
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4 ގެ  36ސަފުހާ   
 

ރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުު
ުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓްު

މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުގެއިދ ރ ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރުމުގައިު

ުލިއްޔަތުުއޫމަސްު

ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ުއަދ ކުރަންޖެހޭުކަމަށްުމަތީގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ުށްުހުށަހެޅުމ އިުގުޅޭގޮތުންތައްޔ ރުކޮމ ލީުބަޔ ންތައްު މ ލީ
ުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް ުު،ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދަުއލަތުގެ ުމަތިން،ޤ ނޫނ ިއ ުގޮތުެގ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ ިއ

ޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެުު،ބެލެހެއްޓުމ އިުކަންތައްތައްުހިންގ ުމ ލީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުދެކުނުބުރީުހޯނޑެއްދޫހުވަދުއަތޮޅުު
ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގަިއު އަހަރަށްުއެުކައުންިސލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުްނސިލްުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑަެއޅުނުު ކައުންސިލްގެުހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ އިުުދުގެުތެރޭގައިހުދޫކަނޑައެޅިފައިވު 
ުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބެލެހެއްޓުމަކީވެސްުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ު ުބަޔ ންތައް ުތައްޔ ރުކޮމ ލީ ުުގޅޭގޮތުން ުހުށަހެުޅމ  ުއަދ ކުރަންޖެޭހުކަމަށް ުވެރިޔ  މަތީގަިއުބަޔ ންކޮށްފައިވު ްށުމ ީލުޒިްނމ ދ ރު
ކައުންސިލްެގުެއުޚަރަދުކުރުމުގައިުެއުއަހަރަކަށްުކައުްނސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށް،ުު،ގެުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް

ޅުނުުހުދޫދުެގުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެ
(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު)2006/3ުުނަންބަރ:މ ލީުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމުގައިުޤ ނޫނުުު،ތެރޭގައިުޚަރަދުކުރުމ އި

އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމަކީެވސްުކައުންސިލްގެ  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.މ ލީުޒިްނމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ުއިތުރުން ުބަޔ ންކުރުމުގެ ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުސައްޙަކަމ މެދު ުބަޔ ންތަކުގެ ުު،މ ލީ ުހޯނޑެއްދޫުހުވަދުއަތޮޅު ުދެކުނުބުރީ
ުއެއްގޮތަށް،ުއިދ ރ ެގު ުބަޖެޓ  ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުކައުންސިލުން ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުްނުޚަރަދު ުއިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ
މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުެގު

ުމ ލިއްޔަތުގެުުތެރޭގައިތޯުއ އި، އިދ ރ ގެުމ ލީުކަންަކންުިހންގ ުބަލަހައްޓ ފައިވަީނުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެ
ުޖެނެރަލްެގު ުއޮޑިޓަރ ުކުރުމަކީވެސް ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއަށް ުބަލައި، ުއެއްގޮތަށްތޯ ގަވ އިދ 

ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ުމަސްއޫލިއް ުބަޖެޓުގެުމި ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުކައުންސިލުން ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުން ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުތެރޭގައި ޔަތުގެ
ުފުރިހަމަކުރުްނު ުއިޖުރ ތުތައް ުފުރިހަމަކުރަްނޖެޭހ ުގޮތުން ުހޯދުުމގެ ުހެިކ ުބޭނުންވ  ުބެލުމަށް ުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ މަޤުޞަދުތައް

ުތެރޭގަ ުިއޖުރ ތުތަކުގެ ުމި ުޤ ނޫނ އިހިމެނެއެވެ. ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޚިލ ފަށްުު،އި ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުިހމެނެެއވެ.

ު ުޤ ނޫނު)2006/3ުުނަންބަރ:ޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޢަމަލު ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ކުރެވިފައިވު (ުއ އި
ޮއޑިޓަރުެޖނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ްނުކުރުމަްށުބޭނުންވ ުމިންވަރަްށުއެކަށީގެންވ ުހެިކުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުްނުުމިންވަރ މެދު

ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.
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5 ގެ  36ސަފުހާ   
 

ުދެކޭގޮު ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ތްުދައުލަތުގެ

ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު

(1ު D2/CIR/2016/14 (19ުު-13 ނަންބަރ:ުޓްރެޜަރީގެުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީ( (2016ުޑިސެމްބ ރ
ގައި ފައިސ ގެުތެރެއިންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްއިންުއެޑްވ ންސްކޮށްުދޫކުު،މ ލިއްޔަތ އިުބެހޭުސަރކިއުލަުރ ުރޑިސެމްބ31ުަރު 

މުދަލަށްުނުވަތަުޚިދުުގެުނިޔަލަށްުބ ކީުހުރި ތުގެުބިލްތަކަށްުމ ލީުއަހަރުުނިމުމަށްފަހުުމަފައިސ އިންުފ އިތުވިުއަހަރަށްުހޯދ ފައިވު 
ދެއްކުމަށްފަހުުބ ކީުހުރިުފައިސ އިނ12ުްދުވަސްުތެރޭގައިު)30ުސަރުކ ރުުބަންދުނޫންު ު:ބަރންޤ ނޫންުނަު،ފެބްރުއަރީ(ުފައިސު 

ގޮތުގެުމަތީްނުުވަަނުމ އްދ ގައިވ 94ުލުންުިހންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެުޞޫށްުލ މަރުކަޒީުއު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީދ އިރ ތ7/2010ުަ
ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުަޖމ ކުރަންޖެހޭނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުު%5ބަހައްޓަންޖެހޭު ފައިސު  ރިޒ ވްުއުނިކުރުމަށްފަހުުބ ކީވު 

ހ ްސު)އެއްލައްކަުފަންސ ސްުހަތްު-/157,964ގެުބަެޖޓުންުބ ކީވިުަވނަުއަހަރ2016ުުކަުއންސިލްގެުއިދ ރ އިންުނަމަވެސް،ުވީ
ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުްނޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުން. ުނުވަސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުހަތަރެއް(ުރުފިޔު 

ގައިުލިޭބުވަަނުމ އްދ ގަިއުދައުލަތުގެުތަންތަނަށްުގަންަނުނުވަަތުހަދިޔ ގެުގޮތ7.01ުުއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުެގުދަ(2ު)
ުއަގު ުމުދަލުެގ ުރަިޖސްޓްރީގައި ުބަޔ ްނކޮށްފައިވެއެވެ.ުނަމަވެސް، ުބެލެހެއްޓުމަށް ުއެކުލަވ ލައި ުދަފްތަރެއް ުހަރުމުދަލުެގ  ހުރިހ 

2016ުނުވުމ އިުބައެއްުހަރުމުދ ުހަުރމުދަުލގެުރަޖިސްޓްރީގައިުިހމަނ ފައިުނުވުމުެގުސަބަބުންުުގަވ އިދުންުލިޔެުބަލަހައްޓަފައި
ުިހމަނ ފައިވ ު ުގޮތުގައި ުއަގުގެ ުހަުރމުދަލުގެ ުގައި ުބަޔ ން" ުޒިްނމ ތަކުގެ ުމ ީލ ު"މިލްކިއްޔ ތ އި ުބަޔ ނުގެ ުމ ީލ ުއަހަރުގެ ވަނަ

ްނުސައްޚަުއަދަދެއްކަުއަކީުރުފިޔު ުއަށްސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުއެކެއްު(ސްުމިލިއަންުތިންލައްކަުސ ޅިސްފަސްހ )އެއްުު-/1,345,861
ުންުކުރެވިފައިުނުވުން.ޔަޤީ

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ުއަހަރަށްުުއެުކޮށްފައިވަނީުޚަރަދުުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުނ2016ުްކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުހޯނޑެއްދޫހުވަދުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީު)ހު(
ުބަޖެޓުގައިު،ކަންތައްތަކަށްުަކނޑައެޅިފައިވު ުބަޖެޓުގައިުއެު،ގޮތަށްުޙ ޞިލްވ ުމަޤުޞަދުތައްުބަޖެޓުގެުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވި

ުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށެވެ.ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު،މިންވަރަށްުޅިފައިވ ކަނޑައެ

ު ު)ށ( ު)ުބިނ ކުރެވުނުުދެކޭގޮތްުމިންވަރ މެދުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުގަވ އިދަށްުޤ ނޫނ އިއަދި 1ުއަސ ސްގެ 2ު)ުއަދި( ުގައި(
ެއހެނިހެްނުމ ީލުކަންކަން،ުކައުންިސލްގެުއިދ ރ ގެުުޯހނޑެއްދޫހުވަދުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުު،ފިޔަވައިުތައްމައްސަލަުބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ބަލަހައްޓ ފައިުވަނީު ހިންގު  ުއެއްގޮތަށެވެ.ުގަވ އިދ ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްަޔތުގެުދައުލަތުގެމައިގަނޑުުގޮތެއްގައުި،

ު

 

ު
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6 ގެ  36ސަފުހާ   
 

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓްުބ ކީުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުނ2016ުުް .1

(ުމ ލިއްޔަތ އ2016ުިޑިސެމްބ ރ19ުު) D2/CIR/2016/14-13 ރ:މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަ
ުސަރކިއުލަރުގައި ުދޫކުު،ބެހޭ ުެއޑްވ ންސްކޮށް ުފިނޭންސްިއން ުއޮފް ުފައިސ މިނިސްޓްީރ ުރ  ުތެރެއިން ެގުުރޑިސެމްބ31ުަެގ

ތުގެުބިލްތަކަށްުމ ލީުއަހަރުުނިމުމަށްފަހުުމަނިޔަލަށްުބ ކީުހުރިުފައިސ އިންުފ އިތުވިުއަހަރަށްުހޯދ ފައިވ ުމުދަލަށްުނުވަތަުޚިދު
ދެއްކުމަށްފަހުުބ ކީުހުރިުފައިސ އިނ12ުްދުވަސްުތެރޭގައިު)30ުސަރުކ ރުުބަންދުނޫންު ު:ބަރންޤ ނޫންުނަު،ފެބްރުއަރީ(ުފައިސު 

ގޮތުގެުމަތީްނުުވަަނުމ އްދ ގައިވ 94ުލުންުިހންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެުޞޫ)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީދ އިރ ތަށްުލ މަރުކަޒީުއ7/2010ުު
ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުަޖމ ކުރަންޖެހޭނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިު%5ބަހައްޓަންޖެހޭު ފައިސު  ުރިޒ ވްުއުނިކުރުމަށްފަހުުބ ކީވު 

ުވެއެވެ.

 -/166,278 ަވނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުބ ކީވ2016ުުިކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުުޯހނޑެއްދޫބުރީުދެކުނުުހުވަދުއަތޮޅުނަމަވެސް،ު

ރުފިޔ އިންުރިޒ ވްގެުގޮތުގައިުބަހައްޓަްނޖެހޭު ު-/8,314އަށްވު ު%5)އެއްލައްކަުފަސްދޮޅަސްުހަހ ސްުދުއިސައްތަުހަތްދިހަުއަށެއްު(
ުތިން ުއުނިކުރުމަށްސަ)އަށްހ ސް ުރުފިޔ  ުސ ދަ( ުތޭކަ ުބ ކީވ  ުހަތްު-/157,964ފަހު ުފަންސ ސް ުނުވަސަތޭަކު)އެއްލައްކަ ހ ސް

ު ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވަ ުސ ރިކިއުލ ގަިއ ުހަތަރެއް(ުރުފިޔ ،ުހަވ ލ ދެވުނު ނިޔަލަށްވެްސ2017ުުއޮކްޓޯބަރ01ުުފަސްދޮޅަސް
ވ ކަންު(ުގައިުބަހައްޓ ފައ1ި)އ މްދަނީުުންޓްުނަންބަރުުއެކައ1ުުުއިދ ރ ގެުުލްގެޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުަޖމ ނުކޮށް،ުކައުްނސި

ތ ވަލްު ުގޮތުގައިުޖަމ ނުކޮށްުހުރިުފައިސ ގެުތަފްޞީލްއެވެ.ުބަޖެްޓުބ ކީގެގައިުއެވަނ1ުުީފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުންުތިރީގައިވު 

ުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްުހުރިުފައިސ ގެުތަފުޞީލުުލިކްުހަރުުބަޖެޓުުބ ކީގެުގޮތުގައިުޕަބްުވަނަުއ1ު:2016ުުަތ ވަލްު
ހުރިުއެކައުންޓްު ުބ ކީުުފައިސ 5ުުރިޒ ވްގެުގޮތުގައިުބަހައްޓަންޖެހޭު%ުބަޖެޓްުބ ކީުުފައިސު 

 1ު166,278ު8,314ު157,964އ މްދަނީު
157,964ުުހ ސްުނުވަސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުހަތަރެއް(އެއްލައްކަުފަންސ ސްުހަތްު)ުޖުމުލަ

 

ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

(ުމ ލިއްޔަތ އ2016ުިޑިސެމްބ ރ19ުު): D2/CIR/2016/14-13 މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރު
ރިޒ ވްއަށްވު 5ުގޮތުގެުމަތީންުމ ލީުއަހަރުުނިމޭއިރުުަބޖެޓްުބ ކީގެުގޮތުގައިުހުންނަުފައިސ އިންު%ުބެހޭުސަރކިއުލަރުގައިވ 

ރުމަށްފަހުުބ ކީވ ުފައިސ ުމިނިސްޓްީރުއޮފްުފިނޭްނސްުއެންްޑުޓްރެޜަރީއަށްުދެއްކުމަށްޓަކައިުއެފައިސ ުޕަބްލިކްުނިކުފައިސ ުއު
ުމުްނުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަ

ު
ު
ު
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އެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުު .2 ުންުހަރުމުދަލަގެުދަފްތަރުުގަވ އިދު 

ވަަނުމ އްދ ގައިުދައުލަުތގެުތަންތަނަށްުގަންަނުނުވަަތުހަދިޔ ގެުގޮތުގައިުލިބޭުހުރިހ 7.01ުުއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުދަ
ޮއޑިޓްުކުރުމަށްުސ މްޕަލްގެުގޮތުގައިުނެގުނުު ނަމަވެސުް، ުހަރުމުދަލުގެުދަފްތަރެއްުއެކުލަވ ލައިުބެލެހެއްޓުމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެު.

ުނަރުމުހަުބައެއް ުއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ުރަޖިސްޓްންދަލުގައި ުނެތުމ އި ުޖަހ ފައި ުއަގުުބަރު ުމުދަލުގެ ުލިޔެު ރީގަިއ ުގަވ އިދުން
ވަނަުއަހަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުުކޑަކުދިންގެުޕ ކުުތަރައްޤ2016ުުީމީގެއިތުރުންުުކުރެވުނެވެ.ފ ހަގަުނުވ ކަންުފައިބަލަހައްޓ 
ު ުއަށްު-/389,399ކުރުމަށް ުތިންސަ)ތިންލައްކަ ުނުވަހ ސް ުނުވައެއް(ުރުފިޔ ޑިހަ ުނުވަދިހަ ުގަނެފައިވ ުތޭކަ ޕ ކުގެުުޚަރަދުކޮށް

ބެލިބެލުމުންުފ ހަގައެގޮތުންުުުސ މ ންުހަރުމުދަލުގެުރަިޖސްޓްރީގައިުހިަމނ ފައިުނުވ ކަންވެސްުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ. ކުރެވުުނުހަުރމުދު 
ުގައިުއެވަނީއެވެ.2ުުތ ވަލްުތަފުޞީލްުތިރީގައިވ ުކަންތައްތަކުގެ

ުހަރުމުދަލ2016ުުުއަދި ުގައި ުބަޔ ން" ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ީލ ު"މިލްކިއްޔ ތ އި ުބަޔ ނުގެ ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުގޮތުގަިއުވަނަ ުއަގުގެ ގެ
ރުފިޔ ުހިނަމ ފަިއުސްުއަށްސަތޭކަުފަސްދޮޅަްސުއެކެއް(ުންލައްކަުސ ީޅސްފަސްހ މިލިއަންުތި)އެއްު-/1,345,861ހިމަނ ފައިވ ު

ންުދަދަކީުސައްޚަުއަދަދެއްކަންުޔަޤީވީނަމަވެސްުހަުރމުދަލުގެުރަިޖސްޓްރީގައިުބައެއްުހަރުމުދަލުގައިުއަގުުޖަހ ފައިުނެތުމުންުމިުއަ
 ކުރެވިފައިުނުވެއެވެ.ު

ު

ފ ހަގަުކުރެވުނުުމައްސަލަތައްުުގުޅޭުގޮތުންު:ުހަރުމުދަލ 2ުުލްުތ ވަު
ުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަުރުުންބަުރަޖިސްޓްރީުނަުުމުދަލުގެުނަންުު#
ުޖަހ ފައިުނުވުން.ުުުނަންބަރުހަރުމުދަލުގައިުރަޖިސްޓްރީު 01-33-04-2016-417ުއެޓެންޑެންސްުިސސްޓަމ1ުުް
ުޖަހ ފައިުނުވުން.ުުުނަންބަރުހަރުމުދަލުގައިުރަޖިސްޓްރީު 01-27-04-2015-417ުރުޑެްލުޑެސްކްޓޮޕްުސަރވ2ުަ
ޖަހ ފައިުނުވުން.ުުނަންބަރުހަރުމުދަލުގައިުރަޖިސްޓްރީު 02-09-04-2015-417ުކެނޮންުފޮޓޯުކެމެރު 3ު

ުމުދަލުގެުއަގުުރަިޖސްޓްރީއަށްުއަރުވ ފައިނުވުން.ުު
ހަރުމުދ ުހުރިތަންުރަޖިސްޓްރީއިންުބަދަލުުގެނެސްފަިއު 12-01-02-2011-417ުއެގްޒެކިއުޓިވްުމޭޒ4ުުު

ުނުވުން.
ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އެއްގޮތަށް،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރ11.03ުުީދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުއު 
ތައްޔ ރުކޮށް،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިލްކިއްޔ ތުގައިުހިމެނޭުތަކެތީގެުތެރެއިންުހަރުމުދަލުގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުއެންމެހ ުތަކެތިު

ރަޖިސްޓްރީގައިުރެޯކޑުުކުުރމަށ އި،ުއެުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުވ ގޮތުގެުމަތީްނުހަރުމުދަލުގެުިހސ ބުތައްުފުރިހަމައަްށުހަރުމުދަލުގެު
އަދިުއެުމ އްދ ގެު)ރ(ުއ ުއެއްގޮތަށް،ުކައުްނިސލްގެުއިދ ރ ގައިުހުންނަްނޖެޭހުހުރިހ ުތަކެތިުަހމައަށްުހުރިޯތުު،ބެލެހެއްޓުމަށ އި

ު.ރުުޗެކްކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެމަދުވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަ
ު
ު
ު
ު
ު
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ުތައްުކަންތައްގައިުފ ހަގަުކުރެވުނުުއެހެނިހެންުއޮޑިޓް

 އުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުންތައް ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ބާއްވާފައި ނުވުންަކ .1

ުމ އްދ ގައ115ުިދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުިހންގުމުެގުޤ ނޫނުުގެު ކޮންެމުހަފްތ އަކުުއެްއުުވަނަ
ުވީނަމަވެސް ުބަޔ ންކޮށްފައި ުަކަމށް ުބ އްވަންޖެހޭނެ ުބައްދަލުވުމެއް ުޢ އްމު ުކައުންސިލްގެ ުކައުންސިލްގެުު،ފަހަރު ގަވ އިދުން

52ުވަަނުއަހަރުުކައުްނސިލުންުއ ްނމ2016ުުުބައްދަލުވުންތައްުބ އްވަމުންުގެންގޮސްފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުންު
ުބައްަދލުވުންކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.38ުއްދަލުވުންުބ އްވަންޖެހޭއިރުުއެުއަހަރުުބ އްވ ފައިވަނީުބަ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
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ު ުއެއް ުބ އްވު ހަފްތ އަކު ުދެން ުޔައުމިއްޔ  ުބައްދަލުވުމެއްގެ ުކޮންމެ ުބޭއްވުމަށ އި ުބައްދަލުވުމެއް ުޢ އްމު ުކައުންސިލްގެ ފަހަރު

 ބައްދަލުވުމުގައިުފ ސްކޮށްުސޮއިކުރައްވަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަަވެމވެ.
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ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުނިމިދިޔަުދައުރުގެުމެމްބަރުންގެުތެރެއިންުުދެކުނުބުރީުހޯނޑެއްދޫންުހުވަދުއަތޮޅުުމ އްދ ގައިވ ުގޮތުގެމަތީ
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ުވިޔަފ ރިއ އިުއ މްދަނީގެުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުްނުކައުންސިލްެގުއިދ ރ އަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

 އްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި ނުވުންއާރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި  .3
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