
 

ެގ އާިދރާ ކައުނިްސލް ިކާހޫދ ެދުކުނުބރީ މާޅޮްސމަޑުލު   
ޮއިޑޓް ިރޕޯޓްޮކމްޕްލަަޔންްސ ވަަނ އަަހުރގެ  6201  

0182ޖޫން  18            COM-2018-13(D) 

 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު:



 
 ފިހުރިސްތުު

ު
ުސަފުހ ު

 
 

 1.......................................................................................................................................................... .ތަޢ ރަފުު

 2................................................................................................................... .މަސްއޫލިއްޔަތުުވެރިޔ ގެުުޒިންމ ދ ރުުުލީމ 

 2......................................................................................................................... .މަސްއޫލިއްޔަތުުޖެނެރަލްގެުއޮޑިޓަރ

 3................................................................ .އަސ ސްުބިނ ކުރެވުނުުދެކޭގޮތްުމިންވަރ މެދުުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުދަށްއިުޤަވ ުޤ ނޫނ އި

 4........................................................................................... .ދެކޭގޮތްުމިންވަރ މެދުުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުދަށްއިުޤަވ ުޤ ނޫނ އި

 4.............................................................................. .ގޮތްުލަފ ދިންުކުރަންސްލ ހުުއިުމައްސަލަތަކ އިުފ ހަގަކުރެވުނުުއޮޑިޓްގައި

 

ު

ު

ު



 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣ ޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެު
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

ު1 ގ8ުުެސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު   

 

 

ު ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު
ުުުުުު  

 

c 

ުު

ު

ުބީރ  ްސަމޑުލު ެދުކުނ ުއްނސިލްގެ ިއާދާރގެ  ިކހާދ  މޮާޅ ުރގެ  2016 ަކ  ަވަނ ައަހ
 ރިޕޯޓް  ޮކމްޕަްލަޔްންސ ޮއިޑޓް 

ުުތަޢ ރަފުުހ.ު

ކިހ ދޫުކައުންސިލްގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުުގެު)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(4/2007 ު:މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރ
ކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓު ުއަހަރަށްުއެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެއަށްުނިމޭުމ ލީުއަހަރުގ2016ުުެުޑިސެންބަރ31ުުުއިދ ރ ގެ
ނޑައެޅުނުުު،އެއްގޮތަށްު ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ އެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުހ ސިލްވު 

ުމ ލީުއަދިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކުގެހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ު
ޤ ނޫނުުނަންބަރު:ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިު،އ އިު،ު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(3/2006ުު:ޤ ނޫނުުނަންބަރުބަލަހައްޓ ފައިވަނީު

އ އިދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުސޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު)3/2006ު ކަންކަމ އިުުމ ލީުުއިދ ރ ގެުުއަދިވެސްުކައުންސިލްގެު، ު(
ސްލ ހުުއިު،އިވ ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޢަމަލުުކުރެވިފަު

ު ުކުރަން ުޖެހޭކަމަށް ުއިއޮޑިޓުގައި ުކަންކަމ މެދު ުުސްލ ހީުފ ހަގަކުރެވުނު ުއެޅުމަށްޓަކައި ުޤ ނޫުުއެުފިޔަވަޅު ުކަންކަން ުނަންބަރ 2006/3ުނު
ކައުންސިލްގެުުކިހ ދޫުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމަތިންުުގޮތުގެވ ުުމ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތް ވަނ36ުަގެު(ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު)

ގޮތުގެުނެފައިުވ ވަނަުމ އްދ ގައިުބ213ުުދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެުު،އެކުުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ މ ލީުުއިދ ރ ގެ
އޮފީހުގެުުރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުމިުމިުހުށަހެޅުމެވެ.ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީއެުކަންކަންުންުމަތި

ުުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvު ުވެބްސައިޓް

އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުއެުބަޔ ންތަކ ުގުޅ2016ުުޭޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކިހ ދޫު
ވަނ35ުުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ3/2006ުުެޓުތައްުތައްޔ ރުކޮށް،ުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުނަންބަރ:ުނޯ

ން،ުވުމުމ އްދ ގެު)ހ(ގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުނަމަވެސް،ުމ ލީުބަޔ ންތައްުހުށަހަޅ ފައިުނު
ުކުރިއަ ުއޮޑިޓް ުމި ުއެހެންކަމުން، ުނުވެފައެވެ. ުކުރެވޭގޮތް ުވަނީ ުއޮޑިޓް ުބަޔ ނުގެ ުމ ލީ ުކުރެވޭ ުގޮތުން ުކުރުމުގެ ުއޮޑިޓް ުބަޔ ންތައް ށްުމ ލީ

ުގެންގޮސްފައިވ ނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.ު

ކަންތައްތައްު މި މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުކިހ ދޫުރީުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރިޕޯޓުގައިުފ ހަގަކުރެވިފައިވު  އިސްވެރިންނު 
ުތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުސަފުރުުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިު ގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓު
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ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުށ.ު

ުގެުވަނަުމ އްދ ގައިުކައުންސިލ88ުްލުންުހިންގުމުހެުޤ ނޫނު(ގެުސޫ)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރަކުޒަކީުއ7/2010ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ދުތަކ އިުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުއިޤަވ އިދ ރ އަށްުލިބޭުފައިސ ުއ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ނީުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުބެލެހެއްޓުމުމުގެުޤ ނޫނ އިު

ުކަމަ ުމަތިން ުނަންބަރު ުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން،ުޤ ނޫނު ުއޮފ3/2006ުުްށް ުލިބިގެންުމިނިސްޓްރީ ުބ ރު )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއިން
ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުނޭންސްުއެންޑްުޓެރެޜަރީންުޝ އިޢުފި ގޮތުގެުމަތިން،ުއިުޤަވ ކޮށްފައިވު  ކިހ ދޫުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުދ އިުއެއްގޮތްވު 
ުއިދ ރ ގެކައު ުބެލެހެއްޓުމ އިުުންސިލްގެ ުހިންގުމ އި، ުކަންތައްތައް ުފ ސްކުރިުު،މ ލީ ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުތައް

ުކައުންސިލް ުއެ ުއެއްގޮތަށް، ުޙ ުގެބަޖެޓ އި ުމަޤުޞަދުތައް ުބަޖެޓުގައިުސިއިދ ރ ގެ ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ލްވ 
ުޚަރަދުކުރުމ އިު ުތެރޭގައި ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޞައްޙަކަމ އިުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެު،ޚަރަދުކުރުމަށް ުއެއްގޮތަށް ުހަޤީޤަތ އި ހިސ ބުތައް

ކީުޤ ނޫނުުމަުފުރިހަމަކަމ އެކުުބަލަހައްޓ ،ުއެުހިސ ބުތަކ ުއެއްގޮތަށްުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅު
ލްގެުއިދ ރ އަށްުކައުންސިުކިހ ދޫުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުވަނަުމ އްދ ގެުދަށުނ46ުުް)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ3/2006ުުެނަންބަރ:ު

ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުނ.ު

ު ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ުޖެނެރަލްގެ 2016ުުއޮޑިޓަރ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުދެކުނުބުރީ ުއިދ ރ އިންުުކިހ ދޫުމ ޅޮސްމަޑުލު ކައުންސިލްގެ
ުއެޚަރަދު ުުކޮށްފައިވަނީ ުއަހަރަށް ުފ ސްކުުކައުންސިލުންއެ ުއެއްގޮތަށް،ުރި ުބަޖެޓ  ުއެ ުމަޤުޞަދުތައް ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުހ ސިއިދ ރ ގެ ލްވ 

ުއ އި،ު ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުއިދ ރ ގެުކަ ުއެ ުއިދ ރ އ އި ކައުންސިލްގެ
ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)3/2006ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުނަންބަރ:ުުއިދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ ު

ގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުސޫލުންުހިންގުމ7/2010ުުދ އި،ުޤ ނޫނުުނަންބަރ:ުއިުޤަވ ޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ވަރ މެދުުމިންުދުތަކަށްުއަމަލުކުރެވިފައިވު އިުޤަވ އިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުނޫނު(ުއ އި،ުއަދިވެސްުކައުންސިލްގެުޤ 

ުކުރުމ އި،ުއި ުބަޔ ން ުކަންތައްތަުސްދެކޭގޮތް ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއިުލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ުދިނުމ ސްލ ހުއް ުލަފ  ުކަމ ބެހޭުކުރުމަށް ުކަންކަން އެކު،ުއެ
ުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ު

ު ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެުމި ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުން ުމަޤުޞަދުތައްުކައުންސިލުން ުބަޖެޓުގެ ފ ސްކޮށްދެއްވި
ުއިޖުރ ތުތަކުުހ ސި ުމި ުހިމެނެއެވެ. ުފުރިހަމަކުރުން ުއިޖުރ ތުތައް ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުގޮތުން ުހޯދުމުގެ ުހެކި ުބޭނުންވ  ުބެލުމަށް ގެުލުކުރުމަށްތޯ

ކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނ އިު، ދ އިޤަވ ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުު،ނޫނ އިުތެރޭގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ު
ުތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ސަޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުުދުތަކ އިއިވ ޤަ

ު ުމިގޮތުން ުދެކުނުބުރީ ުުކިހ ދޫމ ޅޮސްމަޑުލު ުކައުންސިލްގެ ުޚަރަދުކޮށ2016ުްއިދ ރ އިން ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުއެުވަނަ ުއަހަރަށް ުއެ ފައިވަނީ
އިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުރިުފ ސްކުލުންުުކައުންސި އެއްގޮތަށްު، ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުހ ސިބަޖެޓު  ނޑައެޅިފައިވު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ ލްވު 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައި، ގުޅުންހުރިުުއިކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ ުުދިއަުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ
އިދ ރ ގެުުގެދ އި،ުއަދިވެސްުކައުންސިލްުއިޤަވ ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ފައިވަނީު

މިންވަރަށްުުބޭނުންވ ދުތަކަށްުއަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުއިޤަވ މ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިު
ުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.
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ު3 ގ8ުުެސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު   

 

 

ު ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު
ުުުުުު  

 

ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު އިުޤަވ ޤ ނޫނ އިުރ.ު

ުދެކުނުބުރީުުމ ޅޮސްމަޑުލުުމަތިންުގޮތުގެުގައިވ ު(ހ)ުމ އްދ ގެުވަނ35ުަުގެ(ޤ ނޫނުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ)2006/3ުުނަންބަރުުޤ ނޫނު (1
ު،ހިމަނައިގެންުުރިޕޯޓްުކަންތައްތަކުގެުހިނގިުއިދ ރ ގައިުއެުހިސ ބުތަކ އިުމ ލީުއަހަރުގެުވަނ2016ުަުއިދ ރ އިންުކައުންސިލްގެުކިހ ދޫ
ު.ންނުވުުހުށަހަޅ ފައިުޖެނެރަލަށްުއޮޑިޓަރުކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓްު،މުއްދަތުގައިުުބުނ ުމ އްދ ގައިުއެު،ތައްޔ ރުކޮށްުރިޕޯޓެއްުއަހަރީ

2) ު ުދެކުނުބުރީ ުލިބޭުކިހ ދޫމ ޅޮސްމަޑުލު ުފައިސ  ުއިދ ރ އަށް ުތަފްުުކައުންސިލްގެ ުސީކަންތައްތައް ުދައުލަތުގެުލުކޮށް ުރެކޯޑެއް، އެގޭނެ
ުއްޓ ފައިުނުވުން.ުލަހަވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވ ގޮތަށްުލިޔެުބ1.10ުަ(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުީ)ުދުުއިޤަވ ުގެމ ލިއްޔަތު

ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމ ، ވ ގޮތަށްުދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނަުމ އ6.16ުް(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުީ)ުދުއިޤަވ ުުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު (3
ުުން.ުފައިސ ގެުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުުހަފްތ ގެުނިޔަލަށްުހުރިުުތިޖޫރީގައިުުއިދ ރ ގެުއެުގެުއިދ ރ އިންުކައުންސިލްުކިހ ދޫު

ހޯދުމުގެުކުރިންުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށްުގައިު(ހ)8.07ުގެު(2009ފެބްރުއަރ11ުުީ)ދުުއިޤަވ ުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު (4
ގަންނަންުއެދޭުފޯމްު)ޕ ޗޭސްުރިކުއެސްޓްުފޯމް(ުތައްޔ ރުނުކޮ )ސައުވީސްުހ ސްުއެއްސަތޭކަު 24,182 ޖުމުލަުށްތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުމުދު 

ުު.ފައިވުންރަދުކޮށްޑިހަުދޭއް(ުރުފިޔ ުޚަށްއަ

ވަނަުބ ބުގައ7ުުިގެު(2009ފެބްރުއަރ11ުުީ)ވ އިދުުޤަުުގެރީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަކިހ ދޫުކައުންސިލްގެު (5
ުފައިުނެތުން.ުފުރިހަމަކޮށްުބަލަހައްޓ ުުގޮތުގެުމަތިންވ ުުބަޔ ންކޮށްފައި

ުމ ލިއްޔަތު (6 ުޤަުގެުދައުލަތުގެ 11ުު)ވ އިދު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 2.04ުުގެު(2009ފެބަރުއަރީ ުމ އްދ ގައި ުުވަނަ ުރިޕޯޓް ކިހ ދޫުއ މްދަނީ
ލުންުޞޫކަޒީުއުދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރު)7/2010ުމ އިުޤ ނޫނުުނަންބަރުުނުވުުށްފައިތައްޔ ރުކޮުުއިދ ރ އިންުގެުކައުންސިލްު

ުޤ ނޫނު 105ުުު(ގެހިންގުމުގެ ުކައުންސިލ108ުްއަދި ުރަށު ުމ އްދ ގައި ުފޮނުވަންޖެހޭވަނަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުތަކުން ުލިޔުންތަކ އިުކަމަށް
ުނުވުން.ުފައިުއްުފޮނުވ ރިޕޯޓްތަ

7) ު ުނަންބަރު ުލ މަރ2010/7ުުޤ ނޫނު ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނު(ގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުމ އްދ ގައ124ުުިކަޒީ ުވަނަ
ު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ފަދައިން، ުދެކުނުބުރީ ުކައުންސިލަުކިހ ދޫމ ޅޮސްމަޑުލު ުމެުވެފައިވ ބުޚ އިންތިށް ުމެުންއެއްވެސް ުއެ ބަރެއްގެުންބަރަކު

ުއ މްދަނީު ުއަދި ުމަޢުލޫމ ތު ުވިޔަފ ރީގެ ުލިޔުމުންުުފައިސ އ އި ުމަޢުލޫމ ތު ުގުޅުންތަކ ބެހޭ ުވިޔަފ ރީގެ ުގޮތްތަކ އި ުލިބޭ ުއ މްދަނީ އ އި
ުވ ކަންުލިޔެކިޔުމުންުފެންނަންުނެތުން.ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައި

8) ު ުނަންބަރު ުލ މ2010/7ުުަޤ ނޫނު ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުއުރު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުސޫުކަޒީ ުޤ ނޫނު(ގެ ުހިންގުމުގެ ުމ އްދ ގައ115ުުިލުން ުވަނަ
ު ުކައުންސިލްގެ ުބ އްވަންޖެހޭ ުކުރެވިގެން ުބައްދަލުވުމުުޢ ންމ52ުުތ ވަލު ުބަދަލުގައި ުގެ ުދެކުނުބުރީ ންުކައުންސިލުުކިހ ދޫމ ޅޮސްމަޑުލު

ުުކަމުގައިވުން.ުބައްދަލުވުނ21ުްލަުވަނަުއަހަރުުބ އްވ ފައިވަނީުޖުމ2016ުު

ވ ުގޮތުގެުވަނަުމ އްދ ގައ110ުިު(ގ2010/7ުެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނުު)ނަންބަރު:ުދިވެ (9
ުދިނު ުމަޢުލޫމ ތު ުރައްޔިތުންނަށް ުޢ ންމަތިން ުރައްޔިތުންނަށް ުމަށްޓަކައި، ުބައްދަލުވުމެއް ުހުޅުވ ލެވިފައިވ  ުއަހަރުގ2016ުުެމުކޮށް ވަނަ

ުުއަދިުޖުލައިުމަހުުބ އްވ ފައިނުވުން.ފެބްރުއަރީު
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މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުއަުދަށްުޤަވ ޢިުޤ ނޫނ އިުބ.ު ުމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިުއަުދަށްުއިުވ ުޤަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުު)ހ(ު އަސ ސްގެުނ ކުރެވުނުުމަލުކުރެވިފައިވު 
ުބަޔ ންކޮށްފައިވ (5ު)ުން(1ު) ު، ފިޔަވައިުންކަންކަުގައި ުކައުންސިލްުކިހ ދޫމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީ 31ުުގެުއިދ ރ ގެ 2016ުޑިސެންބަރު

އެުު،ގޮތަށްލްވ ުހ ސިުހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތައްުއައަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެު
ކަންތައްތަކަށް ނޑައެޅިފައިވު  މިންވަރަށްު،ބަޖެޓުގައިުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުު،ބަޖެޓުގައިުކަ

ުހުންުދެކެމެވެ.މަށްުމިއޮފީއެއްގޮތަށްކަުދުތަކ އިުއިޤަވ ުދ އިުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނ އިުއިޤަވ 

ދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގެުއިުވ ޤަ)ށ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
އެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަން،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުކިހ ދޫމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީު، ފިޔަވައިުކަންކަން(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 9(ުއިންު)6)

ނޑުުގޮތެއްގައި،ުހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިުވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު ދ އިުކައުންސިލްގެުމ ލީުއިވ ުޤަމައިގަ
 މިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.މަށްުއެއްގޮތަށްކަުކަންކަމ ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިު

ުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުސްލ ހުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިުޅ.ު

ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުން. .1

ު ުނަންބަރު 2006/3ުުޤ ނޫނު ު)ދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނު(ގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ35ުީމ ލިއްޔަތުގެ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުކޮންމެުު،ވަނަ ދައުލަތުގެ
ތިންުމަސްުދުވަހުގެުތެރޭގައި،ުއެުމ އް ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ،ުކޮންމެުމ ލީުއަހަރެއްުނިމޭތު  ނޑައަޅު  ދ ގައިުއޮފީހެއްގައި،ުމިުޤ ނޫނުގެުދަށުންުކަ

މ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއެުއިދ  ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިގެން،ުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހެޅުމަށެވެ.ުބަޔ ންކުރު 
ުކައުންސިލް ުރަށު ުކައުންސިއަދި ުސިޓީ ުއަދި ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުއަތޮޅު ުއޮޑިޓަލްތަކުންނ އި ުތައްޔ ރުކޮށް ުރިޕޯޓް ުމި ރުޖެނެރަލަށްުތަކުން
(ގެުއެނެކްސD2/CIR/2016/9ުް-13ރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރު)ނަންބަރު:ުހުށަހަޅ ނީުމިނިސްޓް

އ އިުއެއްގޮތަށްުކަމަށް ނަމޫނު   ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއެކެއްުގައިވު 

ުކައުންސިލްު ުކިހ ދޫ ުދެކުނުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުނަމަވެސް، ުއިދ ރ އިން 2016ުުގެ ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުހިނގިުވަނަ ުއިދ ރ ގައި ުއެ ހިސ ބުތަކ އި
މުއްދަތުގައިުއޮޑިޓްުކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަ ރުޖެނެރަލަށްުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިގެންުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކޮށް،ުއެުމ އްދ ގައިުބުނު 

ުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތް

ރީުއޮފްުމިނިސްޓްުކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއިދ ރ ގެުބުރީުކިހ ދޫުކައުންސިލްގެމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނު
ު ު)ނަންބަރު: ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް D2/CIR/2016/9ު-13ފިނޭންސް ުއެނެކްސް ުނަމޫނ ގައ1ުުި(ގެ ގައިވ 

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ35ުުި)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހު،ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ުތެރޭުގޮތަށްުކޮށްފައިވ ބަޔ ން ުމަސްދުވަހުގެ ުތިން ުނިމޭތ  ުއަހަރެއް ުކޮންމެުމީލ ދީ ުރިޕޯޓ އެކު ުއަހަރީ ުއޮޑިޓަރުޖެނަރަލަށްުކައުންސިލްގެ ގައި

ުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
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ުުުުުު  

 

ުުކަންތައްތަކުގެުރަޖިސްޓަރީއެއްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުން.ުއ މްދަނީުލިބޭ .2

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 11ުދައުލަތުގެ 2009ުފެބުރުވަރީ ުދައުލަތުގ1.10ުެ(ގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ކޮންމެުުވަނަ
ލިބޭުކަންތައްތައްުތަފުސީލުކޮށްުއެނގޭނެުފަދަުރިކޯޑެއްުއޮންނަންވ ނެުކަމުގައެވެ.ުއަދިުމިުމ އްދ ު ގެު)ށ(ުތަނެއްގައިވެސްުއެތަނަކަށްުފައިސު 

ުރަޖި ުބުނެވިދިޔަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ުޓްރެޜަރީއަށްރީސްޓަގައި ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުމަޢުލޫމ ތުތައް ުހުންނަ ުގައި
ުވަތަފޮނުވަންވ ނެކަމަށެވެ.ުމިގޮތުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުލިޔ އިރުުއެފައިސ އެއްުނަގަންުހަމަޖެހުނުުޤ ނޫނުުނުު

އަދިުހަމަުއެފަދައިންުއެކަންކަމަނސީލ އިުރިފަރެންސްުނަންބަރ އިުތ ރީޚުުއެއެކަމެއްުހަމަޖެހުނުުގޮތުގެުތަފްު ށްުއަންނަުގެންުއޮންނަންވ ނެއެވެު.
ުމިނިސްޓްރީު ުގަވ އިދުން ުޓްރެޜަރީބަދަލުތައް ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުުއޮފް ުކަމަށްވެސް ުގެންދަންވ ނެ ުއަންގަމުން ުއަށް

އުލަތުގެުުސީލުކޮށްުއެގޭނެުރެކޯޑެއް،ުދަފައިސ ުލިބޭުކަންތައްތައްުތަފްުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުނަމަވެސް،ުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކިހ ދޫ
(ު ުގަވ އިދު 11ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުފެބުރުވަރީ ުވ ގޮތަށ1.10ުް(ގެ ުބަޔ ންކޮށްފައި ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުބަު،ވަނަ ުނުވ ކަންުލަލިޔެ ހައްޓ ފައި

ުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތް

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ R20ު-2017ދައުލަތުގެ ުނަމޫނު 5.04ު(ގެ ުގަވ އިދުގެ ުއެ ުއަދި ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުއ އިުއެއްގޮތަށްުފައިސ ުލިބޭުކަންތައްތަކުގެުދަފުތަރެއްުލިޔެުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ.MG/RV01ުުނަންބަރު:ު

ުުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުން.ުހަފްތ ގެުނިޔަލަށްުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބު .3

ކޮންމެުހަފްތ އެއްގެުނިޔަލަށްުތިޖޫރީގައ6.16ުުިު(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުީ)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު،
ހުރިނަމަ،ުއޭގެުކޮންމެުވައްތަރެއްުވަކީންުފައިސ އިންުހުރިުއަދަދ އި،ުޗެކުންުހުރިުވަރ އި،ުބޭރުުފައިސ ުު)ނަގުދުުުބުުހުރިުފައިސ ގެުހިސ 

އަދިު،ުނައިކޮށް،ުފައިސ ުގުުއޮފީހުގެުއިސްުމުވައްޒަފަކުުއެހިސ ބުުޗެކްުރުންުތިޖޫރިއ އިުހަވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފުގެުއިތު،ުލައިހުރިުއަދަދު(ުބަ
،ުޗެކުންުހުރިުފައިސ ގެުތަފުސީލުތިޖޫރީުރިޕޯޓުގައިުގެންދިއުމަށެވެ.ުމިގޮތުގެުމަތިންުތައްޔ ރުކުރެވޭުއޮފީހުގެުވެރިޔަކުުއެހިސ ބުުބަލަމުންު

ު ުގޮތަށް ުއެނގޭނެ ުއަދަދު ުފައިސ ގެ ުއަދި ުތ ރީޚް ުޗެކުގެ ުނަންބަރުތަކ އި، ުކޮންމެުޗެކު ުރިޕޯޓް ުތިޖޫރީ ުތައްޔ ރުކުރުމަށ އި، ުރިޕޯޓު ތިޖޫރި
ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކުރިން ުބަންދުވުމުގެ ުދުވަހުގެުއޮފީސް ުފޮނުވަންވ ނެކަމަށްވެސްުމިުހަފްތ އެއްގެުއ ދިއްތަ ުޓްރެޜަރީއަށް ުއެންޑް

ުމި ުއަދި ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ުއިތުުމ އްދ ގައި ުއޮތުމުގެ ުސޮއިކޮށްފައި ުއިސްވެރިޔަކު ުއޮފީހުގެ ުރުންރިޕޯޓުގައި، ުހަވ ، ުހުންނަުލުތިޖޫރިއ އި ވެ
ުފައިސ އ އި ުއަދަދަށް ުރިޕޯޓުގައިވ  ުމުވައްޒަފު، ުޗެކުކުރި ުތިޖޫރި ުސޮއިކޮށްފައިުުމުވައްޒަފ އި، ުހުރިކަމަށް ުތިޖޫރީގައި ުތަކެތި އެއްފަދަ

ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުކަމަށްވ ނެންއޮންނަު

ުުނަމަވެސް،ު ުދެކުނުބުރީ ުކައުންސިލްުކިހ ދޫމ ޅޮސްމަޑުލު ުކުރެވުނު ުބަޔ ން ުއިސްވެ ުއިދ ރ އިން ުގަވ އިދުުގެ ުމ އްދ ގައ6.16ުުިގެ ވަނަ
ު ުފަދައިން ުކައުންސިލްބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއެ ުުތިޖޫރީގައިުުއިދ ރ ގެގެ ުހުރި ުނިޔަލަށް ުނުވ ކަންުހަފްތ ގެ ުތައްޔ ރުކޮށްފައި ުރިޕޯޓް ފައިސ ގެ

ުވެ.ުނެުފ ހަގަކުރެވު

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތް

ގޮތަށްވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ނ6.22ުުްގެު(R20-2017)ދުުގަވ އިުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު ތިޖޫރީގައިުކޮންމެުހަފްތ އެއްގެުނިޔަލަށްުު،ކޮށްފައިވު 
މުވައްޒަފަކުުޗެކްކޮށް،ު ވ ލުވެުހުންނަުމުވައްޒަފުގެުއިތުރުންުއޮފީހުގެުއިސްހަތިޖޫރީއ އިުުގައިުހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުުތައްޔ ރުކޮށްުއެުހިސ ބު
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ު6 ގ8ުުެސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު   

ު ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު
ުުުުުު  

 

ރިުފައިސ ގެު)ތިޖޫރީގައިުހMG/BC24ުުމިުހިސ ބު،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުނަމޫނ ުނަންބަރު:ުުސޮއިކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
ުހިސ ބު(ުގައިުބަޔ ންކުރ ުގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުން.ންުއެދޭުފޯމްުގަންނަުޚިދުމަތްުހޯދުމުގައިުމުދ  މުދަލ އި .4

)ހ(ުގައިުއެކިއެކިުބޭނުންތަކަށްުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދ އިރު،ުތަކެއްޗ އ8.07ުުި(ގ2009ުެފެބްރުއަރ11ުުީޤަވ އިދުު)ުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ުތަކެ ުބައެއްފަހަރު ުރިކުއެސްޓްުފޯމް(ުތައްޔ ރުނުކޮށް ު)ޕ ޗޭސް ުހޯދުމުގެުކުރިންުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުމުދ ުގަންނަންުއެދޭުފޯމް އްޗ އިުޚިދުމަތް

ކޮށްފައިވ އިރު،ުޚަރަދުުރުފިޔ ު(ޑިހަުދޭއްސަތޭކަުއަށް ސައުވީސްުހ ސްުއެއް) 24,182 ލަޖުމުުއެގޮތުން،ުުއިވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ޚިދުމަތްުހޯދ ފަ
ުމުދ ުގަންނަންުއެދޭުފޯމްު)ޕ ޗޭސްުރިކުއެސްޓްުފޯމް(ުތައްޔ ރުުކޮށްފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ު

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތް

ުދައުލަތުގެު ު)ުގެމ ލިއްޔަތުު)ހ( R20-2017ުޤަވ އިދު ުމ އްދ 11.17ު(ގެ ުޚިދުމަތްުވަނަ ުތަކެއްޗ އި ުބޭނުންތަކަށް ުއެކިއެކި ުގައި ު)ނ( ގެ
ުފޯމް(ު ުރިކުއެސްޓް ު)ޕ ޗޭސް ުފޯމް ުއެދޭ ުގަންނަން ުމުދ  ުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ުކުރިން ުހޯދުމުގެ ުޚިދުމަތް MG/PC03ުހޯދ އިރު،ުތަކެއްޗ އި

ުނަމޫނ އ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ގޮތަށްުޚަރަދުކުރުމަށްުހުއްދަދޭއިރުުއްދ މ ވަނ6.02ުުަ(ގR20-2017ުެޤަވ އިދުު)ުގެ)ށ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު ގެު)ބ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ކަންތައްތަކުގެުއިތުރަށްުޕޭމަންޓްުވައުޗަރ އިއެކުުހު ލިޔެކިޔުންތައްުފުރިހަމަކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުމިުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިވު  ންނަންޖެހޭުހުރިހު 

ު ޤަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުން.ުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެުހަރުމުދަލ ުގުޅޭުކަންކަންު .5

ުކައުންސިލްގެ ުރަޖިސްޓަކިހ ދޫ ުހަރުމުދަލުގެ ުުއިދ ރ ގެ ުދައުލަތުގެ ު)ުގެމ ލިއްޔަތުރީ 11ުުޤަވ އިދު 2009ުފެބްރުއަރީ ުބ ބުގައ7ުުި(ގެ ވަނަ
ުގޮތު ުގެުމަތިންުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުނަމަވެސް،ުމިުގަވ އިދުގެ ުބަލަހައްޓަމުންުގެންގޮސްފައިވީ 7.01ުރީއެއްުތައްޔ ރުކޮށް

ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުހަރުމުދަލުގައިުކޯޑުުނަންބަރުުޖަހ ފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތް

އްޔ ރުކޮށް،ުއިވ ގޮތަށްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީުތަުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފ11.03ުުަ(ގR20-2017ުެޤަވ އިދުު)ުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ުފުރަޖިސްޓަ ުމައުލޫމ ތު ުއެންމެހައި ުހިމަނަންޖެހޭ ުކައުންސިލްުރީގައި ުހިމަނައި، ުތެރެއިންުުއިދ ރ ގެުުގެރިހަމައަށް ުމުދަލުގެ ުދަށުގައިވ  ބެލުމުގެ

ގައިުވަނަުނަންބަރ1ުުުގެޑޭޓްކޮށްުމިުމ އްދ ގެު)ބ(ރީއަށްުވައްދައިުގަވ އިދުންުއަޕްުރަޖިސްޓަހަރުމުދަލުގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުއެންމެހައިުތަކެތި
ުޖެހުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށްުހަރުމުދަލުގައިުކޯޑުުނަންބަރު

ު.ުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުރިޕޯޓްތައްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުން .6

ުކިހ ދޫުކައުންސިލްގެުުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 4.09ުު(ގ2009ުެފެބްރުއަރ11ުުީޤަވ އިދުު)ުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު ޚަރަދުުރިޕޯޓް
އ މްދަނީުރިޕޯޓްުތ2.04ުަންުތައްޔ ރުކޮށްފައިވީުނަމަވެސްު،ރ އިއިދ  ުކުރެވުނެވެ.އްޔ ރުކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣ ޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެު
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

ު7 ގ8ުުެސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު   

ު ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު
ުުުުުު  

 

ު،ުއަދި ުނަންބަރު 7/2010ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމ އްދ ގައ105ުުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނަ
ުކައުންސިލް ުރިޕޯޓުުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްރަށު ުއަހަރީ ުކައުންސިލްު،ުގެުއ މްދަނީުއ އިުޚަރަދުގެ ުފޮނުވަންވ ނެކަމަްށުުއިދ ރ ގެުގެރަށު ރައީސް

ުއަހަރ2016ުުު،ފައިވ އިރުބަޔ ންކޮށް ުވަނަ ުމ ޅޮސްމަޑުު، ުރިޕޯޓުތައް ުދެންނެވުނު ުމި ުކައުންސިލުން ުކައުންސިލްގެުމި ުއަތޮޅު ުދެކުނުބުރީ ލު
ުކުރަމެވެ.އިދ ރ އަށްުފޮނުވ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަ

ު ުނަންބަރު ުއިތުރުން،ުޤ ނޫނު ުހ7/2010ުިމީގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނު(ގެ ވަނ108ުުަންގުމުގެ
ލިޔުންތަކ އިުރިޕޯޓްތައްުމިުކައުންސިު ލުންުއަތޮޅުުމ އްދ ގައިުރަށުުކައުންސިލްތަކުންުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވަންޖެހޭުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުކުރަމެވެ.ުވެސްުފ ހަގަކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައިުނުވ ކަން

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތް

ު))ހ(ު ުތައްޔ ރުކުރަންޖެހ15ުުޭ(ގR20-2017ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު ުމަހަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުފަދައިން،ުމަހުން ވަނަުބ ބުގައި
ުއ މްދަނީުރިޕޯޓުތަކ އިުޚަރަދުުރިޕޯޓުތައްުތައްޔ ރުކޮށްުފޮނުވަންޖެހޭުފަރ ތްތަކަށްުގަވ އިދުންުފޮނުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއަދި،

ުނަ ު)ށ(ުޤ ނޫނު 7/2010ުުންބަރު ުޤ ނޫނު(ގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމ އްދ ގައ105ުުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނަ
ުގެޅުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށް،ުރަށުުކައުންސިލްުއ މްދަނީުއ އިުޚަރަދުގެުއަހަރީުރިޕޯޓުުއަތޮއިދ ރ ގެުގެުޔ ންކޮށްފައިވ ،ުރަށުުކައުންސިލްުބަ

ުުފޮނުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުމީގެުއިތުރުން،ރައީސްުުއިދ ރ ގެ

ު،ވަނަުުމ އްދ ގައ108ުުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ގ7/2010ުުެ)ނ(ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ުކައުންސި ުއިދ ރ އިރަށު ުއިދ ރ އަންލްގެ ުކައުންސިލްގެ ުއަތޮޅު ުމ އްދ ގައިުުތައްޔ ރުކޮށް ުމި ުރިޕޯޓުތައް،ުހަމަ ުލިޔުންތަކ އި ުހުށަހަޅަންޖެހޭ ށް

މުއްދަތުތަކުގައިުހުށަހަޅަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު ބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ު ހަޅ ފައިުނުވުން.ކައުންސިލްުމެމްބަރުންގެުވިޔަފ ރިއ އިުއ މްދަނީގެުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަ .7

ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައ124ުުިގެުޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު()ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކ2010/7ުުަޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ުއ މްދަނީ ުއަދި ުމަޢުލޫމ ތު ުވިޔަފ ރީގެ ުފައިސ އ އި ުމެންބަރެއްގެ ުއެ ުއިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު ުމެންބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮވޭ އ އިުުވަނީ،ުކައުންސިލަށް

މިު،ުދ ރ އަށްުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމަށެވެ.ުނަމަވެސްގެުއިމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭު
ުފ ހަގަުކުރަމެވެ.ުުނުވ ކަންުުގެުއެއްވެސްުމެމްބަރަކުުއެުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިކައުންސިލްު

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތް

ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކުރު 124ުގެުޒީުއުސޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(މަރިކަު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ 2010/7ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ނީުއ އިުގޮތަށް،ުކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެމްބަރަކުުއިންތިހ ބުވުމ އިއެކުުއެުމެމްބަރެއްގެުފައިސ ުއ އިުވިޔަފ ރީގެުމައުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަު

މިގޮތުންުމިހ ރުުގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭު މެވެު.
ުގައިުތިބިުކައުންސިލްުމެންބަރުންގެުމިުދެންނެވިުމައުލޫމ ތުުވީުއެންމެުއަވަސްުމުއްދަތެއްގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހެޅުމަށްުކައުންސިލްު

ދަންނަވަމެވެ.
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