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ުަވަނުައަހުރގ2016ުުެުަކުއްނސިލްގެުިއާދާރގެުުަކނިޑީތމުުުުއުތުރުބީރުމިލުަދްނަމޑުލުު
ުރިޕޯޓްުޮކމްޕަްލަޔްންސުޮއިޑްޓު

ު
 ކަނޑިތީމު  އުތުރުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި، ، އިދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ  

ުކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް 
 ތަޢ ރަފު ހ. 

ނޑިތީމު )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު(ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު 4/2007 މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރ:  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަ
ނޑިތީމު ވަނަ އަހަރުގެ  2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ބަެޖޓުން ޚަރަުދ ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަަރށް މިަލދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަ

ނޑައެޅިފައިވ   ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށްކައުންސިލުން  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަެޖޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި،  މ ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެކަންތައްތަކަށް، ބަެޖޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

)ދައުލަުތގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫުނ( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ ިއ،  3/2006ފައިވަީނ ޤ ނޫުނ ނަންބަރ: ހިންގ  ބަަލހައްޓ 
)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ  7/2010ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 

އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަަކށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް  މ ލި ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި 
އެ ކަންކަން އިޞްލ ޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި  ،ބަޔ ންކުރުމ އި

މިލަުދންމަޑުލު މ އްދ ގެ )ހ( އ އި އެްއގޮތް ވ ގޮތުގެ މަތިން  ވަނަ 36ގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫުނ(ގެ )ަދއުލަތު 2006/3ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 
ނޑިތީމު  ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ،ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެއުތުރުބުރީ ކަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ ހުށަހެޅުމެވެ. ިމ  ތުގެ މަތިްނ އެ ކަންކަން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައި ވ ގޮ 213
 ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.  www.audit.gov.mv ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ނެެހން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 

ނޑިީތމު  އުތުރުބުރީތިލަދުންމަީތ  އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ  2016ިޑސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކަ
)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  3/2006ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓުތައް ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ، ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 

އްދ ގެ )ހ(ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ންތައް ަވނަ މ  35ޤ ނޫނު(ގެ 
ުމން، ހުށަހަޅ ފައި ނުވުމުން، މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މ ލީ ބަޔ ނުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަ

 ށް ގެންގޮސްފައިވ ނީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި އޮޑިޓް ކުރިއަ
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ނޑިތީމު ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް  މި އިސްވެރިންނ   ކަުއންސިލްގެ އިދ ރ ގެމިލަުދންމަޑުުލ އުތުރުބުރީ ކަ
 ޅުންނަށް މި ފުުރޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ހުރިހ  ބޭފު މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި

 

 ލިއްޔަތު އޫ މަސް ށ. މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ 

ވަނަ މ އްދ ގައި  88ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރަކުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުހެ ޤ ނޫނު( 7/2010: ބަރނަން  ޤ ނޫނު
ގެ ޤ ނޫނ އި ގަވ އިުދތަކ އި ކައުންސިލް އިދ ރ އަށް ލިބޭ ފަިއސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ނީ ދައުލަތުގެ މުދަލ އި ފައިސ  ބެެލހެއްޓުމުމު

އިން ބ ރު  (ނުނޫޤ  ގެދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތު) 3/2006 :ބަރންޤ ނޫނު ނައެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން ކަމަްށ ބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، 
 އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން، ރެޜަރީން ޝ އިރު ކޮށްފައިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްލިބިގެން މި

ނޑިތީމު އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ  ، ކަންތައްތައް ހިންގުމ އި، ެބލެެހއްޓުމ އިމ ލީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކަ
ތަށް، ބަޖެޓުގަިއ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމ އި ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ސިލްގެ ހިސ ބުތައް ކައުން ،ކަ
ޔ ްނތައް އެކުލަވ ަލއި ހަޤީޤަތ އި އެއްގޮަތށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކު ބަލަހަްއޓ ، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮަތށް ައހަރީ މ ލީ ބަ

ގެ ދަށުން ނަ މ އްދ ވަ 46)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  3/2006އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 
ނޑިތީމު އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަކައުންސިލްގެ  ކަ  ސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އިދ ރ އަށް ކަ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނ. 

ންސިލްގެ އިދ ރ  އިން ކައުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ަކނޑިތީމު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓން  2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ 

ނޑައެޅު ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި، ކައުންކަ
ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ) 3/2006ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ނޫނު ަނންބަރ: 

ރުކަޒީ އުސޫލުން )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ދ އިރ ތައް ލ މަ 7/2010ރ: ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫނު ނަންބަ
އިދުތަކަށް އަމަލުކުރެވިަފއިވ  ހިންގުމުގެ ޤ ނޫުނ( އ އި، އަދިެވސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ނޫނުަތކ އި ގަވ 

ރުމަށް ލަފ  ދިނުމ އެކު، އެ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ިއޞްލ ޙުކުމިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ުކރުމ އި، އިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަްށ ފ 
 ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައުމެވެ. 

ްއ މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ މަޤުޞަދުތަ 
ގެ ކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭުންނވ  ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރ ތުތަކުޙ ޞިލު

ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  ،ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި
 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ އި ޚިލ ފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެެނއެވެ.

ނޑިތީމު މިގޮތުން  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަްށ  2016ގެ އިދ ރ އިން ކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލު ުއތުރުބުރީ ކަ
ނޑައެޅިފައިވ  ފ ސްކޮށްދެއެ ކައުންސިލުން  އްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
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3 ގެ  13 ސަފުހާ   

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، އަދި ކައުންސިލްގެ ިއދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ   ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަުދކުރުމަށް ކަ
ހެން ަކންކަން ިހންގ ަފއިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި، ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނި

ރ މެދު ގަވ އިދ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އިދުތަަކށް އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަ
 ންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ޯހދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫުލކުރަމެވެ.ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މި

 ރ. ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް 

ދައުަލތުގެ  ،ވަނީބަޔ ންކޮށްފައިވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި  35)ަދއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ެގ  2006/3ޤ ނޫނު ަނންބަރ:  .1
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނި މޭތ  ތިން މަސް ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި މި ޤ ނޫނުގެ ދަުށން ކަ

 އަހަރީ  ހިމަނައިގެންދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މ އްދ ގަިއ ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ުބތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުެގ ރިޕޯޓް
ފް ފިނޭންސް އެންޑް އޮއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރަން ވ ނީ މިނިސްޓްރީ  ރިޕޯޓެއް

ން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު އި (D2/CIR/2016/9-13ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ )ނަންބަރު: 
ނިގަނޑ އި އެއްގޮތައްކަން  ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  އޮ ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި 

ނޑިތީމު  ،ބަޔ ންކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ނަ އަހަރުގެ މ ލީ ވަ 2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަ
 ޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެްނ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަ

 ؛ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައިނުުވން

 ބަހައްޓ  ފީހުގައިއޮ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، މ އްދ ގައި  ވަނަ 6.16 ގެ ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .2
 ފޮނުވަންވ ނޭކަަމށެވެ. ޓްެރޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްްޓރީ ތައްޔ ރުކޮށް ހަފްތ އަކު ކޮންމެ ރިޕޯޓު ތިޖޫރީ ފައިސ ގެ

އިސް  އޮފީހުގެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުގެ ހަވ ލުވެހުރި ތިޖޫރީއ އި، ބަލައި ހިސ ބު ފައިސ ގެ ހުރި ތިޖޫރީގައި ނިޔަލަށް ހަފްތ ގެ އަދި
 ،ނަމަވެސް ކަމަށެވެ.ގެންދަންވ ނޭ ބަލަމުން އެހިސ ބު ވެރިޔަކު އޮފީހުގެ އަދި، ގުނައި ފައިސ ، ޗެކްކޮށް އެހިސ ބު މުވައްޒަފަކު

ނޑިތީމު ވަނަ އަހަރު  2016 އިދ އެއްގޮތަށް ހަފްތ ގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަ
 ؛ފައިނުވުން ފޮނުވ  ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރީ ރިޕޯޓް ތިޖޫރީ ގުނ  ތިޖޫރީ ނިޔަލަށް

ވަނީ، ދައުލަތުެގ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި 1.10( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) .3
 ،ންވ ނޭކަމަށެެވ. ނަމަވެސްތަްފސީލުކޮށް އެގޭނެ ފަދަ ރިކޯޑެއް އޮންނަކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް އެތަނަކަށް ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތައް 

ނޑިތީމު ކައުްނސިލްގެ އިދ ރ އަށް ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތަ 2016 ކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ވަނަ އަހަރު މިލަދުންމަުޑލު އުތުރުބުރީ ކަ
 އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން؛

)ށ( ގައި ބަޔ ންކޮްށފައިަވނީ، ކޮންެމ މަހެއް ނިމުުމން  1.12( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދ )ދައުލަ .4
އެކައުންޓުން ދައްކ  ބ ކީ އ އި އޮފީހުގެ ހިސ ބުން ދައްކ  ބ ކީ އަީކ ރަނގަޅު އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރިކޮންސިލިއޭޝަްނ 

ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ،ން ވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސްސްޓޭޓްމެންޓް ތައްޔ ރު ކުރަ 2016މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަ
އެކައުންޓް  2ރެވެނިއު ، 1އެކައުންޓްގެ ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް ތައްޔ ރު ކޮށްފައިވ އިރު ރެވެނިއު  1ވަނަ އަހަރު ހަރަދު 

 ؛ަތއްޔ ރުކޮށްފައި ނުވުންން ސްޓޭޓްމެންޓް އެކައުންޓްގެ ރީކޮންސިލިއޭޝަ 2އަދި ހަރަދު 
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ށްފައިވަނީ، ފަިއސ  ގައި ބަޔ ންކޮ 2ވަނަ ބ ބުގެ ދެވަނަ ބައިގެ  8( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) .5
ކަމަށެވެ. އަދި ވައުޗަރު މެނޭޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު ނިޒ މުގައި ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ލިޔުންތަކުެގ ތެރޭގައި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ހި

ފައިސ ގެ  ،ންވީ ފަރ ތަކ އިފައިސ  ލިބެ ،ރަޖިސްޓްރީގައި އެވައުޗަރެއްގައިވ  ކޯޑުތަކ އި ސަބްކޯޑުތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ބައިތަކ އި
ނޑިތީމު ތުރުމިލަދުްނމަޑުލު އު ،އަދި ޗެކު ނަންބަރުވެސް އެނގެން އޮންނަންވ ނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ،އަދަދ އި ތ ރީޚ އި ބުރީ ކަ

ކައުންޓްގެ ވައުޗަރ އެ 2އެކައުންޓް އަދި ހަރަދު  1ވަނައަހަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ރެވެނިއު  2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
 ؛އްޔ ރުކޮށް ބަލަހައްޓ ފައިނުުވންރަޖިސްޓްރީ އަދި ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތަ

ންތަަނށް ލިބޭ ފައިސ  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ ތަ 1.01ގެ ( 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) .6
ންޓަކަށް ޖަމ ކުރެވޭހ  ވަގުތު އޮއްވ  ލިބިއްޖެނަމަ، އެފައިސ އެއް ލިބޭ ދުވަހު އެފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައު

ނޑިތީމު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ،ޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް  ނީގެ ގޮތުގައި ބަަލއި ގެ އިދ ރ އިން އ މްދަކައުންސިލްކަ
 ؛ުހން މަހަށް ޖަމ ކޮށްފައިނުވުންގަންނަ ފައިސ  އެކައުންޓަށް މަ

މުގައި އަގު ބަލ އިރު ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ަތކެތި ގަތު 8.09ގެ ( 2009ފެބްރުއަރީ  11)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު  .7
ރުފިޔ ގެ ދެމެދުގައި ވ ނަމަ (  ހ ސްފަންސަވީސް)  -/25,000ރުފިޔ  އ އި( އެއް ހ ސް) -/1,000ގަންނަ އެއްޗެއްގެ އަގު 

ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިްނ އެއެފަދަ ތަކެތި ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުެގ ތެރެއިން މަދުވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްަފހު، 
ނޑިތީމު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުވަނަ އަހަރު  2016ސް، އެކަށީގެންވ  ފަރ ތަކުން އެތަކެިތ ހޯދިދ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެ ބުރީ ކަ

ތޭކަ އައްޑިހަނުވައެއް( ރުފިޔ  ސަ )އެގ ރަހ ސް ހަތަރު -/11,489 އަރކޮންޑިޝަންކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގަނެފައިވ  
 ްނ؛އަގު ބަލ ފައި ނުވުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ތިންފަރ ތަކުން 

ށްފައިަވނީ، ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮ 2ގެ  IIވަނަ ބ ބުގެ  8 ( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު .8
 ،އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް ތަނެއްގައި ބޭުނންކުރުމަށްޓަކައި، އެއީ ވިޔަފ ރީގައި ވިއްކުމުގެ ނުވަތަ އެތަކެތި ޭބނުންކޮށްެގން އެހެން

ސްޓޮކަށް  ، ވައްދައިސްޓޮކަށް ،ދުމަތް ދިނުުމގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯދ ފައި ބަހައްޓ  ކަމުގައި ވަނީނަމަވެސްނޫންނަމަ ތަަނށް ހި
ނޑިތީުމ ވަނަ ދުވަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބު 2018ޖަނަވަރީ  22 ،ނަމަވެސްވ ނުވ ގޮތް ބަލަހަްއޓަންވ ނޭކަމަެށވެ.  ރީ ކަ

 ޮފތުގައިވ  ބ ކީ އ އި މ އްދީގޮތުން ހުރި ވަރ އި ދިމ ނުވުން؛ އިދ ރ ގެ ސްޓޮކް ބެލިބެލުމުން ކައުންސިލްގެ

ތަްނތަނުގަިއ  ގެދައުލަތު ގެ )ހ(ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިަވނީ، 7.11ގެ ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .9
ތަކަށް ލިެޔ ިނއިތުރު އިގޭނެ ގޮދައުލަތުެގ މުދަލުގެ ހިސ ބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަިކން އެތަކެއްޗަށް އަންނަ އު ހުންނަ

ނޑިތީމު ، ބަލަހައްޓަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަެވސް  ބައެއް  ދަފްތަރުގައި ދަލުގެހަރުމު އިދ ރ ގެކައުންސިލްގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަ
 އަގު ޖަހ ފައިނުވުން؛  މުދަލުގެ

ވަަނ  110ެގ  ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު()ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް  2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރ:  .10
މެއް މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަީނ، ަރއްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުަމށްަޓކައި ރައްޔިތުންނަށް ޢ ންމުޮކށް ުހޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވު

ފެބްރުއަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ އިތުވި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބ އްވަންޖެހޭނޭަކމަށެވެ. އަދި 
ންމު އ ނެ ކަމަށ ިއ ޖުލައި މަހު ބ އްވ  އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އ އި މ ލީ ރިޕޯޓ އި އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ހުަށހަޅަންވ 
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ބަެޖޓް ރައްޔިތުންނަށް ުހށަހަޅ  ޙިޔ ލު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ިއދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތް ތ ވަލ އި 
ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު މި ދެންނެވި ބައްދަލުވުން ޤ ނޫނުގައިވ  ގޮތުގެ  2016 ،ހޯދަންވ ނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް

ނޑިތީމު މިލަދުންމަޑުުލ އުތުރުބުީރ މަތީން   ހިއްސ ކުރަންޖެހޭ ބ އްވ ފައި ނުވ ތީ ރައްޔިތުންނ އިކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ކަ
 ؛މުހިންމު މަޢުލޫމ ތު ހިއްޞ  ނުުކރެވި އެކިއެކި ކަންކަމ އި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ޙިޔ ލު ހޯދ ފައިނުވުން

 ވަަނ  124ެގ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު( 2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރ:  .11
އްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު އެ މެމްބަރެ ،ނީމ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަ

ކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް މަޢުލޫމ ތު އަދި އ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ އިބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަ 
ނޑިތީމު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ،ސް ނަމަވެހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ.  ރު އިންތިޚ ބުވި ވަނަ އަހަ 2014ކައުންސިލްއަށް ކަ

 އެއްވެސް މެމްބަރަކު އެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވުްނ؛

ވަަނ  115 ުމގެ ޤ ނޫނު( ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު 2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރ:  .12
އްވަންޖެހޭނެކަމަށެވެ. މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ކޮންމެ ހަފްތ އަކު އެއް ފަހަރު ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުުވމެއް ބ 

ނޑިތީމު  ،ނަމަވެސް ދަލުވުްނތައް ބ އްވަމުން ިއދ ރ އިން ގަވ އިދުން ކައުންސިލްެގ ބައް ކައުންސިލްގެމިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުރީ ކަ
ނޑިތީމު ވަނަ އަހަރު  2016ގެންގޮސްފައިނުވެއެވެ. އެގޮތުން  52ދ ރ އިން އ ންމު އި ކައުންސިލްގެމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަ

 ؛ލުވުންކަމުގައިވުން ބައްދަ)ސ ޅީސް ހަތަރެއް(  47)ފަންސ ސް ދޭއް( ބައްދަލުވުން ބ އްވަންޖެހޭ އިރު އެ އަހަރު ބ އްވ ފައިވަނީ 

ވަނަ މ އްދ ގައި  105ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7 :ނަންބަރޤ ނޫނު  .13
ފޮނުވަންޖެހޭނޭކަަމށެވެ.  ސިލަށްބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ރަށު ކައުްނސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނިގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުން 

ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ ިއދ ރ ގެ  ،ނަމަވެސް ލިބުނު އ މްަދނީގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކ އި 2016މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުރީ ކަ
ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިން، އަތޮޅު  އިދ ރ އަހަރީ ރިޕޯޓް މިދެންނެވި ޤ ނޫުނގައި ވ ގޮތުގެ މަތިން މިލަދުންަމޑުލު އުތުރުބުރީ ކަ

 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ފޮނުވ ފައިނުވުން.

 ބ. ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް 

( އަށް 9( އިން )1 )އަސ ސް' ގެ ނަންބަރު )ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަަމލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ  މެދު ދެވޭ ރައުޔު ބިނ  ކުރެވުނު
ނޑުގޮތެއްގައި ،ކޮށްފައިވ  ކަންަކން ފިޔަވައިބަޔ ން  ނޑިތީމު  ،މައިގަ  2016ޑިސެންބަރު  31ގެ ކަުއންސިލްމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަ

 ،ޓ އި އެއްގޮތަށްއަށް ނިމޭ މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފަިއވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެ
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށްއެކައުންސިލްގެ މަޤު ނޑައެޅުނު ބަޖެޓުގައި ޚަރަ ،ޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަެޖޓުގައި ކަ ދުކުރުމަށް ކަ

ގެ ގަވ އިދ އި، ކައުންސިލްގެ )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު 2006/3ޤ ނޫނު ނަންަބރ:  ،ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި
 .ންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ އި ެއއްގޮތަކށްކަމަށް މި އޮފީހުން ދެެކމެވެމ ލީ ކަންކަމ  ގުޅު

ނޑުގޮތެއްގައި ކައުންސ13ި( އިން )10)ށ( އަދި ނަންބަރު ) ލުން ޢަމަލު ކޮށްފައިވަނީ ( އަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މައްސަލަ ފިޔަވައި، މައިގަ
( އ އި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރު 2010/7ނަްނބަރ:  ޤ ނޫނު

 މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.
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 އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކ އި އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް ޅ. 

 ށް ހުށަހަޅ ފައިނުވުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓްކުރުމަ  .1

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2006/3ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ުރ ވެރިޔ  ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ިނމޭތ  ތިން  ހުެގ ތެރޭަގއި ސް ދުވަމަމަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި މި ޤ ނޫުނގެ ދަށުން ކަ

ޕޯޓްއެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަްށ ރިއެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން އަހަރީ 
ތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ލިއްޔަހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރަންވ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ 

ންސިލްތަކުްނނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ އިން ރަށު ކައުންސިލްތަުކންނ އި އަތޮޅު ކައު (D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރ: 
ނޑ އި އެއްގޮތަށްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ ނޑިީތމު މިލަދުންމަޑު ،މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަ ލު އުތުރުބުރީ ކަ

މަނައިގެން އަަހރީ ރިޕޯޓް ހިވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުަތކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތަްއތަކުގެ  2016  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން
 31ންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކައު އެހެންަކމުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވެއެވެ.

 އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. 2016ޑިސެމްބަރ 

 އިޞްލ ޙްކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ،ލީ ބަޔ ންތައްކައުންސިލްގެ މ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޮގތަށް 35)ހ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ 
ޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމަްށ ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑި ،ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު

-13ބަރ: )ނަންލަރ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެޭހ ސަރކިއު

D2/CIR/2016/9)  ލީ ހިސ ބުތަްއ އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ަކއުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މ
ނޑ އި އެއްގޮތަށް ތައްޔ ރުކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ  ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަ

ބެޭހ  ންޖެހޭ ރިޕޯޓ އިންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ  މ ލީ ހިސ ބު ނިންމުމ  ގުޅޭ ގޮުތން ތައްޔ ރުކުރަ)ށ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެ
 މެވެ.( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްވެސް ދަންނަވD2/CIR/2016/14ަސަރކިއުލަރ )ނަންބަރ: 

 ކޮށްފައިނުވުން ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރު  .2

 ފައިސ ގެ ބަހަްއޓ  ބަޔ ންކޮށްފަިއވަނީ، އޮފީހުގައި މ އްދ ގައި ވަނަ 6.16 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ހަފްތ ގެ  ފޮނުވަންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި ޓްރެޜަރީއަށް  އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް ހަފްތ އަކު ކޮންމެ  ރިޕޯޓު ތިޖޫރީ

 އެހިސ ބު  މުވައްޒަފަކު އިސް ޮއފީހުގެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުގެ ހަވ ލުވެހުރި ތިޖޫރީއ އި، ބަލައި ހިސ ބު ފައިސ ގެ ހުރި ގައިތިޖޫރީ ނިޔަލަށް
މިލަދުންމަޑުުލ ވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް. ގެންދަންވ ނޭކަމަށެވެ ބަލަމުން އެހިސ ބު ވެރިޔަކު އޮފީހުގެ އަދި، ގުނައި ފައިސ ، ޗެކްކޮށް

ނޑިތީމު   ރިޕޯޓް ތިޖޫރީ ގުނ  ތިޖޫރީ ހަފްތ ގެ ިނޔަލަށް ،ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށްއުތުރުބުރީ ކަ
 ފޮނުވ ފައިނުވެއެވެ. ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރީ
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7 ގެ  13 ސަފުހާ   

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ގޮތަށް، ދައުަލތުގެ އޮފީސްތަކުްނ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  6.22ގެ ( R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ސ އިން ހުރި އަދަދ ިއ، ކޮންމެ ހަފްތ އެއްގެ ނިޔަލަށް ިތޖޫރީގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ބަަހއްޓ ފައިހުރި ފައިސ ގެ ހިސ ބު )ނަގުދު ފައި

ލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ ތިޖޫރީއ  ހަވ ، ހުރިވަރ އި، ބޭރުފައިސ  ހުރިނަމަ އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވަކީން ހުރި އަދަދު( ބަލައިޗެކުން 
ރިޔ  އެ ހިސ ބު ރަނގަޅުތޯ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެ ހިސ ބު ޗެކުކޮށް، ފައިސ  ގުނައި، އަދި އޮފީހުގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރުވެ

 ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ބަލައި ޗެކު

 ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލު އެނގޭނެ ފަދަ ރެކޯޑެއް ބަލަހައްޓ ފައި ނެތުން   .3

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ ކޮްނމެ  1.10( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
 2016 ،އެތަނަކަށް ފަިއސ  ލިބޭ ކަންތައްތައް ތަފްސީުލ އެގޭނެ ފަދަ ރިކޯޑެއް އޮންނަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސްތަނެއްގައިވެސް 

ނޑިތީމު ވަނައަހަރު  ފައިސ  ލިބޭ ކަްނތައްތަުކގެ ދަފްތަރެއް އިސްވެ ބަޔ ންކުރެުވނު  ،ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށްމިލަދުންމަޑުލު އުތުުރުބރީ ކަ
 ލަހައްޓ ފަިއ ނުވެއެވެ.ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ބަ

 ގައި އެވަނީއެވެ. 1މިގޮތުން ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލް ތ ވަލް 

 : ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހުރި މައްސަލަ ތަކުގެ ތަފްސީލް 1ތ ވަލް 

 

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ދަުއލަތަށް ފައިސ   ،ޮކށްފައިވ ގޮތަށްަވަނ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ްނ  5.04ގެ  (R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދ 
އެ ފައިސ އެއް  ދަފުތަެރއް ބެލެހެއްޓުަމށް ދަްނނަވަމެވެ. ައދި މި ދަފުތަރުގައި ލިބޭ ކަންތަްއތަކުގެ ތެރެއިން އެ އޮފީހަކަށް ލިބޭ ފައިސ ގެ

ފަރެންސް ނަންބަރ އި ތ ރީޚު އެނގެނޭ ގޮތުގެ ތަފުސީލ އި ރި ނަގަން ހަމަޖެހުނު ޤ ނޫނު ނުވަަތ ގަވ އިދު ނުވަތަ އެކަމެއް ހަމަޖެހުނު
 ފަދަ ގޮތަކަށް ބެލެހެްއޓުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. 

#  ފައިސ  ލިބޭ ތަފްސީލް  އަދަދު  ކްސް ރިމ    

 1 ވިޔަފ ރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގައި ނަގ  ފީ  500.00 .ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނ ފައިނުވެއެވެ

 އެކަމެއް  ނުވަތަ ގ ނޫނު  ހަމަޖެހުނު  ނަގަން ފައިސ 
 ނަންބަރ އި  ރިފަރެންސް ތަފްޞީލ އި ހަމަޖެހުނުގޮތުގެ 

 .ހިމަނ ފައިނުވެއެވެ ތ ރީޚު

ންހުރި އެކިއެކިފީއައިޑީ ކ ޑު އައި ގުޅު -  2 

އެކި ފަރ ތްތަކުން ލިބޭ ބިމުކުލި ރީގައި ރަޖިސްޓް
  .ހިމަނ ފައިނުވެއެވެ

ކ  ފަރ ތްތަ ދޫކުރެވިފައިވ  ބިންތަކުގެ ކުލި )އެކި  -
 އެގްރިމެންޓް ހެދިފައިވ ގޮތަށް ނަގ  ބިމުކުލި(
 

3 
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8 ގެ  13 ސަފުހާ   

 ފޮތުން ދައްކ  ބ ކީ އ އި ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމެންޓް ގަވ އިދުން ރިކޮންސައިލް ކޮށްފައިނުވުން  .4

ބަޔ ންކޮށްފައިަވނީ، ޮކންމެ މަހެއް ނިމުުމން އެކައުންުޓން )ށ( ގައި  1.12( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ގެ ގަވ އިދު )މ ލިއްޔަތު އުލަތުގެދަ
ދައްކ  ބ ކީ އ އި އޮފީހުގެ ހިސ ބުން ދައްކ  ބ ކީ އަކީ ރަނގަޅު އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންްޓ 

ނޑިތީމު ކަ ،ތައްޔ ރު ކުރަން ވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވަނަ އަހަރު ހަރަދު  2016އުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަ
 2އެކައުންޓް އަދި ޚަރަދު  2ރެވެނިއު ، 1އެކައުންޓްގެ ރީކޮންސިލިއޭަޝން ސްޓޭޓްމެންްޓ ތައްޔ ރު ކޮްށފައިވ އިރު ރެވެނިއު  1

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ބޭްނކް ، ތައްޔ ރުކޮށްފަިއނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިޮގތުންއެކައުންޓްގެ ރީކޮންސިލިއޭޝަްނ ސްޓޭޓްމެންޓް 
 ގައި އެވަނީއެވެ. 2އެކައުންޓުން ދައްކ  ބ ކީ އ އި އޮފީހުގެ އެކައުންޓް ބ ކީއިން ދައްކ  ތަފ ތުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ތިރީަގއިވ  ތ ވަލް 

 އެކައުންޓުން ދައްކ  ބ ކީ އ އި އޮފީހުގެ ހިސ ބުން ދައްކ  ބ ކީ ތަފްސީލް  : ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 2ތ ވަލް 

 

 

 

 

 ދިންގޮތް  ލަފ   އިޞްލ ހުކުރަން 

ވަނަ މ އްދ ގައި )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް، ކޮްނމެ  5.16ގެ  (R-20/2017ގެ ގަވ އިދު )ނަންބަރ: މ ލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ
ޅު މަހެއް ނިމުމުން އެ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އެކައުްނުޓން ދައްކ  ބ ކީއ އި އޮފީހުގެ ހިސ ބުތަކުން ދައްކ  ބ ކީއަކީ ރަނގަ

ންކް ސްޓޭޓްމަްނޓް ހޯދައި ިރކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓެްއ ހިސ ބުތަކެއްކަން ދެނެގަތުަމށްޓަަކއި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ބޭ
 ތައްޔ ރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަްނަނވަމެވެ. 

 ވައުޗަރު ރަޖިސްޓްރީ އަދި ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުން  .5

ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ފައިސ   ގައި 2ވަނަ ބ ބުގެ ދެވަނަ ބައިގެ  8( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު ނިޒ މުގައި ބަލަހައްަޓން ޖެހޭ ލިޔުންަތކުގެ ތެރޭގައި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ހިމެނޭކަމަށ އި، އަިދ ވައުޗަރު 

ފައިސ ގެ  ،ފައިސ  ލިބެންވީ ފަރ ތަކ އި ،ރަޖިސްޓްރީގައި އެވައުޗަރެއްގައިވ  ކޯޑުތަކ އި ސަބް ކޯޑުތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ބައިތަކ އި
މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުީރ ަވނައަހަރު  2016  ،ނަމަވެސްއަދި ޗެކު ނަންބަރުވެސް އެނގެން އޮންަނންވ ެނކަމަށެވެ.  ،އަދަދ އި ތ ރީޚ އި

ނޑިތީމު  އެކައުންޓްެގ  2ންޓް އަދި ހަރަދު އެކައު  1ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ އިރު ރެވެނިއު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ކަ
  އަދި ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް ބަލަހައްޓ ފައިުނވެއެވެ. ވައުޗަރު ރެޖިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

 

 ބ ކީ  ދައްކ   އެކައުންޓުން  ތަފ ތު 
 )ރުފިޔ (

 ބ ކީ  ދައްކ   ހިސ ބުން  އޮފީހުގެ 

 )ރުފިޔ (
 އެކައުންޓުން 

 #  

 1 އެކައުންޓް  1ރެވެނިއު  191,576 598,906 (407,329)

 2 އެކައުންޓް  2 ރެވެނިއު 183,313 183,300 13

 3 އެކައުންޓް  2 ހަރަދު  602,762 602,762 -

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


އޮފީސް، ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ   
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

 

 

 

 
9 ގެ  13 ސަފުހާ   

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ،ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮަތށް  3އަިދ  2)ހ( ގެ   ަވނަ މ އްދ ގެ 6.04ގެ ( R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
 ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ރަޖިސްޓްރީ އަދި ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔ ރު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ލިބޭ ފައިސ  މަހުން މަހަށް އެކައުންޓަށް ޖަމ  ކޮށްފައިނުވުން  .6

 ،ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ ތަންތަަނށް ލިބޭ ފައިސ  1.01( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) ދައުލަތުގެ
ނޑައެޅިފައިވ  އެކައުންޓަކަށް ޖަމ ކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް  ،އެފައިސ  ލިބޭދުވަހު ނޫނީ ޖެހިގެން އަންނަދުވަހު ޖަމ ކުރަން ކަ

ނިޑތީމު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  އ މްދަނީގެ ގޮތުގަިއ ބަލަިއގަންނަ ފައިސ  އެކައުންަޓށް މަުހްނ  2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ކަ
 މަހަށް ޖަމ ކޮށްފައިނުވެއެވެ. 

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަަކްށ )ހ( ގައި  5.15( ގެ R-20/2017ގެ ގަވ އިދު )ނަންބަރ: މ ލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ
ލިބޭ ފައިސ  ޖަމ ކުރެވޭހ  ވަގުުތ އޮއްވައި ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ފަިއސ އެއް ލިބޭ ދުވަހު އެ ފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަަކށް 

 ޖަމ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 އަގު ބަލ ފައި ނެތުން  ގެ ތެރެއިން ބައެއް މުއ މަލ ތްތަކުގެ ކު އަގު ބަލަންޖެހޭ މުއ މަލ ތްތަ މަދުވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން  .7

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަީނ، ތަކެތި ގަތުމުގައި އަގު ބަލ އިރު ގަްނަނ  8.09( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )ދަ
)ފަންސަވީސް ހ ސް( ރުފިޔ ގެ ދެމެދުގައި ވ ނަމަ އެފަދަ ތަކެތި   -/25,000)އެއް ހ ސް( ރުފިޔ  އ އި -/1,000އެއްޗެއްގެ އަގު 

ތަކުން ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިްނ މަުދވެގެން ތިްނ ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަުހ، އެފަރ ތްތަކުެގ ތެރެއިން އެކަށީގެންވ  ފަރ 
ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގަނެފައިވ  ވަނަ އަހަރު މިލަދުންމަ 2016އެތަކެތި ހޯދިދ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަެވސް،  ޑުލު އުތުރުބުރީ ކަ

)އެގ ރަހ ސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިަހ  -/11,489 ތަކެއްޗ އި ހޯދ ފައިވ  ހިދުމަތްތަަކށް ކޮށްފައިވ  ޚަރަދު ބެިލބެލުމުގަިއ، އެއަރކޮންޑިޝަން
 ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. ނުވައެއް( ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ތިން ފަރ ތުން އަގު ުނބަލ ަކން

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ގަންނަން ބޭނުްނވ   ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް 10.24ގެ  (R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ،)ތިރީސް ފަސް ހ ސް( ރުފިޔ އަށް ވުރެ މަދުނަމަ -/35,000ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު 

)ތިނެއް( ފަރ ތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި، އެކޯޓޭޝަންަތއް އަޅ ކިޔުމަށްފަހު އެންމެ އެކަށީގެންވ  ރަނގަޅު ފަރ ތަކުން އެތަކެތި  3މަދުވެގެން 
 ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދަންނަަވމެވެ.

 
 
 

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


އޮފީސް، ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ   
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

 

 

 

 
10 ގެ  13 ސަފުހާ   

 ނުވުން ސްޓޮކް ބ ކީ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި  .8

ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ތަެނއްގައި ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި، އެއީ  2ގެ  IIވަނަ ބ ބުގެ  8ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ނޫންނަމަ ތަނަކަށް ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭުނން  ،ވިޔަފ ރީގައި ވިއްކުމުގެ ނުވަތަ އެތަކެތި ބޭނުންޮކށްގެން އެހެން ެއއްޗެއް އުފެއްދުމަށް

 22 ،ނަމަވެސްސްޓޮކަށް ވ ނުވ ގޮތް ބަލަހައްޓަންވ ނޭކަމަށެވެ.  ،ސްޓޮކަށް ވައްދައި ،ކުރުމަށް ހޯދ ފައި ބަހައްޓ  ކަމުގައި ވަނީނަމަވެސް
ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ 2018ޖަނަވަރީ   ސްޓޮކް ބެލިބެލުމުން ފޮތުގައިވ  ބ ކީއ އި އިދ ރ ގެ  ވަނަ ދުވަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަ

 ގައި އެވަނީއެވެ. 3އެގޮތުން ފ ހަގަކުރެވުނު ަތކެތީގެ ތަފްޞީލް ތ ވަލް މ އްދީގޮތުން ހުރި ވަރ އި ދިމ ނުވެއެވެ. 

 ފޮތުގައިވ  ބެލެންސް އ އި އަސްލު ހުރި ވަރ އި ދިމ ނުވ  ތަކެތީގެ ތަފްސީލް ސްޓޮކް ބ ކީ : 3ތ ވަލް 

#  ތަފްސީލު  ފޮތުން ދަށްކ ވަރު  ހުރިވަރު އަސްލު  ތަފ ތު   
 1  (TN 5350)    ޓޯނަރ 1 0 1-

 2 ބޮކްސް ފައިލް  32 31 1-

 3  (AA) ބެޓަރީ 42 39 3-

 4  (Watt 25) އެނަރޖީ ސޭވިންގް 2 0 2-

 6  (TN 2260)    ޓޯނަރ 1 0 1-

 

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަްށ، ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ަގންނަ މުދަލުގެ ތެރޭަގއި  11.15ގަވ އިދުގެ )ހ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 
 ބ ކީއަށް ވައްދ  ެބލެހެއްޓުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.  ސްޓޮކް ހިމެނޭ، ސްޓޮކަށް ވައްދަންޖެހޭ ަތކެތި،

ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަިތން އެ އޮފީހެއްގައި ބޭނުންކުރުމަްށ، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ(  11.16)ށ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 ޓ ނުވަތަ އެ ތަކެތި ބޭނުންޮކށްގެްނ އެހެން އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް، ނުވަތަ ތަނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދ ފައި ބަހައް 

 ވޭ ތަކެތީގެ ކޮންމެ އައިޓަމެއްގެ ބ ކީ ވަކިން އެނގޭގޮތަށް ސްޮޓކްތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދައި، ސްޮޓކް ބ ކީކޮށް ބަލަހައްޓ ، ސްޓޮކްކުރެ
 ބ ކީގެ ހިސ ބު ބެލެހެއްޓުަމށް ދަްނނަވަމެވެ.

 ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައިނުވުން  .9

 ދައުލަުތގެ، ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީމ އްދ ގެ )ހ( ގައި  ވަނަ 7.11ގެ ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސ ބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އިގޭނެ ގޮތަކަށް ލިޔެ  ތަންތަނުގައި ހުންނަ

ނޑިތީމު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ، ބަލަހައްޓަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަެވސް ހަރުމުދަލުގެ ކޯޑު ނަންަބރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބައެއް ކަ
ބައެއް މުދ  ެނތުމ އި މުދަލަށް ފަހުން ައންނަ ބަދަލުތަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓިފަިއުނވ ކަން ފ ހގަކުރެވުނެވެ. މިގޮުތން  ޖަހ ފައިނެތުމ އި

 ގައި އެވަނީއެވެ. 4ފ ހަގަކުރެވުނު ހަރުމުދ  ބެލެހެއްުޓމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ތ ވަލު 
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 : ހަރުމުދަލުގެ ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް 4ތ ވަލް 

އިޞްލ ޙްކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލުވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް،  11.03ގެ (R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ނޑިތީމު  ދަފްތަރު ތައްޔ ރުކޮށް، ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މިލްކިއްޔ ތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހަރުމުދަލުގެކަ

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   5ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެންމެހ  ތަކެތި ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރުގައި ރެކޯޑް ކުރުމަށ އި، އެ މ އްދ ގެ )ބ( ގެ 
 ނަވަމެވެ. މުދަލުގެ އަގު ހިމެނުަމްށ ދަން ގޮތަށް،

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިނުވުން.10

ވަނަ މ އްދ ގަިއ  110 ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7ނަްނބަރ:  ޤ ނޫނު
އަހަރެއްގެ  ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ޢ ންމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފަިއވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ

ތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އ އި ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބ ްއވަންވ ނޭކަމަށ އި އަދި ފެބްރުއަީރ މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ އި
ދ ރ ގެ މ ލީ ރިޕޯޓ އި އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވ ނެ ކަމަށ އި ޖުލައި މަހު ބ އްވ  ޢ ންމު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އި

ވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް ކަަމށެެވ.ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތް ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންަނށް ހުށަހަޅ  ހިޔ ލު ހޯދަންވ ނެ
ނޑިތީމު  އުތުރުބުރީ މިލަުދންމަޑުލު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު މި ދެންނެވި ބައްދަލުުވން ޤ ޫނނުގަިއވ  ގޮތުގެ މަތީން ގެ ކައުންސިލްކަ

ބ އްވ ފައި ނުވ ތީ ަރއްޔިތުންނ އި ހިއްސ ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމ ުތ ހިއްޞ  ުނކުރެވި އެކިއެކި ކަންކަމ އި ގުޅިގެން  އިދ ރ އިން
  ރައްޔިތުންގެ ޙިޔ ލު ހޯދ ފައިނުވެއެވެ.

ރިމ ރކްސް   # އިންވެންޓްރީ ނަންބަރ ތަފްސީލު  މުދ  ހުރި ތަން 

ހަރުމުދ  ނެތުން. ހަރުމުދ  
 ޖިސްޓްރީ އަދ  ރަ

 ހަމަނުކުރެވިފައިވެއެވެ.
B   ސެކްޝަން 

އެއަރ ކޮންޑިޝަން 
(GREE)12000BTU 

271-2012-04-04-01 1 

ނެތުން. ނަންބަރުހަރުމުދަލުގެ   A   ސެކްޝަން 
އެއަރ ކޮންޑިޝަން 

(GREE)12000BTU 
271-2013-04-04-01 2 

ހަރުމުދ  ބޭނުންކުރެވޭ 
 ހ ލަތެއްގައި ނެތުން.

No.1ސްޓޯރ   C-01-2010-04-05-01 3 (1.7kwޖަނަރޭޓަރ )ޔަންމ  

ހަރުމުދ  ނެތުން. ހަރުމުދ  
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އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގަިއ  110ގެ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު()ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ  2010/7ނޫނު ނަްނބަރ: ޤ 
ންމެ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަްށ، ރައްޔިތުްނނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަްށޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ޢ ންމުޮކށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮ 

ން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދ  ގޮތުެގ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބޭއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ީމގެ އިތުރު
ނޑިތީމު  އުތުރުުބރީ މިލަދުންމަޑުލުމަޢުލޫމ ތު މަދުވެގެން ދެަމހުން އެއްމަހު  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ޢ ންމުކުރަމުން ގެންދިއުަމްށ ކަ

 ވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވުންކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވ.11

ވަނަ މ އްދ ގައިވ   124ގެ  (ޤ ނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ދ އިރ ތައް  އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7: ނަންބަރ ޤ ނޫނު
އެ މެމްބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަިދ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ކައުންސިލަްށ ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު 

ކަމަެށވެ. އ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްަތކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ އިބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނޭ
ނޑިތީމު  އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލުވަނަ އަހަރު  2014  ،ނަމަވެސް އިންތިޚ ބުވި އެއްވެސް މެމްބަރަކު އެ ށް ގެ އިދ ރ އައުންސިލްކަކަ

 ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 2016މަޢުލޫމ ތު 

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 މ އްދ ަގއި ވަނަ 124( ޤ ނޫނު ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން ލ މަރުކަޒީ ދ އިރ ތައް އިދ ރީ ިދވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7: ަނންބަރ ޤ ނޫނު
 މަޢުލޫމ ތު ވިޔަފ ރީގެ އ އި ފައިސ  މެމްބަރެއްގެ  އެ އިންތިޚ ބުވުމ އެކު މެމްބަރަކު ކޮންމެ ހޮވޭ ކައުްނސިލަށް ގޮަތށް، ބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ނޑިތީމު  އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލުނީ އ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ އި ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން އ މްދަ އަދި ކަ
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތައް ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ބާއްވާފައިނުވްުނ.12

ވަނަ މ އްދ ގަިއ  115ގެ  (ޤ ނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ދ ޢިރ ތައް އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7: ރނަްނބަ ޤ ނޫނު
 މިލަދުންމަޑުލު ،އެއް ފަހަރު ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަންޖެހޭޭނކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ހަފްތ އަކު ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ

ނޑިތީމު އުތުރުބުރީ ގަވ އިދުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބ އްވަމުން ގެންގޮސްފައިނުވ ކަްނ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ކަ
ނޑިތީމު  އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލުވަނަ އަހަރު  2016 ،ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން )ފަންސ ސް ދޭއް(  52ކައުންސިލުން އ ންމު ކަ

 )ސ ޅީސް ހަތެއް( ބައްދަލުވުންކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.  47އެ އަހަރު ބ އްވ ފައިވަނީ ންޖެހޭ އިރު ބައްދަލުވުން ބ އްވަ 
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