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ުބީރ  ުއްނސިލްގެ ިއާދާރގެ  ަމުކުނދ  ިތލުަދްނމީަތ ެދުކުނ ުރގެ  2016 ަކ  ަވަނ ައަހ

 ރިޕޯޓް ޮކމްޕަްލަޔްންސ ޮއިޑްޓ 
 

 މަކުނުދޫ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ، އިދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ  
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް 

  ތަޢ ރަފު 

ކައުންސިލްގެ  މަކުނުދޫތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  ގެ)އޮޑިޓް ޤ ނޫނު(4/2007  :ޤ ނޫނު ނަންބަރމި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ 
އެ އިދ ރ ގެ  ،ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށްވަނަ އަހަރުގެ  2016އިދ ރ ގެ 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގަ އިތޯ އ އި، މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު) 3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރ: މ ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ) 7/2010ޤ ނޫނު ނަންބަރ: ވ އިދ އި، ގަ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ އ 
ތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ވ އިދުގަ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި  އި، އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ މ ލީ( އ ޤ ނޫނު

ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އޮޑިޓުގައި ޖެހޭކަމަށް ކުރަން  އިޞްލ ޙު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އި
މަތިން  ގޮތުގެވ   މ އްދ ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތް ވަނަ 36ގެ (ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު) 2006/3 :ކަންކަން ޤ ނޫނު ނަންބަރ އެ

 ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު  ،އެކުޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ މ ލީ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މަކުނުދޫތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
 މި  ހުށަހެޅުމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީއެ ކަންކަން ން ގޮތުގެ މަތިނެފައި ވ ވަނަ މ އްދ ގައި ބު 213އަސ ސީގެ 

  ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mv  އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ނެހެން މި

އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ   2016 ބަރުންޑިސެ  31 އިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެމަކުނުދޫ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
ވަނަ  35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  3/2006 :ޓުތައް ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ، ޤ ނޫނު ނަންބަރނޯގުޅޭ 

އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުމުން، މ ލީ  މ އްދ ގެ )ހ(ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ 
ންގޮސްފައިވ ނީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މ ލީ ބަޔ ނުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެ 

 ސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކޮމްޕްލަޔަން

އިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މަކުނުދޫ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް  މި
 ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  ހުރިހ  ބޭފުޅުންނަށް މި ގައި އެހީތެރިވެދެއްވިފ ހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓު 
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2 ގެ  11 ސަފުހާ   

 ލިއްޔަތު އޫމަސް މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ 

 ގެ ވަނަ މ އްދ ގައި ކައުންސިލް  88)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރަކުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުހެ ޤ ނޫނު(ގެ  7/2010 :ބަރންޤ ނޫނު ނަ
 ގޮތުގެ އިދ ރ އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ނީ ދައުލަތުގެ މުދަލ އި ފައިސ  ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތްވ 

އޮފް އިން ބ ރު ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ  (ޤ ނޫނު  ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު) 3/2006 :ބަރންޤ ނޫނު ނަމަތިންކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، 
 މަކުނުދޫތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފައިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން،

ލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސި ، ކަންތައްތައް ހިންގުމ އި، ބެލެހެއްޓުމ އިމ ލީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ކުރުމަށް އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމ އި ކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކު ބަލަހައްޓ ، އެ ކައުންސިލްގެ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ އި އެއްގޮތަށް ޞައްޙަ  ،ކަ
)ދައުލަތުގެ  3/2006ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 

ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ންސިލްގެ ކައު މަކުނުދޫތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  46މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  އިދ ރ އަށް ކަ
 ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ޚަރަދު ޖެޓުން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  އިން ވަނަ އަހަރުގެ ބަ 2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި އެ ކައުންސިލްގެ ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި  ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ އެ އިދ ރ ގެ ކަ
ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ) 3/2006ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 

)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ އި،  7/2010އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 
ގޮތް ބަޔ ން އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭ

ނު ކަންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  ދިނުމ އެކު، އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ކުރުމ އި، އިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެވު 
 ސަމ ލުކަމަށް ގެނައުމެވެ. 

އް މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ މަޤުޞަދުތަ 
ބެލުމަށް ބޭނުންވ  ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރ ތުތަކުގެ ތެރޭގައި  ޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ 

ވ އިދުތަކ އި ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނ އި ގަ، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  ،ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި
 ޚިލ ފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ  2016ގެ އިދ ރ އިން މިގޮތުން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލް
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެކައުންސިލުން  އްގޮތަށް، އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، އަދި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ފަ އިސ އ  ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ހިންގ ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން

ބޭނުންވ   އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް
 ކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.މިންވަރަށް އެ 
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3 ގެ  11 ސަފުހާ   

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

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ  ،ވަނީވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި  35ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ )ދައުލަތުގެ މ  2006/3ބަރ: ންޤ ނޫނު ނަ  .1
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  އެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި މި ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަ

ޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮ
ވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރަން ވ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ކަމަށެ ހުށަހަޅަންވ ނޭ
ގެ މ ލީ އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކު  (D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރު 

ނޑ އި އެއްގޮތަ ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ  މަކުނުދޫ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ،ނަމަވެސްކަން ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ށް ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަ
ހިމަނައިގެން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ  2016  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން

 ؛ށް ހުށަހަޅ ފައިނުވުން ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ ށްފައިވަނީ، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮ 1.10( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ވ އިދު )ގަ ގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު .1
 2016 ،ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތައް ތަފްސީލުކޮށް އެގޭނެ ފަދަ ރިކޯޑެއް އޮންނަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސްސް އެތަނަކަށް ތަނެއްގައިވެ
 ؛ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން ،ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މަކުނުދޫތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ވަނައަހަރު

ކޮންމެ މަހަކު ކުރ   ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ގައި ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( 4.09( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ވ އިދު )ގަ  ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު  .2
ލަ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސ ބު )އެ މަހަކު ހިނގި ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ އ އި، އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ އެ މަހެއްގެ ނިޔަލަށް ހިނގ ފައިވ  ޚަރަދުގެ ޖުމް 

މި މ އްދ ގެ )ނ( ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،  އަދި މި މ އްދ ގެ )ރ( ގައި ކަމަށެވެ.ވަކިވަކިން ނިންމަންވ ނޭ އެނގޭނެ ގޮތަށް( އެކި ބައިތައް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5ނޫން ހިސ ބުތައް ނިންމުމަށްފަހު ވޭތުވެދިޔަ މަހުގެ ހިސ ބު ހިނގ މަހުގެ ދައުލަތު ބަންދު ށް ފައިވ ގޮތަޔ ންކޮށް ބަ

ދޫ މަކުނު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް ކަމަށެވެ.ރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވ ނެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސ ގެ ރިޕޯޓް  ކޮންމެ މަހަކުކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ އެއްގޮތަށް 

 ؛ފައިނުވުންފޮނުވ ރީ އަށް ޜަ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ

ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، އަތްމަތީ ފައިސ   6.13ގެ ( 2009 އަރީފެބްރު 11)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު  .3
ފޮތެއްގައި ލިޔެ، ގަވ އިދުން ބަލަހައްޓަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ތިލަދުންމަތީ  ބެލެހެއްޓޭނޭ އިންތިޒ މެއް ހަމަޖައްސައި، ޚަރަދުތައް ވަކި

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އަތްމަތީ ފައިސ  )ޕެޓީ ކޭޝް( ގެ ރިކޯޑް ބަލަހައްޓައިފައި  2016ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މަކުނު ދެކުނުބުރީ 
 ؛ނުވުން

 ރިޕޯޓު  ތިޖޫރީ ފައިސ ގެ ބަހައްޓ  އޮފީހުގައި ވަނީ،ބަޔ ންކޮށްފައި  މ އްދ ގައި ވަނަ 6.16 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު ގެމ ލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ .4

 ހުރި  ތިޖޫރީގައި ނިޔަލަށް  ހަފްތ ގެ އަދި ވ ނޭކަމަށެވެ.ފޮނުވަން ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް  ހަފްތ އަކު  ކޮންމެ

 ،ގުނައި ފައިސ  ،ޗެކްކޮށް އެހިސ ބު މުވައްޒަފަކު އިސް އޮފީހުގެ  އިތުރަށް  މުވައްޒަފުގެ  ހަވ ލުވެހުރި ތިޖޫރީއ އި ،ބަލައި ބުހިސ  ފައިސ ގެ
 މަކުނުދޫ  ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ ވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް ގެންދަންވ ނޭކަމަށެވެ. ބަލަމުން އެހިސ ބު  ވެރިޔަކު އޮފީހުގެ  އަދި

 އޮފް  ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރީ ރިޕޯޓް ތިޖޫރީ ގުނ  ތިޖޫރީ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ އެއްގޮތަށް ހަފްތ ގެ ނިޔަލަށްކައުންސިލްގެ 
 ؛ފޮނުވ ފައިނުވުން ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް

 ތަންތަނުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ގައި  ގެ )ހ( 7.11ގެ ( 2009 ފެބްރުއަރީ  11) ގަވ އިދު  މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ .5

ވެ. ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސ ބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އިގޭނެ ގޮތަކަށް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވ ނޭކަމަށެ 
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4 ގެ  11 ސަފުހާ   

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  މުޅިން އެއްގޮތަށް  ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ  ތިލަދުންމަތީ ވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް
ގެ  7.11( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން.  މީގެ އިތުރުން، 

)އެކެއް( ފަހަރު  1ޖެހޭ ހުރިހ  ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ލަސްވެގެން އަހަރަކު ދައުލަތުގެ ތަންތަނުގައި ހުންނަން ،)ރ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ
ގައި ހުރި ޗެކްކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހ  ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއްނަގައި އޭ 

ރެއްވ ނަމަ އެކަމ މެދު ނިންމި ގޮތެއް ބަޔ ންކޮށް ކަމ ބެހޭ އިސްވެރިއެއް މުދަލ އި ތަނުގައި ހުރި މުދަލ އި އަޅ ކިޔ  އުނިއިތު
ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ދޫ މަކުނުތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވަނަ އަހަރު  2016 ،ސޮއިކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް

 ؛ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ހަރު މުދ  ޗެކްކޮށްފައިނުވުންގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގައި އަދި އެނޫންވެސް 

 ޚަރަދު  ފައިސ  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، 2 ބައިގެ ދެވަނަ ބ ބުގެ ވަނަ  8 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ އުލަތުގެދަ .6
 ރަޖިސްޓްރީގައި  ވައުޗަރު އަދި ހިމެނޭކަމަށެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ވައުޗަރ ތެރޭގައި ލިޔުންތަކުގެ ޖެހޭ ބަލަހައްޓަން ނިޒ މުގައި ވައުޗަރު ކުރުމުގެ

 އަދި ،ތ ރީޚ އި އަދަދ އި ފައިސ ގެ ،ފަރ ތަކ އި ލިބެންވީ ފައިސ  ،ބައިތަކ އި ޚަރަދުގެ ކުރެވޭ ސަބްކޯޑުތަކުން ތަކ އިކޯޑު  އެވައުޗަރެއްގައިވ  
 2016އިން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ،ނަމަވެސް. އޮންނަންވ ނެކަމަށެވެ އެނގެން ނަންބަރުވެސްޗެކު 

 ؛ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އަދި ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް ބަލަހައްޓ ފައިނުވުން ގެވަނައަހަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  

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

ފަރ ތަކުން އެތަކެތި  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު، އެފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވ  
ގަނެފައިވ  ބައެއް ތަކެއްޗ އި އުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މަކުނުދޫ ކަ ދެކުނުބުރީ ލަދުންމަތީތި  ވަނަ އަހަރު 2016ހޯދިދ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، 
 ؛ތިންފަރ ތުން އަގު ބަލ ފައިނުވުން ހޯދ ފައިވ  ބައެއް ހިދުމަތްތަކަށް

މ އްދ ގައި   ވަނަ 124 ގެ (ޤ ނޫނު  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ދ ޢިރ ތައް އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7: ނަންބަރ ޤ ނޫނު .8
 އަދި  މަޢުލޫމ ތު ވިޔަފ ރީގެ ފައިސ އ އި މެމްބަރެއްގެ އެ އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު މެމްބަރަކު ކޮންމެ ހޮވޭ ކައުންސިލަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،

ހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ.  ށްއިދ ރ އަ ކައުންސިލްގެ ލިޔުމަކުން މަޢުލޫމ ތު ގުޅުންތަކ އިބެހޭ ވިޔަފ ރީގެ ގޮތްތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީ އ މްދަނީއ އި
ވަނަ އަހަރު އިންތިޚ ބުވި އެއްވެސް މެމްބަރަކު އެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން  2014ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްއަށް  ،ނަމަވެސް

 ވުން؛ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިނު

ވަނަ މ އްދ ގައި  110ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7ނަންބަރ: ޤ ނޫނު  .9
އަހަރެއްގެ  ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ޢ ންމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ

 މ ލީ ރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބ އްވަންޖެހޭނޭކަމަށެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ އިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އ އިފެބްރުއަ
ގެ ކުރިއަށް ރިޕޯޓ އި އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވ ނެ ކަމަށ އި ޖުލައި މަހު ބ އްވ  ޢ ންމު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  

ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ  2016 ،އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތް ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅ  ޙިޔ ލު ހޯދަންވ ނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް
އިދ ރ އިން  ގެދޫ ކައުންސިލްމަކުނުއަދި ޖުލައި މަހު މި ދެންނެވި ބައްދަލުވުން ޤ ނޫނުގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

ގެ ޙިޔ ލު ބ އްވ ފައި ނުވ ތީ ރައްޔިތުންނ އި ހިއްސ ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމ ތު ހިއްޞ  ނުކުރެވި އެކިއެކި ކަންކަމ އި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން 
 ؛ހޯދ ފައިނުވުން

ވަނަ މ އްދ ގައި  92ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7 :ނަންބަރ ޤ ނޫނު .10
)ފަހެއް( އަހަރުގެ، ރަށ އި  5ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށ އި އިދ ރީ ދ އިރ ގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނ ކޮށް، މަދުވެގެން  ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ
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ނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމ އެކު ރަށު ކައުންސިލ އި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވ ލައި އިދ ރީ ދ އިރ ގެ ފައި
މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  ރަށުގެ މި އިން ގެ އިދ ރ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލް  ،ނަމަވެސް ކަމަށެވެ.ޢ ންމުކުރަންވ ނެ 

 ؛ވުންއެކުލަވ ލައިފައި ނުފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން 

 މ އްދ ގައި  ވަނަ 115 ގެ( ޤ ނޫނު ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލ މަރުކަޒީ ދ ޢިރ ތައް އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7: ނަންބަރ ޤ ނޫނު .11
ތިލަދުންމަތީ  ،ނަމަވެސް. ބ އްވަންޖެހޭނޭކަމަށެވެ ބައްދަލުވުމެއް އ ންމު ކައުންސިލްގެ  ފަހަރު  އެއް ހަފްތ އަކު ކޮންމެ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،

ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  52މި ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތަށް ބ އްވަންޖެހޭ ވަނަ އަހަރު  2016ން ގެ އިދ ރ އިދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލް 
  .މުގައިވުންބައްދަލުވުންކަ )ހަތެއް( 7ބ އްވ ފައިވަނީ 

 

 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް 

( އަށް ބަޔ ން 7( އިން )1ބިނ  ކުރެވުނު އަސ ސް' ގެ ނަންބަރު ) ކޭ ރައުޔުޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ  މެދު ދެ ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ')ހ(  
އަށް ނިމޭ  2016ޑިސެންބަރު  31ގެ އިދ ރ   ކައުންސިލް މަކުނުދޫތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ،މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ،ކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި

ކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް  މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ
ޤ ނޫނު ނަންބަރ:  ،ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ،ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް

ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން  އަދި )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި 2006/3
 ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތަށް ކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.

ނޑުގޮތެއްގައި( އަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  11( އިން )8)ށ( އަދި ނަންބަރު ) ދޫ މަކުނުތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ،މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، މައިގަ
އަށް ނިމޭ މ ލީ އަހަރުގެ ކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ޤ ނޫނޫ ނަންބަރ:  2016ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ  ،ގެ އިދ ރ އިންކައުންސިލު 

 ކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނޫ( އ އި އެއްގޮތަށް ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރު 2010/7
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 ގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކ އި އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް ޓްއޮޑި

 ހުށަހަޅާފައިނުވުން އޮޑިޓްކުރުމަށް ބަޔާންތައް މާލީ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ .1

 ކޮންމެ  ދައުލަތުގެ ،ކޮށްފައިވަނީ ބަޔ ން ގައި( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 35 ގެ( ޤ ނޫނު  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3: ނަންބަރ ޤ ނޫނު
ނޑައަޅ  ދަށުން  ޤ ނޫނުގެ  މި އޮފީހެއްގައި މަސްއޫލު  އެ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ މަސް ތިން ނިމޭތ   އަހަރެއް މ ލީ ކޮންމެ ވެރިޔ  ޒިންމ ދ ރު ކަ
 ޖެނެރަލަށް  އޮޑިޓަރ ރިޕޯޓްއެއް  އަހަރީ ހިމަނައިގެން  ރިޕޯޓް  ކަންތައްތަކުގެ  ހިނގި  އިދ ރ ގައި ހިސ ބުތަކ އި މ ލީ  ބަޔ ންކުރ  މ އްދ ގައި

ސަރކިއުލަރ  މ ލިއްޔަތ ބެހޭ  ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކުރަންވ ނީ ރިޕޯޓް މި އަދި . ހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ
 މ ލީ  ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޓީ އަދި ކައުންސިލްތަކުންނ އި  އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި ރަށު އިން (D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރ: 
ނޑައަޅ ފައިވ  ތައްޔ ރުކުރުމަށް  ހިސ ބުތައް  ކައުންސިލްގެ  މަކުނުދޫ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  ،ނަމަވެސް އެއްގޮތަށްކަމަށެވެ. އޮނިގަނޑ އި ކަ
 އޮޑިޓް ތައްޔ ރުކޮށް ރިޕޯޓެއް އަހަރީ ހިމަނައިގެން  ރިޕޯޓް ކަންތައްތަކުގެ ހިނގި  އިދ ރ ގައި ހިސ ބުތަކ އި މ ލީ އަހަރުގެ ވަނަ 2016  އިދ ރ އިން

އަށް ނިމުނު މ ލީ  2016ޑިސެމްބަރ  31އެހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ހުށަހަޅ ފައިނުވެއެވެ. ޖެނެރަލްއަށް  އޮޑިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި
 އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

 އިޞްލ ޙްކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ކައުންސިލްގެ  ،ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 35( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ ހ)
ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި  ،އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު

އިން ރަށު  (D2/CIR/2016/9-13 :)ނަންބަރމި ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ 
ނޑައަޅ ފައިވ   އޮނިގަނޑ އި ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަ

 .ތައްޔ ރުކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ އެއްގޮތަށް

ހިސ ބު ނިންމުމ  ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓ އިބެހޭ  ންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ  މ ލީއެ ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ( ށ)
 ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.D2/CIR/2016/14ސަރކިއުލަރ )ނަންބަރ: 

 ފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލު އެނގޭނެ ފަދަ ރެކޯޑެއް ނެތްުނ .2

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ ށްފައިވަނީ، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮ 1.10( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ވ އިދު )ގަ  ގެމ ލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ
ވަނައަހަރު  2016  ،ނަމަވެސް ކަމަށެވެ.ތަނެއްގައިވެސް އެތަނަކަށް ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތައް ތަފްސީލު އެގޭނެ ފަދަ ރިކޯޑެއް އޮންނަންވ ނޭ 

އް އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ދަފްތަރެފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ  ،ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް މަކުނުދޫތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
 ބަލަހައްޓ ފައި ނުވެއެވެ.

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ދައުލަތަށް ފައިސ  ލިބޭ  ،ކޮށްފައިވ ގޮތަށްވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ން  5.04ގެ  (R-202017/) ގަވ އިދު  މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ
 އެ ފައިސ އެއް ނަގަން ދަފުތަރެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ދަފުތަރުގައި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެ އޮފީހަކަށް ލިބޭ ފައިސ ގެ 
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ށް ކަގޮތުގެ ތަފުސީލ އި ރިފަރެންސް ނަންބަރ އި ތ ރީޚު އެނގެނޭ ފަދަ ގޮތަ  ހަމަޖެހުނު ޤ ނޫނު ނުވަތަ ގަވ އިދު ނުވަތަ އެކަމެއް ހަމަޖެހުނު 
 ހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ލެބެ

ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރެވުނު ފައިސާގެ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވައިފައިނެތުން..3

ކޮންމެ މަހަކު ކުރ  ޚަރަދުތަކުގެ  ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،( ނ) މ އްދ ގެ ވަނަ 4.09 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ތަށް( އެކި ހިސ ބު )އެ މަހަކު ހިނގި ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ އ އި، އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ އެ މަހެއްގެ ނިޔަލަށް ހިނގ ފައިވ  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ އެނގޭނެ ގޮ

ފައިވ ގޮތުން މަތިން ޔ ންކޮށް އަދި މި މ އްދ ގެ )ރ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، މި މ އްދ ގެ )ނ( ބަ ބައިތައް ވަކިވަކިން ނިންމަންވ ނޭކަމަށެވެ.
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  5ހިނގ މަހުގެ ދައުލަތުގެ ބަންދޫނޫން  ،ހިސ ބުތައް ނިންމުމަށްފަހު ވޭތުވެދިޔަ މަހުގެ ހިސ ބު

ކޮންމެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ދޫ މަކުނު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސްއެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވ ނޭކަމަށެވެ. 
 ރީ އަށް ފޮނުވައިފައިނުވެއެވެ.ޜަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ ޓް ކުރެވުނު ފައިސ ގެ ރިޕޯޚަރަދު ބަޖެޓުން  މަހަކު

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ނިންމ  ބަޖެޓުން  ބަޖެޓް ހިސ ބުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް، )ރ(  ވަނަ މ އްދ ގެ  4.07ގެ  (R-202017/) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ
ރީއަށް ފޮނުވަމުންދިޔުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ޜަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެހަރަދު ކުރެވުނު ފައިސ ގެ ރިޕޯޓް 

އަތްމަތީ ފައިސާގެ ތަފްސީލް ބަލަހައްޓާފައި ނެތުން.4

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، އަތްމަތީ ފައިސ   )ނ(ވަނަ މ އްދ  ގެ  6.13ގެ ( 2009 ފެބްރުއަރީ  11)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ފޮތެއްގައި ލިޔެ، ގަވ އިދުން ބަލަހައްޓަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ތިލަދުންމަީތ  ބެލެހެއްޓޭނޭ އިންތިޒ މެއް ހަމަޖައްސައި، ޚަރަދުތައް ވަކި

 ކޭޝް( ގެ ހިސ ބު އިސްވެ ދެންނެވުނު މ އްދ އ އި ވަނަ އަހަރު އަތްމަތީ ފައިސ  )ޕެޓީ 2016ގެ އިދ ރ އިން ދޫ ކައުންސިލް މަކުނު ދެކުނުބުރީ 
 އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތީން ބަލަހައްޓައިފައިނުވެއެވެ. 

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް، ޕެޓީ ކޭޝް ފައިސ   6.28އަދި  6.27 ،6.26ގެ ( R-202017/)އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ދަ
 އ އި ބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ތައް ތައްޔާރު ނުކުރުންިޖޫރީ ރިޕޯޓްތ.5

ރިޕޯޓު  ތިޖޫރީ  ފައިސ ގެ  ބަހައްޓ   ފައިވަނީ، އޮފީހުގައިބަޔ ންކޮށް  މ އްދ ގައި ވަނަ 6.16 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ  11) ގަވ އިދު  މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ
ފައިސ ގެ ހުރި ތިޖޫރީގައި ނިޔަލަށް ހަފްތ ގެ ފޮނުވަންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް ހަފްތ އަކު ކޮންމެ
 ވެރިޔަކު  އޮފީހުގެ އަދި ،ގުނައި ފައިސ  ،ޗެކްކޮށް އެހިސ ބު މުވައްޒަފަކު އިސް އޮފީހުގެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުގެ ހަވ ލުވެހުރި  ތިޖޫރީއ އި ،ބަލައި ހިސ ބު

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި  މަކުނުދޫ ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ ވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް. ގެންދަންވ ނޭކަމަށެވެ ބަލަމުން އެހިސ ބު
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 ޓްރެޜަރީއަށް  އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރީ  ރިޕޯޓް  ތިޖޫރީ ގުނ  ތިޖޫރީ  ހަފްތ ގެ ނިޔަލަށް  ،ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް
 ފޮނުވ ފައިނުވެއެވެ.

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކޮންމެ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް، ވަނަ  6.22ގެ  (R-202017/) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު
ފައިސ އިން ހުރި އަދަދ އި، ޗެކުން ހުރިވަރ އި،  ހަފްތ އެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ބަހައްޓ ފައިހުރި ފައިސ ގެ ހިސ ބު )ނަގުދު

މުވައްޒަފަކު  ހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސްތިޖޫރީއ  ހަވ ލުވެ ،ބޭރުފައިސ  ހުރިނަމަ އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވަކީން ހުރި އަދަދު( ބަލައި 
އެ ހިސ ބު ރަނގަޅުތޯ ބަލައި ޗެކުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އެ ހިސ ބު ޗެކުކޮށް، ފައިސ  ގުނައި، އަދި އޮފީހުގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ 

ްރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވުނހަ.6

ތަންތަނުގިައ  ދައުލަތުގެ ،މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ވަނަ 7.11ގެ ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު ލިއްޔަތުގެމ  ދައުލަތުގެ
ބަލަހައްޓަންވ ނޭކަމަށެވެ. މީގެ ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސ ބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އިގޭނެ ގޮތަކަށް ލިޔެ ހުންނަ

 ލަސްވެގެން  ހުރިތޯ ހަމައަށް  ތަކެތި  ހުރިހ  ހުންނަންޖެހޭ  ތަންތަނުގައި  ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ  ގައި ( ރ) ގެ  7.11 އިތުރުން، މި މ އްދ ގެ 
އަދި އެތަކެތި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވ  ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭތޯ ޗެކްކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ.  ފަހަރު( އެކެއް) 1 އަހަރަކު

ރި މުދަލ އި ބަލަންވ ނޭކަމަށ އި އަދި ހުރިހ  ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ދަފްތަރުގެ ކޮޕީއެއްނަގައި އޭގައި ހު
ނި އިތުރެއްވ ނަމަ އެކަމ މެދު ނިންމި ގޮތެއް ބަޔ ންކޮށް ކަމ ބެހޭ އިސްވެރިއެއް ސޮއިކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. ތަނުގައި ހުރި މުދަލ އި އަޅ ކިޔ  އު

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  މުޅީން އެއްގޮތަށް  މަކުނުދޫ ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް
ވަނަ  2016 ޖަހ ފައިނުވެއެވެ. އަދި، އަގު  މުދަލުގެ  ދަފްތަރުގައި ހުރި ބައެއް ހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ހަރުމުދަލުގެބަލަހައްޓ ފައި ނުވ ކަން ފ 

 އެނޫންވެސް އަދި އިދ ރ ގައި )ރ( އ އި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ 7.11ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  މަކުނުދޫ ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީއަހަރު 
ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ފައިޗެކްކޮށްތޯ ހަމައަށް ހުރިމުދ   ހުރި ބެހެއްޓިފައި ތަންތަނުގައި

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް،  11.03ގެ  (R-202017/)ގަވ އިދު  މ ލިއްޔަތުގެ އުލަތުގެދަ
ތައްޔ ރުކޮށް، ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މިލްކިއްޔ ތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ދަފްތަރެއް ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހަރުމުދަލުގެ މަކުނު

 ގޮތަށް، ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  5ގައި ރެކޯޑް ކުރުމަށ އި، އެ މ އްދ ގެ )ބ( ގެ ދަފްތަރުހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެންމެހ  ތަކެތި ހަރުމުދަލުގެ 
ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( އަދި )ޅ( އ އި  11.04ގެ ( R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު އަދި މުދަލުގެ އަގު ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  )އެކެއް( ފަހަރު ބަލައި ޗެކް 1ކު  ހުންނަ ހަރުމުދ  ހަމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެގެން އަހަރައެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގައި

ހަރަދު ވައުޗަރު ރަޖިސްޓްރީ އަދި ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިނެތްުނ.7

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

ޗެކު  އަދި ،ތ ރީޚ އި އަދަދ އި ފައިސ ގެ ،ފަރ ތަކ އި ލިބެންވީ ފައިސ  ،ބައިތަކ އި ޚަރަދުގެ ކުރެވޭ ސަބް ކޯޑުތަކުން ތަކ އިކޯޑު  އެވައުޗަރެއްގައިވ  
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 އިން ވަނައަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  2016  ،ނަމަވެސްއޮންނަންވ ނެކަމަށެވެ.  އެނގެން  ނަންބަރުވެސް 
 ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އަދި ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް ބަލަހައްޓ ފައިނުވެއެވެ.

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ޕޭމަންޓް  ،ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 3އަދި  2)ހ( ގެ  ވަނަ މ އްދ ގެ  6.04ގެ  (R-202017/)ގަވ އިދު  ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު 
 ވައުޗަރު ރަޖިސްޓްރީ އަދި ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔ ރު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ބަލަންޖެހޭ މުއ މަލ ތްތަކުން އަގު ބަލ ފައި ނެތުން. އަގު  ފަރ ތަކުން  ތިން  މަދުވެގެން .8

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ތަކެތި ގަތުމުގައި އަގު ބަލ އިރު ގަންނަ  8.09ގެ ( 2009ފެބްރުއަރީ  11)އްޔަތުގެ ގަވ އިދު ލިދައުލަތުގެ މ 

ރުފިޔ ގެ ދެމެދުގައި ވ ނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކ  ( ފަންސަވީސް ހ ސް)  -/25,000ރުފިޔ  އ އި( އެއް ހ ސް) -/1,000އެއްޗެއްގެ އަގު 
ށްފަހު، އެފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވ  ފަރ ތަކުން އެތަކެތި ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަ

މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގަނެފައިވ  ބައެއް ތަކެއްޗަށ އި  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީވަނަ އަހަރު  2016ނަމަވެސް،  ހޯދިދ ނޭކަމަށެވެ.
)ސ ޅީސް ިތން ހ ސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ފަސް(  -/43,135ޖުމުލަ  މިގޮތުން، ނުވެއެވެ.ތިންފަރ ތުން އަގު ބަލ ފައި ހޯދ ފައިވ  ހިދުމަތްތަކަށް 

 ފަރ ތުން އަގު ބަލ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ގައި ތިން ރުފިޔ  ހަރަދުކުރުމު 

 : ތިން ތަނުން އަގު ހޯދ ފައިނުވ  މުއ މަލ ތްތައް  1ތ ވަލް 
އަދަދު   ވައުޗަރު ނަންބަރު ޕޭމަންޓް  ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތ ރީހް 

2,632.00 10-Feb-16 008/2016 
10,000.00 16-Feb-17 0135/2017 
11,680.00 23-Feb-17 0132/2017 

4,000.00 16-Feb-17 0131/2016 
3,067.00 16-Feb-17 0127/2017 
2,891.78 16-Feb-17 0127/2017 
4,336.00 16-Feb-17 0115/2016 
2,585.00 16-Feb-17 0109/2016 
1,943.50 16-Feb-17 0106/2106 

ޖުމުލަ  43,135.28

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ގަންނަން ބޭނުންވ  ތަކެތި ނުވަތަ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް 10.24ގެ  (R-202017/) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
)ތިނެއް(  3ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަދުވެގެން  ،)ތިރީސް ފަސް ހ ސް( ރުފިޔ އަށް ވުރެ މަދުނަމަ -/35,000ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ދުމަށް ފަރ ތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި، އެކޯޓޭޝަންތައް އަޅ ކިޔުމަށްފަހު އެންމެ އެކަށީގެންވ  ރަނގަޅު ފަރ ތްތަކުން އެތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަށް ހޯ 
 ދަންނަވަމެވެ.

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


ދިވެހިރ އްޖެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މ ލެ،   
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ް10ފޯން: 3939 332 އީމެއިލ ގެ  11 ސަފުހާ   

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައި ނުވުން.9

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

އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ.  އ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ އިބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ 
އިންތިޚ ބުވި އެއްވެސް މެމްބަރަކު އެ މަޢުލޫމ ތު ށް ގެ އިދ ރ އަދޫ ކައުންސިލްމަކުނުތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވަނަ އަހަރު  2014  ،ނަމަވެސް
 ރެވުނެވެ.ލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިޔުމުން ކައުންސި 2016

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   124)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 
ނީ އ އި އ މްދަނީ ގޮތަށް، ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އެކު އެ މެމްބަރެއްގެ ފައިސ  އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އ މްދަ 

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ދޫ މަކުނު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ އި ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން 
 ދަންނަވަމެވެ.

ައިނުވުންރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފ.10

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

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

ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި  2016 ،ނަމަވެސް ކަމަށެވެ.އަހަރުގެ މަސައްކަތް ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅ  ހިޔ ލު ހޯދަންވ ނެ
ބ އްވ ފައި ނުވ ތީ  ގެ އިދ ރ އިން ކައުންސިލް މަކުނުދޫ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  މަހު މި ދެންނެވި ބައްދަލުވުން ޤ ނޫނުގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން 

  ވި އެކިއެކި ކަންކަމ އި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ޙިޔ ލު ހޯދ ފައިނުވެއެވެ.ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމ ތު ހިއްޞ  ނުކުރެރައްޔިތުންނ އި ހިއްސ  

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައި  110ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7ނޫނު ނަންބަރ: ޤ 

ންމެ އަހަރެއްގެ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް، ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ޢ ންމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮ
ފަ އަންނަމުންދ  ގޮތުގެ މަޢުލޫމ ތު މަދުވެގެން ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބޭއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސި 

 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ޢ ންމުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ވެސް ދަންނަވަމެވެ. ދޫ މަކުނު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ދެމަހުން އެއްމަހު 

ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލައިފައި ނެތުން..11

ވަނަ މ އްދ ގައި  92ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7 :ނަންބަރ ޤ ނޫނު
)ފަހެއް( އަހަރުގެ، ރަށ އި  5ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށ އި އިދ ރީ ދ އިރ ގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނ ކޮށް، މަދުވެގެން  ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމ އެކު ރަށު ކައުންސިލ އި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވ ލައި  ،ނޭންޝިއަލް ޕްލޭންއިދ ރީ ދ އިރ ގެ ފައި

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


12, ,v.r.r- ttJtt2 2 ,rr,tr rr-rrt .trv2 ,-,,y, ,2r/r'. ./t 2.-

,v.rr- rt242 ,F, 92 r23rr.Pr*, 1Yr2r ,-?r.tr rJ,

-t-2rrtr, t 2r.a

,),rt)rv. rr_t

,t..J Jr.rrrrr.?,.

t 2t,Fr, /2rt2v-

712010 :-a.77

,,J 
'P '.")

I

-ti:i ,t tts I
'.!1.J,,.,.,.,

,?..-t2Jrr- 2.r.r,

ey)r2,4!.r.rJ r2t r c,r,tJ ) 7/2010

!rP.-rv 2./)

rr.'rr, . I Z

t 2t.-u r-r,.-,

4 -.. 
"' 

1 2.prr? t/, 2)- . t22 y.p/ crr r -, 2rrr,,. 2r-

t.-!.t 2 .trrr.vt/, -rvtt--t-trt r2r.- rr.rrrJ--

14r., | | ,-raJz- ,a ,crt,-

ll5 1...-t ,2-1' €vl 2'

.rrrrvtlJ,F y',..Jea/2.././',,,.,,,a.

trPrr v r2rt3

.,-rzrr- )Z 2ra ,2-.-a ' /,, ,, 2016

,rrr4 r2-r*

a. .. rra.,t-/ J, ,r. vrrr+ 7

:l:.111) 1t2010 >.ia j

,, y.?J/ 2)'y t).?r r.J/y..r-

t 2rrr, 2'2.rrt ,2.t yrP ryP) 4t2rr'4- r.-

,.?r-al rra

trPrrv./,j,", ttr,2,, ,,2rrra-

iF^q14

1439 

'i:r- 
05

2ot8 ii 19

c,/rr2 .22 ,t-:,ri 5,
rrrru.uudil.eor.rnr inlo{/urJil.u,)r.rn\ jii- 1323olo i!



 




