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c

ވަނަ އަހަރުގެ  2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ   ،އިދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ  
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް 

ހ. ތަޢ ރަފު 

)އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުުނ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫަމރ  4/2007  :ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ަނންބަރޕޯޓުގެ މި ރި
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލުން ވަނަ އަހަރުގެ  2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް،  ،އެއްގޮތަށްފ ސްކުރި ބަޖެޓ   ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި،  މ ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ިހންގ   ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ޫނނު ދައުަލތުެގ މ ލިއްޔަ ،)ދައުލަތުގެ މ ލިްއޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި 2006/3 :ނަްނަބރލަހައްޓ ފައިަވނީ ޤ ޫނނު ބަ
)ދިވެހިރ ްއޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫުނ( އ އި، އަދި ކައުންސިލްގެ މ ލީ  2010/7 :ނަންބަރ

 ،ކުރުމ އިކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް އަމަުލކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ން
އެ ކަންކަން ޤ ނޫނު ނަންބަުރ ރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އިޞްލ ޙު ކު

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  މ އްދ ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތް ވ ގޮތުގެ މަތިން  ވަނަ 36)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  2006/3
ވަނަ މ އްދ ގައި  213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ،ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ  ދ ރ ގެކައުންސިލްގެ އި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަެހޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންަނށް  ބުނެފައި ވ ޮގތުގެ މަިތން އެ ަކންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
 ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mv މި އޮފީހުގެ ވެބްަސއިޓް ފެންނ ނެެހން 

އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ  2016ޑިސެމްބަރ  31ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  
)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  3/2006 :ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ، ޤ ނޫނު ނަްނބަރބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓުތައް 

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

 މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ ނީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 
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އިސްވެރިންނ ިއ  މަރ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް  މި
 ހުރިހ  ބޭފުޅުންނަށް މި ފުރުޞަތުަގއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  އޮޑިޓުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ،މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް

ށ. މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ަވނަ މ އްދ ަގއި  88)ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރަކުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުުމހެ ޤ ނޫނު(ގެ  7/2010 :ޤ ނޫނު ނަްނބަރ
ކ އި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ނީ ދައުލަތުގެ މުދަލ އި ފައިސ  ބެލެހެއްޓުމުމުގެ ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަ

)ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިން ބ ރު  3/2006 :ކޮށްފައިވުމުން، ޤ ނޫނު ނަންބަރްށ ބަޔ ންއެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން ކަމަ
ން، ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓެރެޜަރީން ޝ އިޢުކޮށްފައިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ަގވ އިދ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތި 

ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ެއ  ،މ ލީ ަކންތައްތައް ިހންގުމ އި، ބެލެހެއްުޓމ އި އުންސިލްގެ އިދ ރ ގެމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ކަ
ވ  އަހަރަށް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލް

ނޑައެޅިފައިވ  ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމ އި ގޮތަށް، ބަެޖޓުގައި ކަ  ، ކަންތައްތަކަށް، ބަެޖޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ރީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ އި އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކު ބަލަހައްޓ ، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް އަހަ

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  3/2006 :ރުމަށް މި އޮފީހަށް ުހށަހެޅުަމކީ ޤ ނޫނު ނަްނބަރމ ލީ ބަޔ ންތައް އެކުލަވ ލައި އޮިޑޓްކު
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  46 އަށް ކަ

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތު ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  އިން  2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ތަށް، ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ އ އި ބަޖެޓުގައި ކަ

އުލަުތގެ ދަ) 3/2006 :އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިަތކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިެހން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ޫނނު ނަްނބަރ
)ދިެވހިރ އްޖޭގެ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ  7/2010 :މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫނު ނަްނބަރ

 އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަަކށް
ށް ލަފ  އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމ އި، އިޞްލ ުހކުރަންޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ަކންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަ

 ދިނުމ އެކު، އެ ކަންކަން ކަމ ބެޭހ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައުމެވެ. 

ބަޖެޓުްނ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުްނ ފ ސްކުރި ބަޖެޓުގެ މަޤުޞަުދަތއް  މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ
ތަކުގެ ޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭުންނވ  ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރ ތު

ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެްނ  ،ގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ ދައުލަތު ،ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި
 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ އި ޚިލ ފަށް އަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެެނއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް  2016މިގޮތުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުުބރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް،އެ   ކައުންސިލުން  ފ ސްކުރި ބަެޖޓ  އެއްގޮތަށް، އިދ ރ ގެ މަޤުޞަުދތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަްށ، ބަެޖޓުގައި ކަ
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3 ގެ  12 ސަފުހާ   

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، އަދި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ  ބަޖެ އ  ޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ސިލްގެ ގ ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ގަވ އިދ އި، އަދި ކައުންގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ިހން

ބޭނުންވ   އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ނޫުނތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް
 މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯިދފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުުކރަމެވެ.

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

ދައުލަތުގެ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ން ކޮށްފައިވަނީ 35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2006/3 :ބަރޤ ނޫނު ނަން  .1
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެ އް ނިމޭތ  ތިން މަސް ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި މި ޤ ނޫނުގެ ދަުށން ކަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މ އްދ ގަިއ ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ުބތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުެގ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން އަހަރީ 
ޑް ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރަން ވ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން

އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮުޅ  D2/CIR/2016/9-13): ބަރޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ )ނަން
ނޑ އި  ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ

އެއްގޮތަށްކަމަށެވެ. 

އިދ ރ ގައި  ،ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި 2016މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ،ނަމަވެސް
ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް 

 ހުށަހަޅ ފައިނުވުްނ؛

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،  2.04( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ގަވ އިދު ) ގެލިއްޔަތު)ހ( ދައުލަތުގެ މ  .2
ލިބޭފައިސ ގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށ އި އޮޑިޓަރ 

ަވނަ އަހަރު މިލަދުންމަޑުލު ުއތުރުބުރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ  2016 ،ވެސްޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވ ެނކަމަށެވެ. ނަމަ
އިދ ރ އަށް ލިބޭފައިސ ގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށ އި 

އެއްގޮތަށް ފޮނުވ ފައި ނުވުްނ؛ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ 

އޮފީހުގަިއ  ، ވަނަ މ އްދ ގައި ަބޔ ންކޮށްފައިވަނީ 6.16( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ަގވ އިދު ) ގެ)ށ( ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތު
އަށް ބަހައްޓ  ފައިސ ގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯުޓ ކޮންމެ ހަފްތ އަކު ތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

 އި ންސިްލގެ އިދ ރ އިން އެ އިދ ރ ގަކައުމިަލދުންމަުޑލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ވަނަ އަހަރު  2016 ،ފޮނުވަންވ ނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް
ބަހައްޓ  ފައިސ ގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު ކޮންމެ ހަފްތ އަކު ތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އިސްވެ 

 ؛ރެވުނު ގަވ އިދ އެއްގޮތަްށ ފޮނުވ ފައި ނުވުންބަޔ ން ކު

ދައުލަތުގެ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 1.10( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ގަވ އިދު ) ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު .3
 ،ންނަންވ ނޭކަމަށެެވ. ނަމަވެސްކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް އެތަނަކަށް ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތައް ތަްފސީލުކޮށް އެގޭނެ ފަދަ ރިކޯޑެއް އޮ
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ފައިސ  ލިބޭ ކަންތަްއތައް ތަފްސީލުކޮށް ެއގޭނެ ފަދަ ރިކޯޑެއް އިސްވެ 
 ؛ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަްށ ލިޔެ ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން

)ހ(  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުެގ  ވަނަ މ އްދ ގެ 1.12( ގެ 2009ބްރުއަރީ ފެ 11ގަވ އިދު ) ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު .4
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭންކަކަށް ފަިއސ  ޖަމ ކޮށްފިނަމަ އެޖަމ ކުރި   ތަންތަަނށް ލިބޭ ފައިސ 

ވަނަ އަހަރު  2016 ،ަރމުން ގެންދަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަަމވެސްއޮފީހަކުން އެފައިސ ގެ ހިސ ބު ބަލަހައްޓައި އެކައުްނޓު ބ ކީ ކު
ޖަމ ކުރ  ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ބ ކީ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އެއިދ ރ އަށް ލިބޭ ފައިސ 

ބަލަހައްޓ ފައި ނުުވން؛ 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ އެކިއެކި  ،ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 1ގެ  IIވަނަ ބ ބުގެ  8ގަވ އިދުގެ  ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު .5
ސެކްޝަން ތަކުން ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމަށް ނުވަތަ ހޯދުމަށް އެުދމުން މުދ  ބޭނުންވ  ވަރަށް ސްޓޮކުގައި ނެތިއްޖެ ހިނދެއްގައި 

ކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މުދ  ގަންނަން އެދޭ ފޯމު ތައްޔ ރު ،ނުވަތަ މުޅިން އ އެއްޗެއް ހޯދ ނަމަ
؛ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މުދ  ގަންނަން އެދޭ ފޯމު ތައްޔ ރުނުކޮށް ތަކެތިގަނެފައިުވން

ތުމ ިއ ވަނަ މ އްދ ގެ ގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވަނީ ތަކެިތ ގަ 8.20( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ގަވ އިދު ) ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު .6
ނޑައަޅަންވ ނީ އަންދ ސީ ހިސ ބުބަލ  ކޮމިޓީން ބަލ އިރު އެންމެ ގިނަ  ޙިދުމަތް ހޯދުމަށް، މަސައްކަތ  ހަވ ލުވ ނެ ފަރ ތްކަމުގައި ކަ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ސީސީޓީވީ ގަތުމ އި  ،ޕޮއިންޓް ލިބުުނފަރ ތަށްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް
ހަރަދުކޮށްފައިވ އިރު، މިތަކެތި ހޯދުމަށް  )ތިރީސްހ ސް ފަސް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް( ރުފިޔ  30,569ށް ހަރުކުރުމަ

އަންދ ސީ ހިސ ބުބަލ  ކޮމިޓީން ެއންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބެނީޮކން ފަރ ތަކަށްކަންބަލ ފައި ނުވުން؛ 

ތިޖޫރީގެ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 6.16( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ގަވ އިދު ) ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު .7
ތިޖޫރީ އ އި ހަވ ލުވެ ހުންަނ  ،ހަފްތ  ހިސ ބު ތައްޔ ރުކޮށް ރިޕޯޓްގައި އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔަކު ސޮއި ކޮށްފައި އޮތުމުގެ އިތުރުން

ސ އ  އެއްފަދަ ތަކެތި ތިޖޫރީގައި ހުރިކަމަްށ ރިޕޯޓްގައިވ  އަދަދަށް ފައިސ  އ އި ފައި ،ތިޖޫރީ ޗެކް ކުރި މުވައްޒަފު ،މުވައްޒަފ އި
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސ ގެ  ،ސޮއި ކޮށްފައި އޮންނަންވ ނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް

ހުރިކަމަށް ސޮއި ކޮށްފައި ހަފްތ ގެ ރިޕޯޓުގައި ތިޖޫރީގެ ހަފްތ  ހިސ ބު ތައްޔ ރުކޮށް ރިޕޯޓްގައިވ  އަދަދަށް ފައިސ  ތިޖޫރީގައި 
ނުވުން؛

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަީނ ދައުލަތުގެ ތަންަތނަށް ލިޭބ  1.01( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) .8
ނޑައެޅިފައިވ  އެކައުންޓަކަށް ޖަމ ކުރަންވ  ނެއެެވ. ފައިސ އެއް އެފައިސ  ލިބޭދުވަހު ނޫނީ ޖެހިގެންައންނަދުވަހު ަޖމ ކުރަން ކަ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް އ މްދަނީ  ،ނަމަވެސް
ނޑައެޅިފައިވ  އެކައުންޓަކަ  ށް ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސ  ބޭންކް އެކައުންޓަށް ލިބޭދުވަހު ނޫނީ ޖެހިގެންއަންނަދުވަހު ޖަމ ކުރަން ކަ

ޖަމ ކޮށްފައިނުވުން؛

ދައުލަތުގެ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 7.01( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) .9
 ކޯޑު މުދަލުގެ ވ ެނކަމަށެވެ. އަދި ތަންތަަނށް ގަންނަ ނުވަތަ ހަދިޔ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހ  މުދަލުގެ ދަފްތަރެއް ލިޔެ ބަލަހައްަޓން
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،މުދަލުގެ ޙ ލަތު( ،މިން ނުވަތަ ބަރުދަން ،ސީރިއަލް ނަންބަރު ،މޮޑެލް ،މުދަލުގެ ފުރިހަމަ ނަމ އި ތަފްސީލް )ބްރޭންޑް ،ނަންބަރު

 ،އަގު އަދި އިތުރު މަޢުލޫމ ތު )ފަހުން އަންނަ ބަދަުލ( ހިމަނަންވ ނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ،ލިބުނު ތ ރީޚް ،މުދ  ހުރިތަން
ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އެ އިދ ރ ގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އިސްވެ ބަޔ ން ކުރެވުނު ނޫމަރ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފަިއ ނުވުން؛ މި ގޮތުން ބައެއް ހަުރމުދަލުގައި ކޯޑު ނަންބަރު ޖަހ ފަިއނެތުން؛ 

ވަނަ މ އްދ   110ގެ ( އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުވެހިރ )ދި 2010/7: ނަްނބަރ ޤ ނޫނު .10
ންމެ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުަމށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އ ންމުކޮށް ހުޅުވ ެލވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮ

ވަންޖެހޭނޭކަމަށެވެ. ައދި ފެބްރުއަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ އިތުވި އަހަރުގެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބ އް
އި އަހަރީ ރިޕޯޓް އ އި މ ލީ ރިޕޯޓ އި އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ހުަށހަޅަންވ ނެ ކަމަށ އި ޖުލައި މަހު ބ އްވ  އ ންމު ބައްދަލުވުމުގަ

 މަސައްކަތް ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންަނށް ހުށަހަޅ ، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔ ލު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ
ކައުންސިލްއިން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަްށޓަކައި ނޫަމރ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ،ހޯދަންވ ނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް

 ބަޔ ން ކުރެވުނު  އެއްގޮތަށް ބ އްވ ފައި ނުވުން؛ މިގޮުތން ރައްޔިތުންނަށް އ ންމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް އިސްވެ
ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު މި ދެންނެވި ަބއްދަލުވުން ޤ ނޫނުގައިވ  ގޮތުގެ ަމތީން ބ އްވ ފައިނުުވން؛  2016

ވަނަ މ އްދ ގައި  124)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  2010/7 :ޤ ނޫނު ނަންބަރ .11
 ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ކައުންސިލަްށ ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްބަރަކު ިއންތިޚ ބުވުމ އިއެކު އެ މެމްބަރެއްގެ ފަިއސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު

ިލބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުުޅންތަކ އިބެހޭ މަުޢލޫމ ތު ލިޔުމަުކން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް އަދި އ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ 
ވަނަ އަހަރު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް އިންތިޚ ބުވި  2014، ނަމަވެސް ހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ.

ހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވުްނ؛ވަނަ އަ 2016އެއްވެސް މެމްބަރަކު އެ މަޢުލޫމ ތު 

ބ. ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް 

( އަްށ 9( އިން )1)  ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަންބަރ)ހ( ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަަމލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް
ނޑު ގޮތެއްގައި ބަޔ ންކޮށް ޑިސެމްބަރު  31ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  މިލަދުްނމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ ފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވަިއ، މައިގަ
ވަނައަހަރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ   2016އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ  2016

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް ،ލުގެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށްއެއްގޮތަށް، ކައުންސި ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް  ،ބަޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤ ނޫނު ަނން )ަދއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނު( އ އި، ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ   2006/3 :ބަރކަ

 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތަށްކަމަށް ިމއޮފީހުން ދެކެމެވެ. ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން 

ނޑުގޮތެއްގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ،( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މައްސަލަތައް ފިޔަވައ11ި( އަދި )10( )ށ( އަދި ނަންބަރ މައިގަ
ޤ ޫނނު  އަހަރުގެ ކަންކަްނ ހިންގ  ަބލަހައްޓ ފައިަވނީައށް ނިމޭ މ ީލ  2016ޑިސެމްބަރު  31ކައުންިސލްގެ  ،ނޫމަރ  ކައުންސިލުން

)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ އި އެއްގޮތަށް ކަމަށް މިއޮފީހުން  2010/7 :ނަންބަރ
 ދެކެމެވެ.
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6 ގެ  12 ސަފުހާ   

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

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

ދައުލަތުގެ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ން ކޮށްފައިވަނީ 35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2006/3 :ބަރޤ ނޫނު ނަން
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަުހގެ  ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި މި ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަ

ޑިޓަރ ތެރޭގައި އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ިހނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަަނއިގެން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮ
ހޭ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރަން ވ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެ 

އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިީޓ  D2/CIR/2016/9-13) :ބަރސަރކިއުލަރ )ނަން
ނޑ އި އެއްގޮތަށްކަމަށެވެ.ކައުންސިލްތަކު ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ މިލަދުންމަޑުުލ  ،ނަމަވެސް ގެ މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަ

އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯްޓ  ،ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި 2016އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
ހިމަނައިގެން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައިުނވެއެވެ. 

މަރ  ކައުންސިލްގެ މިލަދުންމަުޑލު އުތުރުބުރީ ނޫ ،ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން
 އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. 2016ޑިސެމްބަރ  31އިދ ރ ގެ 

 ދިންގޮތް  ލަފ   އިޞްލ ޙްކުރަން 

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

 13D2/CIR/2016/9) ރ )ަނންބަރުއަދި މި ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަ
އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަްށ 

ނޑ އި އެއްގޮތަށް ތައްޔ ރުކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ  ކަ

)ށ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ   މ ލީ ހިސ ބު ނިންމުމ  ގުޅޭ ގޮުތން ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓ އިބެޭހ 
 ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. D2/CIR/2016/14)ސަރކިއުލަރ )ނަންބަރު 

 ހުށަހަޅ ފައިނުވުން  ފަރ ތްތަކަށް  ފޮނުވަންޖެހޭ  ރިޕޯޓްތައް  މަޢުލޫމ ތ އި  .2

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ައދި )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިަވނީ،  2.04( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ގަވ އިދު ) ގެ)ހ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
ޑް ޓްރެޜަރީއަށ އި އޮޑިޓަރ ލިބޭފައިސ ގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ އެން

ވަނަ އަހަރު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުުބރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  2016 ،ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ޖެޭހނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް
ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށ އި އެ އިދ ރ އަށް ލިބޭފައިސ ގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

 އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ފޮނުވ ފައި ނުވެއެވެ.
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އޮފީހުގައި ބަހައްޓ   ، ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 6.16( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ގަވ އިދު ) ގެ)ށ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
 ވެ.ފައިސ ގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު ކޮންމެ ހަފްތ އަކު ތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވ ނެކަމަށެ

އިސ ގެ ތިޖޫރީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އެ އިދ ރ ގެ ބަހައްޓ  ފަމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް
ރިޕޯޓު ކޮންމެ ހަފްތ އަކު ތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އިސްވެ ބަޔ ން ކުރެވުނު 

 ގަވ އިދ އެއްގޮތަށް ފޮނުވ ފައި ނުުވއެވެ.

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ކޮންެމ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ(ގަިއ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 5.17ގެ ( R-20/2017ގަވ އިދު )ނަންބަރު  ގެ)ހ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
)ދިހައެްއ( ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ވޭތުވެދިޔަ މަހު ިލބުނު ފައިސ ގެ އަދަދ އި، ލަފ ުކރ   10މީލ ދީ މަހެއްގެ ސަރުކ ރު ބަންދު ނޫން 

  އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އ މްދަނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ސްޓޭްޓމަންޓް ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ނެތުން  ރެކޯޑެއް  ފަދަ  އެނގޭނެ  ތަފްސީލު  ކަންތައްތަކުގެ  ލިބޭ  ފައިސ   .3

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ ކޮްނމެ  1.10( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ގަވ އިދު ) ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
މިލަދުންމަުޑލު  ،ތަނެއްގައިވެސް އެތަނަކަށް ފައިސ  ލިބޭ ކަްނތައްތައް ތަފްސީލުކޮށް އެގޭނެ ފަދަ ރިކޯޑެއް އޮންަނންވ ޭނކަމަށެވެ. ނަމަވެސް

ސިލްގެ އިދ ރ އަށް ފައިސ  ލިބޭ ކަންަތއްތައް ތަފްސީލުކޮށް އެގޭނެ ފަަދ ރިކޯޑެއް އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުުނ އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ކައުން
ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ލިޔެ ބަލަހަްއޓ ފައި ނުވެއެވެ.

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ދައުލަަތށް  ،)ހ( ގައި ަބޔ ން ކޮށްފައިވ  ގޮތަށްވަނަ މ އްދ ގެ  5.04( ގެ R-20/2017 :ގަވ އިދު )ނަންބަރު ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
އެ  ދަފުތަރެއް ެބލެހެއްޓުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. އަދި މި ދަުފތަރުގައި ފައިސ  ލިބޭ ކަންތަްއތަކުގެ ތެެރއިން އެ އޮފީހަކަށް ލިބޭ ފައިސ ގެ

ގެ ތަފުސީލ އި ރިފަރެންސް ނަންބަރ އި ތ ރީޚު ގޮތު ފައިސ އެއް ނަގަން ހަމަޖެހުނު ޤ ނޫނު ނުވަަތ ގަވ އިދު ނުވަަތ ެއކަމެއް ހަމަޖެހުނު
  އެނގޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ެބލެހެއްުޓމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ފޮތުން ދައްކ  ބ ކީ އ އި ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމެންޓް ގަވ އިދުން ރިކޮންސައިލްކޮށްފައި ނުވުން  .4

)ހ(  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، މޯލްޑިވްސް މ އްދ ގެ  ވަނަ 1.12 ( ގ2009ެފެބްރުއަރީ  11ގަވ އިދު ) ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ ެއހެންވެސް ބޭންކަކަށް ފައިސ  ޖަމ ކޮށްފިނަމަ އެޖަމ ކުރި އޮފީހަުކން އެފައިސ ގެ ހިސ ބު ބަަލހަްއޓައި

ންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރު މިލަދު 2016 ،ނަމަވެސް ކުރަމުން ގެންދަންވ ނޭކަމަށެވެ. އެކައުންޓު ބ ކީ
ޓުން އިދ ރ އިން އެއިދ ރ ގެ އެއްވެސް ބޭންކު އެކައުންޓެއްގެ ބ ކީ ބަލަަހއްޓ ފައި ނުވެއެވެ. އެގޮތުން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ބޭންކް އެކައުން

ގައި އެވަނީއެވެ. 1ރީގައިވ  ތ ވަލް ދައްކ  ބ ކީ އ އި އޮފީހުގެ އެކައުންޓް ބ ކީއިން ދައްކ  ތަފ ތުވ  ެއކައުންޓްގެ ތަފްސީލު ތި
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: ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެކައުންޓުން ދައްކ  ބ ކީ އ އި އޮފީހުގެ ހިސ ބުން ދައްކ  ބ ކީ ތަފްސީލް 1ތ ވަލް 

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

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

ތައްޔ ުރ  ހިސ ބުތަކެއްކަން ދެނެގަތުމަްށޓަކައި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓް ހޯދައި ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓެއް
 ކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށް ދަންނަވަމެވެ. 

 މުދ  ގަންނަން އެދޭ ފޯމް ތަތްޔ ރުނުކޮށް ތަކެތިގަނެފައިވުން  .5

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ އެކިއެިކ  ،ެގ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮްށފައިވަނީ 1ެގ  IIވަނަ ބ ބުގެ  8ގަވ އިދުެގ  ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
ނެގުމަށް ނުވަތަ ހޯދުމަށް އެުދމުން މުދ  ޭބނުންވ  ވަަރށް ސްޮޓކުގައި ނެތިއްޖެ ިހނދެއްގައި ނުަވަތ  ސެކްޝަން ތަކުން ސްޓޮކުން ތަެކތި

މުދ  ގަންނަން އެދޭ ފޯމު ތައްޔ ރުކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ.  ،މުޅިން އ އެއްޗެއް ހޯދ ނަމަ

 އެދޭ ފޯމް ަތއްޔ ރުނުކޮށް ތަކެތިގަނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މުދ  ގަންަނން
 ގައި އެވަނީއެވެ. 2އެގޮތުން މުދ  ގަންނަން އެދޭ ފޯުމ ތައްޔ ރުނުކޮށް ހަރަދުކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ތ ވަލް 

ތަފްސީލް  : މުދ  ގަންނަން އެދޭ ފޯމު ތަތްޔ ރުނުކޮށް ހަރަދުކޮށްފައިވ  ތަކެތީގ2ެތ ވަލް 

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވައުޗަރ   ،ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 2ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގެ  6.07( ގެ R-20/2017ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު ގަވ އިދު )ނަންބަރު 
ގެ )ނ( ގޮތުގެ ަމިތން،  11.17އަދި، ިމ ގަވ އިދުެގ  އެއްކޮށް މުދ  ގަންަނން އެދޭ ޯފމު ތައްޔ ރުކޮށް ފައިލްކުރުމަށް ަދންނަވަމެވެ.

ރިހަމަ ސްޓޮކްގައި އ ންމުކޮށް ހުންނަ ތަކެތި އެކަށީގެންވ ވަރަކަށް މަދުވުމުން އަލުން ހޯދުމަށް އެދެންވ ނީ "މުދ  ގަންނަން އެދޭ ފޯމް" ފު
 ކޮށްގެންނެވެ.

ތަފ ތު   އޮފީހުގެ ހިސ ބުން ދައްކ  ބ ކީ 
 )ރުފިޔ (

އެކައުންޓުން ދައްކ  ބ ކީ 
 )ރުފިޔ (

އެކައުންޓުން 
# 

2ހަރަދު އެކައުންޓް  144,320.27 149,440.27 5,120.00  1 

އަދަދު  ތަފްސީލް  ޕީވީ ނަމްބަރ އެކައުންޓް  ތ ރިހް  # 
2016/06 ފޮޅ  ސ ފުކުރ  ސ މ ނު  1,000.00 އ.ކ 1ހަރަދު   05-04-2016 1 
2016/06 ސްޕެއ  ޕ ޓްސް ައދި އިލެކްޓްރިކް ަސމ ނު 753.00 އ.ކ 1ހަރަދު   05-04-2016 2

2016/010 ކ ޓްރިޖް  3,130.00 އ.ކ 1ހަރަދު   27-05-2016 3 
ޕްރިންޓް މެިށން ހަރުުކރުމަށް ފިންގަ  5,542.00  2016/013 އ.ކ 1ހަރަދު   29-06-2016 4

2016/013 ސީސީީޓވީ ހަރުކުުރމަށް  30,568.89 އ.ކ 1ހަރަދު   29-06-2016 5 
2016/021 އޮފިސް ލިޔެކިޔުުމގެ ބޭުނންވ  ތަކެތި  3,500.00 އ.ކ 1ހަރަދު   02-11-2016 6
ތަކެތި އޮފިސް ލިޔެކިޔުުމގެ ބޭުނންވ   2,345.00  2016/021 އ.ކ 1ހަރަދު   05-12-2016 7

 ޖުމްލަ  46,838.89

http://www.audit.gov.mv/
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9 ގެ  12 ސަފުހާ   

 އަންދ ސީ ހިސ ބުބަލ  ކޮމިޓީން ނުބަލ  މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރެވިފައިވުން  .6

ވަނަ މ އްދ ގެ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ތަކެތި ގަތުމ އި ޙިދުމަތް  8.20( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު ގަވ އިދު )
ނޑައަޅަންވ ނީ އަންދ ސީ ހިސ ބުބަލ  ކޮމިޓީން ަބލ އިރު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިހޯދުމަށް، މަސައްކަތ  ހަވ ލުވ ނެ ފަރ ތްކަމުގަ ންޓް ލިުބނު އި ކަ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ސީސީޓީވީ ގަތުމ އި ހަރުކުރުމަށް ވަކި  ،ނަމަވެސް ފަރ ތަށް ކަމަށެވެ.
ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ އަންދ ސީ ހިސ ުބަބލ   ސަތޭކަ ަފސްދޮޅަސް ނުވައެއް( ރުފިޔ  )ތިރީސް ހ ސް ފަސް -/30,569ފަރ ތަކ އި ހަވ ލުކޮށް 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅ ، އެ ކޮމިޓީން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރ ތް ކަމަށް ނިންމައިގެންކަން ލިެޔކިޔުމުން އެނގެންނެތެވެ.

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ަދއުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ނިޒ މެއްެގ  ،ވަނަ މ އްދ ގައި 10.01( ގެ R-20/2017އިދު )ނަްނބަރު )ހ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ަގވ  
ހ މަކަންބޮޑު ޒިންމ ދ ރު ގޮތެއްަގއި  ،މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި ،ޚިދުމަތް ހޯދުމ އި ،ދައުލަތުގެ ަތންތަނަްށ ތަކެތި ގަތުމ އި ،ބޭނުމަކީ

ވަޒަންކޮށްެގން ތެދުެވރިކަމ އި އަމ ނ ތްތެރިކަމ އެކު ވ ދަވެރި މ ޙައުލެއްގައި ކަންތައްތަްއ ހުރިހ  ފަރ ތެއްގެ މަޞްލަޙަތަްށ ބަލައި 
ތަންފީޒުކުރުން ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްަފއިވ ތީ އެ މަގްޞަދު ހ ސިލްވ ނެ ގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް ދަންނަވަެމވެ.

 1ގެ  2ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( އ އި ގުޅޭ ޖަދުވަލު  10.24( ގެ R-20/2017)ށ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )ނަންބަރު 
ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ގޮތަށް އެކި ފަރ ތްތަކުން ކޯޭޓޝަން ހޯދައިގެން ތަކެތި ގަނެޭވީނ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުވޭނީ 

ދިވެހި ރުފިޔ އަށް ވުރެ އިތުރުނުވ ނަމަ ކަމަށް  )ތިރީސްފަސްހ ސް( -/35,000ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދޭނީ، އެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އަގު 
 ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ އެފަދައިން އަަމލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 .ސޮއިކޮށްފައިނުވުން  ރިޕޯޓުގައި  ހަފްތ   ތިޖޫރީގެ  .7

ތިޖޫރީގެ ހަފްތ   ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވަނީ 6.16( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ގަވ އިދު ) ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
 ،ތިޖޫރީ އ އި ހަވ ލްވެ ހުންނަ މުވައްޒަފ އި ،ހިސ ބު ތައްޔ ރުކޮށް ރިޕޯޓްގައި އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔަކު ސޮއި ކޮށްފައި އޮތުމުގެ އިތުރުން

އި ކޮށްފަިއ ސޮރިޕޯޓްގައިވ  އަދަދަށް ފައިސ  އ އި ފައިސ އ  އެއްފަދަ ތަކެތި ތިޫޖރީގައި ހުރިކަމަށް  ،ތިޖޫރީ ޗެކް ކުރި މުވައްޒަފު
 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫަމރ  ކައުންސިލްގެ ތިޖުރީގައި ހުރި ފައިސ ގެ ހަފްތ ގެ ރިޕޯޓް  ،ނަމަވެސް އޮންނަންވ ނެއެވެ.

އި ރިޕޯްޓގައިވ  އަދަދަށް ފައިސ  އ އި ފައިސ އ  އެއްފަދަ ތަކެތި ތިޖޫރީގަ ،ބެލެހެއްޓިފައިަވނީ މިގަވ އިދ  އެްއގޮތަކަށް ނޫނެވެ. މިޮގތުން
ތިޖޫރީ ޗެކް ކުރި މުވައްޒަފު ސޮއިކޮށްފައި ނުވ ކަމ އި، އަދި އޮފީހުގެ  ،ތިޖޫރީ އ އި ހަވ ލްވެ ހުންނަ މުވައްޒަފ އި ،ހުރިކަމަށް

އިސްވެރިއަކުވެސް ސޮއިކޮށްފައި ނުވެއެވެ. 

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ނަމޫނ އ އި އެއް  6.22( ގެ R-20/2017 :ގަވ އިދު )ނަންބަރ ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
ފީހުގެ ގޮތަށް، ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިމ އްދ ގެ )ބ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް، ތިޖޫރީގެ ރިޕޯޓުގައި އޮ

ފައިސ ގެ އަދަދު ބަލައި ޗެކުކުރި މުވައްޒަފު، އެ ރިޕޯޓުގައިވ   ،ފ އިތިޖޫރީއ އި ހަވ ލުވެހުރި މުވައްޒަ ،ފައިސ އ ބެހޭ އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް
 އަދަދަށް ފައިސ  އ އި ފައިސ އ  އެއްފަދަ ތަކެތި ތިޖޫރީގައި ހުރިކަމަށް ސޮއި ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 ނުވުން  ޖަމ ކުރެވިފައި  އެކައުންޓަށް  ބޭންކު  ގަވ އިދުން  ފައިސ   ލިބޭ  .8

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ ތަންތަަނށް ލިބޭ ފައިސ އެއް  1.01( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11އިދު )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ 
ނަޑއެޅިފައިވ  އެކައުންޓަކަށް ޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.  އެފައިސ  ލިބޭދުވަހު ނޫނީ ޖެހިެގންއަންނަދުވަހު ޖަމ ކުރަން ކަ

އިސްވެ ދެންނެުވނު  ،ންސިލްގެ އިދ ރ އިން އ މްދަނީ ގޮތުގައި ބަލައިަގންނަ ފައިސ މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުރީ ނޫމަރ  ކައު ،ނަމަވެސް
ތުްނ އުސޫލ އި އެއްގޮތަށް، ގަވ އިދުން ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް ިގނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ތިޖޫީރގައި ބަހައްޓ ފައިވެއެވެ. މިގޮ

)ފަސްދޮޅަސް ތިން ހ ސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދޭއް( ރުފިޔ ،  63,962އޮޑިޓްގައި ބެލުނު ރަސީދު ތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 
 ގަވ އިދުން ޖަމ ކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ދިންގޮތް  ލަފ   އިޞްލ ހުކުރަން 

)ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް، ދައުލަތުެގ  ވަނަ މ އްދ ގެ  5.15( ގެ R-20/2017ގަވ އިދު )ނަންބަރު  ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
ތަކަށް ލިބޭ ފައިސ  ޖަމ ކުރެވޭހ  ވަގުތު އޮއްވައި ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ފައިސ އެއް ލިބޭ ދުވަހު އެ ފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އޮފީސް

 އެކައުންޓަކަށް ޖަމ ކުރުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. 

  ނުވުން  ބަލަހައްޓ ފައި  ހަރުމުދ   ވ ގޮތަށް  ގަވ އިދުގައި  މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  .9

ދައުލަތުގެ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވަނީ 7.01( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )ދައުލަތުގެ 
މުދަލުެގ ތަންތަަނށް ގަންނަ ނުވަތަ ހަދިޔ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހ  މުދަލުގެ ަދފްތަރެއް ލިޔެ ބަލަހައްަޓން ވ ނެަކމަށެވެ. އަދި ދަފްތަރުގައި 

،މުދަލުގެ ޙ ލަުތ( ،މިން ނުވަތަ ބަރުދަން ،ސީރިއަލް ނަންބަރު ،ޮމޑެލް ،ދަލުގެ ފުރިހަމަ ނަމ އި ތަފްސީލް )ބްރޭންޑްމު ،ކޯޑު ނަންބަރު

(ށ)އަގު އަދި އިތުރު މަޢުލޫމ ތު )ފަހުން އަންނަ ބަދަލު( ހިމަނަންވ ނޭަކމަށެވެ. އަދި މި މ އްދ ގެ ގެ  ،ލިބުނު ތ ރީޚް ،މުދ  ހުރިތަން
ހަރުމުދަލުެގ ކޯޑު ނަންބަރު ބަޔ ންކުރެވިފައިވ  ގޮތަށް ބެލެހެްއޓިފައި ހުންަންނ  ވަނީ، ހަރުުމދަލުގެ ދަފްތަރުގައިގައި ބަޔ ންކޮށްފައި

ގެ )ހ( އ އި )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިަވީނ،  7.11( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ޖެހޭނެކަމަށެވެ. ދައުލަތުގެ މ ލިްއޔަތު ގަވ އިދު )
 ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސ ބު އެކިބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނި އިތުރު އެނގޭނޭ ގޮތަްށ ދައުލަތުގެ ތަންތަނުގައި ހުްނނަ
ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވ ނެކަަމށެވެ.

 ކައުންސިލްގެ ބައެްއ ހަރުމުދަލުގެ ކޯޑު ނަްނބަރު ަޖހ ފައިނުވެއެވެ. އަދި ހަރުމުދަލުގެ ނޫމަރ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުރީ  ،ނަމަވެސް
ހަރުމުދަލުގެ ކޯޑު ނަންބަރު މިގަވ އިދ އި އެއްގޮަތށް ބެލެހެްއޓިފައި ނުވެއެވެ. މިޮގތުން ހަރުމުދ  ެބލެހެއްޓުމުގައި ުހރި  ރަޖިސްޓްރީގައި

 .ގައި އެވަނީއެވެ 3މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ތ ވަލު 
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ހަރުމުދަލުގެ ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް : 3ތ ވަލް 

ރިމ ރކްސް  ހުރިތަން  ތަފްސީލު 
އިންވެންޓްރީ 

ނަމްބަރ
ނެތުމ އި ހަރުމުދ   ހަރުމުދަލުގެ ކޯޑް ނަންބަރު

 ބޭނުންކުރެވޭ ހ ލަތެއްގައި ނެތުން.
 CPU (Acer Aspire M1935) EQU-30 1 ކައުންސިލް އޮފީސް 

ނެތުން  ހަރުމުދަލުގެ ކޯޑް ނަންބަރު ކެމެރ    ކައުންސިލް އޮފީސް   (Sony DSC W350) EQU-32 2 
ނެތުމ އި ހަރުމުދ   ހަރުމުދަލުގެ ކޯޑް ނަންބަރު

 ބޭނުންކުރެވޭ ހ ލަތެއްގައި ނެތުން.
(HP scan jet 2410) ކައުންސިލް އޮފީސް  ސްކޭނަރު  EQU-36 3 

ނެތުން  ހަރުމުދަލުގެ ކޯޑް ނަންބަރު  FUR-21 4 އެގްޒެކެޓިވް ޗެއަރ އެޑްމިން އޮފީސް 
ނީލަން ކިޔ ފައިވ  މުދ   ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީން 

 އުނިކޮށްފައިނުވުން.
 ކައުންސިލް އޮފީސް 

 (Phillips 
29pt4873/69r)  ީޓީވ 

MEC-9 5 

އިޞްލ ޙްކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ، ހަރުމުދަުލގެ  11.03( ގެ R-20/2017)ހ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )ނަންބަރު 
 އ އި އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ކޯޑު ނަންބަރު ބެލެހެއްޓުަމށް ދަްނނަވަމެވެ. MG/PR01)ދަފްތަރުގެ ނަމޫނ  )

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވ ގޮތަށް  1ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( ގެ  11.03( ގެ R-20/2017)ށ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )ނަންބަރު 
ޖެހުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މުދަލަށް ފަހުން އަންނަ ބަދަލު ލިޔެ ބަލަހަށްޓަމުން ގެންދިއުމަށް އިންވެންޓްރީ ކޯޑު ނަންބަރ މުދަލުގައި 

 ދަންނަވަމެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި އ ންމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުން ބ އްވ ފައިނުވުން  .10

ވަނަ މ އްދ ގައި  110ގެ (ރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އި) 2010/7 :ޤ ނޫނު ނަްނބަރ
އަހަރެއްގެ  ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ިދނުމަށްޓަކައި ރައްިޔތުންނަށް އ ންމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފަިއވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ 

ދި ފެބްރުއަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ އިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އ އި އަ ،ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބ އްވަންވ ނޭކަމަށ އި
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 ހުރި ކަމަށ އި އަދި އެކިއެކި ކަންކަމ އި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔ ލު ހޯދ ފައިނުވެއެވެ.

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް،  110ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު ގެ 
ރީ ައދި ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުަމށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އ ންމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެްއ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަ
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