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ުވަނަުއަހަރެުގ2016ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުހިތ ދޫުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީު
ުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްު

އިދ ރ ގެުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫުކައުންސިލްގެުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ު، ދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްު

ުުހ.ުތަޢ ރަފުު

)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(ގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގ4/2007ުެ މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
އެުު،އެއްގޮތަށްބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ ުުމ ލީުއަހަރުގެުނުއަށްުނިމ2016ުުުޑިސެންބަރ31ުުު

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުު ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ގެުތެރޭގައިތޯުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުހ ސިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ
ޤ ނޫނުުު،ބެލެހެއްޓުމުގައިކަންުހިންގ ުމ ލީުއަދިުއެހެނިހެންުކަންުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކުގެއ އި،ު
)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރ7/2010ުުީދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި،ުޤ ނޫނުުނަންބަރުުު،)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އ3/2006ުިުނަންބަރު

އަދިވެސްުކައުންސިލްގެުމ ލިުކަންކަމ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ  އ އުި، އިުގަވ އިދުތަކަށްުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނުު(
ންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙުުކުރަު،ޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމ އި

ު ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލ ޙީ ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުކަންކަން 2006/3ުުއެ ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ހ(ުއ އިު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެ މ އްދ ގެ
ު ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުހިތ ދޫުއެއްގޮތް ުދެކުނުބުރީ ުއިދ ރ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުުގެކައުންސިލްގެ ުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ ުވެރިޔ އަށް ދިވެހިރ އްޖޭގެުު،ޒިންމ ދ ރު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުުވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިުވ ގޮތުގެުމަތިންުއެުކަންކަންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އ213ުިޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެު
ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުު ހުށަހެޅުމެވެ.ުމިުރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްު

ގުޅޭުނޯޓުތައ2016ުުްުޑިސެންބަރ31ުުކައުންސިލްގެުުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫ އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުއެުބަޔ ންތަކު 
ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ގ35ުުެ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ3/2006ުުެތައްޔ ރުކޮށް،ުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު

ރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުނަމަވެސް،ުމ ލީުބަޔ ންތައްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުމުން،ުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުޒިންމ ދ ރުުވެ
ކޮމްޕްލަޔަންސްުުކުރުމުގެުގޮތުންުކުރެވޭުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުއޮޑިޓްުވަނީުކުރެވޭގޮތްުނުވެފައެވެ.ުއެހެންކަމުން،ުމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވ ނީު

ުއެވެ.ުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގަ

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުއިދ ރ ގެުރިޕޯޓުގައި ުކައުންސިލްގެ ުހިތ ދޫ ުދެކުނުބުރީ ުމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުުމ ޅޮސްމަޑުލު އިސްވެރިންނ 
ުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުރުސަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު މިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި، ފ ހަގަކޮށް

ުންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުށ.ުމ ލީުޒިު

ކައުންސިލްގެުު،ވަނަުމ އްދ ގައ88ުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ގ7/2010ުުެޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ބެލެހެއްޓުމުމުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮތް ބަލަހައްޓަންވ ނީުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސު  އ އިުމުދު  ގޮތުގެުމަތިންުއިދ ރ އަށްުލިބޭުފައިސު  ވު 
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ުުުުު  

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއިންުބ ރުުލިބިގެންުމިނިސްޓްރ3/2006ުީކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން،ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ގޮތުގެުމަތިނުް، ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތްވު  ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫުޓެރެޜަރީންުޝ އިޢުުކޮށްފައިވު 

ުގެުސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުންސިލްުޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންު،ބެލެހެއްޓުމ އި، މ ލީުކަންތައްތައްުހިންގުމ އި
ުހުދޫދުު ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައި ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައި ުޙ ސިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުތެރޭގައިުއިދ ރ ގެ ގެ

ކައުންސިލްގެުހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ އިުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބަލަހައްޓ ،ުއެުހިސ ބުތަކ ުއެއްގޮތަށްުއަހަރީުމ ލީުު،ޚަރަދުކުރުމ އި
މ އްދ ގެުވަނ46ުުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ3/2006ުުެބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރުު

ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫުދަށުންު ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުކަ

 ނ.ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުުހިތ ދޫުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރ2016ުީއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ނޑައެޅިފައިވު  ބަޖެޓުގައިުކަ ގޮތަށުް، އެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުހ ސިލްވު  އެއްގޮތަށުް، ކަންތައްތަކަށް،ުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓު 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯު ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު ބަޔ ންކުރުމ ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވު  އުި،
އ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)3/2006ުޤ ނޫނުުނަންބަރުުބެލެހެއްޓުމުގައި،ުުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(

ދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ އި،ުއަދިވެސްުކައުންސިލްުުއިދ ރީު)ދިވެހިރ އްޖޭގ7/2010ުެގަވ އިދ އި،ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ު ުގަވ އިދުތަކަށް ުޤ ނޫނުތަކ އި ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ުއިޞްލ ޙުުޢައިދ ރ ގެ ުކުރުމ އި، ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު މަލުކުރެވިފައިވ 

ދިނުމ އެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ުކުރަންޖެހޭކަމަ ުށްުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފު 

ުފ ސް ުކައުންސިލުން ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުން ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުމަޤުޞަދުތައްުުކޮށްދެއްވިމި ބަޖެޓުގެ
ކުގެުތެރޭގައިުސިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭނުންވ ުހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަހ 

ގަވ އިދުތަކ އިުުނުތަކ އިުއެހެނިހެންުޤ ނޫކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅުންހުރިު، ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ު،ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި
ުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުސަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުނ2016ުުްކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫުމިގޮތުންު
ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަ ރަދުކުރުމަށްުފ ސްކުރިުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށް،ުއެުިއދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުހ ސިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައި ރިުއެހެނިހެންުކަންކަްނުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ ުގުޅުންހުު،ތޯުއ އިކަ
އިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި،ުއަދިވެސްުކައުންސިލްބެލެހެއްޓުމުގައި،ުުހިންގ 

ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުއަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދުތަކަށް ުޤ ނޫނުތަކ އި ުއެހެނިހެން ުހެކިުގުޅޭ ުއެކަށީގެންވ  ުމިންވަރަށް ުބޭނުންވ  ުކުރުމަށް
ު.ހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުގަވ އިދަުރ.ުޤ ނޫނ އިު ުށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

1) ު ުނަންބަރު 2006/3ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ 35ުު)ދައުލަތުގެ ުމަތިން ުގޮތުގެ ު)ހ(ުގައިވ  ުމ އްދ ގެ ުދެކުނުބުރީުވަނަ މ ޅޮސްމަޑުލު
ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއެުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިގެން،ުއަހަރ2016ުުީކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުުހިތ ދޫު

ުތައްޔ ރުކޮށް ުރިޕޯޓެއް ުހުށަހަޅ ފައި ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށް ުކުރުމަށްޓަކައި ުއޮޑިޓް ުމުއްދަތުގައި، ުބުނ  ުމ އްދ ގައި ުކައުންސިލްގެުނުވު،ުއެ މުން،
 އިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުއޮޑިޓެއްކުރެވެންނެތުން.

ލިބޭުުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫު (2 ގޭނެުރެކޯޑެއް،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުނއެުލުކޮށްސީުކަންތައްތައްުތަފް ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުފައިސު 
 ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވ ގޮތަށްުލިޔެުބަހައްޓ ފައިުނުވުން.1.10ުު(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުުީ)ުގަވ އިދު
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ު3 ގ9ުުެސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު   

 ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު
ުުުުު  

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

3)ު ުމ ލިއްޔަތުގެ 11ުު)ުގަވ އިދުުދައުލަތުގެ ުޚަރަދުތައ8ުުްު(ގ2009ުެފެބުރުވަރީ ުއެއްގޮތަށް ުނިޒ މ އި ުވައުޗަރު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުބ ބުގައި ވަނަ
ުނުގެންދިއު ުއެގޮތުން،ކުރަމުން ުނުވުމ އިުުން. ުބޭނުންކޮށްފައި ުވައުޗަރު ުޚަރަދުކުރުމުގެ ުފައިސ  ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުބައިގައި ުއެއްވަނަ ުބ ބުގެ މި

ނުވުން.ުވައުޗަރުުރަޖިސްޓްރީއ އިުޗެކްުރަޖިސްޓްރީުހަދ ފައިު

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުމުދަލަށްުއޯޑަރކުރު 8.10ުު(ގ2009ެފެބްރުވަރ11ުުީުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ދައުލަތުގެ(4
ުތައްޔ ރުނުކޮށް ު، ފޯމް ުޖުމުލަ ުހޯދުމަށް، ުތަކެތި ުރުފިޔ ުު-/88,258ޚިދުމަތ އި ުއަށެއް( ުފަންސ ސް ުދުއިސައްތަ ުހ ސް ުއަށް ު)އަށްޑިހަ

ތަކެތިކަމ އި،ުއެުތަކެތިުގަނެފައިވަނީުއިސްވެރިއެއްގެުހުއްދައިގެުދަށުންކަންުޚަރަދުކޮށްފައިވު މުން،ުގަނެފައިވ ތަކެއްޗަކީުކައުންސިލަށްުބޭނުންވު 
.ުއެނގެންނެތުން

އިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތު ވަނަުމ އްދ ގ8.14ުަވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުއަދ8.09ުުި(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުުީ)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު(5
ުޚި ުތިން ުއަގުލ ފަށް ުތަުު،ުނުހޯދައިފަރ ތުން ުހޯދުމަށްކެޚިދުމަތ އި ުު،ތި ުނުވައެއް(ު-/44,079ޖުމުލަ ުހަތްދިހަ ުހަތަރުހ ސް ރުފިޔު  )ސ ޅީސް

އަގުގައިކަންުކަށަވަރުކުރެވެންނެތުންުުންމުޚަރަދުކޮށްފައިވު .ުމިތަކެތިުހޯދ ފައިވަނީުވ ދަވެރިުއަދިުއެކަށީގެންވު 

ުމ ލިއްޔަތުދަ(6 ު)ުގެުއުލަތުގެ 11ުުގަވ އިދު 2009ުފެބްރުއަރީ ުޚިލ ފަށ8.15ުުް(ގެ ުގޮތ  ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ އ ންމުކޮށްުުވަނަ
ރުފިޔު  ސަތޭކަުނުވަ )ތިރީސްުފަސްުހ ސްުއެއްު-/35,197 ޢިއުލ ންުކުރުމަކ ނުލައި ުުންުމުހޯދ ފައިވުުއެއަރުކޯނ3ުްޚަރަދުކޮށްގެންުދިހަުހަތެއްު(

.މިތަކެތިުހޯދ ފައިވަނީުވ ދަވެރިުއަދިުދެފުށްފެންނަުގޮތެއްގެމަތީންކަންުކަށަވަރުކުރެވެންނެތުންު

ޚަރަދުުރިޕޯޓްުއ އިުވަނ4.09ުުަ(ގ2009ުެފެބްރުއަރ11ުުީދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުގަވ އިދުު)(7 ވަނަުމ އްދ ގައ2.04ުުިމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ދަނީގެުގޮތުގައިުލިބިފައިވ ުފައިސ ގެުތަފުސީލ އިުކޮށްފައިވު މުން،ުކައުންސިލަށްުއ މްނުވުުފައިބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއ މްދަނީުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކޮށްު

ޚަރަދުތަކުގެުތަފުސީލުުއެނގެންނެތުން.

ުލ މަރުުދިވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ުުނަންބަރު:ުޤ ނޫނު(8 ުދ އިރ ތައް ުޤ ނޫނު(ގެުއިދ ރީ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުމ އްދ 105ުުުކަޒީ ގައިުވަނަ
ުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުޚަރަދުތަކ އިުލިބޭުއ މްދަނީގެުއަހަރީުރިޕޯޓްުުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫުކައުންސިލްގެު، ުގޮތަށްބަޔ ންކޮށްފައިވ ު

ފޮނުވ ފައިުނުވުން.ުުށްުކައުންސިލަުއަތޮޅު

ުލ މަރުުދިވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ުުނަންބަރު:ުޤ ނޫނު(9 ުދ އިރ ތައް ުޤ ނޫނު(ގެުއިދ ރީ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުމ އްދ ގައ108ުުިުކަޒީ ވަނަ
ވަނަުއަހަރ2016ުުުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫުކައުންސިލުންުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށް

ވަނަުއަހަރުގ2016ުުެު،ވަނަުއަހަރުުކައުންސިލުންުހިންގިުހަރަކ ތްތަކުގެުތަފްޞީލުުރިޕޯޓ އ2015ުިު،ހުށަހަޅަންޖެހޭުލިޔުންތަކުގެުތެރެއިން
ުރިޕޯޓ އި ުތަފްޞީލް ުހަރަކ ތްތަކުގެ ުހިންގި ުކައުންސިލުން ުމަސްދުވަހު ުހަ ުނ2016ުިު،ފުރަތަމަ ުމަހުގެ ުޖުލައި ުއަހަރުގެ ުރަށުުވަނަ ޔަލަށް

.ކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުުތ ވަލ އިުބަޖެޓްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންު،ތަރައްޤީގެުޕްލޭނަށްުބިނ ކޮށް

10)ު ުނަންބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމ އްދ ގައ124ުުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނަ
ށްުއިންތިޚ ބުވެފައިވ ުއެއްވެސްުމެމްބަރަކުުއެުމެންބަރެއްގެުއަކައުންސިލުގެުއިދ ރ ުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫބަޔ ންކޮށްފައިވ ުފަދައިން،ު
އިދ ރ އަށްުޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީުއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުުކައުންސިލްގެުފައިސ އ އިުވިޔަފ ރީގެުމަ

ގެުމަޞްލަޙަތު މަޤ މުއަދ ކުރުމުގައިުއެުުގެުމަސްއޫލިއްޔަތުމަޤ މުުުންގެކައުންސިލްގެުމެންބަރުުންމުހުށަހަޅ ފައިވ ކަންުލިޔެކިޔުމުންުފެންނަންުނެތު
ވިޔަފ ރީގެުމުޢ މަލ ތެއްުނުވަތަުމަސައްކަތެއްުކޮށްފައިނުވ ކަންުލިޔެކިއުމުންުއެނގެންނެތުންފު .ށޫއަރު 

ު
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ު4 ގ9ުުެސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު   

 ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު
ުުުުު  

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުޢަުބ.ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްު ުމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ު ުގަވ އިދަށް ުޢަ)ހ(ުުޤ ނޫނ އި ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުއަސ ސްގެުމަލުކުރެވިފައިވ  ު)1)ުނަންބަރުުުބިނ ކުރެވުނު ުބަޔ ންކޮށްފައިވު 7(ުއިން (ުއަށް
ނޑުގޮތެއްގައި، ،ކަންކަންފިޔަވައި އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގ2016ުުެޑިސެންބަރ31ުުުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގެު މައިގަ

އެއްގޮތަށް،ުއެުކައުންސިލުގެުފ ސްކުރިޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންު ގޮތަށްުބަޖެޓު  އެުބަޖެޓުގައިުު،މަޤުޞަދުތައްުހ ސިލްވު 
ުކަންތައްތަކަށް ނޑައެޅިފައިވ  ުމިންވަރަށްުު،ކަ ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުނަންބަރުު،ބަޖެޓުގައި ުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު)3/2006ު: ުމ ލިއްޔަތުގެ އ އިުު(ދައުލަތުގެ
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުއިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ  އެއްގޮތަށްކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ތަކ ކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމު  ުއިުގަވ އިދުތަކު 

ުއަސ ސްގެުޤ ނޫނ އި)ށ(ު ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ު)8)ުނަންބަރުުގަވ އިދަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވު 10(ުއިން (ުއަށް
ނޑުގޮތެއްގައި،ު، ވައިކަންކަންފިޔަު އެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަން،ުހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫުމައިގަ

ގުޅުންހުރިުއިުކައުންސިލްގެުމ ލީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އ އިުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(3/2006ުު:ޤ ނޫނުުނަންބަރުުުވަނީ ކަންކަމު 
އެއްގޮތަށްކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ތަކ އެހެނިހެންުޤ ނޫނު ުއިުގަވ އިދުތަކު 

ުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުޞްލ ޙުޅ.ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިު

ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންު.1

ު ުޤ ނޫނު 2006/3ުުނަންބަރު ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ35ުީ)ދައުލަތުގެ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުކޮންމެުު،ވަނަ ދައުލަތުގެ
ތިންުމަސްުދުވަހުގެުތެރޭގައި،ުއެުމ އް ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ،ުކޮންމެުމ ލީުއަހަރެއްުނިމޭތު  ދ ގައިުއޮފީހެއްގައި،ުމިުޤ ނޫނުގެުދަށުންުކަނޑައަޅު 

މ ލީުހިސ ބުތަކ އިބަޔ ންކު އެުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިގެން،ުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހެޅުމަށެވެ.ުުރު 
ުޖެނެރަލަ ުއޮޑިޓަރ ުތައްޔ ރުކޮށް ުރިޕޯޓް ުމި ުކައުންސިލުތަކުން ުސިޓީ ުއަދި ުކައުންސިލުތަކުންނ އި ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުރަށު ށްުއަދި

(ގެުއެނެކްސD2/CIR/2016/9ުް-13ހުށަހަޅ ނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރު)ނަންބަރު:ު
ނަމޫނ ުއ އިުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.1ު ުގައިވު 

އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުހިސ ބުތަކ އ2016ުުިރުުޑިސެންބ31ުަނަމަވެސް،ުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު
އޮޑިޓް މުއްދަތުގައުި، އެުމ އްދ ގައިުބުނު  އަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކޮށުް، ކުރުމަށްޓަކައިުުއެުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިގެނުް،

ނެތްކަންުުއޮޑިޓެއްކުރެވެންުބަޔ ންތަކުގެުމ ލީުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެކަމުން،ުއެހެންުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.
ުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

މިނިސްޓިރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަ އަހަރީުރިޕޯޓ އިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައުް، ރކިއުލަރުކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްގުެ،
:ުގައިވ ުނަމޫނ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުފަހު،ުޤ ނޫނުުނަންބަރ1ުުު(ގެުއެނެކްސD2/CIR/2016/9ުް-13)ނަންބަރު:ު

ކައުންސިލްގެު، ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކުރ ުގޮތަށް،ުމިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައ35ުް)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެ
 އޮޑިޓަރުޖެނަރަލަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު،އަހަރީުރިޕޯޓ އެކު،ުކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތ ުތިންުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައި

ު

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


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

ު5 ގ9ުުެސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު   

 ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު
ުުުުު  

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުއ މްދަނީުލިބޭުކަންތައްތަކުގެުރަޖިސްޓްރީއެއްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު.2

ު ުމ ލިއްޔަތުގެ 11ުު)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެ 2009ުފެބުރުވަރީ ުކޮންމ1.10ުުެ(ގެ ުދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ލިބޭުކަންތަ ލުކޮށްުއެނގޭނެުފަދަުރިކޯޑެއްުއޮންނަންވ ނެުކަމުގައެވެ.ުއަދިުމިުމ އްދ ގެު)ށ(ުސީއްތައްުތަފުތަނެއްގައިވެސްުއެުތަނަކަށްުފައިސު 

ުޓްރެޜަރީއަށްު ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުމަޢުލޫމ ތުތައް ުހުންނަ ުރަޖިސްޓްރީގައި ުބުނެވިދިޔަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ގައި
ންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުލިޔ އިރުުއެފައިސ އެއްުނަގަންުހަމަޖެހުނުުޤ ނޫނުުނުވަތަުފޮނުވަންވ ނެކަމަށެވެ.ުމިގޮތުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭ

އަންނަުުއެކަމެއްުހަމަޖެހުނުުގޮތުގެުތަފުސީލ އިުރިފަރެންސްުނަންބަރ އިުތ ރީޚުުއެގެންުއޮންނަންވ ނެއެވެ.ުއަދިުހަމަުއެފަދައިންުއެކަންކަމަށްު
ުސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީުއަށްުއަންގަމުންުގެންދަންވ ނެުކަމަށްވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުބަދަލުތައްުގަވ އިދުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭން

ު ުލިބޭ ުފައިސ  ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުހިތ ދޫ ުދެކުނުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުތަފްނަމަވެސް، ުރެކޯޑެއްސީކަންތައްތައް ުއެނގޭނެ ލިޔެުުލުކޮށް
ުބަހައްޓ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުކުު ުރަންުލަފު 

ު ުމ ލިއްޔަތުގެ R20ު-2017)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެ ުކަންތައްތަކުގ5.04ުުެ(ގެ ުލިބޭ ުފައިސ  ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުދަފުތަރެއްުލިޔެުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ޚަރަދުކުރުމުގެު.3 ުުކަންތައްތައްުނުގެންދިޔުންުވައުޗަރުުނިޒ މުންުފައިސު 

ޚަރަދުކުރުމުގެުކަންތައްތައްުވައުޗަރުުނިޒ މުންުގެންދ ނ8ުުެ(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުުީ)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު ވަނަުބ ބުގައިުފައިސު 
އުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުޚަރަދުތައްކުރުމަށްުކަު،ުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫުލުކޮށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއެހެންނަމަވެސްސީގޮތްުވަރަށްުތަފު
ނުގެންދ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުމިގޮތުންުުކުރުމުގެުކަންތައްތައްގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުވައުޗަރުުނިޒ މ އިުއެއްގޮތަށްުޚަރަދުގަވ އިދުުމިުދެންނެވުނުު

ުބޭ ުވައުޗަރު ުޚަރަދުކުރުމުގެ ުފައިސ  ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުބައިގައި ުއެއްވަނަ ުބ ބުގެ ުޗެކްުމި ުރަޖިސްޓްރީއ އި ުވައުޗަރު ުނުވުމ އި ނުންކޮށްފައި
ުރަޖިސްޓްރީުހަދ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުބ ބުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުފައިސ ުޚަރަދުކުރުމުގެުކަންތައްތައްުވައުޗަރ6ުުުު(ގR20ުެ-2017)ުގަވ އިދުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުވައުޗަރުުރަޖިސްޓްރީއ އ3ުުިއަދ2ުުިނިޒ މ އިުއެއްގޮތަށްުރ ވައިުހިންގުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުއެުބ ބުގެު

ވަނަުމ އްދ އ އިުއެއްގޮތައްުލިޔުންތައ6.07ުުްމިބ ބުގެުުމުގައިުޕޭމަންޓްުވައުޗަރުުހަދައިުޚަރަދުކުރުޗެކްުރަޖިސްޓްރީުތައްޔ ރުކުރުމ އިުފައިސ 
ުފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯުބަލައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށްުލިޔުންތައްުޗެކްކޮށްުފައިލްކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ފޯމްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންުމުދަލަށްުުމުދަލ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމުގައިު.4 ުުއޯޑަރކުރު 

ުތަކެއްޗަށްުުބޭނުންވ ުގަންނަންު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުުގައިު(ހ)ުމ އްދ ގެުވަނ8.10ުަުގެ(2009ުފެބުރުވަރ11ުީ)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
ުވިއްކ ުުތަކެތިުުއަސްލުުުއޯޑަރފޯމުގެުުސޮއިކޮށްުުވެރިޔަކުުކަމ ބެހޭުުތައްޔ ރުކޮށްުުކޮޕ3ުީުއަސްލ އިުފޯމުގެުުއޯޑަރުކުރ ުމުދަލަށްުއޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައިު

ު.ފޮނުވަންވ ނެކަމަށެވެުފަރ ތަށްު

ުކައުންސިލުން ުހިތ ދޫ ުދެކުނުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ު، ނަމަވެސް، ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުހޯދުމުގައި ުޚިދުމަތް ވަނ8.10ުުަމުދަލ އި
މިގޮތުންުޖުމުލަު ފޯމްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެު. ގޮތަށްުމުދަލަށްުއޯޑަރުުކުރު  )އަށްޑިހަުު-/88,258މ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުއަށެއް( ުފަންސ ސް ުދުއިސައްތަ ުހ ސް ުތައްޔ ރުނުކޮށެވެ.ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުުރުފިޔ ުއަށް ުފޯމް ުކުރ  ުއޯޑަރު ުގޮތުން،ުުމުދަލަށް ނަތީޖ އެއްގެ

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


 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣ ޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެު
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ު6 ގ9ުުެސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު   

 ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު
ުުުުު  

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ނެތްކަންުގަނެފައިވ ުތަކެއްޗަކީުކައުންސިލަށްުބޭނުންވ ުތަކެތިކަމ އި،ުއެުތަކެތިުގަނެފައިވަނީުއިސްވެރިއެއްގެުހުއްދައިގެުދަށުންކަންުއެނގެން
ުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިު ުންގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ10.63ުުުިގެު(R20-2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ު،ގަންނަންުބޭނުންވ ުތަކެއްޗަށްުއޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި
ު ުމ އްދ ގެ ުމި ުއަދި ުދަންނަވަމެވެ. ުތައްޔ ރުކުރުމަށް ުފޯމު ުއޯޑަރުކުރ  ުމުދަލަށް ުގޮތަށް 10.64ުުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށްުގައި

ުއޯޑަރުކުރެވުނުުތަކެތިުއޮފީހަށްުލިބުމުންުހަމައަށްުހުރިތޯުބަލައިުޗެކްކޮށްުއޯޑަރުުފޯމުގައިުސޮއިކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުއަގުބަލ ފައިުނުވުންުުޚިދުމަތްުހޯދުމުގައިު މުދަލ އިު.5

ގަންނަުތަކެތީގ8.09ުުެ(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުުީގަވ އިދުު)ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު ވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުއެއްފަހަރު 
ު ުު-/1,000އަގު ުފެށިގެން ުވިއްކު ު-/25,000)އެއްހ ސް(ުރުފިޔ އިން ުތަކެތި ުއެފަދަ ުބޮޑުނުވ ނަމަ ުވުރެ ުހ ސް(ުުރުފިޔ އަށް )ފަންސަވީސް

ފަރ ތަކުން ،ުއެުތަކެތިުފަރ ތްތަކުގެުތެރެއިންުމަދުވެގެންުތިންުފަރ ތަކުންުލިޔުމުންުއަގުުހޯދުމަށްފަހު،ުއެުފަރ ތްތަކުގެުތެރެއިންުއެކަށީގެންވު 
މަނުވު )ފަންސަވީސްުހ ސް(ުރުފިޔ ުހަު-/25,000، ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ8.14ުީހޯދިދ ނެުކަމަށެވެ.ުއަދިުހަމަުމިުގަވ އިދުގެު

ުފަރ ތަކ އިު ުފެންނަ ުކަމަށް ުރަނގަޅު ުއެންމެ ުހޯދައިގެން ުއަގު ުފަރ ތުން ުތިން ުތަފ ތު ުމަދުވެގެން ުއެންމެ ުހޯދުމަށް ުޚިދުމަތް ތަކެއްޗ އި
ުހަވ ލުކުރުވުމަށްފަހު،ުވަކިުފަރ ތެއްުހޮވީުކީއްވެގެންކަންުބަޔ ންކޮށްުއިސްވެރިއަކުުސޮއިުކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.

ުހިތ ދޫުކައުންސިލުންުމ ޅޮުއެހެންނަމަވެސް، ުއަހ2016ުަސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީ ުހަތަރުހ ސްުހަތްދިހަުު-/44,079ރު،ުޖުމުލަުވަނަ )ސ ޅީސް
ހޯދުމުގައިުނުވައެއް( ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުމަދުވެގެންުތިންުފަރ ތަކުންުއަގުު، ރުފިޔ ގެުޚިދުމަތ އިުމުދު 

ުހޯދ ފައިނުވ ކަ ުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުނެތްކަންުން ުކަށަވަރުކުރެވެން ުއަގުގައިކަން ުއެކަށީގެންވ  ުއަދި ުވ ދަވެރި ުހޯދ ފައިވަނީ ުމިތަކެތި އެހެންކަމުން
ުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުޚިދުމަތްުހޯދުމުގައި ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްވަނ10.24ުުަ(ގR20ުެ-2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ު،ތަކެއްޗ އި ުއެ، މ އްދ ުގައި
ު ުއަގު ުއިތުރުނުވ ނަމަު-/35,000ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ުވުރެ ުހ ސް(ުރުފިޔ އަށް ުމަދުވެގެންުު،)ތިރީސްފަސް ުފޯރުކޮށްދޭ ުޚިދުމަތް ުނުވަތަ ތަކެތި

ފަރ ތައެުފަރ ، ތިންުފަރ ތަކުންުލިޔުމުންުއަގުުހޯދައިު ުކުންުއެތަކެތިުނުވަތަުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުތްތަކުގެުތެރެއިންުއެންމެުއެކެށީގެންވު 

ުުުނުވުންުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުޢިއުލ ންކޮށްފައިުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްު މުދަލ އިު.6

ު)މ ލިއްޔަތުުުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދު 11ުުގެ 2009ުފެބްރުއަރީ ުއެއްފަހަރ ުގަންނަންޖެހ8.15ުުޭ(ގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ވަނަ
)ފަންސަވީސްުހ ސް(ުރުފިޔ އަށްުވުރެުބޮޑުވ ނަމަުއެތަކެތިުގަންނަންވ ނީުޢ ންމުކޮށްުއިޢުލ ންކޮށްގެންުލިބޭުު-/25,000ތަކެތީގެުޖުމުލަުއަގުު

ުއަންދ ސީުހިސ ބުތައްުބަލައިގެންކަމަށެވެ.ު

)ތިރީސްުފަސްުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުު-/35,197، ވަނަުއަހަރ2016ުުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު، ނަމަވެސް
ވަނަުމ އްދ ގައ8.15ުުި)ތިނެއް(ުއެއަރުކޯންުހޯދ ފައިވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގ3ުުެދިހަުހަތެއް(ުރުފިޔ ުޚަރަދުކޮށްގެންު ނުވަ

ު ުހޯދައިގެންކަން ުކޮޓޭޝަން ުތިންފަރ ތަކުން ުނެތި، ުއިޢުލ ންކުރުމެއް ުގޮތަށް ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމިތަކެތިުުއޮޑިޓަށް އެހެންކަމުން
 ހޯދ ފައިވަނީުވ ދަވެރިުއަދިުދެފުށްފެންނަުގޮތެއްގެމަތީންކަންުކަށަވަރުކުރެވެންުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
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ު7 ގ9ުުެސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު   

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު
ުުުުު  

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުމ ލިއްޔަތުގެު R20ު-2017)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެ ުބ10.31ުަ(ގެ ުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައި ުއަގުު، ޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްވަނަ ުޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އެ
އެފަދަުތަކެތިުނުވަތަުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުއ ންމުކޮށްުއިޢުލ ންކޮށްގެންުބީލަމަށްުު،)ތިރީސްފަސްުހ ސް(ުރުފިޔ އަށްުވުރެުއިތުރުވ ނަމަު-/35,000

 ހުޅުވ ލުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ުުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުރިޕޯޓްތައްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންުކައުންސިލުންު.7

އ މްދަނީގެުގޮތުގައިުލިބޭުފައިސ ގެުު،ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ2.04ުީ(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުުީދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
މީލ ދީުމަހުގެުހިސ ބު،ުކޮންމެުއެކައުންޓެއްގެުހިސ ބުުވަކިންުތައްޔ ރުކޮށްުކޮން ވަނ15ުުަމެުމަހަކު،ުވޭތުވެދިޔަުމީލ ދީުމަހުގެުހިސ ބުުހިނގު 

ު ުގަވ އިދުގެ ުމި ުއަދި ުފޮނުވުމަށެވެ. ުޓެރެޜަރީއަށް ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކުރިން ުގައ4.09ުުިދުވަހުގެ ު)ނ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ޚަރަދުތަކުގެުހިސ ބުު)އެުމަ ހަކުުހިނގިުޚަރަދުގެުޖުމްލައ އި،ުއަހަރުުފެށުނީއްސުރެުއެުމަހެއްގެުނިޔަލަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުކޮންމެުމަހަކުުކުރު 

ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު ުގައި ު)ރ( ުމ އްދ ގެ ުމި ުއަދި ުނިންމުމަށެވެ. ުވަކިވަކިން ުބައިތައް ުއެކި ުއެނގޭނެގޮތަށް( ުޖުމްލަ ުޚަރަދުގެ ުހިނގ ފައިވ 
ދުވަހުގެުތެރޭގައ5ުުިފަހުުވޭތުވެދިޔަުމަހުގެުހިސ ބުުހިނގ މަހުގެުދައުލަތްުބަންދުނޫންުގޮތުގެމަތިންުހިސ ބުތައްުނިންމުމަށްުއިސްވެބަޔ ންކުރެވުނުު

  ު މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓެރެޜަރީއަށްުފޮނުވުމަށެވެ.

ވަނަުމ އްދ ގައ4.09ުުި(ގ2009ުެފެބްރުއަރ11ުުީދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުގަވ އިދުު)، ކައުންސިލުންުހިތ ދޫުުދެކުނުބުރީުމ ޅޮސްމަޑުލުނަމަވެސް،ު
ޚަރަދުުރިޕޯޓ އުި، އ މްދަނީުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހަޅަންޖެހޭުފަރ ތްތަކ2.04ުަބަޔ ންކޮށްފައިވު  ށްުހުށަހަޅ ފައިުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ނަތީޖ އެއްގެުގޮތުން،ުކައުންސިލަށްުއ މުދަނީގެުގޮތުގައިުލިބިފައިވ ުފައިސ ގެުތަފުސީލ އިުކޮށްފައިވ ުޚަރަދުތަކުގެުުކުރެވުނެވެ.ނުވ ކަންުފ ހަގަު
 ތަފުސީލުުއެނގެންުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުކޮންމެުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(4.07ުު(ގR20ުެ-2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު))ހ(ު
އަހަރުުފެށުނީއްސުރެުއެުމަހެއްގެުނިޔަލަށްުހިނގ ފައިވ ުޚަރަދުގެު، މަހަކުުކުރ ުޚަރަދުތަކުގެުހިސ ބުު)އެުމަހަކުުހިނގިުޚަރަދުގެުޖުމްލައ އި
ގޮތަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްު، ރުކޮށްޖުމްލަުއެނގޭނެގޮތަށް(ުއެކިުއައިޓަމްތައްުވަކިވަކިންުއެނގޭނެގޮތަށްުތައްޔ ު މިުމ އްދ ގެު)ރ(ުގައިވު 

ުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނުވުމަށްުދަންނަވަމަވެ.

ުުމ ލިއްޔަތުގެު)ށ(ުދައުލަތުގެ ުލިބުނުވަރުުު،ފައިސ ުލިބޭުކަންކަމަށްުއެކިުވ ގޮތަށް(ުށ)ުމ އްދ ގެުވަނ5.15ުަުގެ(R20-2017)ގަވ އިދު
ު.ދަންނަވަމެވެުބެލެހެއްޓުމަށްުހިސ ބުުއެނގޭގޮތަށްުވަކިވަކިން

ުނުވުންުުހުށަހަޅ ފައިުުކައުންސިލަށްުުއަތޮޅުުުރިޕޯޓްތައްުުއ މްދަނީުުކައުންސިލްގެުޚަރަދުތަކ އިު.8

ުނަންބަރު:ު ުޤ ނޫނު(ގ7/2010ުުެޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުއިދ ރީުދ އިރ ތައް ުމ އްދ ގައ105ުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރަށުުު،ވަނަ
ުކައުންސިލަށް ުއަތޮޅު ުރިޕޯޓު ުއަހަރީ ުއ މްދަނީގެ ުލިބޭ ުޚަރަދުތަކ އި ުފޮނުވަންވ ނެކަމަށްުު،ކައުންސިލުގެ ުރައީސް ުކައުންސިލުގެ ރަށު

ހަރުުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުމިުދެންނެވުނުުރިޕޯޓުތައްުމ ޅޮސްމަޑުލުުވަނަުއ2016ުަު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު
 ދެކުނުބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަުކުރަމެވެ.ުު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުނަންބަރު: 7/2010ުުޤ ނޫނު ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނު(ގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުމ އްދ ގައ105ުުިލ މަރުކަޒީ ވަނަ
ގޮތަށް ުކައުންސިލުގެުޚަރަދުތަކ އިުލިބޭުއ މްދަނީގެުއަހަރީުރިޕޯޓުުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުުނުވުންުުހުށަހަޅ ފައިުުލިޔުންތައްުުބައެއްުުހުށަހަޅަންޖެހޭުުކައުންސިލަށްުުއަތޮޅުު.9
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ު8 ގ9ުުެސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު   

 ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު
ުުުުު  

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ު ުނަންބަރު: 7/2010ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމ އްދ ގައ108ުުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނަ
ވަނަުއަހަރ2016ުުުު،ސިލަށްބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށް،ުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުހިތ ދޫުކައުންސިލުންުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުއަތޮޅުުކައުން

ވަނަުއަހަރުގ2016ުުެު،ވަނަުއަހަރުުކައުންސިލުންުހިންގިުހަރަކ ތްތަކުގެުތަފްޞީލުުރިޕޯޓ އ2015ުިު،ހުށަހަޅަންުޖެހޭުލިޔުންތަކުގެުތެރެއިން
ުރިޕޯޓ އި ުތަފްޞީލު ުހަރަކ ތްތަކުގެ ުހިންގި ުކައުންސިލުން ުމަސްދުވަހު ުހަ ުޖުލައ2016ުިު،ފުރަތަމަ ުއަހަރުގެ ުރަށުުވަނަ ުނިޔަލަށް ުމަހުގެ

 ުުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުުތ ވަލ އިުބަޖެޓްުހުށަހަޅ ފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުުު،ތަރައްޤީގެުޕްލޭނަށްުބިނ ކޮށް

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުނަންބަރު:ު ުހިނ7/2010ުުްޤ ނޫނު ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުއިދ ރީުދ އިރ ތައް ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ އްދ ގައ108ުިގުމުގެ ރަށުުު،ވަނަ
ުމ އްދ ގަ ުމި ުހަމަ ުރިޕޯޓުތައް، ުލިޔުންތަކ އި ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ުކައުންސިލަށް ުއަތޮޅު ުތައްޔ ރުކޮށް އިުކައުންސިލުން

 .ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމުއްދަތުތަކުގައިުހުށަހަޅަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ

ުުބަރުންގެުވިޔަފ ރިއ އިުއ މްދަނީގެުމަޢުލޫމ ތުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންުންކައުންސިލްުމެު.10

ު ުނަންބަރު ުލ މަރ2010/7ުުޤ ނޫނު ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުމ އްދ ގައ124ުުިކަޒީ ުވަނަ
ުވަނީ،ބަޔ ންކޮށްފަ ުމެުއި ުކޮންމެ ުހޮވޭ ުއިންތިންކައުންސިލަށް ުމެޚ ބަރަކު ުއެ ުއަދިުންބުވުމ އިއެކު ުމަޢުލޫމ ތު ުވިޔަފ ރީގެ ުފައިސ އ އި ބަރެއްގެ
ުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމަުއ މްދަނީ ުއިދ ރ އަށް ުލިޔުމަކުންުކައުންސިލުގެ ުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތު ުލިބޭުގޮތްތަކ އި ުއ މްދަނީ ުށެވެ.އ އި
ު، ނަމަވެސް ުމެމި ުއެއްވެސް ުހުށަހަޅ ފައިންކައުންސިލުގެ ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުލިޔުމުން ުމަޢުލޫމ ތު ުއެ ުނުުުބަރަކު ފ ހަގަކުރަމެވެ.ުވ ކަން

ު ުގޮތުން، ުމަސްއޫލިއްޔަތުމަޤ މުުމެންބަރުންގެުކައުންސިލްގެުނަތީޖ އެއްގެ ުވިޔަފ ރީގެުުފުށޫއަރ ުމަޞްލަޙަތ ުުގެުމަޤ މުުއެުުއަދ ކުރުމުގައިުގެ
ުއެނގެންނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުލިޔެކިއުމުންުކޮށްފައިނުވ ކަންުމަސައްކަތެއްުނުވަތަުމުޢ މަލ ތެއް

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގޮތުގެުވ ުވަނަުމ އްދ ގައ124ުިލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ގެުޞޫކަޒީުއު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރ2010/7ުުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
އ އިުުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީޢުއ އިުވިޔަފ ރީގެުމަުބަރެއްގެުފައިސ ންބުވުމ އިއެކުުއެުމެހ ބަރަކުުއިންތިުންކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެުމަތިން،

މިގޮތުންުމިހ ރުުވަމެވެ.ުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލުގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަ
ށަހެޅުމަށްުކައުންސިލުގައިުތިބިުކައުންސިލްުމެންބަރުންގެުމިުދެންނެވިުމައުލޫމ ތުުވީުއެންމެުއަވަސްުމުއްދަތެއްގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުު

ުުދަންނަވަމެވެ.

ުގޮތްުކުރަންުލަފ ދިންުޞްލ ޙުމައްސަލަތަކ އިުއިުއެހެނިހެންު.ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކ

ބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިުުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުއ ންުރައްޔިތުންނަށްު.1 ުުނުވުންުުމުކޮށްުހުޅިވ ލެވިފައިވު 

ބަޔ ންކޮށްފައިުވަނަުމ އްދ ގައ110ުުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ބްރުއަރީުއަދިުވަނީ،ުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުރައްޔިތުންނަށްުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވ ުބައްދަލުވުމެއްުކޮންމެުއަހަރެއްގެުފެ

ވިުއަހަރުގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އި،ުމ ލީުޖުލައިުމަހުުރަށުުކައުންސިލްތަކުންުބޭއްވުމަށެވެ.ުމިގޮތުންުފެބްރުއަރީުމަހުުބ އްވ ުބައްދަލުވުމުގައިުފ އިތުު
އ ންމުުބައްދަލުވުމުގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުކުރިއަށްުއޮތްުު،ރިޕޯޓ އި،ުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްުރައްޔިތުންުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމަށ އި ޖުލައިުމަހުުބ އްވު 

ުކަ ުހޯދަންވ ނެ ުޚިޔ ލު ުހުށަހަޅައި ުރައްޔިތުންނަށް ުބަޖެޓް ުތަވ ލ އި ުމަސައްކަތު ުމ ޅޮސްމަޑުލުުއަހަރުގެ ުނަމަވެސް، ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. މަށް
ު ުކައުންސިލުން، ުހިތ ދޫ ުއަހަރ2016ުުދެކުނުބުރީ ުގޮތުގެމަތިންު، ވަނަ ުއިސްވެބަޔ ންކުރެވުނު ުދިނުމަށްޓަކައި، ުމަޢުލޫމ ތު ރައްޔިތުންނަށް

 ބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިވ ކަންުއެނގެންނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.
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