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 ަވަނ ައަހުރގެ  2016 ަކުއްނސިލްގެ ިއާދާރގެ  މިލުަދްނަމޑުލު ެދުކުނުބީރ ަމގޫދޫ 

 ރިޕޯޓް  ޮކމްޕަްލަޔްންސ ޮއިޑޓް 

 

 މިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމަގޫދޫރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށާއި،ު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިދިވެހިރާއްޖޭގެު
ުލީުޒިންމާދާރުުވެރިޔާއަށްުމާުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެު

ުުތަޢާރަފުު

ުދެކުނުބުރީުމަގޫދޫުިމލަދުންމަޑުލުުގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުު )އޮޑިޓްުޤާނޫުނ(4/2007 މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤާނޫނުުަނންބަރުު
ު ުއިދާރާގެ 2016ުުކައުންސިލްގެ ުއަހަރުގެ ުބަޖެޓާވަނަ ުފާސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުއިބަޖެޓުން

ުޚަރަދުކުރުމަށްުު،އެއްގޮތަށް ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައި ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައި ުޙާޞިލްވާ ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދާރާގެ ުއެ
ުބެލުމާއި ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުވިޔަފާރިތަކުގެ، ކަ ުދަށުަގއިވާ ުބެލުމުގެ ުއިދާރާގެ ުއެ ުއިދާރާއާއި ުއަދިުުކައުންސިލްގެ މާލީ

ު ުނަްނބަރު ުޤާނޫނު ުބަަލހައްޓާފައިވަނީ ުހިންގާ ުކަންކަން ުޤާނޫނު(ުއާއ3/2006ުިއެހެނިހެން ުމާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެުު،)ދައުލަތުގެ
)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫުނ(7/2010ުުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާއި،ުޤާނޫނުުނަންބަރުު

ށްުއާއި،ުއަދިވެސްުކައުންސިލްގެުމާލިުކަންކަމާއިުގުޅުންހުރިުއެހެނިެހންުޤާނޫނުތަކާުއެއްގޮަތށްތޯުަބލަިއ،ުއެުގާނޫނުތަކާުގަވާއިދުތަކަު
އިޞްލާޙުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުު،ޢަމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔާންުކރުމާއި

36ު)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(ުގ2006/3ުުެއެުކަންކަންުޤާނޫނުުނަންބަރުުކަންކަމާމެދުުއިޞްލާޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު
ު ވަނަ ުމަތިން ުވާގޮތުގެ ުއެއްގޮތް ުއާއި ު)ހ( ުމަގޫދޫމާއްދާގެ ުދެކުނުބުރީ ުއިދާރާގެުމިލަދުންމަޑުލު ުުކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުުމާލީ

ުހުށަހެޅުމާއެކު ުު،ވެރިޔާއަށް ުޤާނޫނުއަސާސީގެ ުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުބުނެފައިވ213ުާދިވެހިރާއްޖޭގެ ުމާއްދާގައި ުއެު ވަނަ ގޮތުގެމަތިން
ުރައީސުލްޖުމްހޫ ުއެންޑްުުރިއްޔާއަށާއިކަންކަން ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުރިޕޯޓު ުމި ުހުށަހެޅުމެވެ.ުއަދި ުމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ުހުަށހަޅައި ުއޮތޯރިޓީއަށް ުގަވަރމަންޓް ުލޯކަލް ުވެބްސައިޓްުު،ޓްރެޜަރީއަށާއި ުއޮފީހުގެ ުމި ުފެންނާނެެހްނ ރައްޔިތުންނަށް
 t.gov.mvwww.audiުު.ެުގައިުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވ

ޓުތައްުތައްޔާރުކޮށް،ުނޯޔާންތަކާއިުއެުބަޔާންތަކާުގުޅޭުއަށްުނިމުނުުމާލީުއަހަރުގެުމާލީުބ2016ުަޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެު
ުނަންބަރ:ު ުހުށަެހޅުމަކީ،ުޤާނޫނު ވަނަުމާއްދާެގ35ުުގެު )ދައުލަތުގެުާމލިއްޔަތުގެުާޤނޫނު(3/2006ުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށް

ގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުނަމަވެސް،ުކައުންސިލްުއިދާރާގެުމާލީުބަޔާންތައްުު)ހ(
ުނުވެފައެވެ.ު ުކުރެވޭގޮތް ުވަނީ ުއޮޑިޓް ުބަޔާނުގެ ުމާލީ ުކުރެވޭ ުގޮތުްނ ުކުރުމުގެ ުއޮޑިޓް ުަބޔާންތައް ުމާލީ ުނުވުމުްނ، ހުށަހަޅާފައި

 ހެންކަމުން،ުމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވާނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.އެ
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ު މި ުކަންތައްތައް ުފާހަގަކުރެވިފައިވާ ުމަގޫދޫރިޕޯޓުގައި ުދެކުނުބުރީ ުއިދާރާގެުމިލަދުންމަޑުލު އިސްވެރިންނާއިުުކައުންސިލްގެ
ުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުހުރިހާުބޭފުޅުްނނަށްުމިުފުރުަޞތު ތެރިވެދެއްވިުމަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަންުފާހަގަޮކށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީު

ުމާލީުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ވަނަުމާއްދާގައ88ުުިު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރަކުޒަކީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނު(ުގ7/2010ުެޤާނޫނުުނަންބަރުު
މުގެުޤާނޫނާއިުގަވާއިދުތަކާއިުކައުންސިލްުއިދާރާއަށްުލިބޭުފަިއސާުއާއިުމުދާުބަލަހައްޓަންވާނީުަދއުލަތުގެުމުދަލާއިުފައިސާުބެލެހެްއޓުމު

ގެުޤާނޫނު(ުިއންުބާރުު)ދައުލަުތގެުާމލިއްޔަތ3/2006ުުށްުބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،ުޤާނޫނުުަނންބަރުުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެުމަތިްނުކަމަ
ދާއިުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެުލިބިގެންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިޭންނސްުއެންޑްުޓެރެޜަރީންުޝާއިޢުުކޮށްފައިވާުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުެގުގަވާއި

ު ުމަގޫދޫމަތިން، ުދެކުނުުބރީ ުއިދާރާގެުކަުުމިލަދުންމަޑުލު ުހިންގުމާއިުއުންސިލް ުކަންތައްތައް ުއެުު،މާއިބެލެހެއްޓު، މާލީ ުއަހަރަށް އެ
ބަޖެ އެުކައުންސިލްުއިދާާރގެުމަޤުޞަދުތައްުޙާޞިލްވާުގޮަތްށު، ނޑައެޅިފައިވާުކައުންސިލުންުފާސްކުރިުބަޖެޓާއިުއެއްގޮތަށުް، ޓުގައިުކަ

ނޑައެޅުނުު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަެޖޓުގައި ުޚަރަދުކުރުމާއިުުކަންތައްތަކަށް، ުތެރޭގައި ުހަޤީޤަތާއިުކައުންސިލްގެު،ހުދޫދުގެ ުހިސާބުތައް
އެުހިސާުބތަކާު އްުއެކުލަވާލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުއެއްގޮތަށްުއަހަރީުމާލީުބަޔާންތަުުއިއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމާއިުފުރިހަަމކަމާއެކުުބަލަހައްާޓު،

ގ3/2006ުުެމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުޤާނޫނުުނަންބަރު: މިލަދުންމަޑުލުުުދަށުންުވަނަުމާއްދާގ46ުެ)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނުު(
ނޑައަޅާފައިވާުމާލީުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެކައުންސިުދެކުނުބުރީުމަގޫދޫ ުވެ.ލްގެުއިދާރާއަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުމަގޫދޫމިލަދުންއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު ުއަހަރުގެުބަެޖޓުންުވަނ2016ުަކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުުމަޑުލުުދެކުުނބުރީ
ުބަޖެޓާ ުފާސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުމަޤުޞަދުތައްުއިޚަރަދު ުއިދާރާގެ ުއެ ުގޮތަށް،ުުއެއްގޮތަށް، ޙާޞިލްވާ

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯ ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވާުކަންތައްތަކަށުް، ކައުންސިލްގެު، ުބަޔާންކުރުމާއިބަޖެޓުގައިުކަ
ު ުގުޅުންހުރި ުފައިސާއާއި ުދަށުގައިވާުވިޔަފާރިތަކާއި ުއިދާރާގެ ުއެ ުިހްނގާފައިދާރާއާއި ުކަންކަން ުޤާނޫނުުނަްނބަރ:ުއެހެނިހެން އިވަނީ

)ދިވެހިރާއްޖޭގ7/2010ުުެދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(ުއާއިުދައުަލތުގެުމާލިްއޔަތުގެުގަވާއިދާއި،ުޤާނޫނުުނަންަބރ:ު)3/2006ު
ު ުއިދާރާގެ ުކައުންސިލް ުައދިވެސް ުއާިއ، ުާޤނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުސޫލުން ުލާމަރުކަޒީ ުކަންކަމާއިދާއިރާތައް ުއެހެނިެހްނުމާލީ ުގުޅޭ

ު ުކުރުމާއި، ުބަޔާން ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރާމެދު ުއަމަލުކުރެވިފައިވާ ުއެއަށް ުަބލައި، ުއެއްގޮތަށްތޯ ޞްލާހުކުރަންޖެހޭކަމަްށުއިޤާނޫނުތަކާއި
ުލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުއިްޞލާޙުކުރުމަށްުލަފާުދިނުމާއެކު،ުއެުކަންކަންުކަމާބެހޭުފަރާތްތަކުގެުސަމާ

ކުރިންުބަޔާންކުރެވުނު، މިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައި ޤާނޫނުތަކާއިުގަވާއިދުތަކާިއުުކައުންސިލްުއިދާރާގެުމާލީުކަންކަންުހިންގުމުގައުި،
ކައުންސިލްގެުިއދާރާގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަ ންސިލަށްުފާސްކޮށްދެއްވިުނީުކައުއެއްގޮތަށްުއަމަލުުކުރެވިފައިވާުމިންވަރުުބެލުމަށާއުި،

ޖުރާތުތައްުފުރިހަމަކުރުްނުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަުދތައްުޙާޞިލުުކރުމަށްތޯުބެލުަމށްުޭބނުންވާުހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންެޖހޭުއި
ކައުންސިލްގެުމާލީު، ވާއިދާއިދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަު،ހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރާތުތަކުގެުެތރޭގައިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއި

ުއޮތް ުފުރުޞަުތ ުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ުޚިލާފަށް ުގަވާއިދުތަކާއި ުއެހެނިހެްނުޤާނޫނާއި ުގުޅުންހުރި ުވަޒަންކުރުންުކަންކަމާއި ުމިންވަރު
ުހިމެނެއެވެ.
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ގައިވާުވިޔަފާރިތަކުން،ުދަށުއެުއިދާރާގެުަކއުންސިލްގެުއިދާރާުއާއިުުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމަގޫދޫވަނަުއަހަރ2016ުުުމިގޮތުންު
ލީުކަންކަމާއިުގުޅޭުއެހެނިހެންުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާއިުއަދިވެސްުކައުންސިލްުއިދާރާގެުމާ

ުމިންވަ ުޭބނުންވާ ުބަޔާންކުރުމަށް ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރާމެދު ުއަމަލުކުރެވިފައިވާ ުގަވާއިދުތަަކށް ުހެިކުރަޤާނޫނުތަކާއި ުއެކަށީގެންވާ ށް
ުހޯދިފައިވާކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަޫބލުކުރަމެވެ.

ުޤާނޫނާއިުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދެކޭގޮތްުބިނާކުރެވުނުުއަސާސްު

(1) ު ުނަްނބަރު: ުޤާޫނނު(2006/3ުޤާނޫނު ުމާލިއްޔަތުގެ ު )ދައުލަތުގެ ުގައ35ުިގެ ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުކޮންމެުދައުލަތުު،ވަނަ ގެ
ނޑައަޅާުޒިންމާދާރުުވެރިޔާއޮ ސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުއެުކޮންމެުމީލާދީުއަހަރެއްުނިމޭތާުތިންުމަ، ފީހެއްގައިުމިުޤާނޫނުގެުދަށުންުކަ

ުއަހަރީ ުހިަމނައިެގން، ުރިޕޯޓު ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނގި ުއިދާރާގައި ުިހސާބުތަކާއި ުމާލީ ުބަޔާންކުރާ ުއޮޑިމާއްދާގައި ޓަރުުރިޕޯޓެއް
ުހުށަހަޅަ ުޖެނެރަލްއަށް ުީވނަމަވެސް، ުބަޔާންކޮށްފައި ުކަަމށް ުކައުންާވނެ ުމަގޫޫދ ުދެކުނުބުރީ ުއިދާރާއިންމިލަދުންމަޑުލު އެު، ންސިލް

، ރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔާރުކޮށްުއިދާރާގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެންުއަހަ، ވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާނާއ2016ުިުއިދާރާގެ
 ށްުހުށަހަޅާފައިނުވުން؛އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަުދަތުގައި،އެުމާއްދާގައިުބުނާުމުއް

ކައުންޓްތަކަށްުޖަމާކުރަްނުދައުލަތުގެުއިދާރާތަކަށްުބަލައިަގންނަުފައިސާުވީއެންމެުއަވަހަކަށްުއެފައިސާއެއްުޖަމާކުރަންޖެހޭުއެު (2)
ުވެސް،ުމިލަދުންމަޑުލުބަޔާންކޮށްފައިުވީނަމަވަނަުމާއްދާގައ1.01ުުި(ުގ2009ުެޖެހޭނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަުތގެުގަވާއިދުު)

ނުގަވާއިދުންު،ބަލައިގަންނަުކައުންސިްލގެުއާމްދަނީުފައިސާުގެުިއދާރާއަށްދެކުނުބުރީުމަގޫދޫުކައުންސިލް ޑައެޅިފައިވާުކައުންސިލްގެުކަ
)ހ6,536ުުަލަުޖުމުުންގެުތެރެއިވަނަުއަހަރުުބަލައިގެންފައިވާުފައިސ2016ުާއެކައުންޓަށްުޖަމާކޮށްފައިުނުވުން.ުމިގޮތުންުުންކުބެ

 ؛ލިޔެކިޔުމުންުއެނގެންުނެތުންއެކައުންޓަށްުޖަމާކުރިކަންުުބެންކުހާސްުފަސްުސަތޭކަުތިރީސްުހައެއް(ުރުފިޔާު

(3) ު ުސަރކިއުލަރުނަންބަރު: ުމާލިއްޔަތާބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް މްބަރުުނޮވ08ުެ)08/2012ުމިނިސްޓްރީ
2012ު ުފޮނުވުމާ(ު"ކައުންސިލު ުއޮތޯރިޓީއަށް ުރެވެނިއު ުއިންލަންޑް ުުމޯލްޑިވްސް ުފައިސާ ުބަލައިގަންނަ އެު، އިގުޅޭ"ުގައިތަކުން

ުދައުލަތުގެ ުބަލައިގަންނަ ުއިދާރާއިން ުކައުންސިލް ުދަށުން ުޤާނޫނުތަކުގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ުފައިސާުުސަރކިއުކަރ އާމްދަނީ
ުޕަބް ުއޮންނަ ުއޮތޯރިޓީަގއި ުމަނިޓަރީ ުބަޔާންމޯލްޑިވްސް ުޖަމާކުރުމަްށ ުގަވާއިދުްނ ުއެަކއުންޓަށް ުބޭންކް ުނަމަވެސްލިކް ، ކޮށްފައިވީ

އިގެންފައިވާުފައިސާެގުވަނަުއަަހރުުބަލ2016ުަދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުިމލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމަގޫދޫުކައުންސިލަށްު
 ުުނވުން؛ކްުއެކައުންޓަށްުޖަމާކޮށްފައި)އަށްުހާސްުތިރީސްުހައެއް(ުރުފިޔާުޕަބްލިކްުބޭނ8,036ުްތެރެއިންު

ގ2009ުުެ)ުގަވާއިދުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެު (4) ފައިވާުގޮތާއިުބަޖެޓުްނުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުތައްުހިމަނާު،ނަުމާއްދާގައިވ4.08ުަު(
ުހިސާބުތައް ުގޮތަށް ުއޮންނާނޭ ުއެނގެން ުއަބަދުެވސް ުހިސާބު"ުފޮުތން ު"ބަޖެޓު ުބާކީ ުބަޖެޓު ުޚަރަދުތަކާއި ުވާނެުބަުކުރާ ުލަހަްއޓަން

މަށާއިުކޯޑުުނަންބަަރށާއި،ުހިސާބުތައްުެބލެހެއްޓުމަްށޓަކައިުބަޖެޓުންުކުރާުކޮންމެުޚަަރދެއްުއެުޚަރަދެއްުކުރަންޖެހޭުއައިޓަުކަމާއި،
ުޖު ުޚަރަދުގެ ުކެޕިޓަލް ުނަމަ ުޚަރަދެއް ުކެޕިޓަލް ުޖުމްލައަށް، ުޚަރަދުގެ ުރިކަރެންޓް ުޚަރަދެއްނަމަ ުއަދިރިކަރެންޓް މުޅިުުމްލައަށާއި

ވަނ2016ުުައިޓަމްުބާކީުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުބަޖެޓްުއަުކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވީުނަމަވެްސ،ުބަޖެޓުގެުޖުމްލައަށްުވައްަދންވާނެ
މަށްުލިބުނުުފައިސާުގައިުއެކިުކަންކ1.01ުަު(ުގ2009ެ)ުގަވާއިދުއަދިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުބަލަހައްޓާފައިުނުވުން.ުުއަހަރު

ުބަލަހަ ުގޮތަށް ުއެނގޭ ުބަޔާންޮކށްފައިވީވަކިވަކިން ުއިދާރާއަށްުު،ނަމަވެސްުްއޓަންވާނެކަމަށް ުލިކައުންސިލްގެ ުއައިޓަމްުބޭ ފައިސާގެ
 ؛އްޓާފައިނުުވންބަލަހަވެސްުބާކީ

ވަނ110ުުަގެުރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނު(ުއި)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދ2010/7ުާޤާނޫނުުނަންބަރު:ު (5)
ުއަހަރެއްގެު، ގައިމާއްދާ ުކޮންމެ ުބައްދަލުވުމެއް ުހުޅުވާލެވިފައިވާ ުއާންމުކޮށް ުރައްޔިތުނަށް ުދިނުމަށްޓަކައި ުމަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް

ުމަހު ުެފުބރުވަރީ ުއަދި ުކަމާއި، ުާބއްވަންޖެހޭނެ ުމަހު ުޖުލައި ުއަދި ުއަހަރީުުފެބުރުވަރީ ުއަހަރުގެ ުފާއިތުވި ުބައްދަލުވުުމގައި ބާއްވާ
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ުކަމަށާއި ުހުށަހަޅަންވާނެ ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓް ުއޮޑިޓް ުރިޕޯޓާއި، ުމާލީ ުބައްދަލުވުމުގައިުު،ރިޕޯޓާއި، ުއާންމު ުބާއްވާ ުމަހު ޖުލައި
ުރައްޔިތުންނަ ުބަޖެޓް ުތާވަލާއި ުމަސައްކަތު ުއަހަރުގެ ުއޮތް ުކުރިއަށް ުއިދާރާގެ ުކަމަށްުކައުންސިލްގެ ުހޯދަންވާނެ ުޙިޔާލު ުހުށަަހޅާ ށް

ވަަނުައހަރުގެުފެބުރުވަރީުއަދިުޖުލައ2016ުުިުުއިންުދެކުނުބުރީުމަޫގދޫުަކއުންސިލްބަޔާންކޮށްފައިވީުނަމަވެސް،ުމިަލދުންމަޑުލު
 ؛މަހުުމިދެންނެވިުބައްދަލުުވންުާޤނޫނުގައިވާުގޮތުގެުމަތީންުބާއްވާަފއިުނުވުން

ވަނ108ުުަގެުު(ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާޢިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނު)2010/7ުޤާނޫނުުނަންބަރު:ު (6)
ހުުހިންގިުހަރަކާތްތަކުެގުމަސްދުވ6ުައަހަރެއްގެުފުރަތަމަުުވަނަުދުވަހުގެުކުރިން،ުއ10ުެކޮންމެުއަހަރަކުުޖުލައިުމަހުުު،ގައިމާއްދާ

ުފޮ ުކައުންސިލަށް ުއަތޮޅު ުތައްޔާރުކޮށް ުނުވަންރިޕޯޓެއް ުކަމާއި،ުއަދި ުހަރަކާތްވާނެ ުހިންގި ުއަހަރު ުކޮންމެުފާއިތުވި ުރިޕޯޓެއް ތަކުގެ
ވަލާއިުބަޖެޓުުތައްޔާރުކޮށްުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުތާނެުކަމާއުި،ގެުކުރިންުފޮނުވަންވ10ުާުމަހުގެުއަހަރެއްގެުޖަނަވަރީ

ުކައުން ުކޮންމެއަތޮޅު ުމަހުގެ ސިލަށް ުޖުލައި ުފޮނުވަުއަހަރެއްގެ ުބަޔާންކޮށްފަިއވީންނިޔަލަށް މަވެސް،ުމިލަދުންމަޑުލުުނަުވާނެކަމަށް
ނޑައެޅިފައިވާުމުއްދަތުގެުތެރޭގަުމިުދެންނެވިދެކުނުބުރީުމަގޫދޫުކައުންސިލުންު އިުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުރިޕޯޓުތައްުޤާނޫނުގައިުކަ

 ؛ފޮނުވާފައިނުވުން

ަވނ124ުުަ(ުގެުނޫނުލުންުހިންގުމުގެުޤާސޫުދާޢިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުދާރީ)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއ2010/7ުިޤާނޫނުުނަްނބަރު:ު (7)
ފާރިގެުމަޢުލޫމާތުުއަދިުކައުންސިލަށްުހޮވޭުޮކންމެުމެންބަރަކުުއިްނތިޙާބުވުމާެއކުުއެުމެންބަރެއްގެުފައިސާުއާިއުވިޔަު،މާއްދާގައި
އިދާރާއަށްުހުށަހަޅަންާވނެކަމަށްުުަމުޢލޫމާތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއާއިުއާމްދަނީުިލބޭުގޮްތަތކާއިުވިޔަފާރީގެުގުޅުންތަކާބެހޭުއާމްދަނީ

ުމަުބަޔާންކޮށްފައިވީ ުއެ ުމެންބަރަކު ުއެއްވެސް ުަކއުންސިލްގެ ުމަގޫދޫ ުދެކުނުބުރީ ުިމަލދުންމަޑުލު ުލިޔުމުްނުނަމަވެސް، ޢުލޫމާތު
 ؛ންކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުހުށަހަޅާފައިުނުވު

ވަނ115ުުަގެު(ު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާޢިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނ2010/7ުުޤާނޫނުުނަންބަރު:ު (8)
ޔާންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،ުފަހަރުުކައުންސިލްގެުއާންމުުަބއްދަލުވުމެއްުބާއްވަންޖެޭހނެކަމަށްުބަުމާއްދާގައިުކޮންމެުހަފްތާއަކުުއެއްު

ވަީނުރެއިންުބާއްާވފައިބައްދަލުުވމުގެުތ52ުެވަނަުައހަރުުބާއްވަންޖެހ2016ުުޭުރީުމަގޫދޫުކައުންސިލްއިންމިލަދުންމަޑުލުުދެކުުނބު
 ބައްދަލުވުންުކަމުގައިވުން.8ު

ުޤާނޫނާއިުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދެކޭގޮތްު

ު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރާމެދު ުޢަމަުލކުރެވިފައިވާ ުގަވާއިދަށް ުޤާނޫނާއި ުނަންބަރު)ހ( ުއަސާސްގެ 1ުު)ބިނާކުރެވުނު ު)އި( ުއ4ަން ށްު(
ނޑުގޮތެއްގައުި،ު،ބަޔާންކޮށްފައިވާުކަންތައްތައްުފިަޔވައި ޑިސެމްބަރ31ުުުގެުއިދާރާގެުކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމަގޫދޫުމައިގަ

އުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެު)ދ2006/3ުަު:ޤާނޫނުުނަންބަރުއަށްުނިމުނުުމާލީުއަހަރުގެުމާލީުކަންކަންުހިންގައިުބަލަހައްޓާފައިވަނުީ،2016ު
ުއިނޫނުތަކާއިުގަވާއިދުތަކާޤާޤާނޫނު(ުއާއި،ުދައުަލތުގެުމާލިއްަޔތުގެުގަވާއިދާއި،ުކައުންސިލްގެުާމލީުކަންކަމާުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންު

 ުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުެދކެމެވެ.އެއްގޮތަށް

ު(ުއަށ8ް(ުއިންު)5)ުންބަރުފައިވާުމިންވަރާމެދުުދެކޭގޮތްުބިނާކުރެވުނުުއަސާސްގެުނަ)ށ(ުއަދިުޤާނޫނާއިުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރެވި
ުޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ުކައުންސިލުން ުއެ ނޑުގޮތެއްގައި ުފިޔަވައި،ުމައިގަ ުކަންތަްއތައް ުނަްނބަރުޤާނޫު،ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2010/7ުު:ނު

ުފީހުންުދެކެމެވެ.އޮުގުމުގެުޤާނޫނު(ުއާއިުއެއްގޮތަށްުކަމަްށުމި)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިން
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ގޮތް ލަފާދިން އިޞްލާޙުކުރަން މައްސަލަތަކާއި ފާހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓްގައި

 ުއަށްުހުށަހަޅާފައިުނުވުންުމާލީުބަޔާންުތައްޔާރުކޮށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްު .1

ު ުނަންބަރު: ުޤާނޫނު)3/2006ުޤާނޫނު ުމާލިއްޔަތުގެ ުު(ދައުލަތުގެ ުބަޔާންކޮށްފ35ުަގެ ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުގޮތުން،ުވަނަ އިވާ
ނޑައަޅާުޒިންމާދާރުުވެރިޔާުއެދައުލަތުގެުކޮންމެުއޮފީހެއްގައިު އްުނިމޭތާުތިންުމަސްދުވަހުެގުކޮންމެުމީލާދީުއަހަރެ، ޤާނޫނުގެުދަުށންުކަ

އިގެން،ުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުއެުމާއްދާގައިުބަޔާންކުރާުމާލީުހިސާބުތަކާއިުއިދާރާގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނަު،ތެރޭގައި
ސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުފިނޭންުއަދިުމިުރިޕޯޓްުތައްޔާރުކުރަންުވާނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެހެއެވެ.ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހުށަހަޅަން
ުސަރކި ުބެހޭ ުމާލިއްޔަތާއި ު)ނަންބަރ: ުރަށD2/CIR/2016/9ު-13އުލަރ ުއިން، ުއަތޮުޅުު( ކައުންސިލްތަކުންނާއި

ނޑައަޅާފައިވާުއޮުކައުންސިލްތަކުންނާއިުއަދިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުގެުމާލީުހިސާބުތައްުތައްޔާރުކުރުމަށް ނޑާއިުއެއްގޮތަށްުކަ ނިގަ
ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.އެުސަރކިއުލަރގައިުުކަމަށް

ުއިދާރާުމިލަދުންުނަމަވެސް ުކައުންސިލް ުމަގޫދޫ ުދެކުުނބުރީ ުބަޔާނާއ2016ުިުގެމަޑުލު ުމާީލ ުއަހަރުގެ ުހިނގިުއިދާ، ވަނަ ރާގައި
ގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(ު)ދަުއލަތ3/2006ުުޤާނޫނުުނަންބަރު:ު، ކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެްނުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔާރުކޮށް

ުުނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ގައި،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހުށަހަޅާފައިބުނާުމުއްދަތުުވަނަުމާއްދާގެު)ހު(35ުގެު

ުނުވުމުގެުސަބަބުްނ،ުުއިދާރާގެކައުންސިލް ުހުޅަައޅާފައި ުއޮޑިޓާރުޖެނެރަލްއަށް ުރިޕޯޓު ުމަގޫޫދުމިަލދުންމަޑުުއަހަރީ ުދެކުނުބުރީ ލު
ުނުވެފައެވެ.ުވަނީުތްނިމުނުުމާލީުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާންތަކުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮއަށ2016ުުްޑިސެންބަރ31ުުު ކައުންސިލްުއިދާރާގެ

ުއިޞްލާޙްކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

(2016ުއޮގަސްޓ29ުުް)D2/CIR/2016/9ު-13މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމާލިއްޔަތާއިބެހޭުނަންބަރު:ު
ުކައުންސިލްތަުރަށުުއިން، ުއަތޮޅު ުތައްކައުންސިލްތަކާއި ުމާލީބަޔާންތައް ުކައުންސިލްތަކުގެ ުސިޓީ ުއަދި ުކުރުމަށްުކާއި ޔާރު

ުތައްާޔރުކޮށް،ު ުބަޔާންތައް ުމާލީ ުއެއްގޮތަށް ނޑާއި ުއޮނިގަ ނޑައަޅާފައިވާ ުޤާނޫނުކަ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުމާއްދާގ35ުުެގެ ވަނަ
ގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮ ކޮންމެުމީލާދީުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުއަހަރީުކާއިކައުންސިލްގެުމާލީުބަޔާންތަ، ތުގެމަތިން)ހު( ުރިޕޯޓާއެކުު،

ުށްުދަންނަވަމެވެ.ުއަހަރެއްުނިމޭތާުތިންުމަސްދުވަުހގެުތެރޭގައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހުށަހެޅުމަ

2. ު ުއެކައުންޓަށް ުއާމްދަނީ ުކައުންސިލްގެ ުފައިސާ ުބަލައިގެންފައިވާ ުގޮތުގައި ުފައިސާގެ ުއާމްދަނީ ުވާޢިދުންުގަުކައުންސިލްގެ
ުޖަމާކުރަމުންުގެންގޮސްފައިުނުވުންު

ުއެކައު ުޖަމާކުރަންޖެހޭ ުއެފައިސާއެއް ުއަވަހަަކށް ުވީއެންމެ ުފައިސާ ުަބލައިަގންނަ ުއިދާރާތަކަށް ުޖަމާކުރަންުދައުލަތުގެ ންޓްތަކަށް
،ުމިލަދުންމަޑުލުުވެސްވަނަުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިުވީނަމ1.01ުަ(ުގ2009ުެ)ުގަވާއިދުޖެހޭނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަުތގެު

ނޑަެއޅިފައިވާއިގަު،ދެކުނުބުރީުމަގޫދޫުކައުންސިަލށްުބަލައިގަންަނުކައުންސިލްގެުއާމްަދނީުފައިސާ ުގެުބެންކުވާުކައުންސިލްދުންުކަ
ުލަުޖުމުުއިސާގެުތެރެއިންުވަނަުއަހަރުުބަލައިގެންފައިވާުފ2016ުަު،މިގޮތުންުުނުވާކަްނުފާހަގަކުރެވުނެވެ.އެކައުންޓަށްުޖަމާކޮށްފައި

ުޖަމާކ6,536ުު ުއެކައުންޓަށް ުރުފިޔާ(ުބޭންކް ުހަ ުތިރީސް ުސަތޭކަ ުފަސް ުހާސް ު)ހަ ުއެނރިކަން ުނެތްަކންލިޔެކިޔުންތަކުން ުގެން
ނޑައަޅާފަލިބޭުފައިސާުޖަމާުފާހަގަކުރަމެވެ. އިވާުއުޞޫލުތަކުގެުމަތިްނުކުރުމުގެުކަންކަންުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގައިުކަ

ު ުސަބަބުންނުވުމުކޮށްފައި ުފައިސާު،ގެ ުނޭނގުމާއި، ުވާނުވާ ުފުރުުަފއިސާއަށް ުބޭނުްނކުރުމުގެ ުގޮތުގައި ުއޮތްކަންުނަހަމަ ުޞަތު
ުފާހަގަކުރަމެވެ.ު

ު
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ުއިޞްލާޙްކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ުމާލިއްޔަތުގެު ުދައުލަތުގެ ުު(R-20/2017)ޤަާވޢިދު ުއެއްގޮތަށ5.15ުްގެ ުއާއި ުވަގުތުުު،ަވަނުމާއްދާ ުޖަމާކުރެވޭހާ ުފައިސާ ލިބޭ
ކޮންމެުު،އޮއްވައިުލިބިއްޖެނަމަ އެުފައިސާއެއްުލިބޭުދުވަހުުއެުފައިސާއެއްުޖަމާކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓަކަށްުޖަމާކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެު.

އަދިުޖަމާނުކޮށްުބެހެއްޓޭުފައިސާުއެކަށީގެންވާުރަ ު،އްކާތެރިުގޮތެއްގައިުބެހެއްޓޭނަމަދުވަހަކުުފައިސާުޖަމާކުރުމަކީުދަތިކަމަކަށްވެފައުި،
ުއިސާުޖަމާކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އޮފީހުގެުފައިނޭންސްުއެގްޒެކެޓިވްގެުހުއްދަކުރާުގޮތެއްގެުމަތިންުއެުފަ

ުގެންގޮސްފައިު .3 ުޖަމާކުރަމުން ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުފައިސާ ުބަލައިގެންފައިވާ ުގޮތުގައި ުފައިސާގެ ުއާމްދަނީ ދައުލަތުގެ
ުނުވުންު

(2012ުނޮވެމްބަރ08ުުު)08/2012ުނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމާލިއްޔަތާބެހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަރު:ުމި
ބަޔާންކޮށްފައިވާު، "ކައުންސިލުުތަކުންުބަލައިގަންަނުފައިސާުުމޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީއަށްުފޮނުވުމާއިގުޅޭ"ުގައި

އިދާރާއިންުބަލައިގަންނަުދައުަލުތގެުއާމްދަނީުފައިސާުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުުގެުކައުންސިލްޤާނޫނުތަކުގެުދަުށންު
ދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުމިލަދުންމަޑުލުު، މާކުރުމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވީުނަމަވެސްންުޖަގަވާއިދުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްު
ުކައުންސި ުމަގޫދޫ ުދެކުނުބުރީ 2016ުުަލށް ުބަލައިގެންަފއިވާ ުއަހަރު ުުފައިސާގެވަނަ ުހ8,036ުުަތެރެއިން ުތިރީސް ުހާސް )އަށް

ުުނުވާކަންުފާހަަގކުރަމެވެ.ރުފިޔާ(ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމާކޮށްފައި

ުއިޞްލާޙްކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ުސަރކިއުލަ ުމާލިއްޔަތާއިބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ 08ުު)8/2012ުރ: (2012ުނޮވެމްބަރ
ުގައިު ުފޮނުވުމާއިގުޅޭ" ުއަށް ު)މީރާ( ުއޮތޯރިޓީ ުރެވެނިއު ުއިންލަންޑް ުމޯލްޑިވްސް ުފައިސާ ުބަލައިގަްނަނ "ކައުންސިލްތަކުން

ުދައުލަުުވާބަޔާންކޮށްފައި ުބަލައިގަންނަ ުއިދާރާއިން ުކައުންސިލްގެ ުަދށުން ުޤާނޫުނތަކުގެ ުޕަބްލިކް ުފައިސާ ުއާމްދަީނ ުބޭންކްތުގެ
ުއެކައުންޓަށްުއެންމެުލަސްވެގެންުމަހަކުުއެއްފަހަރުުޖަމާކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުވުންުފައިުނުުބަލަހައްޓާުުއާއިުލިބޭުފައިސާގެުއައިޓަމްުބާކީުުކައުންސިލްގެުބަޖެޓްުއައިޓަމްުބާކީު .4

ޖެޓުުބާކީު"ބަޖެޓުުހިސާބު"ުފޮތުންުއަަބދުވެސްުއެނގެންުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުތައްުހިމަާނފައިވާުގޮތާއިުބަެޖޓުންުކުރާުޚަރަދުތަާކއިުބަ
ުބެު ުހިސާބުތައް ުގޮތަށް ުޚަރަދެއްުު،ލެހެއްޓުމަށާއިއޮންނާނޭ ުއެ ުޚަރަދެއް ުކޮންމެ ުކުރާ ުބަޖެޓުން ުބެެލހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިސާބުތައް

ުނަމަު ުޚަރަދެއް ުޖުމްލައަށް،ުކެޕިޓަލް ުޚަރަދުގެ ުރިކަރެންޓް ުޚަރަދެްއނަމަ ުނަންބަރަށާއި،ުރިކަރެންޓް ުކޯޑު ުއައިޓަމަށާއި ކުރަންޖެހޭ
(ުގ2009ުުެ)ުގަވާއިދުކަމަށްުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުުުވައްދަންވާނެކެޕިޓަލްުޚަރަދުގެުޖުމްލައަށާއިުއަދިުމުޅިުބަޖެޓުގެުޖުމްލައަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވީުނަމަވެސް،ުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމަގޫދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުއަދިު)ށ(ުގައ4.08ުި
އަދި،ުއެކިުކަންކަމަށްުލިބުނުުފައިސާގެުހިސާުބުުމެވެ.ބަލަހައްޓާފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރަ ވަނަުއަހަރ2016ުުބަޖެޓްުއައިޓަމްުބާކީު

ގައިުުބަޔާންކޮށްފައިވ1.01ުުީ(ުގ2009ުުެވަކިވަކިންުއެނގޭުގޮތަށްުބަލަހައްޓަންވާނެުކަމަށްުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުު)
ުލިބޭު،ނަމަވެސް ުއިާދރާއަށް ުކައުންސިލްގެ ުމަގޫދޫ ުދެކުުނބުރީ ުއައިުމިލަދުންމަޑުލު ުބާކީފައިސާގެ 2016ުުުޓަްމ ުގެއަހަރުވަަނ

ުފާހަގަުކރަމެވެ.ބަލަހައްޓާފަ ުނުވާކަން ުއެުުއި ުކުރިން ުކުރުމުގެ ުނުަބލަހައްޓާނަަމ،ުޚަރަދެއް ުގަވާއިދުން ުާބކީ ުއައިޓަމްތަކުގެ ބަޖެޓް
ލިޭބުއަދި،ުުރަމެވެ.ޓުުއައިޓަމްގައިުފައިސާހުރިކަންުދެނެގަނެވޭނެުގޮތެއްުޯނންނާނެަކންުފާހަގަކުޚަރަދެއްުކުރުމަށްުބޭނުންވާުބަޖެު

ު ުފައިސާގެ ުގަވަިއދުން ުބާކީ ުނުގެްނދާނަމަުދާހަމައައައިޓަމް ުބާކީއަކީުުންކުބެު،ކުރަމުން ުފައިސާގެ ުބަހައްޓާ އެކަުއންޓްގައި
ދައްާކުންުބާކީާއއިުއިދާރާގެުފޮތްތަކުުއެކައުންޓްގެުުބެންކު، ކޮންކަންތައްތަކަކަށްުލިބިފައިވާުަފއިސާއެއްކަންުއެނގޭނެުގޮތެއްުެނތުމާއި

އެކައުންޓުންުފައިސާުމަދުވިޔަސްުު،ބާކީގެުތެރެއިންުޞައްޙަުޢަދަދަކީުކޮބައިކަންުފަސޭހައިންުދެނެގަންނަންުދަތިވުމުގެުއިތުރަށް
ުުއްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.މާލީުގެއްލުމާުކުރިމަތިލާންުޖެހުމަކީުއެކަށީގެންވާުކަމެު،އެކަންުފާހަގަުނުކުރެވިުދިގުުމުއްދަތެއްުފާއިތުވެ

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


އޮފީސް،ުޣާޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެު  
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8 ގ9ުުެސަފުހާު  

އިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ު ުމާލިއްޔަތު ުު(R-20/2017)ުގަވާއިދުދައުލަތުގެ ުވ4.06ުާގެ ުގޮތަށްގައި ުުބަޖެޓު، ުދަބާކީ އަިދުުންނަވަމެވެ.ބެލެހެްއޓުމަށް
އެކިުކަންކަމަށްުލިބޭުފައިސާ،ުލިބުނުވަރުުުގައިުވާގޮތަށް،ގެު)ށ(5.15ުުގެުު(R-20/2017)ުގެގަވާއިދުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެު

ުވަކިުވަކިންުއެނގޭގޮތަށްުހިސާުބުބެލެހެއްޓުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.

ުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުމަށްޓަކައިުއާންމުކޮށްުހުޅުވާލެވިފައިވާުބައްދަލުވުންުބާއްވާފައިނުވުންު.5

ވަނަުމާއްދ110ުުާގެު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާޢިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނު(2010/7ުުޤާނޫނުުނަންބަރު:ު
ުއަހަރެއްގެުު، ގައި ުކޮންމެ ުބައްދަލުވުމެއް ުހުޅުވާލެވިފައިވާ ުއާންމުކޮށް ުރައްޔިތުނަށް ުދިނުމަށްޓަކައި ުމަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް

ލައިުމަުހުބާްއވަންޖެހޭނެުކަމަްށުބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ.ުއަދިުފެބުރުވަރީުމަހުުާބއްވާުބައްދަލުވުމުގައިުފާއިތުިވުފެބުރުވަރީުއަދިުޖު
ުއާންމުު ުބާއްވާ ުމަހު ުޖުލައި ުކަަމށާއި ުުހށަހަޅަންވާނެ ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓް ުއޮޑިޓް ުރިޕޯޓާއި، ުމާލީ ުރިޕޯޓާއި، ުއަހަރީ އަހަރުގެ

ުކައުންސިލްގެ ުޙިޔާލުުބައްދަލުވުމުގައި ުހުށަހަޅާ ުރައްޔިތުންނަށް ުބަޖެޓް ުތާވަލާއި ުމަސައްކަތު ުއަހަރުގެ ުއޮތް ުކުރިއަށް ުއިދާރާގެ
ު ުކައުންިސލުގެ ުމަގޫޫދ ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންމަުޑލު ުނަމަވެސް، ުބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ. ުކަމަްށ ުައހަރުގ2016ުުެހޯދަންވާނެ ވަނަ

ުބައްދަލުވު ުމިދެންނެވި ުމަހު ުޖުލައި ުއަދި ުޙިއްސާުފެބުރުވަރީ ުުނވާތީ،ުރައްޔިތުންނަށް ުބާއްވާފައި ުމަތީން ުގޮތުގެ ުާޤނޫނުގަިއވާ ން
ުޙިޔާލުު ުރައްޔިތުންގެ ުގުޅިގެން ުކަންކަމާ ުއެކިއެކި ުއަދި ުކަމަށާއި ުހުރި ުނުކުރެވި ުޙިއްސާ ުމަޢުލޫމާުތ ުމުހިންމު ކުރަންޖެހޭ

 ހޯދިފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނުވެ.

އިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ު ުޤާނޫނު ުޤާނޫނު(2010/7ުނަްނބަރު: ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލާމަރުކަޒީ ުދާޢިރާތައް ުއިދާރީ ުު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނ110ުުަގެ
ުބައްދަލުވުމެއްު ުހުޅުވާލެވިފައިވާ ުއާންމުކޮށް ުރައްޔިތުނަށް ުދިނުމަްށަޓކައި ުމަޢުލޫމާތު ުރައްޔިތުންނަށް ުމަތީން ުގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ

ަތރައްޤީގެުޕްލޭނަށްުޢަމަލީުސިފަުު،ރީުއަދިުޖުލައިުމަހުުބޭއްވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުމީގެުއިތުރުންކޮންމެުއަހަރެއްގެުވެސްުފެބުރުވަ
 މަހުންުއެއްމަހުުކަުއންސިލްގެުއިދާރާއިންުއާންމުކުރަމުންުގެންދިޔުމަށްުދަންނަވަމެވެ. އަންނަމުންދާުގޮތުގެުމަުޢލޫމާތުުަމދުވެގެންުދެ

ހިންގިުހަރަކާތްތަކުގެުރިޕޯޓާއި،ުފާއިތުވިުއަހަރުުހިންގިުހަރަކާތްތަކުގެުރިޕޯޓާއި،ުކުރިޔަށްުމަސްދުވަހ6ުުުއަހަރުގެުފުރަތަމަު.6
ުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުތާވަލާއިުބަޖެޓުުތައްޔާރުކޮށްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވާފައިުނުވުންު

ަވނަުމާއްދާގ108ުުެގެުލުންުހިންގުމުގެުާޤޫނނުު()ދިެވހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާޢިރާތައްުލާަމރުކަޒީުއުޞ2010/7ުޫޤާނޫނުުަނންބަރުު:
މަްސދުވަހުުހިންގިުހަރަާކތްތަކުގ6ުުެވަނަުދުަވހުގެުކުރިްނ،ުއެއަހަރެއްގެުފުރަތަމ10ުުަ)ހ(ުގައިުކޮންެމުއަހަރަކުުޖުލަިއުމަހުު

އަދި،ުމި މާއްާދގެު)ށ(ުގައިުފާއިތުވިުއަހަުރުރިޕޯޓެއްުތައްޔާރުކޮށްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވަންާވނެުކަމަށްުަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެު.
ފޮނުވަންވާެނުުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުގެުކުރިންވަނަުދުވަހ10ުުުމަހުގެުހިންގިުހަރަކާތްތަކުގެުރިޕޯޓެއްުކޮންމެުއަހަރެއްގެުޖަނަވަރީ

އަދި،ުމިމާއްދާގެު)ނ(ުގައިުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުތާވަލާއިު ބަޖެޓުުތައްޔާރުކޮށްުއަތޮޅުުކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެު.
ު ުކޮންމެ ުކައުންސިލަށް ުމަހުއަހަރެއްެގ ުމިލަދުންމަޑުުލުުގެޖުލައި ުނަމަވެސް، ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ުފޮނުަވންވާނެކަމަށް ނިޔަަލށް

ނޑައެޅިފައިވާުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުއަތޮޅުުކަުމިުދެންނެވިދެކުނުބުރީުމަގޫދޫުކައުންސިލުންު އުންސިލަށްުރިޕޯޓުތައްުޤާނޫނުގައިުކަ
ުުނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެެވ.ފޮނުވާފައި

ު

ު

http://www.audit.gov.mv/
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