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 ރުގެ ވަނަ އަހަ  2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު 
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 

ރަންފަރު  ނޮޅިވަ ކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ ދެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި، ،ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް 

  ތަޢ ރަފު 

ވުނު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު(ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރ4/2007ެ މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި  2016ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަިއ  ،ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި، ކަުއންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންަކން ހިންގ   ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ލަތުގެ މ ިލއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުަލތުެގ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫނު )ދައު 3/2006ބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ޤ ނޫނު ނަްނަބރ: 
)ދިވެހިރ ްއޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ މ ލީ  7/2010ނަންބަރ: 

ްށ ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިެހން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިުދތަކަ
އެ ކަންކަން އިޞްލ ޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި  ،ބަޔ ންކުރުމ އި

ިތލަދުންމަތީ އްދ ގެ )ހ( އ އި ެއއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތިން މ  ވަނަ 36)ަދއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫުނ(ގެ  2006/3ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 
ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު  ،ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ  ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައި ވ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަންކަން ރައީސުލް 213އަސ ސީގެ 
 ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.   www.audit.gov.mvހުށަހެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ފެްނނ ނެހެން މި އޮފީހުެގ ވެބްސައިޓް 

އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ީލ  2016ޑިސެންބަރު  31ތިލަދުންމަތީ ދެުކނުބުރީ ނޮޅިަވރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 
 3/2006ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓުތައް ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ، ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ(ގެ ދަށުން ކައުންސިލްެގ އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ  35ޫނނު(ގެ )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ 
ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހަޅ ފައި ނުުވމުން، މ ލީ ބަޔ ްނތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މ ލީ ބަޔ ނު 

 ، މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ ނީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން
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ންނ  ގެ އިސްވެރިއިދ ރ  ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް ތިލަދުންމަތީ ެދކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ މި
 ތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ހުރިހ  ބޭފުޅުންނަށް މި ފުުރޞަ ވެދެއްވިމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓުގައި އެހީތެރި

 މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

އްދ ަގއި ވަނަ މ  88 ޤ ނޫނު(ގެ ލ މަރަކުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް  7/2010ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 
ވ އިުދތަކ އި ގަޤ ނޫނ އި  ޓުމުގެަފއިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ީނ ދައުލަތުގެ މުދަލ އި ފައިސ  ެބެލހެއްކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ލިބޭ 

ގެ ޤ ނޫނު( އިން ބ ުރ )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު 3/2006އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، ޤ ނޫނު ަނންބަރ: 
ތުގެ ގޮއްގޮތްވ  އެއިދ  ޑް ޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފައިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެން

ރަދުތައް ޚަ ،ޓުމ އިބެލެހެއް ، މ ލީ ކަންތައްތައް ހިްނގުމ އި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެނޮޅިވަރަންފަރު ތިލަދުންމަީތ ދެކުނުބުީރ މަތިން، 
ވ  ގޮތަށް، އް ޙ ޞިލްޞަދުތަކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤު
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެޭރގައި ނޑައެޅިފައިވ  ކަްނތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ސިލްގެ ކައުން ،ދުކުރުމ އި ޚަރަބަޖެޓުގައި ކަ

ޔ ންތައް ރީ މ ލީ ބަށް އަހަހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ އި އެއްގޮތަްށ ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކު ބަލަހައްޓ ، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަ
ަވަނ  46ގެ ޤ ނޫނު(ގެ )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު 3/2006އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤ ނޫނު ަނންބަރ: 

ނޑައަޅ ފައިވ  މ ކައުންސިލްގެ ނޮޅިވަރަންފަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ގެ ދަށުން މ އްދ  ގެ ރު ވެރިޔ  ލީ ޒިންމ ދ އިދ ރ އަށް ކަ
 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ދ ރ  އިފަރު ކައުންސިލްގެ ޮނޅިވަރަންވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުން ތިލަުދންމަތީ ދެކުުނބުރީ  2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ގޮތަށް،   ޙ ޞިލްވ ޞަދުތައްޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އިދ ރ ގެ މަޤުއިން 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ސިލްގެ އި، ކައުންތޯ އ ބަޖެޓުގައި ކަ
ބަރ: ޫނނު ނަން ޤ ވަނީ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިނގ ފައި

 ޭޖގެ)ދިވެހިރ އް 7/2010ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުެގ މ ިލއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ޫނނު ަނންބަރ: ) 3/2006
 އެހެނިހެްނ ކަމ އި ގުޅޭ ކަންދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫުނ( އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ އިދ ރީ

 ހަގަކުރެވުނު ކަމަށް ފ ންޖެހޭޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް އަަމލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމ އި، އިޞްލ ހުކުރަ
 . އުމެވެކަންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  ދިނުމ އެކު، އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ެގނަ

ގެ ވި ބަޖެޓުށްދެއްމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފ ސްކޮ
ން ހިމެނެއެވެ. ރިހަމަކުރުއް ފުލުމަށް ބޭުނންވ  ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ ތުތަމަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ބެ

ންކަމ ިއ ގެ މ ލީ ކަންސިލްކައު ،ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  ،މި އިޖުރ ތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި
 މެނެއެވެ.ކުރުން ހި ވަޒަންގަވ އިދުތަކ އި ޚިލ ފަށް އަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންަވރުގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނ އި 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ  2016މިގޮތުން ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުީރ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
ނޑައެޅިފަިއވ  އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި  ބަޖެޓ  އެއްގޮތަްށ، ިއދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، އަދި ކައުންސިލްގެ ިއދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ   ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަުދކުރުމަށް ކަ
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3 ގެ  12 ސަފުހާ   

ަކންކަން ިހންގ ަފއިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި، ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން 
ގަވ އިދ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް އަމަލުކުރެވިފައިވ  

 .ށް އެކަށީެގންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެމިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަ 

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

ދައުލަތުގެ  ،އިވަނީގައި ބަޔ ން ކޮށްފަ( ހ)ވަނަ މ އްދ ގެ  35ގެ ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު) 2006/3: ޤ ނޫނު ނަންބަރ .1
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތި ތެރޭަގއި   ދުވަހުގެން މަސްކޮންމެ އޮފީހެއްގައި މި ޤ ނޫނުެގ ދަށުން ކަ

 ލަށްްރަޖެނެ ޑިޓަރއޮ ރިޕޯޓެއް ރީއަހަ ންހިަމނައިގެ ރިޕޯޓް ަކންތައްތަކުގެ ހިނގި އިދ ރ ގައި ިހސ ބުތަކ އި މ ލީ ބަޔ ންކުރ  އްދ ގައިއެ މ 

 ލަރސަރކިއު ހޭމާލިއްޔަތާބެ ގެްޓރެޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ވާނީ ތައްޔާރުކުރަން ރިޕޯޓް މި އަދި. ހުށަހަޅަންވާނޭކަމަށެވެ

 މާލީ ގެކައުންސިލްތަކު ސިޓީ އަދި އުންސިލްތަކުްނާނއިކަ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަުކންނާއި ރަށު އިން( D2/CIR/2016/9-13 :ނަންބަރ)

ނޑާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައްޔާރުކުރުމަށް ހިސާބުތައް  ނުުބރީްދެކު ންމަތީތިލަދު ،ސްނަމަވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ އެއްގޮތައްކަން އޮނިގަ

 ންހިަމނައިގެ ރިޕޯޓް އްތަކުގެކަންތަ ހިނގިް އިދާރާގައި ހިސާބުތަކާއި ާމލީ އަހަރުގެ ވަނަ 2016 އިާދރާއިން ކައުންސިލްގެ ނޮޅިވަރަންފަރު
 ؛ހުށަހަޅާފައިނުވުން ޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓް ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓެއް އަހަރީ

 

ވަނީ، ދައުލަތުގެ ކޮންެމ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި( ހ)ވަނަ މ އްދ ގެ  1.10( 2009ފެބްރުއަރީ  11)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  .2
 2016 ،ނަމަވެސް. ކަމަށެވެކަންތައްތައް ތަފްސީލުކޮށް އެގޭނެ ފަދަ ރިކޯޑެއް އޮންނަންވ ނޭތަނެއްގައިވެސް އެތަނަކަށް ފައިސ  ލިބޭ 

ލިޔެ ޖިސްޓްރީއެއް ރަ ގެކަންތައްތަކު ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކެނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުްނސިލްގެ އިދ ރ އަށް ފައިސ  ލިބޭ
 ؛ބަލަހައްޓ ފައި ެނތުން

 

 މޯލްޑިވްސް ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ގައި ( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 1.12 ( 2009ފެބްރުއަރީ  11) ވ އިދުގެގަ މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .3
 ބަލަހައްަޓއި ހިސ ބު އެފައިސ ގެ އޮފީހަުކން އެޖަމ ކުރި ،ަޖމ ކޮށްފިނަމަ ފައިސ  ބޭންކަކަށް  ެއހެންވެސް ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީއަށް  މަނިޓަރީ
 ނޮޅިވަރަންަފރު  ދެކެނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ އަހަރު ވަނަ 2016 ،ނަމަވެސް. ގެންދަންވ ނެކަމަށެވެ ކުރަމުން ބ ކީ އެކައުންޓް

ހިންގ  އެކިއެކި  މުއައްސަސ ތަކުން އެހެނިެހން ިމިނސްޓްރީތަކުންނ އި ދައުލަތުގެ އެކައުންޓަށް ބޭންކު  އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ
ެގ  2016ޑިސެމްބަރ  31ސ ގެ ތަފްސީުލ ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުމުގެ ސަބަުބން ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ޖަމ ކޮށްދީފައިވ  ފައި

 ސަތޭކައަށް ) 854,506ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ނަންބަރު އެކައުންޓްގައި ހުރިކަމަށް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓުން ދައްކ  
ރުފިޔ  އަކީ  (ހަތްދިހަ ހަ ހ ސް ދުއިސައްތަ ބ ވީސް) 76,222ރުފިޔ  ގެ ތެރެއިްނ  (ފަންސ ސް ހަތަރު ހ ސް ފަސްސަތޭކަ ހައެއް

 ަހަތރު ހ ސް ހަ ތިރީސް) 36,426 މީގެތެރެއިން އަދި. އްކަންފައިސ އެ ނުވ  ލިޔެވިފައި ޮފުތގައި އެކައުންޓް ހަތަރު ނަްނބަރު
 ފައިސ އެއްކަން ފޮނުވ ފައިހުރި ކުރުމަށް ޚަރަދު ކަންތައްތަކަށް ކޮންކޮން އިދ ރ ތަކަކުން ކޮންކޮން އަކީ  ރުފިޔ   )ސައްބީސް ސަތޭކަ

 ؛ެނތުން ދެނެގަނެވެން
 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ްނކޮށްފައިވަނީ، އޮީފހުގައި ަބހައްޓ   6.16( 2009ެފބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދގެ ) .4
  ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭނޭކަމަށެވެ. ފައިސ ގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު ކޮންމެ ހަފްތ އަކު ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
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ތިޖޫރީއ އި ހަވ ލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް  ،އަދި ހަފްތ ގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސ ގެ ހިސ ބު ބަލައި
ންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި ތިޖޫރީގަިއ އަދި އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު އެހިސ ބު ބަލަމުން ެގްނދަ ،ފައިސ  ގުނައި ،މުވައްޒަފަކު އެހިސ ބު ޗެކްކޮށް

ތިލަދުންމަީތ  ،ފައިސ  ބަހައްޓ ނަމަ ނުވަތަ ަނގ ނަމަވެސް ދުވަހުންދުވަހަށް ިތޖޫރީ ބ ކީ އަދ  ހަމަކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް
 ހުންނަންވ ނެ ފައިސ ެގ ދެކުނުބުރި ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުްނސިލްގެ އިދ ރ އިން ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދ  ތިޖޫރީ ބ ކީ އިން ތިޖޫރީގައި

ވަނަ ދުވަހު ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސ  ގުނިއިރު   2017ޑިސެމްބަރ  21އަދަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކ  އަދަދ އި އޮޑިޓަރުންގެ ހ ޒިރުގައި 
ރުފިޔ ގެ ( އެއް) ތިރީސް ހަތްހ ސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަ 37,496 ތިޖޫރީގައި ހުރިކަމަށް ސ ބިތުވި އަދަދ އި ދެމެދު ޖުމުލަ 

 ފަރަޤު ހުރިކަން؛

 
ކެތި ގަތުމުގައި އަގު ތަ ،ވަނަ މ އްދ  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 8.09( 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ) .5

ނަަމ މެދުގައި ވ )ފަންސަވީސް ހ ސް( ރުފިޔ ގެ ދެ 25,000)އެއް ހ ސް( ރުފިޔ އ އި  1,000ބަލ އިރު ގަންަނ އެއްޗެއްގެ އަގު 
ރެއިްނ ތްތަކުގެ ތެފަރ އެ ،އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކ  ފަރ ތްތަުކގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ިތން ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯުދމަށްފަހު

ބުރީ ނޮޅިވަރަންަފރު ވަނަ އަހަރު ތިލަުދންމަތީ ދެކެނު 2016 ،އެކަށީގެންވ  ފަރ ތަކުން އެތަކެިތ ހޯދިދ ނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް
 ؛ފައި ނުވުން ބަލ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގަނެފައިވ  ބައެއް ތަކެއްޗަށ އި ހޯދ ފައިވ  ޚިދުމަތްތަކަށް ތިންފަރ ތުން އަގު 

 
ހަރުމުދަުލގެ  ،ވަނީ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި 7.01( 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ) .6

ހަރު ތިލަދުންަމީތ ވަނަ އަ 2016 ،ގައި އެމުދ  ލިބުނު ތ ރީޚް އަދި މުދަލުގެ އަގު ހިމަނަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސްރަޖިސްޓްރީ
ނު ތ ރީޚް ގ އި ލިބުއަކުގެ ގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދ ތަރަޖިސްޓްރީ ދެކެނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހަރުމުދަލުގެ

ަނ ތަންަތނުގައި ހުން ގެ ދައުލަތު ބަޔ ންކޮށްފައިވަީނ،)ހ( ގައި  ވަނަ މ އްދ ގެ 7.11ބަޔ ން ކޮށްފައި ނުުވން. އަދި މިގަވ އިދުގެ 
ވ ނޭކަމަށެެވ. ލަހައްޓަންބަ ލިޔެ ވަކިވަކިން އެތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނި އިތުރު އެނގޭނޭ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސ ބު އެކިބައިބައި

ވ  ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ވަނަ އަހަރު ގަނެފައި 2016ތިލަދުންމަތީ ދެކެނުުބރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް  ،ނަމަވެސް
 ؛ފައިނެުތންލަހަްއޓ ދެންނެވުނު އޫޞޫލ އި އެއްގޮތަށް ބަވެ އިސް

 

 ވަޒީފ  ،ށްފައިވަނީވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮ 12ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޕެންޝަނ ބެހޭ ޤ ޫނނު(  2009/8ޤ ނޫނު ނަްނބަރ:  .7

 ހިރ އްޖޭގެ ދިވެ ،ޕެންޝަން ދިނުމަށްޓަކައި ،ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރު ހަމަނުވ  ކޮންމެ މީހަކަށް ،އަދ ކުރ  މީހުންގެ ތެރެއިން
ވަަނ  2016 ،މަވެސްވެ. ނަކަމެއް ަކމަށެވަޒީފ ދޭ ފަރ ތުގެ މައްޗަށް ލ ޒިމް ،ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީްމގައި ބައިވެރިކުރުމަކީ

ޓްރެކްްޓ ލްގައި ކޮން ސްކޫއަހަރު ތިލަދުންމަީތ ދެކެނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގި އިރު ޕްރީ
ކީމްގައި ސްޝަން ންއުސޫލުން ހަތަރު މުވައްޒަފުން ވަޒީފ  އަދ ކުރިއިރު އެ މުވައްޒަފުން ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެ

 ؛ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވުން

 

ވަނަ މ އްދ ގައި  110ގެ ( ޤ ނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ދ ޢިރ ތައް އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7: ނަންބަރ ޤ ނޫނު .8
ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ރައްޔިތުންަނށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އ ންމުކޮށް 

ގެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުވަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބ އްވަންޖެހޭނެކަަމށެވެ. އަދި ފެބްރުވަރީ މަހު ބ އްވ  ަބއްދަލުވުމެއްގައި ފ އިތުވި އަހަރު
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އި މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި އަހަރީ ރިޕޯޓ އި، މ ލީ ރިޕޯޓ އި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވ ނެ ކަމަށ އި ޖުލަ
ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ުހށަހަޅ  ޚިޔ ލު ހޯދަންވ ނެކަމަށެވެ. 

 ޮގތުގެ މަީތްނ ގައިވ ޤ ނޫނު ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކެނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 2016 ،ނަމަވެސް
 ބައްދަލުވުންތައް ބ އްވ ފައި ނުވުްނ؛

 

ގައި ވަނަ މ އްދ  105 ގެ (ޤ ނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ދ ޢިރ ތައް އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7: ނަންބަރ ޤ ނޫނު .9
 އަދި  ކަމަށެވެ.ނުވަންވ ނޭލަށް ފޮޅު ކައުންސިދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަތޮއ މް ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ރަށު ކަުއްނސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ

 ވ  އެކުލަވ ލެިވފައި ކޮށްބިނ  ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ ރަށު ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ގައި( ށ) މ އްދ ގެ ވަނަ 108 ޤ ނޫނުގެ ދެންނެވި މި
 ކުނުުބރީދެ ލަދުންމަތީތި ،ަނމަވެސް. ހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ ކައުންސިލަށް އަތޮޅު ތ ވަލު މަސައްކަތުގެ އަހަރުގެ އޮތް ކުރިއަށް

 ލިބޭ  ކ އިޚަރަދުތަ ލްގެކައުންސި ރަށު ކައުންސިލަށް އަތޮޅު ދެުކނުުބރީ ތިލަދުންމަތީ ،އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ނޮޅިވަރަންފަރު
 ތ ވަލު  ތުގެމަސައްކަ ހަރުގެއަ އޮތް ކުރިއަށް އެކުލަވ ލެވިފައިވ  ބިނ ކޮށް ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ ރަށު އަދި  ރިޕޯޓް އަހަރީ އ މްދަނީގެ
 ؛ނުވުން ހުށަހަޅ ފައި

 
އްދ ގައި ވަނަ މ  115 ގެ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރ:  .10

  ،ސްށެވެ. ނަމަވެ ނެކަމަކޮންމެ ހަފްތ އަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަންޖެހޭ ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ
. ން ނުވު ފައިބ އްވ  ންތައްތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިަވރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގަވ އިދުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވު

ންސ ސް ދޭއް( އ ންމު )ފަ 52ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  2016 ،އެގޮތުން
  ؛)ނަވ ރަ( ބައްދަލުވުންކަމުގައިވުން 19ބައްދަލުވުން ބ އްަވންޖެހޭ އިރު އެ އަހަރު ބ އްވ ފައިވަނީ 

 
އްދ ގައި ވަނަ މ  124 ގެއް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތަ 2010/7: ޤ ނޫނު ނަންބަރ .11

މަޢުލޫމ ތު އަދި  ވިޔަފ ރީގެ ސ އ އިކަުއންސިލަްށ ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު އެ މެމްބަރެއްގެ ފައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،
ދ ރ އަށް ލްގެ އިއިބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިުޔމަކުން ކައުންސިއ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ ލިޭބ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ުގޅުންތަކ 

ބަރަކު ލްގެ އެއްވެސް މެމްކައުންސިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސްހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ. 
 އެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވުްނ.

 ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ޤ ނޫނ އި 

( އަށް 7( އިން )1)ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަަމލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ  މެދު ދެވޭ ރައުޔު ބިނ  ކުރެވުނު އަސ ސް' ގެ ނަންބަރު )
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ން ކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ ނޮޅިވަރަންފަރު  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ،މައިގަ

އަށް ނިމޭ މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި އެއްގޮތަށް  2016
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް ނޑައެޅުނު ބަޖެ  ،ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ ޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއަޔްތުގެ ގަވ އިދ އި،  2006/3ޤ ނޫނު ނަންބަރ:  ،ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި
 ކައުނަސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫުނތަކ ިއ ގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތަކަށްކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.
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6 ގެ  12 ސަފުހާ   

ނޑު( އަށް 11( ިއން )8)ށ( އަދި ަނންބަރު )  ންސިލުން ޢަމަލު ގޮތެއްގައި ކައުބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ކަންކަން ފިޔަވައި، މައިގަ
 ގެ ޤ ނޫނޫ( އ އި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު 2010/7ކޮށްފައިވަނީ ޤ ނޫނޫ ނަްނބަރ: 

 އެއްގޮތަށް ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެެކމެވެ.

 އްސަލަތަކ އި އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މަ

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

ދައުލަުތގެ  ،އިވަނީގައި ބަޔ ންކޮށްފަ( ހ)ވަނަ މ އްދ ގެ  35ގެ ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު) 2006/3: ބަރން ޤ ނޫނު ނަ
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތި ތެރޭގައި   ދުވަހުގެން މަސްކޮންމެ އޮފީހެއްގައި މި ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަ

ިޑޓަރ ޕޯޓެއް އޮހަރީ ރިއެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ީލ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ިހނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިަމނައިގެން އަ
ލިއްޔަތ ބެހޭ ރެޜަރީގެ މ ންޑް ޓްއަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރަން ވ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ އެ ނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށެވެ.ޖެ

ނ އި އަތޮުޅ ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން( D2/CIR/2016/9-13: ނަންބަރ)ސަރކިއުލަރ 
ނޑ އި އެއްގޮތައްކަން ބަޔ ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ  ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ  . އި ވެއެވެންކޮށްފަހިސ ބުތަްއ ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަ

ސ ބުތަކ އި އިދ ރ ަގިއ ހިވަނަ އަަހރުގެ މ ލީ  2016ތިލަދުންމަީތ ދެކުނުުބރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ،ނަމަވެސް
ރަލަްށ ރ ޖެނެއަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަ ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން

ގެ މ ލީ ބަޔ ްނތަކުގެ އަށް ނިމުުނ މ ލީ އަހަރު 2016ޑިސެމްބަރ  31ހުށަހަޅ ފައިނުވެއެވެ. އެހެންކަުމްނ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 
 .އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ

 
 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް، ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް، ކައުންސިލް( ހ)ވަނަ މ އްދ ގެ  35ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ ( ހ)
ަލށް ޓަރ ޖެނެރަ އޮޑިކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު، ކޮންމެ މީލ ދީ އަަހރެއް ނިމޭތ  ިތން މަސް ދުވަުހގެ ތެރޭގައި

: ންބަރނަ)އުލަރ ހޭ ސަރކިއަދި މި ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެ.  މެވެހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަ
13-D2/CIR/2016/9 )ުހިސ ބުތައް  ންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީއިން ރަށު ކައުންސިލްތަކ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކ 

ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ  .ތައްޔ ރުކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ ނޑ އި އެއްގޮތަށްތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަ

ރކިއުލަރ ގައި ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަ 2016ޑިސެމްބަރ  19މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ( ށ)
ރ ސަރކިއުލަ ބެހޭ( ގައި މ ލީ ހިސ ބު ނިްނމުމ  ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓ އި  13D2/CIR/2016/14)ނަންބަރ:

 ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތަްއ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
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 ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލު އެނގޭނެ ފަދަ ރެކޯޑެއް ނެތުން  .2

ވަނީ، ދައުަލތުގެ އިވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފަ 1.10 ( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދ 
 ކަމަށެވެ.ންވ ނެކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް އެތަނަކަްށ ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތައް ތަްފސީލުކޮށް އެގޭނެ ފަދަ ރިކޯޑެއް އޮންނަ

ްއތަުކގެ ބޭ ކަންތަފައިސ  ލިވަނަ އަހަުރ ތިލަދުންމަތީ ދެުކނުބުރީ ނޮިޅވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް  2016 ނަމަވެސް،
 އެވެ.ރީއެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓ ފައި ނުވެރަޖިސްޓް

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 
ދައުލަތަށް ފައިސ  ،އިވ  ގޮތަށްވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފަ 5.04ގެ ( R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 

އެ  ޓްރީގައި  މި ރަޖިސްވެ. އަދިރަޖިސްޓްރީއެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަަވމެ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެ އޮފީހަކަށް ލިބޭ ފައިސ ގެ
އި ތ ރީޚް ސް ނަންބަރ ފަރެންރިގޮތުގެ ތަފުސީލ އި  ފައިސ އެއް ނަގަން ހަމަޖެހުނު ޤ ނޫނު ނުވަތަ ގަވ އިދު ނުވަތަ އެކަމެއް ހަމަޖެހުނު

 އެނގެން އޮންނަންވ ނެއެވެ.

 އެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ފޮނުވ  ފައިސ ގެ ތަފްސީލު ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގ  އެކި  .3

އިވަނީ، ޯމލްޑިވްސް ަގއި ބަޔ ންކޮށްފަ( ހ)ވަނަ މ އްދ ގެ  1.12 ގެ  (2009ފެބްރުއަރީ  11)ގަވ އިުދ  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ަލހަްއޓައި  ހިސ ބު ބަފައިސ ގެޖަމ ކޮށްފިނަމަ އެޖަމ ކުރި އޮފީހަުކން އެމަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ ެއހެންވެސް ބޭންކަކަށް ފައިސ  

 އެކައުންޓް ބ ކީ ކުރަމުން ގެންަދންވ ނެކަމަށެވެ.

ެގ  ދައުލަތުކައުންޓަށްވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިަވރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބޭންކު އެ 2016ނަމަވެސް، 
ސ ގެ ތަފްސީލު އިވ  ފައިށްދީފަހެނިެހްނ މުއައްސަސ ތަކުން ހިންގ  އެކިއެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ޖަމ ކޮމިނިސްޓްރީތަކުންނ އި އެ

ނަންބަރު އެކައުންޓްގަިއ  ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ހަތަރު 2016ޑިސެމްބަރް 31، ބަލަހައްޓ ފައި ނުވ ަކން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި
 ހައެއް( ރުފިޔ  ގެ )އަްށ ސަތޭކަ ފަންސ ސް ހަތަރު ހ ސް ފަސް ސަތޭކަ 854,506މަންޓުން ދައްކ  ހުރި ކަމަށް އެކައުންޓް ސްޓޭޓް

 ފައި ނުވ ގައި ލިޔެވި)ހަތްދިހަ ަހ ހ ސް ދުއި ސައްތަ ބ ވީސް( ރުފިޔ  އަކީ ހަތަރު ނަންބަރު އެކައުންޓް ފޮތު 76,222ތެރެއިން 
ތަކަކުން ކޮންކޮން އަކީ ކޮންކޮން އިދ ރ  )ސް ހަތަރު ސަތޭކަ ސައްބީސް)ތިރީސް ހަ ހ  36,426ފައިސ އެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން 

 ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ފޮނުވ ފައިހުރި ފައިސ އެއްކަން ދެނެގަނެވިފައެއްނުވެއެވެ. 
ދެވޭ ގޮތެއްގައި އެޓަމްބ ކީ ގެ އައިމިކަން މިހެން ދިމ ވެފަވަނީ އެަފރ ތްތަކުން ފޮނުވ ފައިވ  ސިޓީތަކ އި، އެކައުންޓް ބ ކީއ އި އެކައުންޓު

 އިން ކުރެވޭނުވ  ފައިސ ން ފޮބަލަހައްޓ ފަިއނުވުމުގެ ސަބަބުންަކން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިގޮތަށް އެކި މުއައްސަސ ތަކު
  ގެންގޮސްފައިނުވެއެވެ.ޚަރަދުގެ ތަފްސީލު އެ މުއައްސަސ ތަކަށް ގަވ އިދުން ފޮނުވަމުން 

 
 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

އެކިއެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީތަކުންނ އި އެހެނިހެން މުއައްސަސ ތަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ޖަމ ކުރ  
ެއފައިސ އިން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ރިޕޯޓްތަްއ  ، ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކ ތެރިކަމ އެކީ ބަލަަހއްޓަމުން ގެންދިއުމަށ އިފައިސ އ އިބެހޭ އެންމެހ 

ވަަނ  1.12ގަވ އިދުން ތައްޔ ރުކޮށް އެމުއައްސަސ ތަކަށް ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
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އެކައުންޓު ބ ކީ ކުރަުމްނ  ،ްށ ބޭންކް އެކައުންަޓށް ޖަމ ކުރެވޭ ފައިސ ގެ ހިސ ބު ބެލެހެއްުޓމަށ އިމ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަ
 ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސ  އ އި ތިޖޫރި ބ ކީ ކުރ ފޮތުން ދައްކ  ބ ކީ ދިމ ނުވުން  .4

ންމެ ހަފްތ ެއއްގެ ކޮ ،ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 6.16( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
 އޭގެ ސ  ހުރިނަމަ  ފައިނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސ ގެ ހިސ ބު )ނަގުދު ފައިސ އިން ހުރި އަދަދ އި ޗެކުން ހުރި ވަރ އި، ބޭރު

 އެ ހިސ ބު ވައްޒަފަކު އިސް މުމުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮީފުހގެތިޖޫރީއ  ހަވ ލުެވހުރި  ،ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވަކީން ހުރި އަދަދު( ބަލައި
ކުރެވޭ ތިޖޫރީ  ތައްޔ ރުގޮތުން ޗެކްކޮށް، ފައިސ  ގުނައި، އަދި އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު އެ ހިސ ބު ބަލަމުން ގެންދަންވ ނެކަމަށެވެ. އަދި، މި

ކުކުރި ތިޖޫރީ ޗެ، ޒަފ އިރީއ އި ހަވ ލުވެ ހުިރ މުވައްރިޕޯޓްގައި، އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކޮށްފައި އޮތުމުގެ އިތުރަށް، ތިޖޫ
ންމެ އ ދިއްަތ  ރިޕޯޓް ކޮށް، މިމުވައްޒަފު، ރިޕޯޓްގައިވ  އަދަދަށް ފައިސ އ އި ފައިސ އ  އެއްފަދަ ތަކެތި ތިޖޫރީގައި ހުރިކަމަށް ސޮއިކޮ

  އިވެއެެވ.ޔ ންކޮށްފަބަމަށް އަށް ފޮނުވަން ވ ނެކަދުވަހެއްގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ްނ ބ ކީ އި ރީދ  ތިޖޫތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރި ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ލިޔެ ބަލަހައްަޓމުން ގެން ،ނަމަވެސް
ވަނަ ދުވަހު   2017މްބަރ ޑިސެ 21ތިޖޫރީގައި ހުންނަންވ ނެ ފައިސ ެގ އަދަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކ  އަދަދ އި އޮޑިޓަރުންގެ ހ ޒިރުގައި 
ސް ހަތްހ ސް ަހތަުރ )ތިރީ 37,496 ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސ  ގުނިއިުރ ތިޖޫރީގައި ހުރިކަމަށް ސ ބިތުިވ އަދަދ އި ދެމެދު ޖުމުލަ 

 ހުއްޓެވެ.ނުވަދިހަ ހައެއް( ރުފިޔ ގެ ފަރަގު  ސަތޭކަ

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 
ލަްށ ކޮންމެ ހަފްތ އެއްގެ ނިޔަ ،ފައިވ  ގޮތަށްވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށް 6.22ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 

ންމެ ކޮމަ، އޭގެ ނަހުރި  ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސ ގެ ހިސ ބު )ނަގުދު ފައިސ އިން ހުރި އަދަދ އި، ޗެކުން ހުރި ވަރ އި  ބޭރު ފައިސ 
ހިސ ބު ފަކު އެއްޒަ މުވަވައްތަރެއް ވަކީން ހުރި އަދަދު( ބަލައި، ތިޖޫރީއ އި ހަވ ލުވެުހރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް

، އަދި ތިޖޫރީ ދިޔުމަށ އިން ގެންޗެކްކޮށް، ފައިސ  ގުނައި، އަދި އޮފީހުގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  އެ ހިސ ބު ރަގަޅުތޯ ބަލައި ޗެކުކުރަމު
ދު ބަލައި ސ ގެ އަދަ، ފައިރިޕޯޓްގައި، އޮފީހުގެ ފައިސ އ  ބެހޭ އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކުރުމަށ އި، ތިޖޫރީއ  ހަވ ލުވެހުރި މުވައްޒަފ އި

ވަމެވެ. މަށް ދަންނަ ކުރުޗެކުކުރި މުވައްޒަފު، އެ ރިޕޯޓްގައި ވ  އަދަދަށް ފައިސ އ އި ފައިސ އ  އެއްފަދަ ތަކެތި ހުރިކަމަށް ސޮއި
  .ގައި ވ ނެއެވެ MG/BC24ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރަންވ ނެގޮތް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އެކުވ  

 ގައި ތިން ތަނަކުން ކޮޓޭޝަން ހޯދ ފައިނުވުން ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ގަތުމު  .5
 

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ތަކެތި ގަތުމުަގއި  ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( 8.09ގެ ( 2009ފެބްރުއަރީ  11)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ރުފިޔ ގެ ދެމެދުގަިއ ( ފަންސަވީސް ހ ސް)  -/25,000ރުފިޔ  އ އި( އެއް ހ ސް) -/1,000އަގު ބަލ އިރު ގަންނަ އެއްޗެއްގެ އަގު 

ން ވ ނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެެގން ިތން ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަގު ޯހދުމަށްފަހު، އެފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއި 
  އެކަށީގެންވ  ފަރ ތަކުން އެތަކެތި ހޯދިދ ނޭކަމަށެވެ.
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9 ގެ  12 ސަފުހާ   

ށ އި  ތަކެއްޗަވ  ބައެއް ދެުކނުބުރީ ނޮޅިަވރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގަނެފައިވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ 2016 ،ނަމަވެސް
 ނީއެވެ.ރީގައި އެވަލް ތިހޯދ ފައިވ  ޚިދުމަތްތަކަށް ތިންފަރ ތުން އަގު ބަލ ފައި ނުވެއެވެ. މިޮގތަށް ހޯދ ފައިވ  ތަކެތީގެ ަތފްސީ

 

 ދަލުގެ ތަފުސީލު . ތިން ކޮޓޭޝަން ހޯދުމަކ  ނުލ  ގަނެފައިވ  މު 1ތ ވަލު 
 

 ތަފްސީލު  އަގު )ރުފިޔ ( އެކައުންޓް ކޯޑް  ތ ރީޚް 

08-08-16 222001 
           

  ލޭޒ  ޓޯނަރު   1,960.00

24-07-16 423002 
         

  ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިން  21,200.00

16-08-16 222001 
           

  ތޮޝިބަރ ޓޯނަރު   1,378.00

24-04-16 222001 
           

   ލޭޒ  ޖެޓް ކ ޓްރިޖް  2,680.00

 

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 
 ގަންނަން ބޭނުްނވ  ،ފައިވ ގޮތަށްވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށް 10.24( ގެ R-202017/ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ދޭ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ތަކެތި ،)ތިރީސް ފަސް ހ ސް( ރުފިޔ އަށް ވުރެ މަދުނަމަ -/35,000ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު 

 ފަރ ތަކުން ވ  ރަނގަޅު)ތިނެއް( ފަރ ތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި، އެކޯޓޭޝަންތައް އަޅ ކިޔުމަށްފަހު އެންމެ އެކަށީގެން 3މަދުވެގެން 
 އެތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަްށ ދަންނަވަމެވެ.

 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން  .6
 

އިވަނީ، ދައުަލތުެގ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފަ 7.01( ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ވަނަ  7.11، ށެވެ. އަދިނެކަމައެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވ ތަންތަަނށް ގަންނަ ނުވަތަ ހަދިޔ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހ  މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ

ވަކިްނ އިބައި ވަކިކި ބަމ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ ތަންަތނުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސ ބު އެ
 އެތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އެނގޭނެ ގޮތަށް ލިޔެ ބަަލހައްޓަންވ ނެ ކަމަށެވެ.

ަނ ގައި ގި ޓްރީރަޖިސްގެ ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހަރުމުދަލު 2016 ،ވެސްނަމަ
ވަނަ އަހަރު  2016ށް އަދަދެއްގެ މުދ ތަކުގެ އަގ އި ލިބުނު ތ ރީޚް ބަޔ ން ކޮށްފައި ނުވ ކަމ އި، އަދި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަ

 އެވެ. ގައި ރެކޯޑް ކުރެވިފައި ނުވެރަޖިސްޓްރީހަރުމުދަލުގެ  ޝިންގަނެފައިވ  ފޮޓޯކޮޕީ މެ
 

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 
ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ަބޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ކައުންިސލްގެ  11.03ގެ ( R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދ 

ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މިލްކިއްޔ ތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަރުމުދަލުގެ އިދ ރ ގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް، 
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ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެންމެހ  ތަކެިތ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ރެކޯޑް ކުރުމަށ އި، އެ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ވ  ގޮތުގެ މަީތން 
އްދ ގެ )ރ( އ  އެއްގޮަތށް، ކަުއންސިލްގެ އިދ ރ ގައި ހުންަނންެޖހޭ ހަރުމުދަލުގެ ހިސ ބުތައް ފުރިހަަމއަށް ބެލެހެްއޓުމަށ އި، އަދި އެމ  

 ހުރިހ  ތަކެތި ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ަމދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޗެކްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ޕްރީ ސްކޫލް މުވައްޒަފުން ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވުން .7

  ށްފައިވަނީ، ވަޒީފ ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮ 12)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ޕެންޝަނ ބެހޭ ޤ ޫނނު( ގެ  2009/8ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 
 ހިރ އްޖޭގެ ދިވެ ،ޕެންޝަން ދިނުމަށްޓަކައި ،ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރު ހަމަނުވ  ކޮންމެ މީހަކަށް ،އަދ ކުރ  މީހުންގެ ތެރެއިން

 ވެ. ވަޒީފ ދޭ ފަރ ތުގެ މައްޗަށް ލ ޒިމްކަމެއް ކަމަށެ ،ކީރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރުމަ

ރީ ޕް ގި އިރު ކޫލް ހިންވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ޕްރީ ސް 2016 ،ނަމަވެސް
ންޓް ޕެންޝަން ރިޓަޔަރމަ އްޖޭގެޒަފުން ދިވެހިރ ސުކޫލްގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ހަތަރު މުވައްޒަފުން ވަޒީފ  ައދ ކުރިއިރު އެ މުވައް

 ސްކީމްގައި ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވެއެވެ. 

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 
ނު ހުން، ޤ ނޫވ  މީކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މުސ ރަދީގެން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުްނގެ ތެރެއިން، ޕެންޝަްނ ލިޭބ އުމުރު ހަމަނު

  ގޮތަށް ދިެވހިރ އްޖޭގެވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ަބޔ ންކޮށްފައިވ  12ްއޖޭގެ ޕެންޝަނ ބެހޭ ޤ ނޫުނ( ގެ )ދިވެހިރ  2009/8ނަންބަރ: 
 ރިޓަޔަރމެންޓް ފެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކުރުވުމަށް ދަންނަަވމެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި އ ންމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުން ބ އްވ ފައިނުވުން .8

 އިްވަނަްމާއްދާގަ 110ްގެ( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާޢިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7: ނަްނބަރ ޤާނޫނު
ްމަްބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ްހުޅުވާލެވިރައްޔިތުންަނށް ްއާންމުކޮށް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިނުމަށްޓަކައި ްކޮންެމްބައްދަލުވުްފައިވާޢުލޫމާތު މެއް

ްބައްދަ ްބާއްވާ ްމަހު ްފެބްރުވަރީ ްއަދި ްކަމަށާއި ްބާއްވަންޖެހޭނެ ްމަހު ްޖުލައި ްއަދި ްފެބްރުވަރީ ްފާއިލުވުމެއަހަރެއްގެ ްއަހަރުގެްއްގައި ތުވި
ް ްއޮޑިޓް ްރިޕޯޓާއި، ްމާލީ ްރިޕޯޓާއި، ްއަހަރީ ްމަހު ްުޖލައި ްކަމަށާއި ްހުށަހަޅަންވާނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްބަބާރިޕޯޓް ަގއިްއްދަލުވުމުއްވާ

ްޚި ްހުށަަހޅާ ްރައްޔިތުންނަށް ްބަޖެޓް ްތާވަލާއި ްމަސައްކަތު ްއަހަރުގެ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލްގެ ްބާހޯޔާލު ްއާންމުްދުމަށް އްވާ
 ވެ.ށެކަމަބައްދަލުވުމެއްްބާއްވަންޖެޭހނެް

ްޤާނޫނުްގެ އިދ ރ އިން ނުބުރީ ނޮޅިވަަރންފަރު ކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކު  2016 ،ނަމަވެސް ްމި ްަމތީގޮގައިވާ ންްތުގެ
 ވެ.ކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތެވ ބައްދަލުވުންތައްްބާއްވާފައި

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 
ވަނަ  110ގެ  ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު()ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ  2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 

ކޮްނމެ  މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންނަށް މަުޢލޫމ ތު ދިނުަމށްޓަަކއި ރައްޔިތުންނަށް އ ންމުކޮށް ުހޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް

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


 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެ
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ް11ފޯން: 3939 332 އީމެއިލ ގެ  12 ސަފުހާ   

ިއވ ތީ މި ދެންނެވި ޤ ނޫނުގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން އަމަލު ކުރައްވަމުން އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބޭއްވުމަށް ބަޔ ންކޮށްފަ
ގެންދިއުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. މީެގ އިތުރުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭަނށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދ  ޮގުތގެ މަޢުލޫމ ތު މަދުވެގެްނ ދެމަުހން 

 ދަންނަވަމެވެ. އެއްމަހު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އ ންމުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ވެސް

ފޮނުވ ފައިނުވުން މަޢުލޫމ ތ އި ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް .9

އްދ ގަިއ މ ވަނަ  105 ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 
 ކަމަށެވެ. ނުވަންޖެހޭށް ފޮ އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ރަށު ކައުްނސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ

 ބުރީ އަތޮޅުތީ ދެކުނުއަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިަވރަންފަރު ކައުންސިލް އިދ ރ އިން ތިލަދުންމަ ވަނަ 2016 ،ނަމަވެސް
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް މި ރިޕޯޓު ފޮނުވައިފައި ނުވެއެވެ.

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 
 މ އްދ  ވަނަ  105ގެ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތަްއ ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުެގ ޤ ނޫނު( ) 2010/7 : ޤ ނޫނު ަނންބަރ

ށު ރައަދި  ޕޯޓްހަރީ ރިވަނަ މ އްދ ގައި ަބޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް، ރަށު ކަުއންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީގެ އަ 108އަދި 
ނުވަމުްނ ންސިލަށް ފޮކައު އަތޮޅު ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނ ކޮށް ެއކުލަވ ލެވިފައިވ  ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތ ވަލު

 ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުންތައް ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތަށް ބ އްވ ފައިނުވުން .10

 އްދ ގައި މ ވަނަ  115 )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ 2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 
ތިލަުދންަމތީ  ،ސްނަމަވެ ވެ.ށެކަމަކޮންމެ ހަްފތ އަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަންޖެޭހނެ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،

 ނުވެއެވެ.ންގޮސްފައިމުން ގެރު ކައުްނސިލްގެ އިދ ރ އިން ގަވ އިދުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބ ްއވަދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަ
ސ ސް ދޭއް( އ ންުމ )ފަން 52ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެުކނުބުރީ ނޮޅިވަަރންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  2016 ،އެގޮތުން

  މެވެ.)ނަވ ރަ( ބައްދަލުވު 19ވަނީ ބައްދަލުވުން ބ އްަވންޖެހޭ އިރު އެ އަހަރު ބ އްވ ފައި

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 
އްދ ގަިއ މ ވަނަ  115 ޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ)ދިވެހިރ އް 2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 

ދަލުވުމެްއެގ ންމެ ބައްކޮށ އި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮަތށް، ކޮންެމ ހަފްތ އަކު އެއް ފަހަރު ކައުްނސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްވުމަ
 ކޮށް ސޮއިކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ދެން ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ ސް ،ޔައުމިއްޔ 
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