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ުބީރ  ދ  ިތލުަދްނމީަތ ެދުކުނ ް  ިހިރަމަރ ުއްނސިލ ުރގެ  2016 ރ ގެ ިއދ   ގެ ަކ  ަވަނ ައަހ
 ރިޕޯޓް ޮކމްޕަްލަޔްންސ ޮއިޑްޓ 

 

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

  ތަޢ ރަފު 

ތިލަދުންމަތީ ދެުކނުބުރީ ހިރިމަަރދޫ  ދަށުްނ އޮޑިޓް ކުރެވުނު ގެ)އޮޑިޓް ޤ ޫނނު(4/2007  :ޤ ޫނނު ަނންބަރ މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  ވަނަ އަހަރުގެ  2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް  ،އެއްގޮތަށް އެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ަބޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިޯތ އ އި،  މ ލީ އަދި އެހެނިެހން ކަންކަން ހިންގ  ބަަލހައްޓ ފައިވަނީ ޤ ނޫުނ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެކަ

 7/2010ލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫނު ނަންބަރ: )ދައު 3/2006ނަންބަރ: 
)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ އި 

 ،ށް ޢަމަލުކުރެިވފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އިގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫުނަތކ އި ގަވ އިދުތަކަ
 :ކަންކަން ޤ ނޫނު ނަންބަރ އެފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އޮޑިޓުގައި ޖެހޭކަމަށް ކުރަން  އިޞްލ ޙު

ތިލަުދންމަތީ ދެކުުނބުރީ މަތިން  ޮގތުގެ ވ  މ އްދ ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތް ަވނަ 36ގެ (ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ޤ ނޫނު) 2006/3
 213އަސ ސީގެ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު ،އެކުޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ މ ލީ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ހިރިމަރަދޫ

ރިޕޯޓު  މި ހުށަހެޅުމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިމްހޫރިއްޔ އަށ ސުލްޖުރައީއެ ކަންކަން ން ގޮތުގެ މަތިނެފައި ވ ވަނަ މ އްދ ގައި ބު
   ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mv  އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ނެހެން މި

އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި  2016ޑިސެންބަރު  31އިދ ރ ގެ   ކައުންސިލްގެތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިަމރަދޫ  
)ދައުަލތުެގ  3/2006އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯުޓތައް ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުަށހެޅުމަކީ، ޤ ނޫުނ ނަންބަރ: 

އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  ަވނަ މ އްދ ގެ )ހ(ގެ ަދށުން ކައުންސިލްގެ 35މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ 
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ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުަށހަޅ ފައި ނުވުމުން، މ ލީ ބަޔ ްނތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މ ލީ ބަޔ ނުގެ އޮޑިޓް ވަނީ 
 ސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ ނީ ކޮމްޕްލަޔަން

 ސްވެރިންނ އި ރ ގެތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް  މި
 ންނަވަމެވެ. ގައި ޝުކުރު ދަފުރުަޞތު ހުރިހ  ބޭފުޅުންނަށް މި ގައި އެހީތެރިވެދެއްވިމި އޮޑިޓު، މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް

 ލިއްޔަތު އޫމަސް މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ 

އްދ ަގއި މ ވަނަ  88  ޤ ނޫނު(ގެލ މަރަކުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް 7/2010: ބަރން ޤ ނޫނު ނަ
 ގެ ޤ ޫނނ އި ޓުމުމުފައިސ  ބެލެހެއްކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ލިޭބ ފައިސ  އ އި މުދ  ބަލަހަްއޓަންވ ނީ ދައުަލތުގެ މުދަލ އި 

 (ޤ ނޫނު ގެތުގެ މ ލިއްޔަތުދައުލަ) 3/2006 :ބަރންޤ ނޫނު ނަކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވުމުްނ، ތަކ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުެގ މަތިންގަވ އިދު
އްގޮތްވ  އެ ގަވ އިދ   ތުގެޔައުލަތުގެ މ ލިއްއިން ބ ރު ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފައިވ  ދަ

ޚަރަދުތަްއ  ،އިލެހެއްޓުމ އި، ބެ ކަންތައްތައް ހިްނގުމ މ ލީ ތިލަދުންަމތީ ދެުކނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ގޮތުގެ މަތިން،
ގެ އިދ ރ ގެ ކަުއންސިލް އެތަށް، ހިރިމަރަދޫ ކަުއންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ ިއ އެއްގޮ ދެކުނުބުރީ ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަްށ ތިލަުދްނމަތީ

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ނޑަމަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ ދޫދުގެ އެޅުނު ހު ކަ
 ހިސ ބުަތކ  ހައްޓ ، އެކު ބަލައި އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކައުންސިލްގެ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ  ،ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމ އި

)ދައުލަުތގެ  3/2006ބަރ: އެއްގޮތަށް އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންަތއް އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤ ޫނުނ ނަން
ނޑައަދ ރ ނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިތިލަދުންަމތީ ެދކުވަަނ މ އްދ ގެ ދަށުން  46މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  ލީ ޅ ފައިވ  މ އަށް ކަ

 ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އި ިހރިމަރަދޫ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ތިލަދުންަމތީ ދެކުނުބުރީ  2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، އެ ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި، ކައުންސިލްގެ  ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ބަޖެޓުގައި ކަ
ޫނނު ނަްނބަރ: އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ 

)ދިވެހިރ އްޭޖގެ  7/2010ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުެގ މ ިލއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ޫނނު ަނންބަރ: ) 3/2006
ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން 

ތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް އަަމލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމ އި، އިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެވުުނ ޤ ނޫނު
 ލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  ދިނުމ އެކު، އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ެގނައުމެވެ. ކަންތައްތައް އިޞް

ގެ ވި ބަޖެޓުށްދެއް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފ ސްކޮމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 
ން ހިމެނެއެވެ. ރިހަމަކުރުއް ފުމަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭުނންވ  ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ ތުތަ

ންކަމ އި ގެ މ ލީ ކަންސިލްކައު، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  ،ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އިމި އިޖުރ ތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މ 
 މެނެއެވެ.ންކުރުން ހި ވަޒަގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ އި ޚިލ ފަށް ޢަމަލުކޮްށފައިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންަވރު
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3 ގެ  9 ސަފުހާ   

ރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަްށ ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެުޓން ޚަ 2016ގެ އިދ ރ އިން ންސިލްކައުހިރިމަރަދޫ މިގޮތުން ތިަލދުންމަތީ ދެުކނުބުރީ 
ނޑަފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައެ ކައުންސިލުން   އެޅިފައިވ އި ކަ

ނޑައެޅުނު  ށުގައިވ  ދައިދ ރ ގެ  އ އި އެހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، އަދި ކައުންސިލްގެ ިއދ ރ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަުދކުރުމަށް ކަ
ލިއްޔަތުެގ މ ދަުއލަތުގެ  ނ އި،ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ަކންކަން ިހންގ ަފއިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫ

ފައިވ  މަލުކުރެވިއަކަށް  ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ ިއ ގަވ އިދުތަގަވ އިދ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި
 ރަމެވެ. ޤަބޫލުކުފީހުންމިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަަރށް އެކަށީެގންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި އޮ

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

 ދައުލަތުގެ  ،ފައިވަނީބަޔ ންކޮށް ގައި ( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ  35 ގެ( ޤ ނޫނު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3: ބަރނަން ޤ ނޫނު .1
ނޑައަޅ  ދަށުން ޤ ނޫނުގެ މި އޮފީހެއްގައި މަސްއޫލު ކޮންމެ  ސްމަ ތިން ނިމޭތ  އަހަރެއް މ ލީ ކޮންމެ ވެރިޔ  ޒިންމ ދ ރު ކަ
އަހަރީ  ންހިމަނައިގެ ޕޯޓްރި ކަންތައްތަކުގެ ހިނގި އިދ ރ ގައި ހިސ ބުތަކ އި މ ލީ ބަޔ ންކުރ  މ އްދ ގައި  އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ
 ންސް ފިނޭ އޮފް ޓްރީމިނިސް ވ ނީ ތައްޔ ރުކުރަން ރިޕޯޓް މި  ހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި ޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރ އެއް ރިޕޯޓް
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި ރަށު އިން (D2/CIR/2016/9-13ސަރކިއުލަރ )ނަންބަރ:  ހޭމ ލިއްޔަތ ބެ ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް

ނޑައަޅ ފައި ތައްޔ ރުކުރުމަށް ިހސ ބުތައް މ ލީ ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޓީ އަދި ކައުންސިލްތަކުންނ އި ނޑ އި  ވ ކަ އޮނިގަ
 ވަނަ 2016 އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ހިރިމަރަދޫ ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ ،ނަމަވެސްވެއެވެ.  ބަޔ ންކޮށްފައި އެއްގޮތައްކަން

ޑިޓް އޮ އްޔ ރުކޮށްތަ ރިޕޯޓެއް އަހަރީ ހިމަނައިގެން ރިޕޯޓް ކަންތައްތަކުގެ  ހިނގި އިދ ރ ގައި ހިސ ބުތަކ އި މ ލީ އަހަރުގެ
 ؛ހުށަހަޅ ފައިނުވުން ށްޖެނެރަލަ އޮޑިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި

ދައުލަުތެގ އިވަނީ، ބަޔ ންކޮށްފަ ގައި( ރ) މ އްދ ގެ  ވަނަ 6.05( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދުގެ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ .2
މުގެ ޔަށް ދޫކުރުދު ކުއްފަރ ތ  ކުއްޔަށް ދޫކުރ ފަރ ތ އި ދެމެ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަންވ ނީ ކުއްޔަށް ހިފ 

އިވ  ގެ ދަށުގަގެ ބެލުމުއިދ ރ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް  ދެުކނުބުރީ ންމަތީތިލަދުއެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، 
 ން؛ވެހި ގޭގައިވ  ފަސްކޮޓަރި މަހު ކުއްޔަށް އެކިފަރ ތްތަކަށް ދީފައިވ ކަމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތުރަށް

ތަންަތނުގަިއ  ދައުލަތުގެ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ގެ )ހ( ގައި  7.11ގެ ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .3
ދައުލަތުގެ މުަދލުގެ ިހސ ބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނިއިުތރު އެގޭނެ ގޮތަކަށް ލިޔެ  ހުންނަ

ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އިދ ރ އިން މި ބަޔ  ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ ، ނަމަެވސްބަލަހައްޓަންވ ނޭކަމަށެވެ. 
 ދަފްތަރު ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން؛މުޅިން އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ 

ތަނެއްަގިއ ށްފައިވަނީ، ގެ )ށ( ގައި ަބޔ ންކޮ (2) ވަނަ ބ ބުގެ  8 (2009 ފެބްރުއަރީ 11) ވ އިދުގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަ .4
ގޮތް ވ ނުވ  ބަހައްޓ  އެއްޗެހި ސްޓޮކަށް ވައްދައި ސްޓޮކަށްބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ހޯދ ފައި 

އެއް ގަނެފައިވ  ބަ ލުންވަނައަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ހިރިމަރަދޫ ކައުންސި 2016 ،. ނަމަެވސްބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށެވެ
 ؛ޓޮކަށް ވައްދ ފައިނުވުންސްތަކެތި 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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4 ގެ  9 ސަފުހާ   

ޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ކޮްނެމ ބަވަނަ މ އްދ ގައި  163ބުގެ ވަނަ ބ  16( R-311/2014ސިވިލް ސ ރވިސް ގަވ އިދުގެ ) .5
 ރަސްމީ) 1.25 މުވައްޒަފަކަށް ވެސް އިތުރުގިޑީގެ ފައިސ  ލިބޭީނ އެމުވައްޒަފުގެ މުސ ރައިން ގަޑިއަކަށް ޖޭޭހވަރުގެ

ނަ އަހަރު ިތލަދުންަމީތ ވަ 2016 ،ގަޑި( ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް )ބަންުދ ދުވަސްތަކުގެ އިތުރު  1.5ކުގެ އިތުރުގަޑި( އަދި ދުވަސްތަ
އެގ ރަ ހ ސް )11,825 ދެކުނުބުރި ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލުން އޯގަސްޓު މަހ އި ޑިސެމްބަރު މަހ އި ދެމެދުގައި ޖުމްލަ 
 އިވުން. ށް ދީފައަށްސަތޭކަ ފަންސަވީސް( ރުފިޔ  އިތުރުގަޑީގެ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ތަފ ތު ފަސް މުވައްޒަފަކަ

ަވަނ  110ގެ ( ޤ ނޫނު ިހންގުުމގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ރ ތައްދ އި އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7: ަނންބަރޤ ނޫނު   .6
އިވ  ޅުވ ލެވިފަްށ ހުރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ުތ ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުްނަނށް ޢ ންމުކޮ ބަޔ ންކޮށްފައިވަީނ، މ އްދ ގައި

ވ  މަހު ބ އް ވަރީައދި ފެބްރު އި މަހު ބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށެވެ.ރީ އަދި ޖުލަބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުވަ
ނެ ކަމަށ ިއ ަށހަޅަންވ ށް ހުބައްދަލުވުމެއްގައި ފ އިތުވި އަަހރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އި، މ ލީ ރިޕޯޓ އި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަ

ންަންށ އްޔިތުބަޖެްޓ ރަ ވަލ އިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަުތ ތ  ޖުލައި މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުަގއި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކުރި
ންނެވި ބައްދަލުވުްނ ދެވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު މި  2016 ހުށަހަޅ  ޚިޔ ލު ހޯދަންވ ނެކަމަެށވެ. ނަމަވެސް،

  ނުވުން؛ބ އްވ ފައި އިދ ރ އިން ގެކައުންސިލް ހިރިމަރަދޫ ދެކުނުބުރީ ތިލަުދންމަތީޤ ނޫނުގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން 

ަވަނ  105ގެ  (ޤ ނޫނު ިހންގުުމގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ރ ތައްދ އި އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7: ަނންބަރ ޤ ނޫނު  .7
އުންސިލަށް ޅު ކަތޮދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްރަށު ކައު މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،

 ތަރައްީޤގެ  ރަށު، ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 108އަދި މި ދެންނެވި ޤ ނޫނުގެ  .ންޖެހޭނޭކަަމށެވެފޮނުވަ
ށެވެ. ޅަންވ ނޭކަމަލަށް ހުށަހަތ ވަލު އަތޮޅު ކައުންސި  މަސައްކަތުގެ އަހަރުގެ  އޮތް ކުރިއަށް އެކުލަވ ލެވިފަިއވ  ބިނ ކޮށް ޕްލޭނަށް
 ރަށު އުންސިލަށްތޮޅު ކައިދ ރ އިން ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުީރ އަ ގެދެކުުނުބރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްތިލަދުންމަތީ ، ނަމަވެސް

ރިއަްށ ފައިވ  ކުއެކުލަވ ލެވި ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނ ކޮށް އަދި  ރިޕޯޓް އަހަރީ އ މްދަނީގެ ލިބޭ ޚަރަދުތަކ އި ކައުންސިލްގެ
 ހަޅ ފައި ނުވުން؛ހުށަތް އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތ ވަލު އޮ

ަވަނ  115ގެ  (ޤ ނޫނު ިހންގުުމގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ރ ތައްދ އި އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7: ަނންބަރ ޤ ނޫނު  .8
 ދަލުވުމެއް ބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށެެވ.ކޮންމެ ހަފްތ އަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައް ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، މ އްދ ގައި
 ބ އްވަުމން  ބައްދަލުވުންތައް ކައުންސިލްގެ ގަވ އިދުންއިދ ރ އިން  ގެތިލަދުންމަތީ ދެކުުނުބރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް  ،ނަމަވެސް

 52 އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ހިރިމަރަދޫ ދެކުނުބުރީ ތިލަުދންމަތީ އަހަރު ވަނަ 2016 އެގޮތުން  .ގެންގޮސްފައިނުވެއެވެ
  .ބައްދަލުވުންކަމުގައިވުން( އަށ ރަ) 18 ބ އްވ ފައިވަނީ އަަހރު އެ އިރު ބ އްވަންޖެހޭ ބައްަދލުވުން އ ންމު( ދޭއް ފަންސ ސް)

 މަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް އަ 

( 5) ިއން( 1) ނަންބަރު  ގެ' އަސ ސް ކުރެވުނު  ބިނ  ރައުޔު ދެވޭ މެދު  މިންވަރ  ކުރެވިފައިވ  ޢަަމލު ގަވ އިދަށް  ނ އިޤ ނޫ )ހ(  
ނޑުގޮތެއްގައި ،ފިޔަވައި ކަންކަން  ކޮށްފައިވ  ބަޔ ން އަށް  31ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިަމރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ،މައިގަ

 ރިފ ސްކުކައުންސިލުން ެއ އަހަރަށް  ބަަލހައްޓ ފައިވަނީ ހިންގ  ކަންަކން މ ލީއަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ  2016ޑިސެންބަރު 
ނޑައެޅިފައިވ  ބަެޖޓުގައި ،ގޮތަށް ޙ ޞިްލވ  މަޤުޞަދުތައް އެކައުްނސިލްގެ އި އެއްގޮތަްށ،ބަޖެޓ   ބަޖެުޓގައި ،ކަންތައްތަކަށް ކަ
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ނޑައެޅުނު ޚަރަދުކުރުމަށް  ދައުލަތުގެ  ،އ އި( ޤ ނޫނު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3: ނަްނބަރ ޤ ނޫނު ،ތެރޭގައި ހުދޫދުގެ ކަ
 އޮފީުހން މި ށްކަމަށްއެއްގޮތަ ގަވ އިުދަތކ އި ޤ ނޫނުތަކ އި ެއހެނިހެން ގުޅުންހުރި ކަންކަމ  މ ލީ ކައުންސިލްގެ ،ގަވ އިދ އި މ ލިއްޔަތުގެ

 . ދެކެމެވެ

ނޑުގޮތެއްގައި ،ފިޔަވައި މައްސަލަ ބަޔ ންކޮްށފައިވ  އަށް( 8) ިއން( 6) ނަްނބަރު އަދި)ށ(   މަލުއަ ސިލުންކައުން މައިގަ
 އ އި( ޤ ނޫނު ގެހިންގުމު އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ  ދ އިރ ތައް އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7: ނަްނބަރ ޤ ނޫނު ކޮށްފައިވަނީ
 .މެވެދެކެ  މިއޮފީހުން ކަމަށް އެއްގޮތަށް

 އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކ އި އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

 އޮޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިނުވުން ތައްކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ ބަޔްާނ .1

 ދައުލަތުގެ  ،އިވަނީކޮށްފަ ބަޔ ން ގައި ( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 35 ގެ ( ޤ ޫނނު މ ލިއްޔަތުގެ ަދއުލަތުގެ) 2006/3: ަނންބަރ ޤ ނޫނު
ނޑައަޅ  ދަށުން ޤ ނޫނުގެ މި  އޮފީހެއްގައި މަސްއޫލު ކޮންމެ  ވަހުގެދު މަސް ތިން މޭތ ނި އަހަރެއް މ ލީ ކޮންމެ ވެރިޔ  ޒިންމ ދ ރު ކަ
ރއޮޑިޓަ ޕޯޓެއްރި އަހަރީ ގެންހިމަަނއި ރިޕޯޓް ކަންތައްތަކުގެ ހިނގި އިދ ރ ގައި ހިސ ބުތަކ އި މ ލީ ބަޔ ންކުރ  މ އްދ ގައި އެ ތެރޭގައި

 ހޭލިއްޔަތ ބެމ  ޓްރެޜަރީގެ ޑްއެން ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ވ ނީ ތައްޔ ރުކުރަން ރިޕޯޓް މި އަދި. ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށެވެ ޖެނެރަލަށް
 ސިޓީ  އަދި ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު  ނ އިކައުންސިލްތަކުން ަރށު އިން (D2/CIR/2016/9-13 ސަރކިއުލަރ )ނަންބަރ:

ނޑައަޅ ފައިވ   ތައްޔ ރުކުރުމަށް ހިސ ބުތައް  މ ލީ ކައުންސިލްތަކުގެ ނޑ އި ކަ   އެއްގޮތަށްކަމަށެވެ. އޮނިގަ
 ހިނގި  އިދ ރ ގައި  ތަކ އިހިސ ބު މ ލީ އަހަރުގެ ވަނަ  2016 އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ހިރިމަރަދޫ  ދެކުނުުބރީ ތިލަދުންމަތީ ،ނަމަވެސް

ެއވެ. ނުވެޅ ފައިހުށަހަ ރަލްއަށްޖެނެ އޮޑިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓް ތައްޔ ރުކޮށް ރިޕޯޓެއް އަހަރީ ހިމަނައިގެން ރިޕޯޓް ކަންތައްތަކުގެ
 ކުރެވޭޮގތް ވަނީ ޑިޓްއޮ ަބޔ ންތަކުގެ މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ  ނިމުނު އަށް  2016 ޑިސެމްބަރ 31 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ އެހެންކަމުން
 .ނުވެފައެވެ

 

ލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިން ގޮތް އިޞް   

 ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 35ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ ) 3/2006( ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: )ހ
ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ  ،ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު ،ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް
އަިދ މި ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  ލަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ
( އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަިދ D2/CIR/2016/9-13: ބަރލަރ )ނަންމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއު

ނޑ އި އެއްގޮތަށް ތައްޔ ރުކުރުމަށްވެސް  ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މ ީލ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަްށ ކަ
 ދަންނަވަމެވެ.

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

 ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް ފުިރހަމަ ކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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6 ގެ  9 ސަފުހާ   

 ްބަސް ވުމަކާ ނުލައި ރަށްވެހި ގޭގައިވާ ފަސްކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދިނުންއެއ .2

ދައުލަތުެގ  އިވަނީ، ވަނަ މ އްދ ގެ )ރ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފަ 6.05 ގެ (2009 ފެބްރުއަރީ 11)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ކުރުމުގެ ދޫއްޔަށް ފަރ ތ  ދެމެދު ކު ދޫކުރ  ފަރ ތ  ކުއްޔަށް ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަންވ ނީ ކުއްޔަށް ހިފ 

 ކަމަށެެވ. މަނަންވ ނެމ ތު ހިއެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންކަމަށެވެ. އަދި، މި އެއްބަސްވުމުގައި، މި މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މައުލޫ
ށުގައިވ  ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަ ްލގެ އިދ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސި ދެކުނުބުރީ ިތލަދުންމަތީ ވަނަ އަހަރު 2016 މިގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ،ނަމަވެސް

 އްގައި ސޮއި ބަސްވުމެެމދުގައި އެއް ފަރ ތްތަކަށް ދީފައިވަނީ ދެފަރ ތުގެ ކޮޓަރި މަހު ކުއްޔަށް އެކި ވެހި ގޭގައިވ  ފަސްރަށް
  ކުރުމަކ އިނުލައެވެ. 

 

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 
ވަނަ މ އްދ ގެ  11.30 (R-202017/) ގަވ އިދުގެ ގެދޫކުރ އިރު، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ކުއްޔަށް 

ވުމެއް ގެ އެއްބަސްކުރުމުދޫކުއްޔަށް ހިފ  ފަރ ތ އި ކުްއޔަށް ދޫކުރ  ފަރ ތ އި ދެމެދު ުކއްޔަށް  ޮގަތށް)ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  
މަްށ ތު ހިމެނުއުލޫމ އި މި މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މަތައްޔ ރު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި، އެ އެއްބަސްވުމުގަ

 ދަންނަވަމެވެ.

 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވްުނ .3

 ދައުލަތުގެ  ،އިވަނީމ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފަ ވަނަ  7.11ގެ ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ޔެ ގޮތަކަށް ލި ތުރު އިގޭނެދައުަލތުގެ މުދަލުގެ ހިސ ބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނިއި ތަންތަނުގައި ހުންނަ

 ބަލަހައްޓަންވ ނޭކަމަށެވެ. 
ވަނަ އަހަުރ  2016ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި   އިދ ރ ގެ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ ،ނަމަވެސް

ުތރު ވެއެވެ. އި ނުިބނެޓް ހިމަނ ފައި ކެ-ފައިލިން ކެބިެނޓ އި ހައިގަނެފައިވ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރި ހިރިަމރަދޫ ކައުންސިލުން 
 ގައި ހިމެނިފައި ވ ނެއެވެ. 1ތަފްސީލު ތިރީގައިވ  ތ ވަލް

 

 ހިމަނ ފައިނުވ  މުދ   ރަޖިސްޓްރީގައި : ހަރުމުދަލުގެ  1ތ ވަލް 
 މުދ   އަދަދު  ތ ރީޚު  އަގު 

 ފައިލް ކެބިނެޓް  1 29-05-16 8,459

ކެބިނެޓް -ހައި 1 29-05-16 1,905  

 
 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ތިލަުދްނމަތީފައިވ  ގޮތަށް، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށް 11.03ގެ  (R-202017/) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު
ގައި ލްކިއްޔ ތުދ ރ ގެ މިއިތައްޔ ރުކޮށް، ކައުންސިލް  ރަޖިސްޓްރީއެއްކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހަރުމުދަލުގެ  ހިރިމަރަދޫ ދެކުނުބުރީ

 ންނަވަމެވެ.  ދަރުމަށްކުކޯޑް ރެގައި ރަޖިސްޓްރީހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަރުމުަދލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެންމެހ  ަތކެތި ހަރުމުދަލުގެ 
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 ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ސްޓޮކް ބާކީ ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން  .4

ފައިވަީނ، ަތނެއްގަިއ ( ގެ )ށ( ަގއި ބަޔ ންކޮށ2ްވަނަ ބ ބުގެ ) 8 ގެ (2009 ފެބްރުއަރީ 11)ތުގެ ގަވ އިދު ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަ
ތް ނުވ ގޮބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ހޯދ ފައި ބަހައްޓ  އެއްޗެހި ސްޓޮކަށް ވައްދައި ސްޓޮކަށް ވ 

 ބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށެވެ. 

ޓޯނަރަކ އި   ހަތަރުގަނެފައިވ  ގައި 2016މޭ  5ވަނައަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ހިރިމަރަޫދ ކައުންސިލުން  2016 ،ނަމަވެސް
 ޓޯނަރ ސްޓޮކަށް ވައްދ ފައިނުވެއެވެ. ބ ރަގައި ގަނެފައިވ   2016އޯގަސްޓް  4

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 
އުލަތުގެ ބޭނުމަށް ދަ ،ގޮތަށް ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  11.15 (R-202017/))ހ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 

އުމަށް ރަމުން ދިކުޕްޑޭޓް އައްދ  ގަވ އިދުން ބ ކީއަށް ވަ ސްޓޮކް ގަންނަ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ސްޓޮކަށް ވައްދަންޖެހޭ ތަކެތި،
 ދަންނަވަމެވެ. 

އޮީފހެއްގައި   އެވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތަށް 11.16 (R-202017/))ށ( ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ ގަވ އިދުގެ 
ނުންކުރުމަްށ މުގައި ބޭތް ދިނުއުފެއްދުމަށް، ނުވަތަ ތަނަށް ޚިދުމަ ބޭނުންކުރުމަްށ، ނުވަތަ އެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން އެއްޗެއް

ކީ ވަކިން ޓަމެއްގެ ބ ންމެ އައިކުރެވޭ ތަކެތީގެ ކޮ ސްޓޮކް، ލަހައްޓ ތަކެތި ސްޓޮަކށް ވައްދައި، ސްޓޮކް ބ ކީކޮށް ބަ ދ ފައި ބަހައްޓ ހޯ
 ގެ ހިސ ބު ބެލެހެއްޓުަމށް ދަންނަވަމެވެ.ބ ކީ އެނގޭގޮތަށް ސްޓޮކް

 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އިތުރަށް ދީފައިވްުނ .5

ންކޮށްފައިވަނީ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ  163ވަނަ ބ ުބގެ  16( R-311/2014ސިވިލް ސ ރވިސް ގަވ އިދުގެ )
މ އްދ ގައި  ންވ ނީ މި އިސ  ދޭފަވ ނީ އަދި އިތުރު ގަޑީގައި ކުރ  މަސައްކަތަށް އިތުރު ގަޑީގެ މަސައްކަތް ކުރަންމުވައްޒަފުން ލައްވައި 

ވަނަ މ އްދ ގެ  4.20ގެ  (2009 ފެބްރުއަރީ 11)  މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުބަޔ ންކޮށްފައިވ  އުސޫލުތަކުގެ މަތީންކަމަށެވެ. ދައުލަތުގެ
ންަނށް މުވައްޒަފު ންވެސް)ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަީނ، މުސ ރައ އި އެކިއެކި އެލަވަންސ އި، އިތުރު ގަޑީގެ އެލަވަންސް އ އި މިނޫ

ފައިސ  ، ތްފަރ މ ވ  އި ޒިންފައިސ  ދެވިއްޖެ ނަމަ، އެކަމުގަވުރެ އިތުރަށް ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސ އެއް ދިނުމުގައި ދޭންޖެހޭވަރަށް
 ނެކަމަށެވެ.ވ ސް އެފައިސ  އަނބުރ  ޖަމ ކުރަންލިބުނު މީހ  އަތުން ޯހދައިގެން ަނމަވެ

ހ ިއ މްބަރު މަހ އި ޑިސެން އޯގަސްޓު މަގެ އިދ ރ އިހިރިަމރަދޫ ކައުންސިލް  އަހަރު ތިލަދުންމަީތ ދެކުނުބުރީވަނަ 2016 ،ނަމަވެސް 
ތަފ ތު  ގައި އިތުރަށްއިތުރުގަޑީގެ ފައިސ ގެ ގޮތު )އެގ ރަ ހ ސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ފަސް( ރުފިޔ  11,285ދެމެދުގައި ޖުމްލަ 

 ފަސް މުވައްޒަފަކަށް ދީފައިވެއެވެ.

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 
މުސ ރައ އި އެކިއެިކ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮްށފައިވ ގޮތަށް 7.14 (R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދގެ 

 އެލަވެންސްއ އި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސ  އ އި މިނޫންވެސް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސ އެއް ދިނުމުގައި ދޭންޖެހޭ ވަރަށް
 އިވ  ފައިސ  އަނބުރ  ހޯދައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔ އަށް ޖަމ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ވުރެ އިތުރަށް ފައިސ  ދެވިއްޖެނަމަ އިތުރަށް ދެވިފަ
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 ްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިނުވުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި އާނރައްޔިތުން.6

ގަިއ ވަނަ މ އްދ  110 ގެ (ޤ ނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ރ ތައްދ އި އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7: ނަްނބަރ ޤ ނޫނު
މެއް ކޮންެމ ބައްދަލުވު ފައިވ ންމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އ  ލޫމ ތުއްޔިތުންަނށް މައުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ރަ

ތުވި އަހަުރގެ ގައި ފ އިލުވުމުވ  ބައްދަވަރީ މަހު ބ އްއަހަރެއްގެ ފެބްރުވަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބ އްވަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފެބްރު
ަގއި އްދަލުވުމުބައްވ  ބ އަހަރީ ރިޕޯޓ އި، މ ލީ ރިޕޯޓ އި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވ ނެ ކަމަށ އި ުޖލައި މަހު 

އްވ  ޢ ންމު ދުމަށް ބ ޔ ލު ހޯޚިކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަަހޅ  
 ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަންޖެޭހނެ ކަމަށެވެ.

 ތީ ތިލަުދންމަ  މަތީން ގޮތުގެ ޤ ނޫުނގައިވ  ބައްދަލުުވން ދެންނެވި މި މަހު ޖުލައި އަދި ފެބްރުއަރީ އަހަރު ވަނަ 2016 ،ނަމަވެސް
 ހިއްޞ   މ ތުމަޢުލޫ ހިންމުމު ހިއްސ ކުރަންޖެހޭ އްޔިތުންނ އިރަ ނުވ ތީ ބ އްވ ފައި އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ހިރިމަރަދޫ ދެކުނުބުރި
.ހޯދ ފައިނުވެއެވެ ޙިޔ ލު ރައްޔިތުންގެ ގުޅިގެން ކަންކަމ އި އެކިއެކި ނުކުރެވި

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

ލުވުމެއް ކޮންެމ އިވ  ބައްދަލެވިފަބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަްށ، ރައްޔިތުްނނަށް މަޢުލޫމ ުތ ދިނުމަްށޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އ ންމުކޮށް ހުޅުވ 
އި މަހު ބޭއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލަ

މަޢުލޫމާތާއި ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިނުވްުނ.7

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

 ފައިވ  އެކުލަވ ލެވި ނ ކޮށްބި ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ ރަށު ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ގައި( ށ) މ އްދ ގެ ވަނަ 108 ޤ ނޫނުގެ ދެންނެވި މި އަދި
 . ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށެވެ ކައުންސިލަށް އަތޮޅު ތ ވަލު ކަތުގެމަސައް އަހަރުގެ އޮތް ކުރިއަށް
މްދަނީގެ އި ލިބޭ އ ރަދުތަކ ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް އިދ ރ އިން އެ އިދ ރ ގެ ޚަ 2016 ،ނަމަވެސް

މަީތ ލު ތިލަދުންތ ވަ އްކަތުގެމަސަ އަހަރުގެ  އޮތް ކުރިއަށް އެކުލަވ ލެވިފައިވ  ބިނ ކޮށް ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ އަދި ރަށު އަހަރީ ރިޕޯޓް
ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވ ފައި ނުވެއެވެ. 

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 
 ވަނަ މ ްއދ  105ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު( ގެ ) 2010/7:ނަްނބަރ ޤ ނޫނު
 ވަނަ މ އްދ ގައި ަބޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް، ރަށު ކަުއންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި ރަށު 108އަދި 

ވަމުްނ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނު ،ތ ވަލު މަސައްކަތުގެ އަހަރުގެ އޮތް ކުރިއަށް ެއކުލަވ ލެވިފައިވ  ބިނ ކޮށް ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ
ދަންނަވަމެވެ. ގެންދިއުމަށް
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