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ުަވަނުައަހުރގ2016ުުެަކުއްނސިލްގެުިއާދާރގެުެދުކުނުބީރުަލްނޫދުުމިލުަދްނަމޑުލުު
ުޮކމްޕަްލަޔްންސުޮއިޑްޓުރިޕޯޓްު

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
 އިދ ރ ގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް 

  ތަޢ ރަފު 

ދޫ ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަން  )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު(4/2007 މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރ 
 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް 2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

ނޑައެޅުނު މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަްށ، ބަެޖޓުގައި ަކނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތައެ އިދ ރ ގެ  ކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
އެހެނިހެްނ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމ އި، 

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނު( އ އި ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ  2006/3ގައި ބެލެހެްއޓުމުަގއި ޤ ނޫނު ނަންބަރު ކަންކަން ހިން
)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރަކުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤ ޫނނު( އަށް  7/2010ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫުނ ނަްނބަރު 

އިޞްލ ޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުުނ ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބަަލއި އޮޑިޓްކޮށް، އެކަންކަމަށް ރައުޔެއްދީ، 
 36)ދައުލަުތގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2006/3ންކަން ޤ ނޫނު ނަންބަރ އެ ކަކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަްށ މ ލީ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ މ އްދ ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތް ވ ގޮތުގެ މަތިން  ވަނަ
ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައިވ  ގޮތުގެމަތިން އެ ކަންކަްނ  213ސީގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ  ،ހުށަހެޅުމ އެކު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީަހށް ހުަށހެޅުމެވެ. ިމ ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭންނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށ އި ލޯކަލް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
ގަިއ  www.audit.gov.mv މި އޮފީހުެގ ވެބްސައިޓް ރައްޔިތުންނަށް ފެްނނ ެނހެން ،ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީައށް ުހަށހަޅައި

 ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ. 

އަށް ނިމުނު މ ލީ އަަހރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓުތައް ތައްޔ ރުކޮށް،  2016ޑިސެމްބަރު  31ކައުންސިލްގެ 
ެގ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( 35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނު(ގެ  3/2006އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަެހޅުމަކީ، ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 

ލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ބަޔ ންތަްއ ދަށުން ކައުންސި
މުން، ހުށަހަޅ ފައި ނުވުމުން، މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މ ލީ ބަޔ ނުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަ

  ގެންގޮސްފައިވ ނީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް
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ސްވެރިންނ  އި  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް  މި
  ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ށް މި ފުުރޞަތުގައިހުރިހ  ބޭފުޅުންނަ މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި

 ލިއްޔަތު އޫ މަސް މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ 

ވަނަ މ އްދ ގައި  88)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރަކުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  7/2010ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ގެ ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ ިއ ކައުންސިލް އިދ ރ އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ނީ ދައުލަތުގެ މުދަލ އި ފައިސ  ބެލެހެއްޓުމުމު

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   10( ގެ ބ ބު 2009ށް ބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން ކަމަ
އިދ ރ ގައި  އުންސިލުގެކަޫނނު( އ އި ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުެގ ގަވ އިދު )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ ޤ  3/2006ޤ ޫނނު ނަްނބަރު  ،ގޮތަށް

މްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އ އެ އިދ ރ އަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދ ޒ ކޮށްަފއިވ   ،ކަންތައްތައް ކުރުމ އި ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 
ނޭހެން އެ އިދ ރ  ހިންގަިއ އިސްރ ފުނުވ  ،ކުރުމ އި އިދ ރ ގެ ފައިސ އ އި މުދަލ އި ތަކެތި ރައްކ ތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމ އި ޚަރަދުކުޑަކޮށް

ނޑައެޅިފައިވ  ބަޖެޓުގަ ،ށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އެއްގޮތަށްޚަރަދުތައް ކޮ ،ބެލެހެއްޓުމ އި އި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯ ޔަޤީންކުރުމ އި ،ކަންތައްތަކަށް ދ ރ ގެ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ އި އިކައުންސިލްގެ  ،ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ކަ

އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި  އެ ހިސ ބުަތކ  އެއްގޮތަށް އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ްނތައް، ަމކަމ އެކު ބަލަހައްޓައިއެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަ
ިމލަދުންމަޑުުލ  ވަަނ މ އްދ ގެ ދަށުން 46)ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  3/2006އޮފީހަށް ހުަށހެޅުމަކީ ޤ ނޫނު ަނންބަރ 

ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ކައުންސިލްގެ އިދެކުނުބުރީ ލަންދޫ   ދ ރ އަށް ކަ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ސިލްގެ އިދ ރ އިްނ ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުން މިލަދުންމަޑުުލ ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުން 2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ޞިލްވ  ގޮތަްށ، ބަެޖޓުގަިއ  ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަެޖޓ  އެއްގޮތަށް، އިދ ރ ގެ މަޤުޞަުދތައް ޙ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމުގެ އިތު ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ ިއ ، ރަށްކަ
ދައުލަުތގެ ) 3/2006ންބަރު ޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ޫނނު ނައެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވި 

އިރ ތައް ލ މަރުަކޒީ )ިދވެހިރ އްޖޭގެ ދ  7/2010މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ ިއ، ޤ ނޫނު ަނންބަރ 
ފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ަމލުކުރެވިޢަނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް ޤ ތަކ އި އެއްގޮތަށްތޯ ަބލައި އެ ނޫނުއުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ޤ  

އެ ކަންކަން ކަމ ބެޭހ ، ބަޔ ން ކުރުމ އި، އިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ކަްނތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  ދިނުމ އެކު
 ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނަުއމެވެ. 

އި ގަވ އިުދތަކ ިއ ނުތަކ ލީކަންކަން ހިންގުމުގައި ކުރިން ބަޔ ންުކރެވުނު ޤ ނޫމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ 
ޖުރ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުްނ މަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބެލުމަށް ބޭުނންވ  ހެކިަތއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޢައެއްގޮތަށް 

ޞަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުްނ ޚިލ ފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރު  ގަވ އިދުތަކ   ،ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރ ތުތަކުގެ ތެޭރގައި އެ ޤ ނޫނުތަކ އި
 ހިމެނެއެވެ.

 އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އިމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންޫދ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  އ އި ވަނަ އަހަރު  2016މިގޮތުން 
ދައުލަތުެގ އ އި ( ދައުލަތުގެ މ ިލއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު) 2006/3ޤ ޫނނު ަނންބަރު  ހިންގުމުގައި ފައިސ އ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން
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 )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ އި 2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ،މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި
މަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ޢަ ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން

 ބަޔ ންކުރުމަށް ބޭނުންވ  ިމންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ ަކމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

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

 
ންމެ އޮފީހެއްގައި ގައި ދައުލަތުގެ ކޮ( ހ)ވަނަ މ އްދ ގެ  35ގެ ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު) 2006/3ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  (1)

ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  އި އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ިތން  ،މި ޤ ނޫނުގެ ަދށުން ކަ
ށް ުހށަހަޅަންވ ނެ ކަަމްށ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ިހނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓު ހިމަަނއިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

ސ ބުތަކ ިއ، އިދ ރ ގަިއ ހިވަނަ އަހަުރގެ މ ލީ  2016ކައުންިސލުގެ އިދ ރ ގެ  މިލަދުންަމޑުލު ދެކުނުބުރީ ަލންދޫ ،ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަްށ ، ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓު ހިމަނައިގެން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި

 ؛ހުށަހަޅ ފައިނުވުން

އުްނަޓްށ ވަކި ޤ ނޫނުތަކެއްގެ ދަުށން ކައުންސިލް ތަކުގެ އިދ ރ ތަކުން ބަލައިގަްނނަ ފައިސ ، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކަ (2)
އްޔަތ އިެބހޭ ( މ ލ2011ިޖުލައި  21) 10/2011ޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 

ވިއަސް،  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ( 2012ނޮވެންބަރު  08) 08/2012ސަރކިއުލަރ އ އި ނަންބަރު 
ސް ނުވަ ހ ސް ެއއް )ސަތޭކަ ތިރީ 139,107ޖުމްލަ ދ ރ އަށް ބަލައިގަެނފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން އި އެކިއެކި ޤ ނޫނުތަކުގެދަުށން އެ

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްފައި ނުވުން؛ 2016 ،ސަތޭކަ ހަތެއް( ރުފިޔ 

އި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަމޢުލޫމ ުތ ދައުލަތުގެ ަތންތަނަށް ގަންނަ ނުަވތަ ހަދިޔ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހ  މުދަލުގެ ދަފްތަރެއް )އެ މ އްދ ގަ (3)
ބަޔ ންކޮްށަފއިވީ  އިމ އްދައިގަ ވަނަ 7.01( ެގ 2009ތުެގ މ ލިއްޔަުތ ގަވ އިދު )ހިމަނައިގެން( ލިޔެ ބަލަހައްަޓްނވ ނެކަމަށް ދައުލަ

 ދީފައިވ  ކޯޑު ނަްނބަރ އި  ނަމަވެސް، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި، މުދަލަށް
ދަލުތައް އެނގެން ެނތުމުެގ ބައަގ އި މުދަލަށް ފަހުން އައިސްފައިވ   ނު ތ ރީޚ އި ސީލ އި މުދ  ހުރިތަނ އި މުދ  ލިބުމުދަލުގެ ފުރިހަމަ ތަފު

 ؛ވަނަ އަހަރު ގަނެފައިވ  ބައެއް ހަރުމުދ  އެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނ ފައިނުވުން 2016އިތުރުން، 

ވަަނ  115ގެ ނޫނު( )ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤ  2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރު  (4)
ކޮށްފައިވީ ނަމަވެްސ، މ އްދ ގައި ކޮންމެ ހަފްތ އަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަންޖެޭހނެަކމަށް ބަޔ ން

ްނ  ކައުންސިލު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 52ވަނަ އަހަރު ބ އްވަންޖެހޭ  2016މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންޫދ ކައުންސިލުން، 
 ؛ބައްދަލުވުން ކަމުގައިވުން 31ބ އްވ ފައިވަނީ 

ވަަނ  124)ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރު  (5)
ރިގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އ މްދަީނ މ އްދ ގައި ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސ  އ އި ވިޔަފ 

ޔ ންކޮށްފަިއ އ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިަޔފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ިލޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށް ބަ
ރެވިފައިވ  މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުްނ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުުބރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިސްވެ ބަޔ ންކު ،ވިއަސް

 ؛ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން
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ވަަނ  105ގެ )ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤ ނޫނު(  2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރު  (6)
ށް ފޮނުވަންވ ނެކަމަްށ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަ މ އްދ ގައި ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ލިބޭ އ މްދަނީ އ އި ޚަރަދުތަކުގެ

ދަނީ އ އި ޚަރަދުތަކުގެ އަހަީރ ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް، މިލަދުންަމޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންިސލްގެ އިދ ރ އިން އެއިދ ރ އަށް ލިބޭ އ މް
 ؛ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވ ފައިނުވުން

ވަނަ މ އްދ ެގ  108ގެ ( ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު) 2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  (7)
ންވ ނެ ކަަމްށ ގެ ކުރިން ފޮނުވަ 10ގައި ފ އިތުވި އަހަރު ިހންގި ހަރަކ ތްތަކުގެ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ ( ށ)

ކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަްށ ށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތ ވަލ އި ބަޖެޓު ތައްޔ ރުގައި ކުރިއަ( ނ)ބަޔ ންކޮށްފައިވުމ އި، މިމ އްދ ގެ 
ންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިްނ ކޮންމެ ޖުލައި މަހެއްގެ ނިޔަލަށް ފޮނުވަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮްށފައި ވިއަސް، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަ

 ކައުންސިލަށް ފޮނުވ ފައި ތައް ޤ ނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުއިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު މ އްދ ތަކުގައިވ  ރިޕޯޓު
 ؛ނުވުން

 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް 

 މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، 

 ( އަށް 3ްނ )( އ1ިގެ ނަންބަރު )ުނ އަސ ސް)ހ( ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަްށ ޢަަމލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެޭކގޮތް ބިނ ކުރެވު
ނޑުގޮތެއްގައި، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް ފިޔަވައި ޑިސެމްބަރު  31ލްގެ އިދ ރ ގެ މައިގަ

ސްކުރި ބަޖެޓ  ކައުންސިލުން ފ  އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ 2016
ނޑައެޅިފައިވ  ކަްނތައްތަކަށް، ބަ ޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަްށ އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލްގެ ަމޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮަތށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ގެ މ ލީ ކަންަކމ  ސިލް)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނު( އ އި، ކައުން 2006/3ކަ
 ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫުނތަކ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.

 

ނޑުގޮތެއްގައި އެ ކައު ( އަށ7ް)( އިން 4)ބަރު )ށ( އަދި ނަން ންސިލުން ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް ފިޔަވައި، މައިގަ
މުގެ ޤ ނޫނު( އ އި )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު 2010/7ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤ ނޫނު ނަްނަބރު 
 އެއްގޮތަށް ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެެކމެވެ.

 ވުނު މައްސަލަތަކ އި އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެ 

 ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން  ތައް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ބަޔ ން .1

އޮފީހެއްގައި ިމ ގައި ދައުލަތުގެ ކޮންމެ ( ހ)ވަނަ މ އްދ ގެ  35ެގ ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު) 2006/3ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
ނޑައަޅ  ޒިްނމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މީލ ދީ ައހަރެއް ނިމޭތ  ިތން މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންުކރ    ޤ ނޫނުގެ ދަުށން ކަ

ންވ ނެ ކަމަްށ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ިހނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓު ހިަމަނއިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުަށހަޅަ
ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި،  2016ކައުންސިލުގެ އިދ ރ ގެ  ނަމަވެސް މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި ލަންދޫ . ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ
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ިޑޓް އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުެގ ރިޕޯޓު ހިމަނައިގެން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި، އޮ
ކައުންސިލުެގ  ނަތީޖ އެއްގެ ގޮތުން މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި ލަންދޫ .ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައެއްނުވެއެވެ

 .އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ 2016ޑިސެންބަރު  31އިދ ރ ގެ 

 ދިންގޮތް  އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  

ކައުންސިލްެގ  ،ތަށްގޮވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫުނ(  2006/3)ހ( ޤ ނޫނު ަނންބަރު 
އި  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން ،ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އިއެކު ،އިދ ރ ގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް

، ންވީގޮތުގެ އިރުޝ ދު ދީއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީބަޔ ންތައް ތައްޔ ރު ކުރަ

( 2016ގަސްޓް އޮ 29)D2/CIR/2016/9-13 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނެންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ނަންބަރު 
  ނަމޫނ  )ފޯމެޓް( އ އި އެްއގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ްނތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގައިވ  

 ގަވ އިދުން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްފައި ނުވުން  ،ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ   .2

އްކުމަށްޓަކައި މޯލްޑިްވސް ަތންތަނަށް ލިބޭ ފައިސ  މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުަލތުގެ 
 2.01( ގެ 2009ގަވ އިދު ) މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ

ގަްނނަ ފައިސ ، ޕަބްިލކް ވަކި ޤ ނޫނުތަކެއްގެ ދަުށން ކައުންސިލް ތަކުގެ އިދ ރ ތަަކށް ބަލައި ،ރުވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ އި
( 2011ޖުލައި  21) 10/2011ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 

 ގައި މ ިލއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ( 2012ނޮވެންބަރު  08) 08/2012މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ އ އި ނަންބަރު 
 ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕަބްލިކް  ގަންނަ ފައިސ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުީރ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިނަމަވެސް އެކިއެކި ޤ ނޫނުތަކުގެ ދަށުން 
ގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އެކައުންޓުގަޔ އި ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ފައިވ ކަން ފ ހަ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮްށ ކައުންސިލްގެ ބޭންކް

 139,107ޖުމްލަ ނުކޮށް ވަނަ އަހަރު ބަލައިގަނެފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން އެ މުއައްސަސ ތަކަށް ރައްދު 2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
 ން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.)ސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަ ހ ސް އެއް ސަތޭކަ ހަތެއް( ރުފިޔ  ހުރިކަ

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ލަރ އ އި ( މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއ2017ުޖުލައި  21) 10/2011ނަންބަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 
ށުން ކައުންސިްލގެ ތަކުގެ ދަ ޤ ނޫނު މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   (2012ނޮވެްނބަރު  08) 08/2012ނަންބަރު 

އި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ވަނަ މ އްދ ގަ 5.22ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ، އިދ ރ އަށް ބަލައިގަނެފައިވ  ފައިސ 
  ދަންނަވަމެވެ.އުމަށްޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް މަނިަޓރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ 
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 ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން  ކޯޑުތައް ހަރުމުދަލުގެ ރެ  .3

( 2009މ ލިއްޔަތު ގަވ އިދު ) މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހަރުމުދަލ އި ހަރުމުދަލުގެ ރެކޯޑުތައް ދައުލަތުގެ
 މުދަލުގެ ކޯޑު ނަންބަރ އި މ އްދައިގައި ވ ގޮތުގެމަތިން ބަލަހައްޓަުމން ނުގެްނދ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، ބައެއްވަނަ  7.01ގެ 
ރީގައި ދަލުގެ ރަޖިސްޓަލޫމ ުތތައް ހަރުމުޢުލިުބުނ ތ ރީޚުފަދަ މުހިންމު މަ ސީލ އި މުދ ހުރިތަނ އިރިއަލް ނަންބަރ އި މުދަލުގެ ތަފުސީ

އި ހަމައަށް ހުރިކަްނ ރ ގަކަްނ ފ ހަގަ ކުެރވެއެވެ. އެހެންކަމުން ރަޖިސްޓަީރގައި ހިމަނ ފައިވ  މުދ  ކައުންސިލްގެ އިދ ހިމަނ ފައި ނުވ 
 ކުރަމެވެ.ކުރެވެން ނެތްކަންވެސް ފ ހަގަ ކަށަވަރު

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ށް ކައުންސިލްެގ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( 11.03ގެ  (R-20/2017))ހ( ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ބޭ މުދ  އަދި ކެޕިަޓްލ ލިގޮތްގޮުތން ކައުންސިލަށް  ކެޕިޓަލް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެްނނ އި އެހީގެގޮތުގައި ލިބޭ ހަރުުމދ  އަދި އެނޫން

 ންނަވަމެވެ. އަދި ހަރުމުދަލުގެއި ހިމަނައިގެން ބަލަހައްަޓންވ ނެކަުމގައި ދަހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގަ ޚަރަދުގެގޮތުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް
ލަތުގެ ހަރުމުަދުލގެ ހުރިހ  މުދަލެއް ދައު ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިގެން ަބލަހައްޓަންވ ނެކަަމށް ފައިނޭްނަޝލް ކޮންޓްރޯލަރ އަންގ 

 ންަނވަމެވެ.ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިގެން ބަަލހައްޓަންވ ނެ ކަމުގައިވެސް ދަ

ގެމަތިން ދައުލަުތގެ ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތު 11.04ގެ  (R-20/2017))ށ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ނޑައަޅ  އެއްފަހަރު، އެ އޮފީހެއްގެ މ ލީޒިންމ  އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ހަރުމުދ  ހަމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެގެން ައހަރަކު  ދ ރުވެރިޔ  ކަ

ވ ލުވެހުރި މުވައްޒަފަކ އި، ެބުލމަށ އި އަދި މި މ އްދ ގެ )ޅ( ަގއި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަްށ، ތަެކއްޗ އި ޙަ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ޗެކުކޮށް
ްތ މަ އެކަމ މެދު ނިންމި ގޮޗެކުކުރި ބަޔަކު ހަރުމުދ  ޗެކުކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށ އި އަދި ޗެކުކުރިއިރު އުނިއިތުރެއްވ ނަ
 މެވެ.ބަޔ ންކޮށް އެ އޮފީހެއްގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަ

 ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުންތައް ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތަށް ބ އްވ ފައި ނުވުން  .4

ަވނަ މ އްދ ގަިއ  115ގެ ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( )ދިެވހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އު 2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރު 
ވެ. ނަމަވެސް، މިލަދުންމަޑުުލ ކޮންމެ ހަފްތ އަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފަިއވެއެ

އުންސިލުން ބ އްވ ފައިވަީނ ބައްަދލުވުމުގެ ތެެރއިން ކަ 52ވަނަ އަހަރު ބ އްވަންޖެހޭ  2016ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ިއދ ރ އިން  
 ބައްދަލުވުންކަން ވަނީ ފ ހަަގކުރެވިފައެވެ. 31

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައިވ   115ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
ދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔ  ދެން ތީން، ކޮންމެ ހަފްތ އަުކ އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށ އި ކޮންމެ ބައްގޮތުގެ މަ

 ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ ސްކޮށް ސޮއިކުރައްވަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 7   ގެ  8ސަފުހ   

 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އ މްދަނީގެ މަޢުލޫމަތު  .5

ަވނަ މ އްދ ގަިއ  124)ދިެވހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރު 
 އަދި އ މްދަނީ އ ިއ މަޢުލޫމ ތު ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސ  އ އި ވިޔަފ ރިގެ

ޅަންވ ނެކަަމށް އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ިވޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުޫލމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަ
ޔ ންކުރެވިފައިވ  ވެ ބަމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންޫދ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިސް ،ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް

 މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަްނ ފ ހަގަކުރަމެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައިވ   124)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
ފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަިދ މަތީން ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިޙ ބު ވުމ އިއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަގޮތުގަ 

ށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ހުއ މްދަނީއ އި ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުން ތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ުތ ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް 

 ލްގެ އިދ ރ އަށް ލިބޭ އ މްދަނީ އ އި ޚަރަދުތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން ކައުންސި  .6

ަވނަ މ އްދ ގަިއ  105ގެ )ދިެވހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރު 
އުންސިލަްށ ކަދަނީ އ އި ޚަރަދުތަުކގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ލިބޭ އ މް

އިން އެއިދ ރ އަށް ލިޭބ ފޮނުވަންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފަިއވެއެވެ. ނަމަވެސް މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިްލގެ އިދ ރ 
 ސިލަށް ފޮނުވ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އ މްދަނީ އ އި ޚަރަދުތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުން

 2010/7ނަްނބަރު  ޤ ނޫނު، ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އ މްދަނީއ އި ޚަރަދުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ގަވ އިދުން ހުށަނ ޅ ނަމަ ޅުއަތޮ
 މުގެ އިތުރުން ރަށު ވުއި ޚިލ ފުވަނަ މ އްދ އ  105ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 

ތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢު ތަކ އި ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިްނމުމުގައި ހުރަސް
 ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފ ހަގަކުރަމެެވ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ަވނަ މ އްދ ގަިއ  105ގެ )ދިެވހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރު 
 .ވ ގޮތަށް ލިބިފައިވ  އ މްދަނީ އ ިއ ޚަރަދުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންަނވަމެވެ

 ކުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔ ރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވ ފައި ނުވުން ފ އިތުވި އަހަރު ހިންގި ހަރަކ ތްތަ  .7

( ށ)ވަނަ މ އްދ ގެ  108ގެ ( ދިެވހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު) 2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
. ގެ ކުރިން ފޮނުވަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ 10ގައި ފ އިތުވި އަހަރު ހިންގި ހަރަކ ތްތަކުގެ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ 

އި ގައި ކުިރއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތ ވަލ އި ބަޖެޓު ތައްޔ ރުކޮށް ައތޮޅު ކައުންސިލަށް ކޮންމެ ޖުލަ( ނ)އަދި، މިމ އްދ ގެ 
ަނމަވެސް، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން . ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ ވެސްމަހެއްގެ ނިޔަލަށް ޮފނުވަންވ ނެ ަކމަށް
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