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  ވަނަ އަހަރުގެ  2016 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފުޅަދޫ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ 
  ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 

 

ކައުންސިލްގެ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި

  އިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް 

    ތަޢާރަފު ހ. 

)ގެ 4/2007  މި ރިޕޯުޓގެ ޭބނުަމކީ ޤާޫނނު ަނންަބރު  ކައުންސިްލގެ ިއާދރާގެ  ުފޅަދޫ މާޅޮްސމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ަދުށން އޮޑިޓް ކުެރުވނު (އޮޑިޓް ޤާޫނނު

ެއ  ،ބަޖެޓާ އެްއގޮަތށް  ރި ފާސްކު ަކއުްނސިލުން  އެައހަރަްށ  ަބޖެޓުްނ ޚަަރދު ޮކށްފަިއވަީނ އެ  އަށް ނިޭމ މާލީ އަަހރުގެ  2016ޑިސެންބަރު  31

ނަޑއެުޅނު ުހޫދދުެގ ެތޭރގަިއޯތ ާހސިމަޤުަޞދުަތއް އިދާާރެގ  ނޑަެއޅިފަިއާވ ކަންަތއްތަަކށް، ބަޖެޓުަގއި ަޚރަދުުކރުމަްށ ކަ ލްާވ ގޮަތށް، ބަޖެުޓަގިއ ކަ

ޤާޫނުނ  ެހއްޓުުމގައި،ކަންަކން ހިްނާގ ބަލަައިދ އެެހނިެހްނ މާީލ  ާއިއ ެއ ިއދާާރެގ ބެލުުމގެ ދަުށަގއިާވ ިވޔަފާިރތަކުގެ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާއާއި، 

) އާ ަދއުލަތު ( 3/2006ނަންބަރު  ދިެވހިާރއްޭޖގެ ިއދާީރ ( 7/2010ާޤނޫނު ަނންބަރު  އި،ަގވާިއދާަދއުލަުތގެ މާލިްއޔަުތގެ  ،އިގެ ާމލިއްަޔތުގެ ޤާޫނނު

) އާ ޞޫދާއިާރތައް ާލމަރުަކޒީ އު ަތކަްށ ަގވާިއދުއި، އަިދވެސް ަކުއންސިލްގެ މާލި ަކންކަމާއި ގުުޅންުހރި އެެހނިެހން ޤާޫނނުތަކާއި ުލން ިހްނގުުމގެ ޤާޫނނު

ކުރަން ެޖހޭކަަމށް އޮޑިުޓގައި ާފަހގަކުރެުވނު ަކންކަމާެމުދ  ޞްލާޙު އި  ،ކުެރވިފަިއވާ ިމންަވރާެމދު އޮޑިޓަރ ެޖނެރަްލ ދެކޭޮގތް ބަާޔންުކރުމާއި  ޢަމަލު

)ގެ  2006/3 އެ ކަންަކން ާޤޫނނު ނަންބަރު ފިަޔވަުޅ އެުޅމަށްޓަކަިއ  ޞްލާޙީ އި ާމްއދާެގ (ހ) އާިއ  ަވނަ 36(ދައުލަުތެގ މާލިްއޔަުތެގ ޤާނޫނު

ިދވެިހރާއްޭޖެގ  ،ޒިްނމާާދުރ ެވރިާޔއަްށ ހުަށހެޅުާމއެކުމާީލ  ކައުްނސިލްގެ ިއދާާރގެ  ފުަޅދޫމާޅޮްސމަޑުލު ދެކުނުބުީރ އެްއގޮްތ ާވގޮުތެގ މަިތްނ 

ަރއްިޔތުްނެގ ަމޖިލީހަްށ  ވަަނ މާްއދާަގއި ުބނެފަިއ ާވގޮުތގެ މަިތްނ ެއ ަކންކަްނ ަރއީސުްލޖުމްޫހރިްއޔާައށާއި  213ޖުމްޫހރިްއޔާެގ ާޤނޫުނއަސާީސގެ 

. ިމ ރިޕޯުޓ ރަްއޔިުތްނނަށް ފެްނނާެނހެްނ މި އޮީފހުެގ ވެްބސައިޓް .  www.audit.gov.mv  ހުށަހެުޅެމވެ   ަގއި ޝާއިޢުކުެރވޭެނއެވެ

ުޓަތްއ ނޯއަށް ނިުމނު މާީލ އަހަުރގެ މާލީ ަބޔާްނތަކާއި އެ ބަާޔންތަކާ ގުޅޭ  2016 ބަރުިޑސެން 31ަކއުންސިްލގެ މާޅޮސްމަޑުލު ދެުކނުބުރީ ުފޅަދޫ 

)ގެ  3/2006 އޮީފހަށް ހުށަެހޅުމަކީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު ކުރުމަށް މި ޓުތަްއޔާރުކޮށް، އޮޑި  ގެ  ަވނަ ާމްއދާގެ (ހ) 35(ދައުަލތުގެ މާލިްއަޔތުގެ ޤާނޫނު

. ނަަމވެސް، މާލީ ަބޔާްނތަްއ ހުށަހަާޅފަިއ ުނުވމުން، މާީލ ބަ ާޔްނަތްއ ދަުށން ަކއުންިސލްގެ ިއދާާރގެ ިޒންާމދާުރ ެވރިާޔެގ މަްސއޫލިްއޔަތެެކވެ

. ެއހެންކަުމން، މި އޮޑި ޓުޮއޑި ތަުކގެ ޮގތުްނ ކުެރވޭ މާީލ ބަާޔންކުރުުމެގ ޓުއޮޑި ުކރިައށް ގެްނގޮސްަފިއވާީނ  ޓުަވީނ ކުެރޭވގޮްތ ުނވެަފއެވެ

  ކޮމްޕްަލޔަންްސ ޮއޑިޓެއްެގ ޮގތުަގެއެވ. 

އިސްެވރިްނނާ ަމޝްވަރާުކރެވިަފިއވާކަްނ  ކަުއްނސިލްެގ ިއދާާރގެ ފުަޅދޫ ާމޮޅސްމަޑުލު ދެކުނުުބރީ ރިޕޯުޓގަިއ ާފހަގަކުެރވިަފއިާވ ކަންތަްއތަްއ  މި

. ސަހުރިާހ ބޭުފޅުންަނށް މި ުފރު  ފާހަގަކޮށް، ިމ ޮއޑިޓުގަިއ ެއހީތެިރެވދެްއވި  ތުަގއި ޝުކުުރ ަދންަނވަެމވެ
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  މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ށ. 

ެގ ކަުއްނސިލް ،ގައި ަވނަ ާމއްދާ  88ޤާޫނުނ)ގެ  ގެުލން ހިްނގުމު ޞޫއު ކަޒީ(ދިވެިހރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިާރތަްއ ލާަމރު  7/2010ޤާނޫނު ނަންަބރު 

ތަާކއި ެއއްޮގތްވާ ޮގތުގެ ަމިތްނ ަގވާިއދުއިދާާރއަށް ލިބޭ ަފއިސާ އާއި ުމދާ ބަލަހައްަޓންާވނީ ދައުަލތުގެ ުމދަލާއި ފައިސާ ބެލެެހްއޓުމުުމގެ ާޤނޫާނއި 

)  3/2006ޤާޫނނު ނަންބަރު ކަމަށް ބަާޔންކޮށްަފއިުވމުން،  ޓްރީ ޮއފް ިފނޭންސް އެްންޑ އިން ބާރު ލިިބެގން މިިނސް(ދައުލަތުގެ މާިލއްަޔތުގެ ޤާޫނނު

 ކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެ  ފުަޅދޫރީ މާޅޮްސމަޑުލު ެދކުނުބުއި އެްއޮގތްވާ ޮގުތގެ މަިތްނ، ަގާވއިދާ ދަުއލަތުގެ މާިލއްަޔުތގެ ޓެރެޜަީރން ޝާިއޢު ކޮށްަފއިވާ 

 ގެާޓއި އެްއޮގތަށް، އެ ކަުއންިސލްަޚރަުދަތއް ކޮށްަފއިަވނީ އެ އަަހރަށް އެ ަކުއންސިލުން ފާސްުކރި ބަޖެ ،ބެެލެހއްޓުާމއި، ހިްނގުާމއިމާލީ ކަްނތަްއތައް 

ނަޑއެޅިަފއިާވ ކަްނތަްއތަކަށް، ބަޖެޓުަގިއ ޚަަރުދކުރުމަްށ ކަސިއިދާާރެގ މަޤުަޞދުަތއް ޙާ ނަޑެއޅުުނ ުހދޫުދެގ ެތރޭަގިއ ލްާވ ގޮަތށް، ަބޖެޓުަގިއ ކަ

ބުތަކާ ެއއްޮގތަށް އަހަރީ ާމީލ ކައުންސިްލގެ ހިާސބުތައް ހަޤީޤަާތއި އެްއގޮަތށް ަޞއްަޙކަމާއި ފުިރހަމަކަާމއެކު ބަލަހައްޓާ، އެ ހިސާ ،ޚަރަދުކުުރމާއި 

)ގެ  ާޤނޫ(ދައުަލތުގެ ާމލިއްަޔތުގެ 3/2006 ކުުރމަށް މި ޮއފީހަށް ހުަށހެޅުމަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު ޓުބަޔާްނތައް އެކުލަާވލައި އޮޑި ަވނަ ާމްއާދެގ  46ނު

ނަޑއަޅާފަިއާވ ކައުންސި ފުަޅދޫމާޅޮސްމަުޑލު ދެުކނުބުރީ ދަުށން  .މާީލ ިޒންާމދާުރ ެވރިާޔެގ މަްސއޫލިލްެގ އިދާާރއަްށ ކަ   ްއޔަތެެކވެ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނ. 

ަޚރަދު ކޮށްަފިއވަީނ ާދރާިއން ކައުންސިލްގެ އި ފުަޅދޫމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެުޓން  2016އޮޑިޓަރ ެޖނެރަްލގެ މަސްއޫިލްއޔަަތކީ 

ނަޑެއޅިފަިއވާ ކަންަތއްަތކަށް، ލްވާ ގޮތަށް، ަބޖެޓުަގއި ކަާހސިއިާދރާގެ މަޤުަޞދުތައް އެ ބަޖެޓާ ެއްއޮގތަށް،  ކުރިަކއުންސިުލން ފާސް އެ އަަހރަށް  އެ

ނަޑއެުޅނު  ށުަގއިވާ ިވޔަފާިރތަކާއި ފަިއާސާއ ދަ ކަުއންސިލްގެ އިދާާރއާއި އެ އިާދރާގެ ަބާޔންކުރުާމއި،  ުހޫދދުގެ ެތރޭަގއިތޯބަޖެޓުަގއި ަޚރަދުުކރުމަށް ކަ

) އާއި ަދއު( 3/2006 ގުޅުްނހުރި އެެހިނހެން ަކންކަން ިހންގާަފިއވަނީ ާޤޫނނު ަނންބަރު  ލަުތގެ މާިލއްަޔތުެގ ދައުލަުތގެ މާިލްއޔަުތގެ ޤާނޫނު

) ާއއި، ައދި ލުން ހިްނގުމު ޭޖގެ ދާިއރާަތއް ާލަމރުކަޒީ ުއޞޫ(ދިެވހިރާއް  7/2010 ަނންބަރު  އި، ާޤނޫނު ގަާވއިދާ  ވެސް ކައުންސިލް ިއދާާރެގ ގެ ާޤނޫނު

ަމްށ ކުރަްނޖެޭހކަޞްލާޙުރުާމއި، އި ަވރާމެުދ ދެކޭޮގތް ަބޔާްނ ކުމިން ުކރެވިަފއިާވ ޢަމަލުތަކަްށ ަގާވއިދު މާލީ ަކންކަާމއި ގުޭޅ ެއހެިނހެްނ ޤާނޫނުތަާކިއ 

. އެކު، ެއ ކަްނކަން ކަމާެބހޭ ަފާރތްތަކުެގ ސަމާލުަކމަށް ގެ ކުރުމަްށ ލަފާ ިދނުމާ ްއ ިއޞްާލޙުފާހަގަކުެރުވނު ަކންތަްއތަ   ނަުއމެވެ

ޓުެގ މަުޤޞަުދތަްއ ބަޖެ ށްެދްއވި ފާސްކޮކަުއންސިލުްނ ބަޖެުޓްނ ޚަރަދުޮކށްފަިއަވނީ  ކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެމި މަްސއޫލިްއަޔތުގެ ތެޭރގައި 

. ިމ އިޖުާރތުތަުކެގ ެތރޭގަިއ ލުކުރުަމށްޯތ ބެލުމަްށ ބޭުންނާވ ހެިކ ޯހދުުމެގ ޮގތުްނ ފުިރހަމަކުަރންޖެޭހ އިުޖރާތުަތއް ފުރިަހމަކުރުްނ ިހމެެނއެހާސި ވެ

 ތަކާއި ގަާވިއދުެހނިެހްނ ޤާނޫާނއި ކައުންސިްލގެ މާީލ ކަންކަމާިއ ުގުޅންހުރި އެ، ގަާވއިދާ ދައުަލތުެގ މާިލްއޔަުތގެ  ،ދައުަލތުެގ މާލިްއޔަުތގެ ޤާޫނނާއި 

.ސަ ޚިލާފަށް ަޢމަލުކޮްށފައިުވމުެގ ފުރު    ތު ޮއތް މިްނވަުރ ވަޒަންކުުރްނ ހިެމނެެއވެ

ުލްނ   ައަހރަށް އެ ކަުއންސި އެ ފަިއވަނީ ވަނަ ައހަުރގެ ބަޖެޓުން ޚަަރދުކޮށް 2016ކައުންސިްލގެ ިއދާރާިއން  ުފޅަދޫމާޅޮްސަމޑުލު ދެކުނުުބރީ މިޮގތުން 

ނޑައެޅިަފއިާވ ކަންތަްއތަކަށްހާސިިއދާާރގެ މަޤުަޞުދތައް  އެ  ބަެޖޓާ އެްއގޮަތށް، ފާސްކުރި ، ަބޖެޓުަގއި ަޚރަދުުކރުމަްށ ްލވާ ޮގތަށް، ަބޖެޓުަގއި ކަ

ނޑައެުޅނު ހުޫދދުެގ ެތރޭަގއި ުޅންހުިރ އެހެިނހެްނ ކަންަކްނ ކައުްނސިލްެގ ިއދާާރއާިއ ެއ ިއދާާރގެ ދަުށގަިއާވ ވިޔަާފރިތަާކއި ަފިއސާއާ ގު ،ޯތ ާއއިކަ

ސިްލ އިދާާރެގ މާީލ ަކންކަމާިއ އި، އަިދެވސް ކަުއންގަާވއިދާ ދައުަލތުެގ މާިލއްަޔތުެގ ާޤނޫާނއި، ދައުަލުތގެ މާލިްއޔަުތެގ ބެެލހެއްުޓމުަގއި،  ހިްނގާ

ންަވރަށް އެކަީށގެްނާވ ހެިކ ބޭުނންާވ މި ކުރެވިފަިއާވ ިމްނވަރާެމދު ދެޭކގޮްތ ބަާޔން ކުުރމަްށ ަޢމަލު ތަކަށް ގަާވއިދު ން ޤާނޫނުތަާކއި ގުޅޭ އެެހނިހެ 

.   ހޯދިަފއިވާަކމަްށ ިމ އޮީފހުްނ ޤަބޫލުކުރަމެވެ

  ފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސް ށް ށް ޢަމަލުކޮ ގަވާއިދަ ޤާނޫނާއި ރ. 

)( 3/2006ޤާނޫނު ނަންަބރު  )1  ފުަޅދޫ މާޅޮސްމަޑުުލ ެދކުނުބުރީ  ށް،ވަނަ މާްއާދގެ (ހ) ގަިއވާ ގޮތަ  35ގެ ދައުަލތުގެ މާލިްއޔަުތެގ ޤާނޫނު

ިރޕޯެޓއް ަވނަ އަަހރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އެ އިދާާރަގއި ިހނގި ކަންތަްއތަކުގެ ރިޯޕޓް ިހމަަނިއގެން، އަހަރީ  2016ކައުންސިްލގެ ިއާދރާއިން 
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ކަުއންިސލްެގ ިއދާަރގެ މާީލ ، ންމު ކުރުމަށްޓަަކއި އޮޑިޓަރ ެޖނެރަަލށް ހުށަަހޅާފަިއ ުނވުޓުތަްއޔާރުކޮށް، ެއ މާްއދާަގިއ ބުާނ މުްއދަުތގައި، އޮޑި 

 .ބަޔާްނތަކުެގ އޮިޑޓެއްކުރެެވްނނެުތން 

ދައުަލތުެގ  ،ޯކޑެއްސީލުކޮށް ެއނޭގނެ ަފދަ ރިކަންތަްއތަްއ ތަފުަފއިސާ ލިބޭ ަކއުންސިްލގެ ިއާދރާއަށް  ފުަޅދޫމާޅޮސްމަޑުލު ދެުކނުބުރީ  )2

 ،އްޓާފަިއ ުނުވމުން ގޮަތށް ިލޔެ ބަލަހަ  ވަނަ މާްއދާެގ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮްށފަިއވާ 1.10)ެގ 2009ފެބްުރއަރީ  11(މާލިްއޔަުތގެ ަގާވއިުދ 

.ވާަކން ަކށަ ބިފައިފައިސާ ހަަމއަްށ ލި ލިބެްނޖެހޭ  ކައުންސިްލގެ އިާދރާއަށް   ވަުރ ކުރެެވން ެނތުން

ިއސާ ރެކޯޑްކުރުަމްށ ލިބޭ ފަވަަނ ާމއްާދގަިއ ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ގޮަތށް  1.13ގެ )2009ފެބުރުވަީރ  11(ދައުަލތުެގ މާިލްއޔަުތގެ ަގވާިއދު  )3

ގޮުތގަާއިއ  ދަީނގެ އާމް  އުަލތުގެ ަނތީޖާެއްއެގ ޮގތުްނ ދަ ުމގެ ބަަލހައްާޓފަިއ ުނވު އްލިޭބ ފައިާސެގ ހިސާުބތަކުެގ ެރކޯޑެދުަވުހ ފޮެތްއ ައިދ 

.ަފއިސާ  ބަލަިއގަެނުވނު އެހެިނހެްނ ގޮްތޮގތުން   ގެ ަތުފސީލު ެއނެގން ެނތުން

ިއ ދަީނ ގޮުތގަ ތުެގ ާއމް ދައުލަ  ،ވަަނ މާްއދާަގިއ ބަޔާންކޮްށފަިއާވ ގޮަތށް 2.01)ގެ 2009ފެބުރުަވީރ  11ދައުަލތުެގ މާލިްއޔަުތެގ ަގާވއިުދ ( )4

) ރުފިޔާ  -/25,896 ޖުމުލަ  ބަލަިއަގނެފަިއވާ  ފުޅަދޫ ަކއުންސިަލށް  2016ޑިެސންބަރު  31 ،(ފަންަސވީސް ހާސް ައށްސަތޭކަ ނުަވދިހަ ހަެއއް

ނެފަިއވާ އެކިއެިކ ވަނަ ުދވަުހގެ ނިޔަަލށް ޕަބްލިްކ ބޭންކް އެަކުއންޓަށް ޖަމާކޮްށަފއި ުނވުުމން، ކައުންސިުލގެ ިއދާރާައށް ބަަލއިގަ 

ެއ ތަފުީސލުތަްއ  ަރއްކާތެރިަކން ކަރަވަުރ ނުުކރެުވމުެގ ިއތުުރން، އެ ަފއިސާތަުކގެ ކަްށ ނިސްަބްތވާ ާއމްަދނީ ފައިާސެގ މުއަްއސަސާތަ

. ަވރު ނުކުރެ ފޮުނވާަފއިވާަކްނ ކަށަމުަވއްސަސާތަަކްށ    ވެްނ ެނތުން

 ފުަޅޫދ ެދކުނުބުރީ މަޑުލުމާޅޮސް  ،ވާ ގޮަތށް ވަނަ ާމއްާދގައި ަބާޔންކޮށްފައި  6.16ގެ )2009ފެބުރުވަރީ  11(ދައުަލތުގެ މާލިްއަޔތުގެ ގަާވިއދު  )5

ވަނަ ުދވަުހ  2018ރުަވރީ ފެބް 22 ުމން،ަތއްާޔރުކޮށްަފއި ުނވުިރޕޯޓް  ިނޔަލަށް ުހންނަ ަފއިާސގެަހފްތާގެ ތިޖޫީރަގއި  ކައުންސިްލގެ ިއާދރާގެ

ޖޫީރަގއި ހުްނނަްނޖެޭހ ) ުރފިޔާ އަކީ ތިަފނަަރ ާހްސ ިތްނ ސަތޭަކ ުނވަިދަހ އެކެއް ސަތޭކަ( -/115,391ތިޖޫީރ ގުިނއިުރ ތިޖޫީރގަިއ ހުިރ 

ކަަށވަރު ކުެރެވްނ  ާމއެކުކަންާމއި، ކައުންސިްލގެ އިާދރާަގއި ފަިއސާ ބެހެއްެޓނީ ަރއްކާތެރިކަފައިސާގެ ސައްޙަ އަަދދުކަން ކަަށަވރުކުރެެވން ެނތު

.  ނެުތން

ކައުްނސިލްގެ ިއާދާރެގ  ،(ހ) ގައި ަބޔާންޮކށްފަިއވާ ޮގތަށް ަވނަ މާްއާދގެ  1.12ގެ )2009ފެބުުރވަރީ  11(ދައުަލތުގެ މާލިްއަޔތުގެ ގަާވިއދު  )6

އެކައުންޓު  ަލހައްަޓމުްނދާ ބަޮކށްފައި ުނުވމުން، ކައުންސިްލގެ ިއާދރާއިން ޓެއް ަތއްާޔރުރިކޮްނސިިލއޭަޝން ްސޓޭޓްަމން ތަކުގެ އެކަުއންޓް ބޭންކް 

. ތަކެްއވާަމނަ އެ ތަފާތުަތއް އަްނަނ ސަބަބު ދެެނެގިނވިފައި ތަާފތު އި،ޔައަޅާކި  ސްޓޭޓްަމންޓުަތއް އާއި، ބޭންްކ  ބާކީ   ުނުވން

ިއސާ ަޚރަދުކުުރުމެގ ފަ  ،ަވަނ ބާުބެގ ެއއްަވަނ ަބއިަގިއ ބަާޔްނކޮށްފަިއވާ 8 ގެ)2009ފެބުުރވަީރ  11( ަގާވއިދު ދައުަލތުެގ މާލިްއޔަުތެގ  )7

ބަލަހައްަޓްނޖެހޭ  ށް ގޮތަ   ބަާޔްނކޮށްފަިއވާގައި ަވނަ ަނންބަރު ިތން ވަަނ ަނންބަާރއި  ދެަބއިެގ ހަމަ މި  ،ވައުޗަުރ ބޭުނންޮކށްފަިއ ުނވުާމއި

ޗެކް ރަޖިސްްޓރީ  ،ުވމާއި އާއި ެއއްޮގތަށް ބަަލހަްއޓާފައި ނު ގަިއާވ ނަޫމނާ 24ވައުޗަރ ރަިޖްސޓްރީ މާިލއްަޔތުެގ ަގވާިއދުެގ ެއެނކްސް 

  .ންއެނގެްނ ެނތު ،ުމިހއްމު މަޢުޫލމާތު ގެ ފަިއވާ ަޚރަުދތަކާިއ ުގޅޭ ފަިއސާށް ކޮ ،ތަްއޔާރުކޮށްަފއި ނުުވމުން 

 މް ޮގތަށް ުމދަލަށް އޯަޑރުކުރާ ފޯ ވާގައި ަބޔާންކޮްށފައި ގެ (ހ)ަވނަ މާްއދާ  8.10)ގެ 2009ފެބްރުައރީ  11( ގަާވއިދު  ގެ ދައުަލތުގެ މާލިްއަޔތު )8

)  7,718ނުޮކށް ިޚދުަމތާިއ ތަކެިތ ހޯދުަމށް ޖުމުަލ ތަްއޔާރު މުން، އެ ތަކެއްަޗކީ ޚަރަދުކޮށްފަިއވު  ރުފިޔާ (ހަތް ާހސް ހަްތ ސަތޭަކ އަާށރަ

 .  ގެ ަދުއލަތުގެ މާލިްއޔަތު  ީމގެ ިއތުުރން ކައުންސިލަށް ބޭުނންެވގެން ކައުްނސިލުން ެއިދގެން ގަނެަފިއވާ ތަކެތިަކން ލިޔެިކއުުމން އެެގންެނތުން

 އޮފީހަްށ ލިބުނު ކަަމށް އެ ޑަރު ކުެރުވނު ތަކެތި އޯ ،ަގއި ަބޔާްނކޮށްފަިއވާޮގތަށް ަވނަ މާްއދާ 8.11)ގެ 2009ެފބްރުއަީރ  11( ގަާވއިދު 

ެއއްެވްސ  ،ަގތުމަްށ އޯޑަރުކުިރ ފޯުމަގއިާވ ތަެކިތ ަހމައަްށހުިރތޯ ަބލައި ތަކެތި  ،ތަކެއްޗާިއ ަޙވާލުާވ ފަާރތުްނ (ސްޮޓކް ބަލަހަްއޓާ ަފާރތުން)

ަކމުުނާދ ތަކެިތ ުނވަަތ ަހލާކުވެފަިއާވ ތަެކތި ުނވަަތ ުމްއަދތު  ،ދެރަ ފެްނވަރު  ،އެަކްނ ެއނގޭެނ ގޮަތްށ ނޯުޓކޮށް ،އުިނ ިއތުެރއްާވަނމަ
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ްށަފިއ ރި ފޯުމަގިއ ލިެޔ ސޮއިކޮއެކަްނވެސް އެނގޭެނގޮަތށް ޯއޑަރުކު ،ހަމަެވފަިއވާ ނުަވތަ ުމއްަދތު ހަަމވާްނ ކައިިރވެަފިއވާ ތަކެތި ހުރިަނމަ

.  ނުުވން

 ށް،ގޮތަ ންޮކްށފައިވާ ަބޔާަވނަ ާމއްާދގައި  8.14ވަނަ ާމްއދާގެ (ނ) ައދި  8.09ގެ )2009ފެބުުރވަރީ  11( ގަާވިއދު ދައުަލތުގެ މާލިްއަޔތުގެ  )9

)  4,350 ުޖމުލަ  ން ައގު ނުޯހދައި، ިޚދުަމތާއި ތަކެތި ޯހުދަމށްތިން ަފރާތު  ، ންމު ަޚރަދުކޮށްަފިއވުޔާ ރުފި (ހަތަރު ހާސް ތިންަސތޭކަ ފަްނސާސް

. ކުރެވެން  ކަަށވަރު މިތަކެިތ ޯހދާފަިއަވނީ ވާަދވެިރ ައިދ އެކަށީެގްނވާ އަުގގައިަކން   ެނތުން

ަކއުންސިްލގެ  ،ށް ވާ ގޮތަ ަބާޔންކޮށްފައި  ގައި ގެ (ހ) ައދި (ށ) ވަނަ ާމއްދާ  4.08ގެ )2009ފެބުުރވަރީ  11(ދައުަލތުގެ މާލިްއަޔތުގެ ގަާވއިދު  )10

އުްނސިލް ެމުދވެރިކޮްށ ކަމާއި، އްޓާފަިއ ނުވު ބަލަހަ  ަތއް ހިސާބުބަޖެުޓްނ ކުާރ ޚަަރދުތަާކއި ަބޖެޓް ބާީކ ެއނެގން ޮއންާނނެ ގޮަތށް އިދާާރެގ 

ްނ ައިދ އެެހނިެހން ޓު ބަޖެ، މުން ސާުބވެްސ ބަލަަހއްޓާފަިއ ނުވު ޮފުނވާ ަފިއސާެގ ހިކައުްނިސލަށް ްތތަކުްނ ފަރާ  އެކި  ޚަރަދުކުުރމަށްޓަަކއި 

. ،ީނ ކިާހވަެރއް ކަާމއިަޚރަުދކުރެވު ފައިސާިއން  ބާކީ ހުރިަވރު އެނގެްނނެުތން

އުޞޫާލއި ްށފައިާވ ަގއި ަބާޔންކޮަވަނ ާމއްާދެގ (ށ) 2ެގ IIަވަނ ބާބުެގ  8 ގެ)2009ފެބުރުަވރީ  11( ަގވާިއދު ދައުަލތުެގ މާިލްއޔަުތގެ  )11

 ގޮުތން، ްސޓޮކްަގއި ަނތީާޖއެްއގެ  ސްޓޮކް ަބަލހައްޓާަފިއ ުނވުްނ. ިއންކަުއްނސިލްެގ ިއދާރާ  ފުަޅދޫ ދެކުނުުބީރ  މާޅޮްސމަޑުލް އެްއގޮަތށް

.   ހުންަންނޖެހޭ ތަެކތި ަހމަައށް ހުރިަކން ކަަށވަުރ ނުުކރެުވން

 ދެކުނުުބރީ  މަޑުލުސްގޮަތށް، މާޅޮ  ަގއި ބަާޔންކޮށްަފިއވާ ާމއްދާ  ވަަނ  7.01ގެ )2009ފެބުރުވަރީ  11(ދައުަލތުެގ މާިލްއޔަުތގެ ގަާވިއދު  )12

އެ މުދަެލްއެގ  ުމދަުލަގއި ބަެއއް ނުުވާމއި ހިމަާނފައި ކަުއންިސލްގެ ބަެއއް ުމދާދަފުތަުރ ގައި،  ަހުރމުދަުލގެ ފުޅަދޫ ކަުއންސިްލގެ ިއދާާރގެ

.ުމދަލުެގ ފުިރހަަމ ަތފުސީލު ެއނގެްނ  ވާކައުންސިުލގެ ބެުލމުެގ ަދށުަގއި ކޯޑު ނަންަބރު ަޖހާފަިއ ުނވުުމން،   ނެުތން

13(  : ްއދާ ަގިއ މާ ވަަނ  105 ގެ )ދިވެހިާރއްޭޖެގ ިއާދރީ ދާއިާރތަްއ ާލމަރުކަޒީ އުޞޫުލން ހިްނގުުމެގ ޤާނޫނު( 2010/7ޤާނޫުނ ަނންބަރު

ަރުދެގ ައހަީރ ިރޕޯޓު ޚަަކއުންސިުލެގ ާއމްަދނީ އާިއ ފުޅަޫދ ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާިއްނ ާމޅޮސްަމޑުލު ދެުކނުބުީރ ބަޔާންކޮްށފަިއާވ ގޮަތށް، 

ނަ މާްއާދގަިއ ވަ  108 ުމގެ ިއތުރުން، ހަަމ ިމ ޤާނޫުނގެ ކަުއންސިލަްށ ފޮުނާވފައި ނުވު ތަްއޔާރުކޮްށ މާޮޅސްމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ައތޮުޅ 

ވަނަ ައހަުރ  2015ަލށް ދެކުނުބުީރ ައތޮުޅ ކައުންސިމާޅޮްސަމޑުލް ދެކުނުުބރީ ފުޅަދޫ ަކއުންސިުލން ާމޅޮސްމަޑުްލ  ،ގޮަތށްބަޔާންކޮްށފަިއވާ 

 ހިްނގި ހަރަކާްތަތކުގެ ަވނަ އަަހރުެގ ފުަރތަަމ ަހ މަްސުދަވހު ކަުއންސިުލން  2016 ،ިރޯޕޓާއި ތަފުސީލު ކައުންސިުލން ިހންިގ ަހރަކާތްތަުކގެ 

ތް ައހަރުެގ މަަސއްކަުތ ކުރިއަށް އޮ ،ޕްލޭަނށް ބިނާޮކށްވަނަ އަހަުރގެ ުޖލައި މަހުެގ ިނޔަލަށް ރަށު ަތރައްީޤގެ  2016 ،ިރޕޯޓާއި  ތަފުސީލު

.   ތާވަާލއި ަބޖެޓް ުހށަހަޅާަފއި ނުުވން

)(ދިވެހިާރއްޭޖގެ އިާދރީ ާދއިާރތައް ާލމަރުކަ 2010/7ޤާނޫނު ނަންަބުރ  )14 އްާދަގިއ ަވނަ މާ  124ގެ ޒީ އުޞޫުލން ިހންުގުމގެ ޤާނޫނު

 މެމްަބރަކު އެ ެމންބަެރްއެގ ެއްއވެސް އިްނތިޚާބުވެަފިއވާ ށްއަ ަކއުންސިުލެގ ިއދާރާ ުފޅަދޫާމޅޮސްަމޑުލު ދެކުނުުބރީ ަފދަިއން،  ބަޔާންކޮްށފަިއވާ

ިއދާާރއަްށ ލޫމާތު ކަުއންސިްލގެ ފައިސާާއއި ިވޔަާފރީގެ މަުޢލޫމާތު ައދި އާްމަދނީ ާއއި އާްމދަނީ ލިބޭ ގޮްތތަކާއި ިވޔަފާީރގެ ގުޅުްނތަކާބެހޭ ަމޢު 

ރުމުަގއި އެ މަާޤމުގެ މަސްލަަޙާތ ުމން، ަކއުންސިްލގެ މެންަބރުްނގެ މަޤާމުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު ައާދކުފަިއވާކަން ލިޔެކިުޔމުން ފެްނނަން ެނތުހުށަހަޅާ 

 .  ފުށޫއަާރ ވިޔަާފީރގެ މުޢާމަާލތެްއ ުނވަަތ މަަސއްކަތެްއ ކޮށްފަިއުނވާކަްނ ލިޔެކިުއުމން ެއނެގންެނތުން

  ފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ށް ޢަމަލުކޮ ށް ގަވާއިދަ ޤާނޫނާއި ބ. 

  މި ޮއފީުހން ދެކޭ ގޮުތގައި، 

 ބަާޔންކޮްށފައިވާ  އަށް  )12) ިއން (1(ނަންަބުރ ނާކުރެުވނު ައސާސްގެ ފަިއވާ ިމްނަވރާމެުދ ދެޭކގޮްތ ބިށްަޢމަުލކޮށް ގަާވއިދަ ާޤނޫާނއި  (ހ) 

އަށް ނިުމނު މާލީ ައަހރުެގ  2016ޑިެސްނބަރު  31ކައުންސިުލގެ އިާދރާގެ  ފުަޅދޫމާޅޮްސމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ،ގޮެތއްަގއިކަންކަންިފޔަަވއި، މަިއގަނޑު 
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ެއ  ،ލްާވ ގޮަތށްާހސިމަުޤޞަުދަތއް   އެްއގޮަތއް، ެއ ކަުއންސިްލގެ ބަޖެޓާ ަރށް ެއ ކަުއންިސލުން ފާސްުކރިހަ އަ ޚަރަދުަތްއ ކޮށްަފއިަވނީ އެ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަކންަތއްތަކަށް  ނޑަެއޅިފަިއވާ ިމންަވރަށް  ،ބަޖެޓުަގއި ކަ : ާޤނޫނު ،ބަޖެުޓަގއި ކަ )  3/2006 ނަންަބރު (ދައުަލތުގެ މާލިްއޔަތު ާޤނޫނު

.ެއްއގޮތަ  ތަކާ ަގވާިއދު ތަާކއި ިއ ކަުއންސިލްެގ މާީލ ކަންކަާމ ުގޅުންުހރި އެހެިނެހން ޤާޫނނުަގވާިއދާދައުަލތުެގ މާލިްއޔަުތގެ  އާިއ    ށެވެ

ބަާޔންކޮށްަފިއާވ  ) ަގއި 14އަިދ () 13( ަނންބަރު  ފަިއވާ މިްނވަރާެމުދ ދެޭކގޮްތ ބިނާކުރެުވުނ އަާސސްގެ ށް ަޢމަލުކޮަގާވއިދަ ޤާޫނނާިއ ައިދ  (ށ) 

ނުޑގޮެތއްަގއި، ، ިފޔަަވއިކަންކަން ކަްނ، ހިންާގ ބަލަަހްއޓާަފިއ މާލީ ަކންއެެހނިެހން ކަުއންސިްލގެ އިދާާރގެ  ފުަޅދޫމާޅޮްސމަޑުުލ ދެކުނުުބރީ މަިއގަ

: ވަީނ ޤާނޫ  ) ާއއި  3/2006ނު ަނންބަރު ލްގެ މާީލ ކަންަކާމ ިއ ކައުްނސިގަާވއިދާ ަދއުލަުތގެ މާލިްއޔަުތެގ  (ަދއުލަުތެގ މާިލއްަޔތުެގ ޤާޫނނު

. އެްއޮގތަގުޅުްނހުިރ ެއހެިނހެން ާޤނޫާނއި ަގވާިއދުތަާކއި    ެށވެ

  ކުރަން ލަފާދިން ގޮތް އިޞްލާޙު އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި . ޅ

  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން  . 1

)ގެ  3/2006 ޤާނޫނު ނަންަބރު  ަލތުެގ ކޮްނެމ ދައު ،ވަނަ ާމއްާދގެ (ހ) ަގއި ަބޔާންކޮްށފަިއވަނީ  35(ދައުލަުތގެ މާިލއްަޔތުގެ ާޤނޫނު

ނޑައަޅާ ިޒންާމދާރު ެވރިޔާ، ކޮްނމެ މާލީ އަަހރެއް ނިމޭތާ ތިން މަސް ުދަވހުގެ   ެތރޭަގިއ، އެ ާމއްާދަގިއ އޮފީެހއްަގއި، މި ޤާނޫުނގެ ަދށުން ކަ

.  ޓަރބަޔާންކުާރ މާލީ ިހސާބުތަކާއި ެއ ިއދާާރގައި ިހނގި ަކންތަްއތަކުެގ ރިޯޕޓް ިހމަަނިއގެން، އަހަރީ ިރޕޯެޓއް ޮއޑި ޖެެނރަލަށް ުހށަހެުޅމަެށވެ

ރ ެޖނެރަަލްށ  ޮއޑިޓައަިދ ަރށު ަކއުްނސިލްތަކުްނނާިއ އަތޮުޅ ކަުއންސިުލތަކުންާނިއ ައދި ސިޓީ ކަުއންސިުލތަކުން ިމ ިރޕޯްޓ ަތއްާޔރުކޮށް

: ިމިނސްޓް ،ހުށަހަާޅނީ  ެއނެކްްސ )ގD2/CIR/2016/9ެ-13ރީ އޮްފ ފިޭނންސް ެއންޑް ްޓެރޜަރީެގ މާިލއްަޔާތބެހޭ ސަރކިއުަލރ (ނަންަބރު

. އެކެއް   ގަިއާވ ަނޫމނާ އާިއ ެއއްޮގތަްށ ކަމަްށ ބަާޔންކޮްށފައިެވއެވެ

ގެ ާމލީ ހިސާުބތަކާިއ އަށް ނިުމނު މާލީ ައހަރު  2016ޑިސެންބަރު  31 ،ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާިއން ފުޅަދޫ މާޅޮްސމަޑުލު ދެކުނުުބރީ ނަަމވެސް، 

ްއދަުތަގއި، ޮއޑިޓް ކުރުމަށްޓަަކިއ އެ ިއދާާރގައި ިހނގި ކަްނތަްއތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިަމނަިއެގން، އަަހރީ ިރޕޯެޓއް ަތއްާޔރުކޮށް، އެ ާމއްާދަގއި ބުނާ މު

. ެގ އޮޑިެޓްއކުރެވެްނ ެނތްކަްނ ކައުންސިްލގެ އިދާާރެގ މާލީ ަބާޔންތަކު އެެހންކަުމްނ، އޮޑިޓަރ ޖެެނރަަލށް ުހށަހަޅާަފއި ުނވާކަން ފާަހގަކުަރމެވެ

. ފާހަގަ    ކުރަެމވެ

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް ޞްލާޙު އި 

 މާިލއްަޔާތބެހޭ ސަރކިއުަލރ ރީ އޮފް ފިޭނންސް ެއންޑް ޓްެރޜަރީގެ މިިނސްޓްކޮންމެ މީާލދީ އަަހރެއްގެ، އަަހރީ ިރޕޯޓާއި އަަހރީ މާލީ ބަޔާްނތައް، 

 :ޤާނޫނު ަނންބަރު، ަތްއޔާރުކުުރމަށް ފަހު  ފައިވާ ގޮަތށް ވާ ަނޫމނާަގއި ބަާޔންކޮށް  ަގއި އެކެއް)ގެ އެނެކްސް D2/CIR/2016/9-13 :(ނަންަބރު

)ގެ  3/2006 ތައް، ކަުއންސިްލގެ މި އަަހީރ މާީލ ަބޔާން ވަަނ މާްއދާެގ (ހ)ގަިއ ަބޔާންކުާރ ގޮަތށް،  35(ދައުަލތުެގ މާިލްއޔަުތެގ ޤާޫނނު

.އޮޑިަޓރ ެޖނަރަލަްށ ުހށަެހޅުމަށް  ،ކޮންެމ މީާލީދ ައހަރެްއ ިނމޭާތ ިތން މަސްުދވަުހެގ ތެރޭަގއިއަހަީރ ިރޕޯޓާއެކު،     ަދންަނަވެމވެ

  އާމްދަނީ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން  . 2

ދައުަލތުގެ ޮކްނެމ  ،ވަނަ ާމއްާދގެ (ހ)ގައި ަބާޔންކޮށްފަިއަވނީ 1.10)ގެ 2009ފެބުރުވަީރ  11( ަގާވއިދުދައުަލތުގެ މާލިްއޔަުތގެ 

. ައދި މި މާްއދާގެ (ށ)ަގިއ ތަފުސީލު ފައިސާ ލިބޭ ކަންަތއްަތއް ަތނަކަށް  ތަނެްއަގއިވެސް އެ  ޮކށް ެއގޭނެ ަފދަ ރިކޯޑެއް ޮއންަންނވާނެ ަކމުަގއެވެ

. ިވިދޔަ ަރިޖސްޓްރީފަިއވަނީ، ބުނެބަޔާންކޮށް  ަގއި ުހންނަ މަޢުލޫާމތުަތއް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް ެއންޑް ްޓރެޜަީރއަށް ޮފުނަވންާވނެކަަމށެވެ

ކަމެއް ހަަމޖެުހުނ  މިޮގތުން މިިންސޓްރީ އޮްފ ފިޭންނސް އެންްޑ ޓްެރޜަރީައށް ިލޔާއިުރ އެފަިއސާެއއް ަނގަން ހަަމޖެުހނު ޤާނޫނު ނުަވތަ އެ 

. ައދި ަހމަ އެަފދަިއން އެގޮުތގެ  ަކންކަަމށް ައންނަ ަބދަލުަތއް ަގވާިއުދްނ  ތަުފސީލާއި ރިފަރެްނސް ަންނބަރާއި ާތރީޚު ެއެގން ޮއންަންނވާެނެއވެ

 .   މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަީރ ައށް ައންަގމުްނ ެގްނދަްނވާެނ ކަމަްށވެްސ ބަޔާންކޮްށފަިއވެެއވެ
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 ،ރެކޯޑެއް ަފަދ ޭގނެ ނކޮށް އެތަުފސީލުކަންތަްއތަްއ  ކަުއްނސިލްެގ ިއދާރާައްށ ފައިާސ ލިބޭ  ފުަޅދޫ ދެކުނުުބރީ މާޮޅސްމަޑުލު ނަަމވެސް، 

ަހއްޓާަފިއ ލަލިޔެ ބަ، ގޮަތށް ަވނަ ާމއްާދގެ (ހ)ަގއި ަބޔާންޮކށްފަިއވާ 1.10)ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11(ދައުަލތުެގ މާިލްއޔަުތގެ ގަާވއިުދ 

. . ިމހެންކަުމން ނުވާަކން ާފހަގަުކރަމެވެ   ކަުއންސިްލގެ އިދާާރއަްށ ލިެބްނވާ ަފއިސާ ހަަމައށް ލިބިަފއިވާަކން ކަށަވަުރ ނުކުެރުވނެވެ

  ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް ޞްލާޙު އި 

ވަަނ ާމްއދާެގ (ހ)ަގިއ ަބޔާންކޮްށފަިއާވ ޮގތަްށ ައިދ ެއ ަގވާިއދުެގ ނަޫމނާ  5.04)ގެ R20-2017ދައުަލތުެގ މާލިްއޔަުތެގ ަގވާިއުދ (

: . MG/RV01 ނަންބަރު ) ިލޔެ ބެެލހެއްުޓމަްށ ދަްނނަަވެމވެ    އާިއ ެއއްޮގތަްށ ފައިާސ ލިބޭ ކަންަތއްތަުކެގ ދަުފތަެރއް (ަރިޖސްޓްރީ އެއް

   އި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ގަވާއިދާ ގެ މާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ ލިބޭފައިސާ  . 3

ލިިބެގްނ ދައުަލތުގެ ަތންަތނަށް  ،ގަިއ ބަޔާންޮކށްފަިއަވނީވަނަ މާްއދާ  1.13)ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11( ަގާވއިދުދައުަލތުގެ މާލިްއޔަުތގެ 

ބު، ަފއިސާ ލިބޭ ުދވަުހ ކޮްނމެ ުދވަހަކު ލިުބނު ަފިއސާގެ ިހސާިމގޮުތން  ަމށާއި، ޖަމާކުރާ ފައިާސގެ ހިސާބުތަުކގެ ެރކޯޑު ބަލަހައްަޓންާވނެ ކަ

ަދދު އެނގޭނެ ޮގތަށް ބިުލ ނުަވތަ ަރސީުދ ނަންބަާރއެކު ިލެޔ ޢަެދއްކި ، ފަރާާތއި ާމއި، ެދއްކިާސ ލިބުނުކައެ ަފއި ރެކޯޑްުކރާއިރު ފޮތުަގއި

.ުޖމުލަ އެުދވަެހއްެގ     ކުރަންާވނެ ަކމަެށވެ

މާޮޅސްމަޑުުލ  ގޮަތށް، ބަާޔްނކޮށްފަިއވާ މާްއދާަގއި  ވަނަ  1.13 ގެ)2009 ފެބުރުވަރީ 11( ަގާވއިދު  މާިލއްަޔުތގެ  ދައުަލތުގެ  ނަަމވެސް،

ުދވަުހ ފޮތެްއ ައިދ ލިޭބ ފައިާސެގ ހިާސބުތަކުެގ ރެކޯޑެްއ ކުރުމަްށ އިދާާރއަްށ ލިޭބ ފައިސާ ރެކޯޑް  ފުަޅޫދ ކަުއންސިލްގެ ދެކުނުބުީރ 

 .  ދައުަލުތގެ  ޮގތްޮގތުން ންއެެހނިހެ  ގޮުތަގއާއި އާްމދަީނގެ ަދއުލަުތގެއެކި ައަހރުގައި  ،ގޮުތން ަނތީާޖއެްއގެބަލަހައްޓާަފއިުނާވކަން ފާަހގަކުރަެމވެ

 ިނޔަލަށް  ގ2016ެ ޑިސެންބަރު  31 ަކއުންސިްލގެ އާްމަދނީެގ ޮގތުަގއި ،ގޮުތގަާއއި ފައިާސގެ ޖެހޭ  ރަްއދުުކރަން މުައއްަސސާތަކަށް އެކިއެކި

 ރަްއދު ުމައއްސަސާައށް ަރްއދުކުރަްނޖެހޭ  ތެެރއިން  ފައިާސގެ  އެ  ،ތަފުސީލާއި  ފައިާސގެ ބަަލިއަގނެފަިއވާ ިއދާރާައށް ކައުންސިުލގެ

 ތަފުސީުލެވސް  ަފިއސާގެ ުހރި ބެެހްއޓިފައި ނިޔަަލށް ގ2016ެ ިޑސެންބަރު 31 ބެލުުމގެަދށުަގއި އިާދރާގެ  ަކއުންސިުލގެ ަޚރަދު ުނކުރެވި/ނުކުރެވި

   .ާފހަގަކުަރމެވެ އެެގންެނތްކަން 

  ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް ޞްލާޙު އި 

ލިޭބ ފަިއސާގެ ދުަވހު ޮފތް  ،ވަނަ ާމއްާދގައި ަބޔާންކޮްށފަިއވާ ޮގތަށް 5.08ގެ )R20-2017( ަގާވއިދުަދއުލަުތގެ މާލިްއޔަުތގެ (ހ) 

 .   ތަްއޔާރުކޮްށ ބެލެެހއްޓުމަްށ ދަްނނަަވމެވެ

. ލިބުުނވަުރ  ،ގެ (ހ) ގައި ވާޮގތަށް ވަނަ ާމއްދާ  5.08ގެ )R20-2017( ަގާވއިދު ދައުަލތުގެ ާމލިއްަޔތުގެ (ށ)  އެކި ަކންކަމަށް ލިބޭ ަފިއސާ

. އެނޭގގޮަތށް ިހސާބުވަކިވަިކން    ެބލެހެއްޓުަމށް ަދްނނަަވމެވެ

 މޯލްިޑވްސް  ފަިއސާ ބަލަިއަގންނަ  ކައުންސިލްތަަކށް " 08/2012 ަންނބަރު ސަރކިއުލަރ ްޓރެޜަީރގެ  ެއންޑް ފިޭނންސް  އޮފް މިިނސްޓްރީ (ނ) 

 ުވނު އިސްެވެދންނެ  ،ަފއިސާ ބަލަިއގަްނނަ ަދށުން ޫނނުަތކުގެޤާ ަބޔާންޮކށްފަިއވާ ަގއި"ގުޅޭ ޮފުނވުާމއި އަށް) މީރާ( ޮއތޯރިޓީ ެރވެިނއު އިންަލންޑް

 ެއހެިނހެން  ައދި . ަދްނނަަވމެވެ ގެްނިދުއމަށް  ޮފނުަވމުން  އޮޯތރިޓީައށް ރެެވިނއު އިންަލންޑް މޯލްޑިވްސް  ،ޮގތަށް ބަޔާންކޮްށފަިއވާ  ސަރކިއުލަރގައި 

  .ަދންަނވަެމވެ ރަްއދުކުުރމަށް  މުއަްއސަސާއަކަށް  އެ  ،ަފއިސާ ބަލަިއަގްނނަ ަފރާތުން  ުމައއްސަސާތަުކގެ އެކިއެކި  ދައުަލތުގެ  ގޮްތގޮުތން
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 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވުން   . 4

ގޮުތގަިއ ދައުަލުތެގ  ގެާއމްަދނީ  ،ބަާޔންކޮށްަފިއަވނީގަިއ ވަަނ ާމްއދާ  2.01)ގެ 2009ފެބުރުަވރީ  11( ަގވާިއދު ދައުަލތުެގ ާމލިްއޔަުތގެ 

ޯތރިޓީަގއި އޮްނނަ ޕަބްލިްކ ތަންަތނަށް ލިބޭ ަފއިސާ ިމނިސްޓްރީ ޮއފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްެރޜަީރައށް ެދއްކުމަށްޓަަކއި މޯލްިޑވްސް މަިނޓަރީ އޮ

  . ރުަމެށވެބޭންކް އެަކއުންަޓށް ަޖމާކު

ވާިއދުން ޕަބްލިކް ޭބންްކ ގަ ަފއިސާ ފުޅަދޫ ކަުއންސިްލގެ އިާދރާައށް ބަަލއިަގނެފަިއވާ ަދުއލަތުގެ ާއމްަދނީ  ނަަމވެސް، މާޅޮްސމަޑުލު ދެކުނުބުރީ 

ނީ ފަިއސާެގ ަދއުލަުތގެ ާއމްދަ ިއން، ންސިލްެގ ިއދާރާ ވަަނ އަަހރު ކައު  2016. އެޮގތުން ެރުވނެވެކޮށްފައި ނުވާަކްނ ފާހަގަކުއެކައުންަޓށް ޖަމާ 

) ރުިފޔާ 25,896 ޖުމުލަ  ބަލަިއަގނެފަިއވާގޮުތގަިއ  ގެ ނިޔަަލްށ 2016ޑިސެންބަރު  31، (ފަންސަވީސް ހާްސ ައށްސަތޭކަ ުނވަިދަހ ހަެއއް

. ކަުއންސިުލން ަބލަިއގަނެަފިއވާ ަނތީާޖއެްއެގ ޮގތުން، ަދއުލަުތެގ ާއްމދަީނެގ ޮގުތގަިއ  ޕަބްލިކް ޭބންްކ އެކައުންަޓްށ ަޖާމކޮށްފަިއ ުނެވއެވެ

. ިތީރަގިއ  ަތފުސީލު ފަިއސާގެ  ަޖމާކޮށްފަިއނުވާ  އެކަުއންޓަށް  ބޭންކް ޕަްބލިކް ފައިސާ ަދއުލަުތގެ ާއމްަދނީައށް ޖަާމނުކުރެުވނުކަން ާފހަގަކުަރމެވެ

. އެކެއް ާތވަލް މިާވ    ަގއި އެަވނީެއވެ

  ނިޔަަލށް ޖަާމނުކޮށްހުިރ ދައުަލތުެގ ާއމްަދނީ ަފިއސާވަނަ ުދވަުހގެ  2016ޑިސެންބަުރ  31: އެކެއްވަްލ ތާ

  ބާކީ   ޖަމާކުރި ޕީބީއޭއަށް  ލިބުނު  އައިޓަމް
 11,796.00  0.00 11,796.00  މުދަުލ ޒަކާތަްށ ިލބުނު 

/ސަލާަމތީ ސެޓްފިކެޓް ެހއްުދމަްށ  3,600.00  0.00 3,600.00 ސާވޭ

 10,500.00  0.00 10,500.00 ކައުންސިްލ ިއންިތހާބުެގ ޑިޕޮސިްޓ ފައިާސ

  25,896.00  0.00  25,896.00 ޖުމުލަ 

  ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް ޞްލާޙު އި 

ަގއި ަބޔާންކޮްށފަިއވާ ޮގތަށް ދައުަލތުެގ އާްމދަީނގެ ގޮުތަގިއ ވަނަ ާމއްދާ  5.10ގެ )R20-2017( ގަާވއިދުަދއުލަުތގެ މާލިްއޔަުތގެ (ހ) 

ވީެއންމެ ައވަހަކަްށ މޯްލޑިވްސް މަިނޓަީރަގއި ހުޅުިވފައި ޮއްނނަ ޕަބްލިކް ޭބންކް އެަކއުންަޓށް  ިއާދރާއަށް ބަލަިއަގްނނަ ަފއިސާ،ކައުންސިްލގެ 

. މުްނ ެގްނދިުއމަށް ޖަމާކުރަ    ަދންަނަވމެވެ

  ން ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވު  ގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު ތިޖޫރީ ނިޔަލަށް ހަފްތާގެ  . 5

ަވނަ މާްއދާަގިއ ބަާޔންކޮށްަފއިަވނީ، ކޮްނމެ ަހްފތާއެްއެގ ިނޔަލަްށ  6.16)ގެ 2009ފެބުރުވަީރ  11( ަގވާިއދުދައުަލތުެގ މާިލްއޔަުތގެ 

ރެްއ ތިޖޫީރގައި ުހރި ަފއިސާގެ ހިސާބު (ނަުގދު ފައިާސއިން ހުރި ައަދދާއި، ޗެކުން ހުިރ ވަާރއި، ބޭރު ފަިއސާ ހުރިަނމަ، އޭގެ ޮކންމެ ަވއްތަ 

) ބަލައި  ، ުހރި މުަވއްޒަުފގެ ިއުތރުން އޮފީުހގެ ިއސް މުަވއްޒަފަކު އެހިސާބު ޗެކްކޮްށ، ފައިސާ ުގަނއިިތޖޫރި އާއި ހަވާުލވެ، ވަކީން ހުރި އަަދދު

. ިމގޮުތެގމަިތން ތަްއޔާރުުކރެވޭ ިތޖޫރީ ރިޕޯުޓގައި  ، ޗެކުން ުހރި ަފއިސާގެ ތަފުސީލު  ,އަދި އޮފީުހގެ ވެިރޔަކު އެހިސާބު ަބލަމުން ގެްނދިުއަމށެވެ

ދަދު ެއނޭގނެ ގޮަތށް ިތޖޫރީ ރިޕޯޓު ތަްއޔާރުކުރުަމށާއި، ތިޫޖރީ ިރޕޯޓް ޮކންމެ ހަފްާތއެްއެގ ޢަ ރީޚް އަދި ފައިާސގެ ޗެކު ނަންބަުރތަާކއި، ޗެކުގެ ތާ

 އާިދއްތަ ުދވަުހެގ އޮފީސް ަބްނުދވުުމގެ ކުިރން ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންްޑ ޓްރެޜަީރއަްށ ޮފނުަވންާވނެކަަމށްެވސް މި މާްއާދގައި 

  . ބަޔާންކޮްށފަިއވެެއވެ

 ަތއްާޔރުކޮށްަފިއ ިރޕޯޓް ިނޔަލަްށ ުހިރ ފަިއސާެގ ހަފްާތގެ  އި ތިޖޫީރގަެގ ިއދާރާ  ގެ ުފޅަޫދ ކަުއްނސިލުމާޮޅސްމަޑުލު ދެކުނުުބރީ ނަަމވެސް، 

.ނުވާަކން ާފހަގަކު  ފަނަރަ ާހްސ  ސަތޭކަ( 115,391 ިތޖޫރީ ުގނިިއރު ތިޖޫީރގައި ުހރި ވަނަ ުދވަހު  2018ފެބްރުވަރީ  22ވުާމއެކު  ރަމެވެ

 ( ތުުމެގ ިއތުުރްނ،  ދުަކން ކަށަވަރުކުެރެވން ނެއަދަ  ޙައްޞަ ރުފިާޔ އަީކ ިތޫޖރީގަިއ ހުްނނަްނެޖހޭ ަފއިާސގެ ތިން ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެކެއް

.ކައުންސިްލގަިއ ެބހެއްޓޭ ފައިާސގެ ރައްކާތެރިަކން ަކށަވަރުުކރެެވން ެނތްކަން     ާފަހގަކުަރމެވެ
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  ދިންގޮތް ކުރަން ލަފާ ޞްލާޙު އި 

 ުނވަަތ ކޮްނެމ ހަްފތާއެްއެގ ނިޔަަލްށ ތިޖޫީރގަިއ ، ވަަނ މާްއާދގަިއ ަބޔާންުކރާޮގތަށް 6.22)ގެ R20-2017( ގަާވިއދު ދައުަލތުެގ މާލިްއަޔތުެގ 

ޗެކުން ހުިރވަާރއި، ބޭރުފަިއސާ ުހިރނަމަ ޭއގެ ކޮްނެމ �ދަާދއި، ޢަ (ނަުގރު ފަިއސާިއން ުހރި ަފއިާސގެ ިހސާބު އޮފީުހގައި ބަހަްއާޓފައި ުހރި 

) ަބލައި، ޢަ ވަްއތަރެްއ ވަކީްނ ހުިރ  ޗެކްކޮށް،  އެ ހިސާބު ިތޖޫރީާއ ަހވާލުެވ ުހންަނ ުމވައްޒަުފެގ ިއތުުރން އޮފީުހގެ އިްސމުަވއްޒަފަކުދަދު

.ުޅޯތ ބަލަިއ ޗެކުކުރަމުން ެގްނދިުއމަްށ ފައިސާ ުގނައި، އަިދ އޮީފހުެގ ާމލީޒިންާމދާުރވެިރާޔ ެއ ހިސާުބ ަރނގަ ިމ ހިސާބު،  ަދންަނަވމެވެ

:ދައުަލތުގެ މާިލއްަޔތުގެ ަގާވއިުދގެ ަނމޫނާ  )ގައި ބަާޔންކުރާ ޮގތަށް ތަްއޔާރުުކރުަމްށ  MG/BC24 ަނންބަރު (ިތޖޫރީަގއި ހުރި ފަިއސާގެ ހިސާބު

.   ދަްނނަަވެމވެ

   ރިކޮންސައިލްކޮށްފައި ނުވުން  ތައް އެކައުންޓް . 6

މޯލްިޑވްސް މަިނޓަރީ ޮއތޯރިީޓއަްށ  ،ވަަނ ާމއްާދގަިއ ބަޔާންކޮްށފަިއވަނީ  1.12)ގެ 2009ފެބުރުވަީރ  11އުަލތުެގ މާިލްއޔަުތގެ ގަާވިއދު (ދަ

ކުަރުމްނ ެއ ަޖމާކުިރ ޮއފީހަކުްނ ެއ ަފިއސާެގ ހިސާުބ ަބލަހައްޓަިއ އެކަުއންޓުްނ ބާކީ ،ނުަވަތ އެެހްނވެްސ ޭބންކަކަްށ ފަިއސާ ޖަމާކޮށްިފނަމަ 

އާއި އޮފީުހެގ ހިސާބުްނ ަދއްާކ ބާކީ އަކީ ަރނގަޅު އެއްޗެއްަކްނ  އެކަުއންޓުން ަދއްކާ ާބކީކޮންެމ މަެހްއ ނިުމމުްނ ގެްނދަްނާވނެކަމަާށއި، 

.ދެެނގަުތމަށްޓަަކިއ ރިކޮންސިިލއޭަޝން ސް    ޓޭްޓމަްނޓެްއ ތަްއޔާުރ ކުަރްނވާެނ ކަމަެށވެ

ޮއންަނއިރު، ދައުަލތުެގ  އެކަުއންޓްހަަތރު ޭބްނކް  ަޅދޫ ަކއުްނސިލްގެ އިާދރާެގ ނަުމގަިއ ހުުޅވާަފއިވާ ފުާމޮޅސްމަޑުލު ދެކުނުުބރީ ނަަމވެސް، 

 ރަނގަޅު  އަކީ ާބކީ ތަުކގެެއކައުންޓްވަނަ ާމްއާދގައި ަބާޔންކޮށްަފއިާވގޮަތށް، މި  1.12ގެ )2009ފެބުުރަވރީ  11( މާލިްއޔަތު ަގވާިއދު

.  ަތއްާޔރުކުރެިވަފއި ސްޓޭްޓމަންެޓއް  ިރކޮންސިލިޭއޝަން  ެދެނގަުތމަށްޓަކައި  އެއްޗެއްަކން ބޭންްކ  ،ެހންކަމުންއެުނވާކަްނ ފާަހގަކުރެުވެނވެ

ސްޓޭޓްަމންުޓްނ  އެކަުއންްޓ ބާކީއާއި، ޭބންކް، އި، ތަާފތުތަކެްއވާަމނަ ެއ ތަފާުތތައް އަްނނަ ސަބަބު ދެެނގެިނވިޔަ ސްޓޭޓްމަންުޓތަްއ އަޅާކި

.ދައްކާބާކީ އަކީ ަރނގަުލ ބާކީ ަކން ކަށަވަރު   ކުެރވިަފިއ ުނވާކަްނ ފާަހަގކުރަމެވެ

  ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް ޞްލާޙު އި 

 ،ގޮަތށް އެކަުއންޓްތަުކގެ ބާކީ (ހ)، (ށ) ައދި (ނ) ގަިއވާ ވަނަ މާްއދާގެ  5.16)ގެ R20-2017ދު (ަގވާއި ދައުަލތުެގ މާިލްއޔަުތގެ 

އާއި އޮފީުހގެ ިހސާބުތަކުން ދައްކާ ބާކީއަކީ ރަނގަުޅ  ކައުންސިްލގެ ިއާދރާއިން ބަލަހައްަޓއި ކޮންމެ މަެހއް ނިމުުމން އެކަުއްނޓުން ަދއްކާ ބާކީ

ހުެގ ރިކޮންސިިލޭއޝަން ސްޓޭްޓަމންޓެއް ތަްއޔާުރކުރުމަާށއި، ކޮްނމެ މަެހއް ފެުށމާއެކު ކުރީމަ ބުތަކެއްަކްނ ދެެނގަުތމަށްޓަަކއި ހިސާ

ންުޓްނ ރިކޮންސިލިޭއޝަްނ ސްޓޭޓްަމންޓްަގިއވާ ގޮުތން ޭބންކް އެކަުއންޓު ބަަލހައްޓާ ޮފުތގައި ިހމަަނންޖެޭހ ައަދުދތައް ހިަމނައި، ައދި އެކައު

  .އުނިކުަރންެޖހޭ ައދަުދތަްއ ުއނިކޮްށ ބޭންކް އެަކއުންުޓގެ ހިސާބުަތއް ިދމާކުރުމަްށ ދަްނަނވަެމވެ

  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ނުވުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް  މާ އެއްގޮތަށް ވައުޗަރު ނިޒާ  . 7

 ވައުޗަުރ ނިޒާުމން ަފއިސާ ޚަރަދުުކރުުމގެ ަކންަތއްަތއް   ،ަގއި ވަަނ ބާބު  8)ގެ 2009ފެބުރުަވރީ  11( ަގވާިއދު ދައުަލތުެގ މާލިްއޔަުތެގ 

. ބަޔާންކޮްށފައި ވެ  ތަުފސީލުކޮށްގެްނދާެނޮގތް ވަަރށް   24ިމޮގތުން، މި ބައިގެ ެދަވނަ ަނންބަުރގައި ބަާޔްނކުރަނީ، މި ގަާވިއދު އެނެކްސް ެއވެ

ގަިއ ގައި ވާ ނަޫމނާ އާއި އެްއގޮަތށް ތަްއޔާރުކޮށްަފއިާވ ވައުޗަުރ ރަިޖސްޓްރީ ެއއް ބެެލހެއްޓުަމށާއި، ހަަމ މި ބަިއގެ ިތްނވަނަ ނަްނބަރު 

.ބަޔާންކުާރ ގޮތަްށ ޗެކު ރަޖިސްޓްީރ އެްއ    ތަްއޔާރުޮކށް ބެލެހެއްޓުަމެށވެ

 ކުިރން  ،ނުެގންިދއުާމއިއުޗަުރތަްއ ޭބނުންކުަރމުްނ ިއދާާރެގ ޚަރަދުަތއްކުުރމަްށ ވަ ގެ ަކއުްނސިލް ުފޅަދޫ  ދެުކނުުބރީ މާޮޅސްމަޑުލު  ނަަމވެސް،

ޗެކު ރަޖިްސޓްރީ ަތއްާޔރުކޮްށ ދެްނނެުވނު ަގވާިއދުަގއި ަބޔާންޮކްށފައި ވާޮގތަށް، ވައުޗަުރ ރަިޖްސޓްރީ ބަލަަހއްޓަުމން ނުެގންދާަކމާިއ، 
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.ބަލަހައްޓަުމން ުނގެްނދާކަން ފާަހަގކުރެ މު މަޢުލޫާމުތ މުހިއް ބުެނވިިދޔަ  ފައިވާ ޚަަރދުތަާކއި ުގޅޭ ަފއިސާާއިއބެހޭ ށް ކޮ މިކަުމގެ ސަބަުބން،  ވުެނވެ

. ތްކަްނ އެނގެްނ ނެ      ާފހަގަކުަރެމވެ

  ލަފާ ދިންގޮތް ޞްލާޙުކުރަން އި 

އިސާ ޚަަރދުކުުރުމގެ ކަްނތަްއތަްއ ފަ  ،ަވނަ ާބބުގައި ަބާޔންކޮްށފައިާވ ޮގތަށް  6 )ގR20ެ-2017( ގަާވއިދުަދއުލަުތގެ މާލިްއޔަުތގެ (ހ) 

.ާރވަިއ ހިްނުގމަްށ ވައުޗަުރ ނިާޒމާިއ ެއއްޮގތަްށ    ަދްނނަަވމެވެ

ގަާވއިުދެގ  އެ  ،ގައި ަބޔާންކުރާ ަވއުޗަރު ރަިޖސްޓްރީ ަވނަ ަނންބަރު މާްއާދގެ ދެ 6.04)ގެ R20-2017ަދއުލަުތގެ ާމލިއްަޔތުގެ ަގވާިއދު ((ށ) 

:ނަޫމނާ   ،ޗެކް ރަޖިސްްޓރީގަިއ ބަާޔންކުާރ ވަަނ ަނންބަރު ތިން ގަާވއިުދެގ  އެ ަހމަ ، ެބލެހެއްޓުަމށާއި  އާިއ ެއއްޮގތަށް MG/BC07  ނަންަބރު

:ގަާވއިުދެގ ަނޫމނާ  އެ . ްށ ބެލެެހއްުޓމަށް ަތްއޔާރުކޮާއއި އެްއގޮަތށް MG/BC08  ނަންަބރު   ަދންަނވަެމވެ

   ޚިދުމަތް ކައުންސިލަށް ލިބުނުކަން އެނގެން ނެތުން މުދާ ނުވަތަ  ،މާއިތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވު ޕާޗޭސް އޯޑަރ  . 8

ްށ ތަކެއްޗަ ަވނީ، ަގންަނން ޭބނުްނވާ ބަާޔންކޮށްފައި )ަގއި ހގެ (މާްއދާ ވަނަ  8.10 )ގ2009ެފެބުރުަވރީ  11( ަގވާިއދުދައުަލތުގެ މާިލއްަޔތުގެ 

 ަތެކތި  އަސްލު  ޯފމުގެ  އޯޑަރު  ،ޮސއިކޮށް ެވރިޔަކު  ަކމާބެހޭ  ަތއްޔާރުޮކށް ކޮޕީ  ތިން  އަްސލާއި ފޯުމގެ  އޯޑަުރކުރާ މުދަަލށް އޯޑަރުކުރުަމށްޓަަކއި

ަޑުރ ކުެރވުުނ ތަެކިތ އޯ ،ނީވަ  ވަަނ މާްއދާަގިއ ބަާޔންކޮްށފައި 8.11 އަިދ ަހަމ ިމ ގަާވއިުދގެ  .ކަމަެށވެ ާވނެ  ފޮނުަވން  ފަާރތަށް  ވިއްކާ 

ަގުތމަށް އޯޑަރުކުިރ ފޯމުަގއިާވ ތަެކިތ  ތަކެތި  ،ތަކެްއޗާއި ަޙވާލުާވ ަފރާތުްނ (ސްޓޮކް ބަލަހައްާޓ ފަރާުތން) އޮފީހަްށ ލިުބނު ކަމަށް އެ

ަކމުުނދާ ތަކެތި ުނަވތަ ހަލާުކވެފަިއާވ  ،ދެރަ  ފެންަވރު ،އެކަން އެނޭގނެ ގޮަތށް ނޯޓުކޮށް ،އެްއވެސް ުއނި އިުތރެްއވާަނމަ ،ހަމަައށްހުިރތޯ ބަަލއި

ޯއޑަރުކުރި ޯފމުަގިއ އެކަްނވެސް އެނގޭެނގޮަތށް  ،ތަކެތި ުނވަތަ ުމްއދަތު ަހމަވެަފިއވާ ނުަވތަ މުްއދަތު ަހމަާވން ަކއިިރވެަފއިވާ ތަެކތި ހުރިަނމަ

.ލިޔެ ޮސއިކުަރންާވނެ    ކަމަެށވެ

ޮކްށ ނުުމދަަލށް އޯަޑރު ކުރާ ފޯމް ަތްއޔާރު ަވނަ ައހަރު  2016 ެގ ިއދާާރއިންކަުއންސިލު ފުަޅދޫ ދެކުުނބުރީ ާމޮޅސްމަޑުލުނަަމވެސް، 

. ައދި ބަާޔްނކުރެވުނު ިޚދުަމާތިއ ގެ ޚިުދމަާތއި ތަކެތި ) ރުފިޔާ އަށާރަ ސަތޭކަ ހަތް ހާސް  ހަތް(  7,718ލަޖުމު ޯހދާަފއިާވކަން ާފހަގަކުެރުވނެވެ

. ނަީތޖާއެްއގެ  ވެސް ނެތްަކން ސިަލށް ލިބުނުަކން ލިެޔކިއުމުން ފެްނނަން ތަކެތި ކަުއން ތަެކއްޗަކީ ކައުންސިަލްށ  ގަނެަފިއވާ ،ގޮުތންާފހަގަކުަރމެވެ

ަފިއސާ ެދއްކިފަިއަވީނ އެްއގެ ހުްއދަިއެގ ަދށުންަކްނ ެއނެގްނނެތުުމެގ ިއތުރުން، ބޭނުްނާވ ތަކެތިަކމާއި، ެއ ތަކެިތ ގަނެަފިއވަީނ ިއސްވެރި 

. ންޤީކައުންސިލަްށ ލިިބފައިާވ ިޚދުމަާތއި ތަކެއްޗައްކަްނ ޔަ        ކުެރވެްނ ެނތްކަން ާފަހގަކުަރމެވެ

  ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް ޞްލާޙު އި 

(ހ) ައިދ  ވަނަ މާްއދާގެ  10.63ގެ )R20-2017( ގަާވއިދު ަދއުލަުތގެ މާލިްއޔަތު  ،އޯަޑރުކުރުަމށްަޓކައި ތަެކއްޗަށް  ޭބނުްނވާ  ަގންަނން ) ހ(

. ުކރާ އޯޑަރު ުމދަލަށް  ެގ (ބ)ގަިއ ބަާޔންކޮށްފަިއާވ ޮގތަށް ވަަނ ާމްއދާ 11.17   ފޯްމ ަތްއޔާރުުކރުމަްށ ަދންަނަވެމވެ

 ަގއި )ހ( ާމއްާދގެ  ަވނަ  10.64 ގެ(R20-2017) ަގވާިއދު  މާލިްއޔަުތގެ  ދަުއލަތުގެ ، އޯޑަރުކުެރުވުނ ތަކެިތ އޮފީަހށް ލިުބމުން (ށ) 

  .ދަްނަނވަެމވެ ސޮއިުކރުމަށް  ިލޔެ  ޯފުމގައި  އޯޑަރުކުރި  ގަުތަމށް ތަކެތި  ަބލައި  ހުިރތޯ  ހަމަައށް  ތަކެތި  ފޯމުަގއިވާ  އޯޑަރުކުރި  ،ބަޔާންކޮްށފަިއވާޮގތަށް

  ނުވުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަގުބަލާފައި  . 9

އެްއފަހަރާ ގަްނނަ ތަކެީތެގ  ،ވަނަ ާމއްާދގެ (ނ) ގައި ބަާޔންކޮށްަފއިަވނީ 8.09)ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ދައުަލތުގެ މާލިްއަޔތުގެ ަގވާިއދު (

) ރުިފޔާިއން ފެިށގެން  1,000އަގު  ) 25,000(ެއއްހާސް ރުފިާޔއަށް ވުރެ ބޮޑުުނވާަނމަ އެަފދަ ތަެކތި ިވއްކާ ަފރާތްތަުކެގ  (ފަންަސވީސް ހާސް

ިދދާެނ ތެރެިއްނ ަމދުެވެގން ތިްނ ަފރާތަުކން ިލޔުުމްނ ައުގ ޯހދުަމށްފަހު، ެއ ފަާރތްތަުކގެ ެތރެއިްނ އެކަީށގެްނވާ ފަރާތަުކން، އެތަކެިތ ހޯ 
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. ައދި ަހމަ ިމ ގަާވއިުދެގ  ) ުރފިާޔ ަހމަުނވާ ތަކެއްޗާިއ  25,000 ،ކޮްށފައިަވނީވަނަ މާްއދާަގއި ަބާޔން 8.14ކަމަށެވެ (ފަންަސވީސް ހާސް

ވުަމށްފަުހ، ޚިދުަމތް ޯހުދމަށް އެްނމެ ަމުދވެެގން ތަފާތު ިތން ަފާރތަކުން އަގު ޯހދަިއގެން ެއންމެ ރަނގަޅު ަކމަށް ފެްނނަ ފަާރތަކާއި ަހާވލުކުރު

.ވަކި ފަާރތެްއ ޮހީވ ކީްއވެެގންކަްނ ބަޔާންކޮްށ ިއސްެވރި   އަކު ޮސއި ކުަރންާވނެކަަމށެވެ

ިތންަސޭތަކ  (ހަތަރު ހާސް  4,350 ޖުމުލަ  ވަނަ އަހަރު 2016 ފުަޅދޫ ަކުއންސިލްެގ ިއދާާރއިން ާމޮޅސްމަޑުލު ދެކުުނބުރީ  ނަަމވެސް،

. އެހެ ފާަހގަކު ނުވާަކން  ްނ އަުގ ޯހދާފައި ފަރާތު  ން ތިދުުމގައި، ހޯ  ތްިޚދުމަ ުމދަލާއި ރުިފޔާެގ  ފަންސާސް) ްނކަމުން މި ތަެކތި ރެުވނެވެ

 .    ހޯދާަފއިަވނީ ާވަދވެިރ ައދި އެކަީށެގންާވ ައުގގައިކަްނ ކަށަަވރުކުެރވެްނ ނަތްަކން ފާަހަގކުރަމަވެ

  ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް ޞްލާޙު އި 

ެއ ، ަގއި ަބާޔންކޮްށފައިާވ ގޮތަށް ވަަނ މާްއާދ  10.24)ގެ R20-2017ދަުއލަތުެގ މާިލއްަޔުތގެ ަގވާިއދު ( ،ތަކެއްޗާިއ ޚިުދމަްތ ޯހދުުމގައި 

ތަެކތި ުނވަތަ ިޚދުަމތް ފޯރުކޮްށދޭ މަުދވެެގން ިތން  ،ނުާވނަމަ  (ތިރީސްފަސް ާހްސ) ރުިފާޔއަށް ވުރެ ިއތުރު  35,000ޕްރޮކިުއމަންެޓްއގެ ައގު 

ކުން، ެއތަކެިތ ުނވަަތ ޚިުދމަްތ ޯހުދަމްށ އެ ަފރާްތތަކުެގ ތެރެިއްނ ެއންެމ އެކެށީެގްނވާ ރަނގަުޅ ފަާރތަ، ފަރާތަކުްނ ިލޔުުމން އަުގ ހޯަދއި

.   ދަްނނަަވެމވެ

 އި އެކި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ޚަރަދުކުރުމަށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ ހިސާބު ގެ ހިސާބާތަކުޚަރަދު  ން ކުރާ ބަޖެޓު   . 10
  ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން 

 ެޖޓްަގއި ބަ ،ވަނީ   (ހ) އަިދ (ށ) ަގިއ ބަޔާންޮކށްފަިއ ވަަނ މާްއާދގެ 4.08 ގެ)2009ފެބުރުވަރީ  11ދައުަލތުެގ މާިލްއޔަުތގެ ގަާވއިުދ (

 ާވނެ  ބަލަހައްަޓން ހިސާުބތައް  ގޮަތށް އޮްނނާނެ  ެއނެގން އަބަުދވެސް  ާބކީ ބަޖެޓް  ،ޚަަރުދތަކާއި ަބޖެޓުންކުރާ  ،ޮގތާއި  ހިަމާނފައިވާ  ޚަރަދުަތއް

 ރިކަރަްނޓް ،އިށާއި ކޯޑު ނަންަބރަ ށާ ކޮންމެ ޚަަރދެްއ އެ ޚަަރދެއް ކުަރންޖެހޭ އަިއޓަމަ ޓުން ކުރާ ހިސާުބަތއް ބެލެހެްއޓުމަްށަޓކައި ބަޖެ ،ކަމަށާއި 

 ވަްއަދން  ުޖމުލައަށް  ަބޖެޓުގެ  މުޅި  ައދި  ށް ޖުމުަލއަ ަޚރަުދގެ ެކޕިޓަލް ޚަރަެދްއަނމަ ެކޕިޓަލް ައދި ޖުމުލަައށް  ޚަަރދުގެ  ރިކަރަންޓް  ޚަރަެދއްަނމަ

  .ކަމަެށވެ ވާނެ 

ބަޖެޓް ބާކީ އާއި ައއިޓަމް ބާީކ  ބަޖެުޓން ކުރާ ޚަރަުދތަކާއި  އެ އިދާާރގެ ގެ އިާދރާިއން ފުޅަދޫ ކަުއންސިލް މާޅޮްސމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ނަަމވެސް، 

ކިާހވަެރްއ ަބޖެޓުްނ ޚަަރދުކުެރވުީނ ނަީތާޖއެްއގެ ގޮުތން، . ރެވުެނވެއްޓާަފިއ ުނވާކަްނ ފާަހަގކުބަަލހަ ހިސާުބަތއް ޮގތަށް  ޮއްނނާނެ  އެނގެން 

.ެއނެގންނެ ބަޖެްޓގަިއ ބާކީ ުހރިަވރު  ،ކަމާއި   ތްކަްނ ާފހަގަކުަރމެވެ

ޮފުނވާ ަފއިސާެގ ހިސާުބެވސް ބަލަަހއްޓާފަިއ ކަުއްނސިލަށް ތްތަުކން ަފރާ އެކި  މީެގ ިއތުރުން، ަކއުންސިްލ ެމުދވެިރކޮށް ޚަަރދުކުރުަމށްޓަކައި 

 .   ނުވާަކން ާފހަގަުކރަމެވެ

  

  ދިންގޮތް  ކުރަން ލަފާ ޞްލާޙު އި 

 ްށ،އި ަބާޔންކޮށްފަިއވާ ޮގތަވަނަ ާމއްާދގެ (ށ)، (ނ)، (ރ)، އަދި (ބ) ގަ 4.06)ގެ R20-2017( ަގވާިއދު (ހ) ަދއުލަުތގެ ާމލިއްަޔތުގެ 

 ހިސާުބތައް  ގޮަތށް ޮއންާނނެ އެނގެން އަބަުދވެސް ބާކީ ބަޖެޓް  ޚަަރދުތަާކއި ބަޖެުޓންކުރާ ،ގޮާތއި ހިަމނާފަިއވާ  ޚަަރުދތައް ބަޖެޓްަގއި

 ،ނަންަބރަާށއި  ކޯޑު ،ައއިޓަަމށާއި  ކުަރންެޖހޭ ޚަރަެދއް އެ  ޚަަރދެއް  ކޮްނމެ ކުރާ ަބޖެޓުން  ބެލެެހއްޓުމަްށޓަކައި ހިސާބުތައް  ،ބެލެހެއްޓުަމށާއި 

 ޚަަރދެއް  ކޮންމެ  ައދި  ޖުމުލަައށާއި  ޚަަރުދގެ ކެޕިޓަލް ނަމަ  ޚަރަެދއް ކެޕިޓަލް  އަދި  ޖުމުަލއަށް ޚަރަުދގެ  ރިކަަރންޓް  ޚަަރެދއްަނމަ ރިކަރަންޓް 

  .ދަްނނަަވެމވެ ެވއްުދމަށް  ުޖުމލައަށް ަބޖެޓުގެ  މުޅި
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ކޮްނެމ ށް، ކަުއންސިްލެގ ިއދާާރއިްނ ަވަނ ާމއްާދަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއާވ ގޮތަ  4.07)ގެ R20-2017( ަގާވއިދު (ށ) ދައުަލުތގެ މާލިްއޔަުތގެ 

ާއއި، އަހަުރ ފެުށނީްއސުރެ އެ މަެހއްެގ ނިޔަަލށް ހިނާގފައިާވ ޚަަރުދެގ ުޖމުލަމަހަކު ކުރާ ަޚރަުދތަކުގެ ހިސާބު (ެއ މަހަކު ހިނގި ަޚރަުދގެ 

) އެކި އަިއޓަމުތައް ވަކިވަިކން ެއނޭގޮގތަށް  ޖުމުލަ   ިމނިސްޓްރީ  ،ޮގަތށް ަބޔާންކޮްށފަިއވާ  ގައި ) ރ( ާމްއދާގެ  މި  ަތްއޔާރުކޮށް، ެއނޭގނެ ގޮަތށް

. ފޮުނވުަމށް ޓްެރޜަީރއަށް  ެއންޑް ިފނޭްނސް އޮފް   ަދްނނަަވމެވެ

 ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން  ސްޓޮކް ހިސާބުތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު . 11

ަވނީ، ެއ  (ށ)ަގއި ަބޔާންޮކށްފައި ަވނަ މާްއާދގެ  2ގެ IIަވަނ ބާބުެގ  8)ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11( ަގވާިއދުދައުަލތުެގ މާިލްއޔަުތގެ 

ަމ ަތނަްށ ތަނެްއަގއި ޭބުންނ ކުރުަމށްޓަކައި، ވިޔަާފރީަގިއ ިވްއކުމަްށ ުނވަަތ ެއތަކެތި ޭބުނންކޮްށގެްނ އެހެްނ އެްއޗެއް އުފެްއދުަމށް، ޫނންނަ 

ށް ާވނުާވޮގްތ ްސޓޮކަ ،ތަކުަގއި ހިަމނައި ހިސާބު ްސޓޮކްވަީނ ނަަމވެސް، ޚިދުަމތް ިދނުުމަގއި ބޭުނން ކުރުަމށް ޯހދާފައި ަބަހއްޓާކަުމގައި 

.  ވާލުހަ ޖެހޭީނ ވަކިުމވައްޒަފަާކ ބަލަހައްަޓންާވނެ ކަމަށާއި، ސްޓޮކަށް ގަނެަފއި ހުްނނަ ތަެކތި ހުްނަނން    ކުރެވިފައިަކމަެށވެ

ާދ އެްއގޮަތށް ެއ އިމާލިްއޔަުތެގ ަގވާ ރު، ދައުަލުތގެ ަވަނ ައހަ 2016 ުފޅަޫދ ކަުއްނސިލް އިާދރާިއން މާޮޅސްމަޑުލު ދެކުނުުބރީ ނަަމވެސް، 

. މިޮގުތން،   ިހސާބުަތކުގައި ިހމަާނފައި އެއް ތަކެތި ސްޓޮކް ސްޓޮަކށް ަގންނަ ބަ  އިދާާރގެ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާަފއި ުނާވކަން ފާަހގަކުރެިވފައިެވއެވެ

 . ނަތީާޖއެްއެގ ގޮުތން، ސްޓޮްކަގއި ނުުވމާިއ ސްޓޮުކން ދޫކުރާ  ތަެކތި ސްޓޮުކ ހިާސބުތަކުން ބާީކ ޮކށްފަިއ ުނހުްނނަކަން ާފހަގަކުެރުވެނވެ

.   ހުންަންނޖެހޭ ތަެކތި ަހމަައށް ހުރިަކން ކަަށވަުރ ކުެރވެްނ ެނތެވެ

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 ާވ ގޮަތށް ަދއުލަުތގެ ޭބނުަމށް ގަްނނަ ުމދަލުެގ ތެރޭަގއި ހިެމނޭ،ަގއިވަނަ މާްއދާ 11.15 ގެ)R20-2017( ަގާވއިދު ދައުަލތުގެ މާިލްއަޔތުގެ 

. ައދި އެ  ސްޓޮކް ހިސާުބތަުކގައި ިހމަަނންެޖހޭ ތަކެތި ހިަމނަިއެގން ހިސާބުަތއް ައދާހަމަުކރަުމން ެގންިދއުަމށް  11.16 ގެ ަގވާިއދުަދންަނވަެމވެ

ސްޓޮކް ބާކީޮކްށ  ، ހިސާބުަތކުގައި ހިަމނައި ސްޓޮކްހޯާދ ތަކެިތ  ފީހުަގއި ބޭުނންުކރުމަށްއޮ  ،ޮގތަށް  ވާ  ވަނަ މާްއާދގެ (ހ)ގައި ަބާޔންކޮށްަފއި

ބުަތއް އަދާަހމަކުަރމުން ހިސާ ގެތަެކީތގެ ޮކންމެ އައިަޓެމއްގެ ބާކީ ވަިކން އެނގޭ ޮގތަށް ްސޓޮކް ަގއި ަބހައްޓާ  މި ޮގތުން ސްޓޮކް  ،ބެލެހެއްޓުަމށާއި 

.   ގެްނދިުއމަްށ ަދްނނަަވމެވެ

  އި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ގަވާއިދާ ގެ މާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލާ ގުޅޭ ކަންކަން  . 12

ްނަނ ގަ ަދއުލަުތެގ ަތންަތނަްށ  ،ަވނީ ބަޔާންކޮްށފައި ާމްއދާަގއި ވަަނ  7.01 ގެ)2009ފެބުރުަވރީ  11ދައުަލތުެގ މާިލްއޔަުތގެ ަގވާިއުދ (

 ގައި ތަުރ ަދފު ހަރުުމދަލުގެ  މާްއދާަގއި މި ައދި. ަކމަެށވެ ަބލަހައްަޓންާވނެ ލިޔެ  ތަރެއް ަދފު މުދަުލގެ ުހރިހާ ލިބޭ ގޮުތގައި  ަހިދޔާގެ ނުަވތަ 

 ސީިރއަލް  ،މޮޑެލް ،ްބރޭންޑް( ސީލުތަފު  ަނމާއި  ފުިރހަމަ  ުމދަުލގެ ،ނަންަބރު ކޯޑު ުމަދލުގެ  ެތރޭަގއި  މަޢުޫލާމތުގެ  ަބޔާްނކޮށްފަިއވާ ހިމެުނމަށް 

 ިއުތރު  ައދި  އަގު ، ާތރީޚް ލިބުނު  ،ހުރިަތން ުމދާ، )މަޢުޫލމާތު  މުހިްއމު ީމނުްނވެސް  އަދި  ،ޙާލަތު  މުދަުލގެ  ،ަބރުަދން ނުަވތަ ިމން ،ނަންބަރު 

  .ހިމެެނެއވެ) ބަދަލު ައންނަ  ަފހުން ( މަޢުލޫާމތު

ަމެވސް، ވީ ނަ  ފައިޓާ ާޔރުކޮށް ބަލަަހއްތައް  ދަފުަތރެއްަހރުުމދަލުެގ  ިއންކަުއންސިލް އިދާރާ  ފުަޅދޫ ދެކުުނބުރީމާޮޅސްމަޑުލު  ،ނަަމވެސް

.ުނވާކަން ާފހަގަކުެރވުނެ  ަޖހާފައި  ނަންބަރު  ބަެއއް މުދަުލަގއި ކޯޑު ،ުނވުމާއި  ަފއިިހމަނާ ަގއި ދަފުަތރުަހރުުމދަުލގެ  މުދާ  ަބެއއް ކައުންސިްލގެ  ވެ

.ުމދަލުގެ  ވާކަުއންސިުލގެ ބެލުުމގެ ަދށުަގއި  ނަތީާޖއެްއގެ ގޮުތން،  1ތާަވލް  ިތީރގައި ވާ ުފރިަހމަ ތަފުސީލު ެއނގެން ނެތްކަން ާފހަގަކުަރމެވެ

. ސީތަކުެގ ތަފު ކަންަތއްާފަހގަކުރެުވުނ އޮޑިޓުަގއި ޭޅގޮުތން ަހުރމުދަާލއި ގުެއވަީނ ގަިއ    ެލވެ



  info@audit.gov.mv މެއިލް:-އީ 6430 331ފެކްސް:  3939 332ފޯން: . ދިވެހިރާއްޖެ  މާލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

.ކަންތައްތައް ކުރެވުނު ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަ ހަރުމުދަލާއި  :1ވަލް ތާ

  ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަ  ނަންބަރު ކޯޑު  ހަރުމުދާ 
.  ަފއިކޯޑު ަނންބަރު ލިޔެިއހަރުުމދަލުަގ 01-39-04-2012-323 ްސކޭނަރ ނުުވން

 F14-2010-04-38-01  ޓެލެފޯން 
،އިުނވުމާ ިލެޔފައި ަނންބަުރ މޮޑެްލ ައިދ  ހަރުުމދަލުެގ ދަުފތަރުަގިއ ސީިރައްލ

.ނު ަނންބަރު ލިެޔިވފައި ކޯޑު އި ހަރުުމދަލުގަ   ުވން

 F14-2000-04-21-01  ޕަަވރ ްސޕްލައި 
އި ހަރުުމދަލުގަ  ،ައދި ައގު ިލޔެފައި ުނވުާމއިނަްނބަރު މޮޑެލް ދަުފަތރުގަިއހަރުުމދަލުެގ

.  ފައި ކޯޑު ނަންަބރު ިލޔެ  ުނުވން

ޕްިރންޓަރ (ލޭޒަ 
(   ޖެޓް

F14-2003-04-32-01 
ނަންބަުރ  ކޯޑު އިަހރުމުދަުލގަ ައގު ިލެޔފައި ނުުވމާިއދަުފތަރުަގއިހަރުުމދަލުެގ
.  ލިޔެވިަފއި  ުނވުން

 F14-2005-04-33-01 ޕޮޓޯކޮީޕ ެމޝިން 
ނަންބަުރ  ކޯޑު އިަހރުމުދަުލގަ ައގު ިލެޔފައި ނުުވމާިއދަުފތަރުަގއިހަރުުމދަލުެގ
.  ލިޔެވިަފއި  ުނވުން

 F14-2010-04-27-03 މޮނީޓަރ
ނަންބަުރ  ކޯޑު އިަހރުމުދަުލގަ ައގު ިލެޔފައި ނުުވމާިއދަުފތަރުަގއިހަރުުމދަލުެގ
.  ލިޔެވިަފއި  ުނވުން

 F14-2010-04-28-03  ސީޕީޔޫ 
ނަންބަުރ  ކޯޑު އިަހރުމުދަުލގަ ައގު ިލެޔފައި ނުުވމާިއދަުފތަރުަގއިހަރުުމދަލުެގ
.  ލިޔެވިަފއި  ުނވުން

 F14-2010-04-29-03  ކީބޯޑް
ީސރިއަްލ ަނންބަރާިއ މޮެޑލް ައދި އަުގ ިލެޔފައި ނުުވމާިއ ދަުފތަރުަގއިހަރުުމދަލުެގ
.  ަނންބަރު ލިެޔިވފައިކޯޑު  އި ހަރުުމދަލުގަ   ނުުވން

 F14-2010-04-31-03  މައުސް 
ީސރިއަްލ ަނންބަރާިއ މޮެޑލް ައދި އަުގ ިލެޔފައި ނުުވމާިއ ދަުފތަރުަގއިހަރުުމދަލުެގ
.  ަނންބަރު ލިެޔިވފައިކޯޑު  އި ހަރުުމދަލުގަ   ނުުވން

 F14-2010-08-04-01  ޓެލެފޯން 
ީސރިއަްލ ަނންބަރާިއ މޮެޑލް ައދި އަުގ ިލެޔފައި ނުުވމާިއ ދަުފތަރުަގއިހަރުުމދަލުެގ
.  ަނންބަރު ލިެޔިވފައިކޯޑު  އި ހަރުުމދަލުގަ   ނުުވން

 02-11-02-2012-323  ތިޖޫރީ 
ީސރިއަްލ ަނންބަރާިއ މޮެޑލް ައދި އަުގ ިލެޔފައި ނުުވމާިއ ދަުފތަރުަގއިހަރުުމދަލުެގ
.  ަނންބަރު ލިެޔިވފައިކޯޑު  އި ހަރުުމދަލުގަ   ނުުވން

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ގަިއ ިހމަަނންެޖޭހ ދަުފަތރުަހރުމުދަުލެގ  ،ވާޮގތަށް ވަނަ ާމއްާދގަިއ ބަާޔންޮކށްފައި  11.03)ގެ R20-2017( ގަާވިއދުދައުަލތުެގ މާިލްއޔަުތގެ 

 ުތގަިއ ބެލެވޭ ެއންެމަހއި ޫލމާތު ުފރިަހމައަްށ ހިަމނައި، ަކއުްނސިލުގެ ބެުލމުެގ ދަުށގަިއވާ މުދަުލގެ ެތރެިއން ހަުރމުދަުލގެ ގޮޢުއެްނމެހަިއ މަ

.ައދާހަމަ މުާދ ިމ ަދފުތަުރގަިއ ިހމަަނއި ަދފުަތުރ  ރުމުދަުލގެ ހަ  ،ޮގތަށް ވާ ބަާޔންކޮށްަފއި މި މާްއދާެގ (ބ)ގައި  ައދި ުކރުަމށް ަދންަނވަެމވެ

. ސްުމދަުލގަިއވެ  ،ުނުމގެ އިުތރުންަގއި ިހމެދަފުތަރު  ަނންބަރު ހަުރުމދަލުގެ  ކޯޑު  ުމދަެލއްގެ  ކޮްނމެ ިހމަނާ  ގައި    ޖެުހމަްށ ދަްނނަަވމެވެ

ހުށަހަޅާފައި ނުވުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބައެއް ރިޕޯޓުތަކާއި ލިޔުންތައް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  . 13

ރަުށ  ،ވަނަ މާްއދާަގއި 105(ދިވެިހރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިާރތައް ލާމަުރކަޒީ އުޞޫުލން ހިްނގުުމގެ ޤާޫނުނ)ގެ  7/2010ޤާނޫނު ނަންަބރު 

 ަމށް ަބޔާންކޮްށަފއި ކައުންސިުލގެ އާްމދަީނ ާއއި ަޚރަުދގެ އަހަީރ ިރޕޯުޓ އަޮތޅު ަކއުންިސލަށް، ރަުށ ކަުއންސިލުެގ ަރއީްސ ފޮުނަވންާވނެކަ

މި ދެްނނެުވނު ރިޕޯޓުަތއް ތަްއާޔރުކޮށް މާޮޅސްމަުޑލު ފުަޅދޫ ކަުއްނސިލްގެ އިާދރާިއްނ ާމޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ  ވަނަ އަަހރު 2016 ،ވާއިރު 

.    ދެކުނުބުީރ ައތޮުޅ ކައުންސިލަްށ ޮފުނވާފަިއ ުނވާކަްނ ފާހަަގ ކުރަެމވެ

ާވ  ބަާޔންކޮށްފައި ރަށު ަކއުްނސިލްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިަލށް ޮފނުަވންެޖހޭ ކަަމށް  ،ވަނަ މާްއާދަގއި 108ޤާޫނނުގެ  ަހމަ މި  ،މީގެ އިުތރުން 

ަވަނ އަަހުރ  2015 ،ާމޅޮސްމަޑުުލ ދެުކުނބުރީ އަތޮުޅ ަކުއންސިލަށް ފުޅަޫދ ކަުއންސިްލެގ ިއދާރާިއްނ މާޅޮސްަމޑުލު ދެުކނުބުީރ ގޮަތށް، 
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