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ުބީރުުމިލުަދްނަމޑުލުު ުުހެނަބދ ުެދުކުނ ުއްނސިލްގެުިއާދާރގެ ުރގ2016ުުެަކ ުަވަނުައަހ
ުޮކމްޕަްލަޔްންސުޮއިޑްޓުރިޕޯޓްު

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

 ތަޢ ރަފު 

ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު ިމލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ެހނބަޫދ  )އޮޑިޓް ޤ ނޫުނ(4/2007 މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ަނންބަރ 
 ،ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށްވަނަ އަހަރުގެ   2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

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

ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި 
ކުރަން  ޞްލ ޙުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިްނވަރު ބަލައި އޮޑިޓްކޮށް، އެކަންކަމަށް ރައުޔެއްދީ އި ށްޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނަލ މަރުކަ

)ދައުަލތުގެ  2006/3އެ ކަންކަން ޤ ނޫނު ނަްނބަރު ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެުވނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 
ގެ މިލަދުންމަޑުުލ ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލް މ އްދ ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތް ވ ގޮތުގެ މަތިން  ވަނަ 36ގެ  މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(

ވަނަ މ އްދ ގައި ބުެނފައި  213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސީގެ  ،ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ  އިދ ރ ގެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ. ައދި މި ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް  ވ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި

ރައްޔިތުންނަށް ފެްނނ ނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ،ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށ އި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަްށ ހުށަހަޅައި
 www.audit.gov.mv  .ެގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ

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

ގެ އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހަޅ ަފއި ދަށުން ކައުންސިލް
ސް ނުވުމުން، މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ ނީ ކޮމްޕްލަޔަން 

 ގައެވެ. އޮޑިޓެއްގެ ގޮތު
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ސްވެރިންނ  އި ކައުްނސިލްގެ އިދ ރ ގެ މިލަދުންމަޑުުލ ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް  މި
  ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.ހުރިހ  ބޭފުޅުންނަށް މި ފުުރޞަތުގައި 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
އުންސިލުގެ އިދ ރ ގައި ކަ)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ ޤ ޫނނު( އ އި ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުެގ ގަވ އިދު  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 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެއިކައުންސިލްގެ  ދެކުނުބުރީ ހެނަބދޫ  .ދ ރ އަށް ކަ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ންސިލްގެ އިދ ރ  އިްނ ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުން މިލަދުންމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ހެނބަދޫ ކައު 2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަ

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

އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ ދ )ިދވެހިރ އްޖޭގެ  7/2010މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދަުއަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  
ފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ކުރެވި ޢަމަލު ލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( ޤ ނޫނުތަކ އި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ެއ ގ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް އުޞޫ

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

ނުތަކ އި ގަވ އިުދތަކ ިއ އިދ ރ ގެ މ ލީކަންކަން ހިންގުމުގައި ކުރިން ބަޔ ންުކރެވުނު ޤ ނޫ މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ
ޖުރ އަތުތައް ފުރިހަމަކުުރން ރަްނޖެހޭ އިއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިްނވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންވ  ހެކިތަްއ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކު

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

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

 ހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.ބަޔ ންކުރުމަށް ބޭނުންވ  ިމންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ ަކމަށް މި އޮފީ

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

ންމެ އޮފީހެއްގައި ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ދައުލަތުގެ ކޮ 35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2006/3ނަްނބަރު ޤ ނޫނު  (1)
ނޑައަޅ   އި އެ މ އްދ ގައި ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަ ،ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ މި ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަ
ޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ެނ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑި ،ހިމަނައިގެން ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓްބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ 

 މ ލީ ހިސ ބުތަކ ިއ، ވަނަ އަހަރުގެ 2016އިދ ރ ގެ ިމލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ެހނބަދޫ ކައުންސިލުގެ  ،ވިއަސް ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި
އްދަތުގައި، އޮޑިޓަރ އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުެގ ރިޕޯޓު ހިމަނައިގެން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މު

 ؛ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައިނުުވން

 ދެއްކުމަށްޓަކައި ފް ފިނޭންސް އެންޑް ްޓރެޜަރީއަށްނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުެގ ތަންތަަނށް ލިޭބ ފައިސ  މިނިސްޓްރީ އޮއ މްދަ (2)
( 2009ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ޭބންކް އެކައުްނޓަށް ޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް ދައުަލުތގެ މ 

ބަލައިގަންނަ ފައިސ ،  ވަކި ޤ ނޫނުތަކެއްގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުގެ އިދ ރ ތަކަށް ،ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު 2.01ގެ 
ޖުލައި  21) 10/2011ބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު ޕަ

ރ ގައި ( މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލ2012ަނޮވެންބަރު  08) 08/2012( މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ އ އި ނަންބަރު 2011
ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިްނ  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ހެނބަދޫ ލަތުެގ އެކިއެކި މުއައްސަސ ތަކުގެ ފަރ ތުންދައު ،ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް

ންޓަށް ޖަމ ކޮށްަފިއ ންކް އެކައުކަ ފަންސ ސް( ރުފިޔ  ޕަބްލިކް ބޭ)ދެހ ސް ހަސަތޭ 2,650ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންަފއިވ  ޖުމްލަ  2016
 ނުވުން؛

 ،އިގަންނަ ފައިސ ދައުލަތުގެ އިދ ރ ތަކަށް ބަލަ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި 1.01( ގެ 2009 )ގަވ އިދުދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  (3)
 އި ވިއަސް، މިލަދުންމަުޑލުއެންމެ އަވަހަކަށް އެފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމ ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފަ ވީ

އެކައުންަޓްށ  ބޭންކް ގެއ މްދަނީ ފައިސ  ގަވ އިދުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ބަލައިގަންނަދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްެގ އިދ ރ އަށް 
 ؛ޖަމ ކޮށްފައި ނުވުން

ން" ޒ މް ހިންގު( ވަނަ މ އްދ ، "ފައިސ  ޚަރަދު ވައުޗަރ ނ2ިވަނަ ބ ބުގެ ) 8( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) (4)
މަށް ހުއްދަ ދޭންވ ީނ ( ގައި "ފައިސ  ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރ ހެދުން" މިމ އްދ ގެ )ހ( ގައި އެއްވެސް ފައިސ ެއއް ޚަރަދު ކުރ3ުގެ )

ސް، މިލަދުންމަޑުލު ވިއަ ފައިސ  ޚަރަދު ކުރުމަށް ބޭނުންވ  ހުރިހ  ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކަމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައި
 ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިަހަމ ނުބުރީ ހެނަބދޫ ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އިން، އ ންމު ގޮތެއްގައި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ އެކު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭދެކު

ސް ހ ސް ރީސް ފަ)ތި 35,573ނުކޮށް، ކައުންސިލުގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ ސޮއި ވެސް ނެތި އެކި ފަރ ތްތަކަށް ޖުމްލަ 
  ށްފައިވުން؛ދޫކޮރުފިޔ  ތިނެއް( ދިހަ  ފަސްސަތޭކަ ހަތް
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މެ މަހެއް ނިމުމުްނ ކޮން  ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަުކން ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި 1.12( ގެ 2009) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު (5)
 ރިކޮންސިލިއޭޝަން  ބ ކީ އަކީ ރަނގަޅު އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މަަހކު އެއްފަހަރު ން ދައްކ  ބ ކީ އ އި އެކަުއންޓްފޮތު

ރ އިން ެއ ސިލްގެ އިދ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުން ،ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސްސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްޔ ރުކުރަންވ ނެކަމަށް 
ން ޑިސެންބަުރ  ޖަނަވަރީ އިވަނަ އަހަރުގެ 2016މަހުން މަހަށް )ނުވުމ އި،  އެކައުންޓް ބ ކީ ބަލަހައްޓައިއިދ ރ ގެ ނަމުގައި ހުޅުވ ފައިވ  

 ؛ނުވުންސްޭޓޓްމަންޓް ތައްޔ ރުކޮށްފައި  މަހަށް( ރިކޮންސިލިއޭޝަން

ޒ މް ހިންގުން" ( ވަނަ މ އްދ ، "ފައިސ  ޚަރަދު ވައުޗަރ ނ2ިވަނަ ބ ބުގެ ) 8( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) (6)
ދޭންވ ީނ  މަށް ހުއްދަ ( ގައި "ފައިސ  ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރ ހެދުން" މިމ އްދ ގެ )ހ( ގައި އެއްވެސް ފައިސ އެއް ޚަރަދު ކުރ3ުގެ )

ޑަރު ކުރ  ޯފމް، "މުދ  ގަންނަން އެދޭ ފޯމް، މުދަލަށް އޯފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިސ  ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން މި ގަވ އިދުގައި ފަ
ހު ފައިސ  ޚަރަދުކުރުމުެގ އިންވޮއިސް/ބިލް، އަދި ފައިސ  ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެޭހ ބެލުންތަކ އި ބެހޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަ

އުންސިލްގެ އިދ ރ ިއްނ  ވ ނަމަކަމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކަވައުޗަރ އިއެކު އެ ލިޔުންތައް
ގެ ުމދ  އް( ރުފިޔ  ދިހަ ަހތެއަށްޑިހަ ހ ސް އެއް ސަޭތކަ ނުވަ )ސަތޭކަ 180,197 ޖުމްލަ މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރ  ފޯމް ފުރިަހމަނުކޮށް 

ށެއް( އަތް ސަތޭކަ ސަތޭަކ ހަތް ހ ސް ހަ)ތިން 307,708ވުމ އި، ޚިދުމަތ އި ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަނުކޮށް ޖުމުލަ ހޯދ ފައި
 ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައިވުން؛

ތެއް ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މަސައްކަ ،ވަނަ މ އްދ ގައި 8.22ވަނަ ބ ބުގެ  8( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) (7)
އި ކުރުމަށް ފަހުގައިކަަމްށ އެމަސައްކަތެއް ކުރުވުމ  ބެޭހގޮތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރ ތުން ސޮ ،ސް ފަރ ތަކ  ޙަވ ލުކުރަންވ ނީއެއްވެ

 ވ ލުކޮށްފައިވުން؛ކޮށް ބައެއް މަސައްކަތްތައް ޙަނުރުއެއްބަސްވުން ތައްޔ  ،ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް

އެއް ހ ސް( ) 1,000ގެ )ނ( ގައި އެއްފަހަރ  ގަންނަ ތަކެތީގެ އަގު  8.09( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) (8)
ކުގެ ތެރެއިްނ )ފަންސަވީސް ހ ސް( ރުފިޔ އަށްވުރެ ބޮޑު ނުވ ނަމަ އެފަދަ ތަެކތި ވިއްކ  ފަރ ތްތަ 25,000ރުފިޔ އިން ފެށިގެން 

ްށ ތަކެިތ ހޯދިދ ނެކަމަ މުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު، އެ ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވ  ަފރ ތަކުންމަދުވެގެން ތިްނފަރ ތަކުން ލިޔު 
ވީސް ހ ސް( ރުފިޔ  )ފަންސަ 25,000ގައި މަސައްކަތުގެ އަގު )ތަކެތީގެ އަގ އެކު(  8.14މި ގަވ އިދުގެ އަދި ، ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު

 ން ވެއްޖެނަމަ، އެ )ަފންސަވީސް ހ ސް( ރުފިޔ  ހަމަނުވ  އެއްޗެއް ހަދަ  25,000ނުވަތަ  ،ހަމަނުވ  މަސައްކަތެއް ކުރަންވެއްޖެނަމަ
އިެގން އެންެމ ގު ބަލައެއްޗެއް ހަދައިދިނުމަށް ނުަވތަ އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް ެއންމެ މަދުވެގެން ތަފ ތު ތިން ަފރ ތަކުން އަ

ޑުލު ދެކުނުބުރީ ެހނަބޫދ ިމލަދުންމަލު ކުރެވިދ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް، މަސައްކަތް ޙަވ  އެ ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނަ ފަރ ތަކ އި 
އި ޚިދުމަތް )ނުވަދިހަ ހަތަރު ހ ސް ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް( ރުފިޔ  ގެ މުދަލ  94,931ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ޖުމްލަ 

ކަން ބަޔ ންކޮށް އިސްވެރިއަކު ހޯދ ފައިވ އިރު، އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދުގައިވ  ގޮތަށް އަގު ބަލައި، ވަކި ފަރ ތެއް ހޮވީ ކީއްވެގެން
  ސޮއިކޮށްފައި ނުވުން؛

"އަންދ ސީ ހިސ ބު ހޯދުން" މިމ އްދ ގެ )ހ( ގައި އެއްފަހަރ  ގަންނަންޖެޭހ  8.15( ގެ 2009ވ އިދު )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަ (9)
ރުފިޔ އަށް ވުރެ ބޮޑުވ ނަމަ އެތަކެތި ގަންނަންވ ނީ އ ންމުކޮށް އިޢުލ ންޮކްށގެން ލިބޭ އަންދ ސީ ހިސ ބުތަކަްށ  25,000ތަކެތީގެ އަގު 

ރުފިޔ އަށްވުެރ  25,000މިމ އްދ ގެ )ށ( ގައި މަސައްކަތުގެ އަގު )ތަކެތީެގ ައގ އެކު( އަދި ، އި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ އިރުބަލައިގެން ކަމުގަ
މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވ  ފަރ ތެއް ހޯދަންވ ނީ އ އްމުކޮށް އިޢުލ ންކޮްށގެން ލިބޭ އަންދ ސީ ހިސ ބުތަކަްށ  ބޮޑުވ ނަމަ އެ
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)ސަތޭަކ  143,056މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ޖުމްލަ ، އަސްބަޔ ންކޮށްފަިއ ވި ގައިބަލައިގެން ކަމު
ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދުގައިވ  ގޮތަްށ  ސ ޅީސް ތިން ހ ސް ފަންސ ސް ހައެއް( ރުފިޔ ގެ ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދ ފައިވ އިރު، އިސްވެ

 ނުވުން؛ށްދީފައި ންތައް އޮޑިޓަރުންނަށް ފޯރުކޮފަދަ ލިޔެކިޔު  ޝީޓްބިޑް އިވެލުއޭޝަން އިޢުލ ން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން އަދި

ހަށް ލިބުނު ކަމަްށ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި، އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީ 8.11( ގެ 2009) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު(10)
، ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ބަލައިއޯޑަރު ކުރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި ތަކެއްޗ އި ޙަވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުން( ަތކެތި ގަތުމަށް

ވެފައިވ  ތަކެތި ނުވަަތ އެއްވެސް އުނިއިތުރެއްވ ނަމަ، އެކަން އެނގޭނޭ ގޮތަށް ނޯޓުކޮްށ، ފެންވަރުދެރަ ކަމުނުދ  ތަކެތި ނުވަތަ ހަލ ކު
ތުމަށް އޯޑަރު ކުރި ފޯމުގައި ވެސް އެނގޭނެގޮތަށް ަތކެތި ގަމުއްދަތު ހަމަވެފައިވ  ނުވަތަ ހަަމވ ން ކައިރިވެފައިވ  ތަކެތި ހުރިަނމަ އެކަން

ފައިވ  މުދަލ ިއ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްެގ އިދ ރ އިން ގަނެ، ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް
އޮީފަހްށ   ޚިދުމަތް އެރުފިޔ ، ތަކެތި ނުަވތަ )ތިން ސަތޭކަ ހަތް ހ ސް ހަތް ސަތޭކަ އަށެއް( 307,708ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 

 ފައިސ  ޚަރަދުކޮށްފައިވުން؛، ލިބުނުކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެްނނެތި

 ޚަރަދުތަްއ ވަނަ މ އްދައިގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެ ަމތިން ބަޖެޓުގައި 4.08( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދ )(11)
 ށް ބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށ އި،ދުތަކ އި ބަޖެޓު ބ ކީ "ބަޖެޓު ހިސ ބު" ފޮތުން އެނގެން އޮންނ ނޭ ގޮތަ ހިމަނ ފައިވ  ގޮތ އި ބަޖެޓުން ކުރ  ޚަރަ 

ްއޓަން ވ ނެ ކަަމށް ވަނަ މ އްދ ގައި އެކި ކަންކަމަށް ލިުބނު ފައިސ  ވަކިވަކިން އެނގޭެނ ގޮތަށް ބަލަހަ 1.01މި ގަވ އިދުގެ  އަދި
އިސްެވ  ރަދުތައް ކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އ މްދަނީ އ އި ބަޖެޓު ޚަމިލަދުންމަޑުލު ދެ، ފައި ވިއަސްބަޔ ންކޮށް

 އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން؛ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ އި 

 ނުވަތަ ހަދިޔ ެގ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަަނށް ގަންނަ 7.01( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )(12)
މުދަލުގެ ފުރިަހަމ  ،އިނަންބަރ  ތަރުގައި މުދަލުގެ ކޯޑުމި ދަފް،  ލިޔެ ބަލަހަްއޓަންވ ނެ ަކމަށ އިތުގައި ލިބޭ ހުރިހ  މުދަލެއްގެ ދަފްތަރުގޮ

 ނެ ގައި ވެސް ޖަހަން ޖެހޭލިބުނު ތ ރީޚ އި އަގު ހިމަނަން ޖެހުމުގެ އިތުރުން ކޯޑު ނަންބަރު މުދަލު ،މުދ  ހުރި ތަނ އި ،ނަމ އި ތަފްޞީލު
އިސްވެ ޖިސްޓަރީއެއް ރަމިލަދުންމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ހެނަބދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ަހރުމުދަލުގެ ، ކަމަށް ބަޔ ން ކޮްށފައި ވިއަސް

 ؛ތައްޔ ރުކޮށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުުވންބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަްށ 

ދުވަހު ނެރެފައިވ   (2013ރު ޑިސެމްބަ 10) LS/CIR/2013/12-221ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ަސރކިއުލަރ ނަންބަރު (13)
ޓީގައި ހުރުމަށްފަުހ ވަނަ މ އްދ ގެ )އ( ގައި ކައުންސިލަރަކު ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭގޮަތށް ސަލ މުގެ ޗުއް 10ސަރކިއުލަރގެ 

 އަދި އެ  ންވ ނެ ކަަމށ އިލިޔުމުްނ ހުށަހަޅަ ށްއޮފީހަށް ނުކުްނނަ ދުވަހު އެ ކަުއންސިލަރަކު ސަލ މުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔ ންކޮ 
ކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލުެގ މިލަދުންމަޑުލު ދެ، ލިޔުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގައި ޑޮކިއުމަންޓް ކުރަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް

 އި ނުވުްނ؛ފަމެންބަރުން ސަލ މުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު އެނގޭނެފަދަ ލިޔުެމއް އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ 

ވަަނ  96)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/07ޤ ނޫނު ަނންބަރު (14)
ެގ ގ  އަހަރުގެ ކައުންސިލްއ އި ނަގ  ލޯަނށް ަބލައިެގން ހިނއ އި އެކި ގޮތްގޮުތން ލިޭބ އެހީ  ކައުންސިލަށް ލިބޭ އ މްދަނީ މ އްދ ގައި
 15މަހުގެ   އެއްވެސް ސަބަބަކ ހުރެ ޖެނުއަރީވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފ ސްކުރަންވ ނެކަމަށ އި 15 އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ބަޖެޓް އެ

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓް ފ ސްނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކައުންސިލުން ފައިތުވި އަހަރަށް ފ ސްކުރި ބަޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށް 
ތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔ ރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވ ކަމަށ އި ވުރެ އިތުރު ނުވ ގޮ
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ވޭނެކަމަށް އަދި ހިނގ  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފ ސްކުރެވެންދެން ކައުންސިލްގައި އެނޫން މައްސަލައަކ އި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރ އެއް ނުކުރެ
މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކަުއންސިލްގެ އިދ ރ އިން، ރައްޔިތުްނގެ މ ލިއްޔަތުގައި ހުރި ފައިސ އިން  ،ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް

 ،ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުމަކުން ފ ސްނުކޮށް  ،ަވނަ އަހަަރށް ތައްޔ ރުކޮށް 2016ޚަރަދު ކުރ ނެ ކަންތައްތަކުގެ އަަހރީ ބަޖެޓެއް 
 އެކި ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވުން؛

 ،ގައި ވ ގޮތުން 105ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު (15)
ޖެހޭެނ ފޮނުވަން ސްގެ ރައީކައުންސިލްރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު އަހަރީ ގެ ލިބޭ އ މްދަނީޚަރަދުތަކ އި ރަށު ކައުންސިލްގެ 

އ މްދަީނ ލިުބނު  ގައިއަހަރުވަނަ  2016 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށްިމލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނަބދޫ  ،ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް
ފައިނުވުްނ؛އުންސިލަށް ފޮނުވ ކައަޮތޅު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އެ ރިޕޯޓްތައް  ،ތައް ތައްޔ ރުކޮށްރިޕޯޓް އަހަރީ ޚަރަދުތަކުގެހިނގި އ އި 

ވަނަ މ އްދ ެގ  108ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު (16)
ކަަމްށ  ންވ ނެގެ ކުރިން ފޮނުވަ 10)ށ( ގައި ފ އިތުވި އަހަރު ިހންގި ހަރަކ ތްތަކުގެ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ 

ކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިަލްށ ބަޔ ންކޮށްފައިވުމ އި، މިމ އްދ ގެ )ނ( ގައި ކުރިއަށް އޮތް ައހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތ ވަލ އި ބަޖެުޓ ތައްޔ ރު
 ނަބދޫ ކައުންސިްލގެ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެ، ނެ ކަމަށް ބަޔ ންޮކށްފައި ވިއަސްކޮންމެ ޖުލައި މަހެއްގެ ނިޔަލަށް ފޮނުވަންވ 

ނޑައެޅިފައިވ  މުއްދަތުގެ ތެރޭއެ ތައް ރިޕޯޓް ކުރެވުނު މ އްދ ގައިވ އިސްވެ ބަޔ ން ،އިދ ރ އިން އަތޮޅު ކައުންސިލަްށ ގައި ޤ ނޫނުގައި ކަ
 ނުވުން؛ ފޮނުވ ފައި

ވަނަ މ އްދ ެގ  108ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު (17)
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަްށ  )ތިނެއް( މަސްދުވަސް ކުރިން، ޤައުމީ 3)ބ( ގައި ޢަމަލުކުރަމުންދ  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

ނެކަމަށް ބަޔ ން ވ  ފޮނުވަން )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައްޔ ރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް 5އަމ ޒުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 
ގެ ޕްލޭނަށް ބިނ ކޮށް، ޤީނަށ އި އިދ ރީ ދ އިރ ގެ ތަރައްގެ ޕްލޭވަނަ މ އްދ ގައި ރަށުގެ ތަރައްޤީ 92މި ޤ ނޫނުގެ  އަދި ،ކޮށްފައިވ އިރު
ކައުންސިލ އި ކު ރަށު )ފަހެއް( އަހަރުގެ، ރަށ އި އިދ ރީ ދ އިރ ގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމ އެ 5މަދުވެގެން 

ރީ ހެނަބދޫ ކައުންސިލްެގ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބު، ވ ނެކަމަށް ބަޔ ްނކޮށްފައި ވިއަސްއަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވ ލައި އ ންމުކުރަން 
ޔިތުންނ ިއ އްޔ ރުކޮށް ރައްޤ ނޫނ އި އެއްގޮތަށް ތަ އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނުއިދ ރ އިން ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނ އި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން 

 ޙިއްޞ ކޮށްފައި ނުވުން؛

ވަަނ  110ގެ  )ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤ ނޫނު( 2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރު (18)
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބުރުަވީރ މެއް ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަްށޓަކައި ރައްޔިތުނަށް އ ންމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަުލވު މ އްދ ގައި

 2016ސިލްގެ އިދ ރ އިން ިމލަދުންމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ހެނބަދޫ ކައުން އަދި ޖުލައި މަހު ބ އްަވންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް،
  ބ އްވ ފައި ނުވުްނ؛ޤ ނޫނުގައިވ  ގޮތުެގ މަތީންއިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ބައްދަލުވުން ރު ފެބުރުވަރީ އަދި ޖުލައި މަހުގެ ވަނަ އަހަ

ަވަނ  115 )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  (19)
މަޑުުލ މިލަދުން ،ކޮށްފައި ވިއަސްމ އްދ ގައި ކޮންމެ ހަފްތ އަކު އެްއފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢ ންމު ބައްަދލުވުމެއް ބ އްވަންޖެޭހނެކަމަށް ބަޔ ން

 ވުްނ؛ ނުބައްދަލުވުންތައް ބ އްވ ފައިމި  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިންދެކުނުބުރީ ހެނަބދޫ 
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ވަަނ  124 )ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤ ނޫނު( ގެ 2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރު (20)
ސ  އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު ރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިމ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަ

ން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ިލޔުމަކު )މ ލީ ބަޔ ން( އަދި އ މްދަނީ އ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު
ލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސި އަހަރު ވަނަ 2016ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް، 

 އެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުުވން؛

ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް 

( ައށް 12ން )( އ1ިމިންވަރ މެދު ދެޭކގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަންބަރު )ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަަމލުކުރެވިފައިވ  )ހ( 
ނޑު ގޮތެއްގައި ކަމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ، ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް ފިޔަވައި ންކަން މައިގަ

ށް ކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.ނޫނ އި ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަހިންގައި ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ 

 އަށް ( 20) އިން( 13)ޤ ނޫނ ިއ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ެދކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަންބަރު  އަދި،( ށ)
ނޑުގޮތެއްގައި އެ ކައުންސިލުން ޢަމަލުކޮށްފައިަވނީ ޤ ނޫނު   2010/7ްނބަރު ނަބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތަްއތައް ިފޔަވައި، މައިގަ

  ން ދެކެމެވެ.)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ  އެއްގޮތަށް ކަމަށް މިއޮފީހު

 ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކ އި އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް އޮޑިޓްގައި 

މ ލީ ބަޔ ން ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އޮޑިޓުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން .1

 ،މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ދައުަލތުގެ ކޮންމެ 35)ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނު( ގެ  2006/3ޤ ނޫނު ަނންބަރު 
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ   ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް  ށްއަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮ ،މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އެ އިދ ރ އަކުން ހިންގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯުޓ ހިމަނައިގެން
ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން މ ީލ  ހުށަހަޅަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްަފއިވެއެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލްަތކުންނ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުްނނ އި

-13ރު ންބަހިސ ބު ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ގޮްތ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ެބހޭ ސަރކިއުލަރ ނަ

D2/CIR/2016/9 (29  ްނޑައަޅައި އ ންމުކޮށްފައެވެ.2016އޮގަސްޓ  ( ގައިވަނީ ކަ

ރި ގޮތުގެ ބަޔ ނ އި، ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކު 2016މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދ ރ ގެ  ،ނަމަވެސް
)ދައުލަުތގެ  3/2006 ޤ ނޫނު ނަންބަރު ،ހިނގި ަޚރަދުގެ ބަޔ ން ތައްޔ ރުކޮށްވަނަ އަހަރު އެ އިދ ރ އަށް ލިބުނު އ މްދަނީއ އި  2016

ޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި، އޮ ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން 35މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ 
 .ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަްނ ފ ހަގަކުރަމެވެ

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބުން، ސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އި މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުމުގެ ސަބަ ކައުން
 އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ނުގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.  2016ޑިސެމްބަރު  31
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އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މަޢުލޫމ ތު ހިމަނ އިގެްނ،  35)ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(  2006/3ޤ ނޫނު ަނންބަރު 
ވަނަ މ އްދ އ އި މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނެންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ  15.03ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 

ނޑ އި އެއްގޮތަށް މ ލީ ބަޔ ންތަްއ 2016އޮގަސްޓް  D2/CIR/2016/9 (29-13ބަރު ނަން ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ ( ގައި ކަ
 ތައްޔ ރުކޮށް، ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ގެންފައިވ  ފައިސ  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްފައި ނުވުން ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައި .2

ސް އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުަލތުގެ ަތންތަނަށް ލިބޭ ފައިސ  މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީ އަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވް 
 2.01( ގެ 2009މ ުކރަންވ ނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މ ލިްއޔަތުގެ ގަވ އިދު )މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަ

އަތޮޅުތަކުގައިހުރި ދައުލަތުގެ އިދ ރ ތަކުން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސ  ޓްރ ންސްަފރ  ،ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު
( މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010މެއި  31) 2010/06ރު ކުރ ނެގޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަ

 ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ވަކި ޤ ނޫނުތަކެއްގެ ދަުށން ކަުއންސިލްތަކުގެ އިދ ރ ތަކަށް ަބލަިއގަންނަ ފައިސ ، ޕަބްލިކް ބޭންކް
( 2011ޖުލައި  21) 10/2011ނަންބަރު  އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ

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

ވަނަ އަހަުރ  2016އިދ ރ އިން މިަލދުންމަޑުލު ދެުކނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ  އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ގަތަށްނަމަވެސް، 
ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ފައިވ ަކްނ  އިންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓ ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮްށ ކައު

)ދެހ ސް  2,650ޖުމްލަ  ،ންވަނަ އަހަރު ބަލައިގަނެފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއި 2016ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން، ކައުްނސިލްގެ އިދ ރ އިން 
 ހުރިކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.އެ މުއައްސަސ ތަކަށް ރައްދުނުކޮށް  ހަސަތޭކަ ފަންސ ސް( ރުފިޔ 

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސ ތަކުގެ ފައިސ  އެ މުއައްސަސ ތަކަށް ރައްދުނުކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓ އި 
އެ މުއައްސަސ ތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  ނުލިބި، އެ ފައިސ  ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ޚަރަދުނުކުރެވި އަދި  ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ނަމަ،

 ށީގެންވ  ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަތިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.ްށ ފޯރުކޮދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް އެކައެކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަ

ދިންގޮތް އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  

( މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ އ އި 2017ޖުލައި  21) 10/2011)ހ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 
ތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިްލގެ  ( މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   ޤ ނޫނ2012ުނޮވެްނބަރު  08) 08/2012ނަންބަރު 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   5.22ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ، ބަލައިގަނެފައިވ  ފަިއސ އިދ ރ އަށް 
 ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް މަނިަޓރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ 

ސ ތަކަށް ރައްދުކުރުމަށް ލިޭބ ފައިސ  ވީއެންމެ އަވަހަށް ެއ މުއައްސަސ ތަކަށް ރައްދުކޮށް އެ ފަރ ތަަކްށ )ށ( ދައުަލތުގެ މުއައްސަ
 ލިއުމުން އެންގުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ކައުންސިލުން އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ  ކައުންސިލްގެ އ މްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް ޚަރަދުކުރުން .3

ވީއެންމެ އަަވހަކަްށ  ،ދައުލަތުގެ އިދ ރ ތަކަށް ބަލަިއގަންނަ ފައިސ ަވނަ މ އްދ ަގއި  1.01( ގެ 2009ތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )ދައުލަ
 ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.އެފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމ ކުރަން ޖެހޭނެަކމަށް 

ދެުކުނބުރީ ހެނަބދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ ފައިސ  ިއސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް  މިލަދުންމަޑުލު ނަމަވެސް،
 ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުޮކށް ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ތިޖޫރީަގއި ބަހައްޓ ފައި ހުރެއެވެ. 

ޓުމަކީ އެ ފައިސ  ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުްނކުރުމަށް މަގުފައިވ ނެ ކަމެއްކަމަށ އި ބޭންކަށް ޖަމ ނުކޮށް ތިޖޫރީގައި ިގނަ އަދަދެއްގެ ފައިސ  ބެހެއް
 ރައްކ ތެރި ކަމެއް ނޫންކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  ވަނަ މ  5.15ގެ ( (R-20/2017  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ ފައިސ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު
 ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އެ ފައިސ  ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް އެ ފަިއސ  ،ންގޮތުގެ މަތި

އަދި މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ  އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް،ދަ .4
 ހުއްދަނެތި ތިޖޫރީގައި ހުންނަ ފައިސ އިން ޚަރަދު ކޮށްފައިވުން 

( 3( ވަނަ މ އްދ ، "ފައިސ  ޚަރަދު ވައުޗަރ ނިޒ މް ހިންގުން" ގެ )2ވަނަ ބ ބުގެ ) 8( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
އިސ އެއް ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭންވ ނީ ފަިއސ  ގައި "ފައިސ  ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރ ހެދުން" މިމ އްދ ގެ )ހ( ގައި އެއްވެސް ފަ

 ޚަރަދު ކުރުމަށް ބޭނުންވ  ހުރިހ  ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކަމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ކު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުުބރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އިން، އ ންމު ގޮތެއްގައި ޕޭމަންްޓ ވައުޗަރ އެ، ނަމަވެސް
އި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް، ކައުންސިލުގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ ސޮއި ވެސް ނެތި އެކި ފަރ ތްތަކަށް ފައިސ  ދޫކޮށްފައިވ ކަމ  

ރީސް ފަސް ހ ސް )ތި 35,573އަދި ފަހުގެ ތ ރީޚް ތަކުގައި ވައުޗަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން، ޖުމްލަ 
 ސްސަތޭކަ ހަތް ދިހަ ތިނެއް( ރުފިޔ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި ޚިލ ފަށް ޚަރަދުކޮށްފައި ވެއެވެ. ފަ

އްދަ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ އެކު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ފައިސ  ޚަރަދު ކުރ ނަމަ، ފައިސ  ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ހު
ހޯދޭ ޚިދުމަތ އި ަތކެއްޗަކީ ތަނަށް ކޮންމެެހން ޭބުނން  ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހ  ފަރ ތްތަކުގެ ުހއްދަ ލިބިގެންކަްނ ޔަޤީން ކުރެެވން ނެތުމ އި،

 ޚިދުމަތ އި ތަކެތިކަމުގައި ނުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ  6.07ވަނަ މ އްދ  އަދި  6.06ގެ ( (R-20/2017މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ފައިސ  ޚަރަދު ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ 
ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ބޭނުންވ  ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށ އި  ،މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އުޞޫލުތަކ  އެއްގޮތަށް

 މަށްފަހު ޚަރަދު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ވައުޗަރ އެކު ހުންނަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް ގަވ އިދުން ފުރިހަމަ ކުރު
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 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ރިކޮންސައިލްކޮށްފައި ނުވުން  .5

ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ފޮތުން ދައްކ  ބ ކީ އ ިއ  1.12( ގެ 2009) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު
 ތައްޔ ރުކުރަން ސްޓޭޓްމަންޓެއް އެކައުންޓް ބ ކީ އަކީ ރަނގަޅު އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މަހަކު އެއްފަހަރު ރިކޮންސިލިއޭޝަން 

 ވެއެވެ.ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި

ބޭންކު އެކައުންޓް ތަކުގެ ބ ކީ ބަލަހައްަޓއި،  ނަމުގައި ހުޅުވ ފައިވ  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ،ނަމަވެސް
ނުވ ކަްނ   ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ އިން ޑިސެންބަރު މަހަށް( ރިކޮންސިލިއޭޝަން 2016މަހުން މަހަށް )

 މެވެ.ފ ހަގަކުރަ

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ލިބޭ ފައިސ ގެ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތުގެ މަތިން 13.09ގެ ( (R-20/2017ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
 އ މްދަނީ އެކައުންޓްތަކުގެ ރިކޮްނސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް މަުހންމަހަށް ތައްޔ ރު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުން  .6

( 3( ވަނަ މ އްދ ، "ފައިސ  ޚަރަދު ވައުޗަރ ނިޒ މް ހިންގުން" ގެ )2 ބ ބުގެ )ވަނަ 8( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ގައި "ފައިސ  ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރ ހެދުން" މިމ އްދ ގެ )ހ( ގައި އެއްވެސް ފައިސ އެއް ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަ  ދޭންވ ނީ ިމ 

"މުދ  ގަންނަން އެދޭ ފޯމް، މުަދލަށް ޯއޑަރު ކުރ  ފޯމް، އިންވޮއިސް/ބިލް، ގަވ އިދުގައި ފައިސ  ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 
އެ  އަދި ފައިސ  ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ ެބލުންތަކ އި ެބހޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފައިސ  ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ އިއެކު

 ލިޔުންތައް ވ ނަމަކަމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

 180,197މިލަދުންމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރ  ފޯމް ފުރިހަމަނުކޮށް ޖުމްލަ  މަވެސް،ނަ
ހޯދ ފައިވުމ އި، ޚިދުމަތ އި ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯްމ  ގެ ޚިދުމަތ އި ތަކެތި)ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހ ސް އެއް ސަތޭކަ ނުވަ ދިހަ ަހތެއް( ރުފިޔ  

 ށެއް( ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.އަސަތޭކަ ހަތް ހ ސް ހަތް ސަތޭކަ )ތިން 307,708ށް ޖުމުލަ ފުރިހަމަނުކޮ

ނޑައަޅ ފައިވ  އުޞޫލްތަކ އި އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުުވމު ގެ ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދުމަށް ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައި ކަ
 ތަކެތި ހޯދ ަފއިވަނީ ބޭނުންވ  އަދަދަށް ބޭނުްނވ  ކަންކަމަށްކަން ޔަޤީންކުރެވެްނ ނޯންނ ނެއެވެ.ސަބަބުން ޚިދުމަތ އި 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ހޯަދން ޭބނުންވ  ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ގޮތުގެމަތިން  10.58ގެ   (R-20/2017))ހ( ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު
ގަްނނަން ބޭުނންވ  ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން ަތކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްަދދޭ ފޮތް ނުަވތަ ފޯމު ފުރިހަމަޮކްށ ޚިދުމަތް ނުވަތަ 

 އެކަމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް ދަންނަަވމެވެ.

އޯޑަރ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތަށް މުދ  ގަތުމަށް އޯޑަރ ކުރ އިރު  10.61ގެ ( (R-20/2017ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ަގވ އިދު )ށ( 
 ފޯމެއް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވ ނުލައި ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވ ލުކޮށްފައިވުން  .7

ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް  ،ވަނަ މ އްދ ގައި 8.22ބ ބުގެ ވަނަ  8( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ދެފަރ ތުން ސޮއި ކުރުމަށް ފަހުގައިކަމަށް  އެމަސައްކަތެއް ކުރުވުމ  ބެހޭގޮތުްނ އެއްބަސްވުމެއްގައި ،ތަކ  ޙަވ ލުކުރަންވ ނީފަރ 

 އެވެ.ބަޔ ންކޮށްފައިވެ

)އެއް  102,075މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އިން ކުރުވ ފައިވ  ބައެއް މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ  ،ނަމަވެސް
މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ އި އެްއގޮތަށް ސަތޭކަ ދެ ހ ސް ހަތްދިހަ ފަހެްއ( ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ 

 ތައްޔ ރުކޮށްގެން ނޫންކަން ފ ހަަގކުރަމެވެ. 

މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔ ރު ނުކުރ ނަމަ، މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގ ވައިދ އި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން 
ފެިދއްޖެ ނިންމަންޖެހޭ ތ ރީޚަށ އި ނިންމަްނޖެހޭ ފެނަވަރަށް މަސައްކަތް ުނިނމި ދިގުލައިގެންދިއުމ އި، ދެފަރ ުތގެ ދެމެދުގައި ދެބަސްވުމެއް އު

 ހ ލަތެއްގައި އެކަމެއް ހައްލުކުރަން ދަތިވ ނެއެވެ.

 ލަފ  ދިންގޮތް އިޞްލ ޙުކުރަން 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ޅ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެްއ  10.52( ގެ R-20/2017ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
މަތެއް ޯހދުމ  ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުަމށް އެއްވެސް ފަރ ތަކ  ޙަވ ލުކުރ ނަމަ އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ އެ ޚިދު
 ބެހޭގޮތުން މި މ އްދ ގެ )ކ( އަިދ )އ( ގައި ވ ގޮތަށް އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔ ރުކޮށް ދެފަރ ތުން ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ބަލަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކ އި ޚިލ ފުވެފައިވުން  ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދުމުގައި އަގު  .8

)އެއް ހ ސް( ރުފިޔ އިން  1,000ގެ )ނ( ގައި އެއްފަހަރ  ގަންނަ ތަކެީތގެ އަގު  8.09( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
)ފަންސަީވސް ހ ސް( ރުފިޔ އަށްވުރެ ބޮޑު ނުވ ނަމަ އެފަަދ ތަކެތި ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެިއން މަދުވެެގްނ  25,000ފެށިގެން 

މުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު، އެ ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވ  ފަރ ތަކުން ތަކެތި ހޯދިދ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ތިންފަރ ތަކުން ލިޔު
)ފަންސަވީސް ހ ސް( ރުފިޔ  ހަމަނުވ  މަސައްކަތެއް  25,000ގައި މަސައްކަތުގެ އަގު )ތަކެތީގެ އަގ އެކު(  8.14އަދި މި ގަވ އިދުގެ 

އެއްޗެއް ހަދައިދިނުމަްށ  )ފަންސަވީސް ހ ސް( ރުފިޔ  ހަމަނުވ  އެއްޗެއް ހަދަން ވެއްޖެނަމަ، އެ  25,000ނުވަތަ ،ކުރަންވެއްޖެނަމަ
ނުވަތަ އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިުނމަށް އެންމެ މަދުވެގެން ތަފ ތު ތިން ފަރ ތަކުން އަުގ ބަލައިގެްނ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ފެްނަނ 

  ކުރެވިދ ނެކަމަށް ވެސް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ފަރ ތަކ އި އެ މަސައްކަތް ޙަވ ލު

)ނުވަދިހަ ހަތަރު ހ ސް ނުވަ ސަތޭކަ  94,931ނަމަވެސް، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ޖުމްލަ 
 ގޮތަށް އަގު ބަލައި، ވަކި ފަރ ތެއް ތިރީސް އެކެއް( ރުފިޔ  ގެ މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދ ފައިވ އިރު، އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދުގައިވ 

 ވެ.މެރުކުރެވެން ނެތްކަން ފ ހަގަކުރަވ ކަން ލިޔެކިއުމުން ކަށަވަފައިހޮވީ ކީއްވެގެންކަން ބަޔ ންކޮށް ިއސްވެރިއަކު ސޮއިކޮށް
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ގެ ވ ދަވެރިކަން ގެއްިލ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައިވ  ގޮތަށް ތިން ފަރ ތުން އަގުނުބަލައި ތަކެތި ހޯދ ނަމަ ޕްރޮކިއުމަންޓް
އެންެމ  އެކަށީގެންވ ވަރަށްވުރެ ބޮޑުއަގުގަިއ ތަކެތި ހޯދުމަްށ މަގުފައިވެގެންިދއުމުގެ އިތުރުން ޚިދުމަތ އި ތަކެިތ ހޯދ ފައިވަނީ ދައުލަަތށް

 ފައިދ ހުރި ގޮތަށްކަން ޔަޤީންކުރެެވން ނޯންނ ނެއެވެ.

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 35,000ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އަގު  10.24ގެ   (R-20/2017)ތުގެ ގަވ އިދުދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަ
)ތިނެއް( ފަރ ތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދ  އެ  3ރުފިޔ  އަށް ވުރެ އިތުރުނުވ ނަމަ، ޝޮޕިންގ އުޞޫލުން މަދުވެގެން  ފަސް ހ ސް( )ތިރީސް

ތެރެއިން އެންމެ އެކަށީެގންވ  ރަނގަޅު ފަރ ތަކުން އެތަކެތި ަގުތމަށް ނުވަތަ އެ މަސައްކަތް ކުރުުވމަށް ކޯޓޭޝަންތައް އަޅ ކިއުމަށްފަހު ޭއގެ 
 ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.

ކޮށްފައި ނުވުންލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ހިސ ބު ހޯދ ، ބިޑު އުޞޫލުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ  ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދުމުގައި އަންދ ސީ .9

"އަންދ ސީ ހިސ ބު ހޯދުން" މިމ އްދ ގެ )ހ( ގައި އެއްފަހަރ  ގަންަންނޖެހޭ  8.15( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދ )
އެތަކެތި ަގންނަންވ ނީ އ ންމުކޮށް އިޢުލ ންކޮށްގެން ލިޭބ އަންދ ސީ ހިސ ބުތަަކްށ  ،ރުފިޔ އަށް ވުރެ ބޮޑުވ ނަމަ 25,000ތަކެތީގެ އަގު 

ރުފިޔ  އަށްވުެރ  25,000ވެއެވެ. އަދި، މިމ އްދ ގެ )ށ( ގައި މަސައްކަތުގެ އަގު )ތަކެތީގެ އަގ އެކު( އިގެން ކަމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިބަލަ
ގެންވ  ފަރ ތެއް ހޯދަންވ ނީ އ އްމުކޮށް އިޢުލ ންޮކށްގެން ލިބޭ އަންދ ސީ ހިސ ބުތަަކށް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީ ބޮޑުވ ނަމަ އެ

 ވެއެވެ.ން ކަމުގައި ވެސް ބަޔ ންކޮށްފައިބަލައިގެ

)ސަތޭކަ ސ ޅީސް ތިން ހ ސް ފަންސ ސް  143,056ނަމަވެސް، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ޖުމްލަ 
ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދުގައިވ  ގޮތަށް ބިޑަށް އިޢުލ ން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން އަދި   ފިޔ ގެ ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދ ފައިވ އިރު، އިސްވެހައެއް( ރު

 ފ ހަގަކުރަމެވެ. ޑިޓް ކުރުމަށް އޮޑިޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވ ކަންއޮފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް 

ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދގައި  ހޯދުމުގައި ުފރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔ ރުކޮށް ނުބަލަހަްއޓ ނަމަ، މުދަލ އި ޚިދުމަތް
ނޑައަޅ ފައިވ  އުޞޫލްތަކ އި  މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދ ފައިވަނީ އ ންމުކޮށް އެނގޭނޭ ހ މަކަްނ ޢަމަލުކޮށްފައިވ ކަމ ިއ  އެއްގޮތަށްކަ

 ނޯންނ ނެއެވެ.ޤީންކުރެވެްނ ބޮޑުގޮތެއްގައިކަން ޔަ

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ތަކެތި  10.31ގެ ( (R-20/2017ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
އް ރުފިޔ އަށް ވުރެ ބޮޑުވ ނަމަ، އެތަކެތި ގަންނ ނެ ފަރ ތެއް ނުވަަތ އެ މަސައްކަތް ކުރުވ ނެ ފަރ ތެ 35,000ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު 

 ދަންނަވަމެވެ. ހޯދުމަށް ޢ ންމުކޮށް ޝ އިޢުކޮށް ބިޑް މަރުހަލ  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

ނުވުން ކޮށްފައި ހަމައަށް ލިބުނުކަން ކަށަވަރު ތަނަށް ތަކެތި  ޑަރު ކުރި އޯ .10

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި، އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިުބނު ކަމަްށ  8.11( ގެ 2009) މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުދައުލަތުގެ 
،ތަކެއްޗ އި ޙަވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުން( ަތކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރު ކުރި ފޯމުަގއިވ  ތަކެތި ހަމަޔަށް ހުިރތޯ ބަަލއި
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ވ ނަމަ، އެކަން އެނގޭނޭ ގޮތަށް ނޯޓުޮކށް، ފެންވަރުދެރަ ކަމުނުދ  ތަކެތި ނުވަތަ ހަލ ކުވެފައިވ  ތަކެތި ުނވަަތ އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް
ގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައިވ  ނުވަތަ ހަަމވ ން ކައިރިވެފައިވ  ތަކެތި ހުރިނަމަ އެކަންވެސް އެނގޭނެގޮތަށް ަތކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރު ކުރި ފޯމު

 ވެއެވެ.ޔ ންކޮށްފައިލިޔެ ސޮއިކުރުމަށް ބަ

ޖުމްލަ ފައިވ  މުދަލ އި ޚިދުމަތަށް ގަނެވަނަ އަހަރު  2016މިލަދުންމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ނަމަވެސް،
ހަށް ޚިދުމަތް އެއޮފީ  އެ ތަކެތި ނުވަތަހ ސް ހަތް ސަތޭކަ އަށެއް( ުރފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު އެ  )ތިން ސަތޭކަ ަހތް  307,708

 .ކަށަވަުރކުރެވެން ނެތްކަން ފ ހަގަކުރަމެވެލިބުނުކަން ލިޔެކިޔުމުން 

ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުމުން އެ ތަކެއްޗ  ޙަވ ލުވ  ފަރ ތުން ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ބަލައި، ސޮއިކުރަމުންނުދ ނަމަ ލިބުނު ތަކެއްޗަކީ 
ތަނަްށ  ،ހަމަޔަށް ތަކެތި ލިބުނުކަން ކަށަވަރު ކުރަމުން ނުގެންދ ނަމަ އޯޑަރުކުރި ފޯމްގައިވ  ތަކެތިކަން ޔަޤީންނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި

 ލިބިފައިނުވ  މުދަލަކަށް ނުވަތަ ެފންވަރު ދެރަ މުދަލަކަށް ފައިސ  ދެއްކުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވ ކަމެކެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

އޮފީހަށް ލިބުުމްނ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތަށް އޯޑަރުކުރެވުނު ތަކެތި  10.64ގެ   (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު
ވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުން( ަތކެތިގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގަިއވ  ތަކެތި ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ަބަލއި، ޙައެ ތަކެއްޗ  

ކޮށް، ފެންވަރުދެރަ، ކަމުނުދ  ތަކެތި ނުވަތަ ހަލ ކުވެފައިވ ތަކެތި ނުަވތަ ށް ޯނޓްއެއްވެސް އުނިއިތުރެއްވ ނަމަ، އެކަން އެނގޭނޭގޮތަ
 މުއްދަތު ހަމަވެފައިވ  ތަެކތި ުނވަތަ މުއްދަތު ހަމަވ ްނ ކައިރިވެފައިވ  ތަކެތި ހުރިނަމަ އެަކންެވސް އެނގޭނޭގޮތަށް، ތަކެތި ަގުތމަށް

އްވެސް ުއނިއިތުރެއް ނެްތނަމަ، ނުވަތަ ެފންވަރުދެރަ ކަމުނުދ ތަކެިތ ނުވަަތ އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރަންވ ނެއެވެ. އަދި އެ
ބުނުކަަމށް ހަލ ކުވެފައިވ  ތަކެތި ނުވަތަ މުްއދަތު ހަމަވެފައިވ  ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވ ން ކައިރިވެފައިވ  ތަކެތި ނެތްނަމަ، ތަކެތި ހަމަޔަށް ލި 

 ރ ތުން ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ވ ލުވ  ފަކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ތަކެއްޗ އި ޙައޯޑަރު

 އައިޓަމް ބ ކީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން  .11

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ބަޖެުޓގައި ޚަރަދުތައް ހިމަނ ފައިވ  ގޮތ ިއ  4.08( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ދުތަކ އި ބަޖެޓު ބ ކީ "ބަޖެޓު ހިސ ބު" ފޮތުން އެނގެން އޮންނ ނޭ ގޮތަށް ބަލަހައްޓަންވ ނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ބަޖެޓުން ކުރ  ޚަރަ

ރިކަރެންޓް  ،ހިސ ބުތައް ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި ބަޖެޓުންކުރ  ކޮންމެ ޚަރަދެއް އެ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ އައިޓަމަށ އި ކޯޑު ނަންބަރުށ އި
ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ނަމަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަށ އި އަދި މުޅި ބަޖެޓުގެ ޖުމްލައަށް  ،ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަށްޚަރަދެއްނަމަ ރިކަރެންޓް 
)ޅ( އަދި )ކ( ގައި ހިސ ބުަތއް ބަލަހައްޓަންވ ނެ ގޮތ އި ފުިރހަމަ  ،)ބ( ،)ރ( ،)ނ( މ ްއދ ގެ )ށ(، ވައްދަންވ ނެއެވެ. އަދި، މި

ގައި އެކި ކަންކަމަށް ލިބުނު ފައިސ  ވަކިވަކިން  1.01ތަފްސީލްކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ގަވ އިދުގެ ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 
 ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.  ވެސް ކަމަށްނގޭނެ ގޮތަށް ަބލަހައްޓަން ވ ނެ އެ

ދައުލަުތެގ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް ނަމަވެސް، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓް ހިސ ބުތައް 
އައިޓަމަުކން ުކރެވުނު ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް ހިމަަނއިގެން އައިޓަމް ބ ކީ ަބލަހައްޓ ަފއި  ކޮންމެ އައިޓަމެއްގެ އައިޓަމް ބ ކީ އެނގޭނެގޮތަށް އެ
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ދ އ އި އެއްގޮތަށް ބަަލހައްޓ ފައި ގަވ އި ކުރެވުނުބަޔ ން ވެނުވެއެވެ. އަދި، ކައުންސިލްގެ ިއދ ރ ގެ އ މްދަނީއ އި ބަޖެޓު ޚަރަދުތައްވެސް އިސް
 ފ ހަގަކުރަމެވެ.ވެސް ނުވ ކަން 

 އި ހުރީ ކޮންކޮން ފައިސ އެއް ކަމ އިއިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުްނޓުގަ ބަޖެޓުން ކުރ  ޚަރަދުތަކުގެ އަިއަޓމް ބ ކީ ަބލަހައްޓަމުްނ ނުދ ނަަމ،
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންކަން  ،މީެގ އިތުރުން ކިޔުންތަކުން އެނގެްނ ނޯންނ ނެއެވެ.ލިޔެހުންނަން ެޖހެނީ ކިހ  ފައިސ އެއްކަން  ަބޖެޓުގައި ކަ

ނޑައަޅ ނޫން އެހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރެވި ފައިވ  ކަންކަން ކުރުމަށް ފައިސ  ނެތި ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތަުކގެ ، ބަޖެޓުގައި ކުރުމަށް ކަ
 ތަފްޞީލް އެނގެން ޯނންނ ނެއެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ހައްޓަުމްނ އައިޓަްމބ ކީ ބަލަ  ބަޔ ންކޮްށފައިވ ގޮތަށްވަނަ މ އްދ ގައި  4.06ގެ ( (R-20/2017 ގަވ އިދު  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ
 ދަންނަވަމެވެ. އުމަށްގެންދި

 ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް  .12

ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ގަންނަ ނުވަތަ ހަދިޔ ގެ ގޮތުގައި  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( 7.01( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ށްފައިވ  މަޢުލޫމ ުތ ލިބޭ ހުރިހ  މުަދލެއްގެ ދަފްތަުރ ލިޔެ ބަލަހައްަޓންވ ނެ ކަމަްށ ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮ

ިލބުުނ ތ ރީޚ އި އަގު އަދި މުދަލ އި ެބހޭ  ،މުދ  ހުރި ތަނ އި ،މުދަލުގެ ފުރިހަމަ ނަމ އި ތަްފޞީލު ،ތަކަކީ މުދަލުގެ ކޯޑު ަނންބަރ އި
އެނގޭނެގޮަތށް ލިެޔ  ތަކެއްޗަށް އަންަނ އުނިއިތުރު އިތުރު މައުލޫމ ތެވެ. އަދި ދައުލަުތގެ މުދަލުގެ ހިސ ބު އެކި ބަިއބަިއ ވަކިވަކިން އެ

 ބަލަހައްޓަންވ ނެ ކަމަށްވެސް އެ މައްދ ގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ އި  ނަމަވެސް، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް
  ހަގަކުރަމެވެ.ރުކޮށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވ ކަން ފ ތައްޔ އެއްގޮތަށް 

ތައް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އުޞޫލުން ލިޔެ ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުްނ، މުދަލުގެ ރިކޯޑްހަރު
ހަރުމުދަލެއް އެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މިލްކިއްޔ ތުގައި ހުރި ހަރުމުދަލުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ ކޮބައިކަމ އި، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހުރިހ  

 އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަމައަށް ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތްކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް 

ދައުަލތުެގ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ގައި ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( 11.02ގެ  (R-20/2017))ހ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ަގވ އިދު 
ގޮތްގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބޭ މުދ  އަދި ކެޕިޓަލް  ކެޕިޓަލް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެންނ އި އެހީގެގޮތުގައި ލިބޭ ހަރުމުދ  އަދި އެނޫން

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިގެން ބަލަހައްޓަންވ ނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަިދ  ޚަރަދުގެގޮތުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ
ހުރިހ  މުދަލެއް ދައުލަތުެގ  ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިގެން ބަލަހައްަޓންވ ނެަކމަށް ފައިނޭންޝަލް ކޮްނޓްރޯލަރ އަންގ  އުލަތުގެ މުދަލުގެދަ

 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިގެން ބަލަހަްއޓަންވ ނެ ކަމުަގއިވެސް ދަންނަވަމެވެ.
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ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ހުރިހ   ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( 11.03ގެ  (R-20/2017))ށ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
 ނަންބަރު ޖެހުމަށް ދަންނަަވމެވެ. ދަލެއްގައިވެސް އިންވެންޓްރީ ކޯޑްހަރުމު

ން ދައުަލުތގެ ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެމަތި  11.04ގެ  (R-20/2017))ނ( ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ނޑައަޅ  އެއްފަހަރު، އެ އޮފީހެއްގެ މ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ   އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ހަރުމުދ  ހަމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެގެން ައހަރަކު ކަ

، ޒަފަކ އިތަކެްއޗ އި ޙަވ ލުވެހުރި މުވައް ، ބެލުމަށ އި އަދި މި މ އްދ ގެ )ޅ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ކޮށްއުޞޫލެއްގެ މަތިން ޗެކު

ތް ޗެކުކުރި ބަޔަކު ހަރުމުދ  ޗެކުކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށ އި އަދި ޗެކުކުރިއިރު އުނިއިތުރެއްވ ނަމަ އެކަމ މެދު ނިންމި ގޮ
 ބަޔ ންކޮށް އެ އޮފީހެއްގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ނުވުން  ލް މެމްބަރުންގެ ސަލ މް ޗުއްޓީއ އި އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ފޯމު ހުށަހަޅ ފައި ކައުންސި  .13

ދުވަހު ނެރެފަިއވ   (2013ޑިސެމްބަރު  10) LS/CIR/2013/12-221ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭގޮަތށް ސަލ މުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަުހ ވަނަ މ އްދ ގެ )އ( ގައި ކައުންސިލަރަކު ސެޓްފިކެޓް  10ސަރކިއުލަރގެ 

އޮފީހަށް ނުކުންނަ ދުވަހު އެ ކައުންސިލަރަކު ސަލ މުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔ ންކޮށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވ ނެ ކަމ އި އަދި 
 ވެއެވެ.ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިއެލިޔުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގައި ޑޮކިއުމަންޓް ކުރަންވ 

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ސަލ މުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު އެނގޭނެފަދަ ލިޔުމެއް ، ނަމަވެސް
ގެ މަހެއް 2ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ  2. އަދި އޮޑިޓުގައި ސ މްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެއި ނުއިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފަ

މުސ ރައ އި އެލަވަންސް ދީފައިވ  ގޮތްބެލިއިރު، ސަލ މުގެ ޗުއްީޓ ނެގުމަށްފަހު ސަލ މުގެ ޗުއްޓީެގ ސަބަބު ލިޔުމުން ކައުންސިލަްށ 
ވަނަ  4ގެ ގޮތުގައި ނެގުނު އެއް މެންބަރަކަށް، މި ސަރކިއުލަރ ގެ ހަގަކުރަެމވެ. މީގެ އިތުރުން، ސ މްޕަލްހުށަހަޅ ފައިނުވ ކަން ފ 

 ވެސްން އެނގޭފަދަ ލިޔުމެއްނެތި ޗުއްޓީގައި ހުރިކަންބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގ ފައިވ ކަ މ އްދ ގައި
 ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

( ވަނަ ދުވަހު ނެރެފައިވ  ސަރކިއުލަރގެ 2017އޮގަސްޓު  16) A/02/221/2017ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އުޞޫލު ނަންބަރު 
 ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( އ އި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލަރަކު ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭގޮތަށް ސަލ މުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު އޮފީހަށް  13

އެލިޔުން ކައުންސިލުގަިއ ޮކށް ލިޔުމުން ހުށަހެުޅމަށ އި، ޔ ންނުކުންނަ ދުވަހު އެ ކައުންސިލަަރކު ސަލ މުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަ
މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްީޓ  ދ ގެ ދަށުން އަހަރީ ޗުއްޓީ ދޭވަނަ މ އް 4ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެ ސަރކިއުލަރގެ  ވެސްޑޮކިއުމަންޓު ކުރުމަށް
 ވެ.ދަންނަވަމެ ނޭފަދަ ލިޔުެމއް ތައްޔ ރުކޮށް ޙަވ ލުކުރުމަށްވެސްދީފައިވ ކަން އެނގޭ

 ޖަލްސ އަކުން ފ ސްކޮށްފައި ނުވުން  ބަޖެޓް ކައުންސިލުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މ ލިއްޔަތު  2016 .14

 ވަނަ މ އްދ ގައި  96)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/07ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
 ގ  އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެށް ބަލައިެގން ހިނގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީ އ ިއ ނަގ  ލޯނައ ިއ އެކި  ކައުންސިލަށް ލިބޭ އ މްދަނީ
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ވަނަ ދުވަހުގެ  15މަހުގެ   އެއްވެސް ސަބަބަކ ހުރެ ޖެނުއަރީވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފ ސްކުރަންވ ނެކަމަށ އި 15ގެ މަހު އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ
ިއތުިވ އަހަރަށް ފ ސްކުރި ބަޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށް ވުރެ އިތުރު ންސިލުން ފ ނަމަ، ކައުނިޔަލަށް ބަޖެޓް ފ ސްނުކުރެވިއްޖެ

ގ  ނުވ ގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔ ރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވ ކަމަށ އި އަދި ހިނ
އެނޫްނ މައްސަލައަކ އި ބެހޭ ގޮުތން މަޝްވަރ އެއް ނުކުރެވޭެނކަމަްށ  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފ ސްކުރެވެްނދެން ކައުންސިލްގައި

 ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން، ރައްޔިތުންގެ މ ލިއްޔަތުގައި ހުރި ފައިސ އިން ޚަރަދު ކުރ ެނ  ،ނަމަވެސް
އެކި ކަންތައްތަކަްށ  ،ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުމަކުން ފ ސްނުކޮށް ،ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔ ރުކޮށް 2016ކަންތައްތަކުގެ އަހަރީ ބަޖެޓެއް 

 ކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. ޚަރަދު

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސ އަކުން އެ އަހަރެއްގެ މ ލިއްޔަތު ބަޖެޓް ފ ސްނުކުރ ނަމަ، ރައްޔިތުންގެ ފައިސ  ބޭނުންކުރެވެނީ ރަށުގެ ދިގު 
 މުއްދަތުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނ އި އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. 

 ފ  ދިންގޮތް އިޞްލ ޙުކުރަން ލަ

ލޯކަލް ، މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އިދައުލަތުގެ ، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލިއްޔަތުގައި ހުންނަ ފައިސ ، ކައުންސިލްގެ ހިންގ  ގަވ އިދ އި
ލު" ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ "ކައުންސިލުތަކުގެ މ ލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ކައުންސިލް ތަކުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުޞޫ

އިސްވެ ބަޔ ންކުެރވުނު އަހަރީ ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނައި، ( އ ިއ އެއްގޮތަށް، 2017އޮގަސްޓް  29) A/03/221/2017ނަންބަރު 
 .  ން ޚަރަދު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެއަހަރީ ބަޖެޓު ގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތަށް ފ ސްކުރ 

 ނުވުން  އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅ ފައި  އ އި ޚަރަދުގެ ރިޕޯޓް  އ މްދަނީ ގެ އަހަރީ ވަނަ އަހަރު  2016 .15

 ،ގައި ވ ގޮތުން 105ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
ކައުންިސލްގެ ރައީސް ފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ިލބޭ އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ައޮތޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު ރަށު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި 

 ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގައި ލިބުނު އ މްދަނީ އ އި ހިނިގ  2016މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް  ،ނަމަވެސް
އެ ރިޕޯޓްތައް މިަލދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ައތޮޅު ަކއުންސިލަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަްނ  ،ތައް ތައްޔ ރުކޮށްރިޕޯޓްޚަރަދުތަކުގެ އަހަރީ 

 ފ ހަގަކުރަމެވެ.

)ދިވެހިރ އްޖޭގެ  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އ މްދަނީއ އި ޚަރަދުގެ ރިޕޯޓް ގަވ އިދުން ހުށަ ނ ޅ ނަމަ، 
މ އްދ އ އި ޙިލ ފުވުމުގެ އިތުރުން ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުަތކ   105ގެ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު(  އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ

 ވެ.ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ިނންުމމުގައި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފ ހަގަކުރަމެ
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ތް އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮ 

ގައި ވ ގޮަތްށ  105)ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤ ނޫނު( ެގ  2010/7ގ ނޫނު ނަްނބަރު 
 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ވަނަ އަހަރުގައި ލިބިފައިވ  އ މްދަނީ އ އި ޚަރަދުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2016

 ދަންނަވަމެވެ. 

ތައްޔ ރުކޮށް އަތޮޅު  ގެ މަސައްކަތުގެ ތ ވަލ އި ބަޖެޓް،އިތުވި އަހަރު ހިންގި ހަރަކ ތްތަކުގެ ރިޕޯޓ އި، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ފ  .16
 ކައުންސިލަށް ފޮނުވ ފައި ނުވުން 

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

ސިލަށް ކޮންމެ ޖުލައި އަދި، މިމ އްދ ގެ )ނ( ގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތ ވަލ އި ބަޖެޓު ތައްޔ ރުކޮށް އަތޮޅު ކައުން
 މަހެއްގެ ނިޔަލަށް ފޮނުވަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ތައް ޤ ނޫނުގަިއ ކުރެވުނު މ އްދ ތަކުގައިވ  ރިޕޯޓްއިސްވެ ބަޔ ން ،މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިންނަމަވެސް، 
ނޑައެޅިފައިވ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅު  ކައުންސިލަށް ފޮނުވ ަފއެއް ނުވެއެވެ. ނަތީޖ އެއްގެ ގޮުތން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަްނޖެހޭ ކަ

  މޮނިޓަރ ކުރަން ދަތިވ ެނކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. މަޢުލޫމ ތު ނުިލބުމުގެ ސަބަބުްނ، ރަށު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައި

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ(  108)ދިެވހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
ނޑައެޅިފައިވ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަެމވެ.)ނ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ރިޕޯޓްއަދި  ތައް ޤ ނޫނުގައި ކަ

ށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނ އި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވުން ރަ .17

ވަނަ މ އްދ ެގ )ބ(  108ގެ  )ދިެވހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( 2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރު 
)ތިނެއް( މަސްދުވަސް ކުރިން، ަޤއުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމ ޒުޮކށް  3ގައި ޢަމަލުކުރަމުންދ  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

ވ ނެކަމަށް ބަޔ ން ކޮށްފައިވެެއވެ. )ފަހެްއ( އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައްޔ ރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުަވން 5ކުރިއަށް އޮތް 
 5ވަނަ މ އްދ ގައި ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށ އި އިދ ރީ ދ އިރ ގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް ބިނ ކޮށް، މަދުވެގެްނ  92މި ޤ ނޫނުގެ އަދި 

ކައުންސިލ އި އަތޮޅު ކައުންސިލުން )ފަހެއް( އަހަރުގެ، ަރށ އި އިދ ރީ ދ އިރ ގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ަރއްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމ އެކު ރަށު 
  އެކުލަވ ލައި އ ންމުކުރަން ވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

އިސްެވ ނަމަވެސް، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ހެނބަދޫ ކަުއންސިލްގެ އިދ ރ އިން ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނ އި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން 
   ންނ އި ޙިއްޞ ކޮށްފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުަރމެވެ.ރުކޮށް ރައްޔިތުޤ ނޫނ އި އެއްގޮަތށް ތައްޔ  ބަޔ ންކުރެވުނު
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 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ެގ )ބ(  108)ދިެވހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރު 
ކައުންސިލްގެ  ،އަހަރު ދުވަހަށް އަމ ޒުކޮށް 5ކުރިއަށް އޮތް  ،މީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމ ޒުކޮށްޤައު ،ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަީތން

 އިދ ރ ގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައްޔ ރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ނުވުން  ބައްދަލުވުން ބ އްވ ފައި އްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި އ ންމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ރަ  .18

ވަނަ މ އްދ  ގައިވ   110ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
ވުމެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް އ ންމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުގޮތުގެ މަތި

އަހަރުގެ  ފެބުރުވަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބ އްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިެވއެވެ. އަދި ފެބުރުވަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ އިތުވި
ހު ބ އްވ  ޢ ންމު ބައްދަލުވުމުަގއި ޖުލައި މަ ،އަހަރީ ރިޕޯޓ އި، މ ލީ ރިޕޯޓ އި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވ ނެ ކަމަށ އި

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ުހށަހަޅ  ޚިޔ ލު ހޯދަންވ ނެ ކަމަްށ 
ޓުގެ ަމޢުލޫމ ތު އ ންުމކޮްށ  ދުަވސް ކުރިން އެ ރިޕޯޓްތަކ އި ޕްލޭނ އި ބަޖެ 7އަދި ރައްޔިތުންނ އި ބައްދަލުވުމުގެ  ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ހ މަކުރުމަށ އި، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭަނށް ޢަމަލީ ސިފަ އަްނނަމުންދ  ގޮތުގެ މަޢުލޫމ ުތ މަދުވެގެން ެދ މަހުން އެއް މަުހ ކައުންސިުލްނ 
 އ ންމުކޮށް ހ މަކުރުމަށްވެސް އެ ޤ ނޫނުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ބައްދަލުވުްނ ރު ެފބުރުަވރީ އަދި ޖުލައި މަހުގެ ަވނަ އަހަ 2016ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ިއން  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުުބރީ ހެނބަ ނަމަވެސް،
ޙިއްސ  ކުރަންޖެހޭ  ކައުންސިލްގެ ފަރ ތުން ރައްޔިތުންނ އިޤ ނޫނުގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން ބ އްވ ފައި ނުވ ތީ، އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު 

ދިފައިނުވ ކަން ޙިއްސ  ނުކުރެވި ހުރި ކަމަށ އި އަިދ އެކިއެކި ކަންކަމ  ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔ ލު ހޯ ތައްމުހިންމު މަޢުލޫމ ތު 
 ފ ހަގަކުރަމެވެ.

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަުޢލޫމ ުތ އ ންމުކޮށްފައި ނުވުމަކީ ަރށުެގ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކ  ގުޭޅ ގޮތުން ރައްޔިތުންނ އި ަމޝްަވރ  
 ެޖހޭ ކަންތައްަތއް ނިންމުނުގައި ހުރަސްތަކ އި ކުރިމަތިވެދ ނެ ކަމެކެވެ.ކޮށްގެން ނިންމަން

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ  ގައިވ   110)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުން އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ   މ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ ންމުކޮށްން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫގޮތުގެ މަތި

މަހުން އެއްމަހު ކައުންސިލްެގ  ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދ  ގޮތުގެ މަޢުލޫމ ތު މަދުވެގެން ދެމުއްދަތުގައި ބޭއްވުމަށ އި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް 
 ންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އިދ ރ އިން އ ންމުކުރަމުން ގެ

 ކޮންމެ ހަފްތ އަކު އެއްފަހަރު ބ އްވަންޖެހޭ ކައުންސިލްގެ ޢ ންމު ބައްދަލުވުންތައް ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތަށް ބ އްވ ފައި ނުވުން  .19

ވަނަ މ އްދ ގަިއ  115)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
 ކޮންމެ ހަފްތ އަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފަިއ ވެއެވެ. 
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ބައްދަލުވުމުގެ ތެެރއިން  52ވަނަ އަހަރު ބ ްއވަންޖެހޭ  2016ުނބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މިލަދުންމަޑުލު ދެކު ،ނަމަވެސް
 ބައްދަލުވުންަކްނ ފ ހަގަކުރަމެވެ. 8ބ އްވ ފައިވަނީ 

ށްފައިވ ގޮތަްށ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގައި ބަޔ ންކޮ 2010/07ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަްނ  އަހަރު ތެރޭގައި ބ އްވ ފައިވ  ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔ  ހުށަހަޅަމުން ނުގެންދ ނަމަ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން

 ދަތިވ ނެއެވެ. އަދި ނިންމުނު ކަންތައްތައް ެދެނގަންނަން

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައިވ   115ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ ) 2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ކޮންމެ ަހފްތ އަުކ އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢ ންުމ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށ އި ޮކްނމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔ  ދެން  ،ގޮތުގެ މަތީން

 ޔައުމިއްޔ ތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ،ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ ސްކޮށް

ފައި ނުވުން އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ   ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އ މްދަނީގެ މަޢުލޫމަތު ކައުންސިލްގެ .20

ވަނަ މ އްދ ގައިވ   124)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އ މްަދނީ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިްނތިޚ ބުވުމ ެއކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސ  އ އި ވިޔަފ 

ވ ނެކަަމށް ލިޔުމަކުން ކަުއންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަން )މ ލީ ބަޔ ން( އ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ޮގތްތަކ އި ވިަޔފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަުޢލޫމ ތު
 ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު އެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންވަނަ އަހަރު  2016، ނަމަވެސް
 ވެ.ރަމެށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހު

ބެހޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ފައިސ  އ އި ވިޔަފ ރިގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އ މްދަނީ އ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ 
)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ  2010/7އިދ ރ އަށް ހުށައަޅ ފައި ނުުވމުގެ ސަބަބުން ޤ ނޫނު ނަންބަުރ  ގެލިޔުމަކުން ކައުންސިލް މަޢުލޫމ ތު 

ތައް ަވނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައިވ  މެންބަުރންގެ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރ  ޙ ލަތް 126ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ 
 ވެ.ވ ނެއެދެނެގަތުމަށް ދަތި

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 ނަންބަރު 
ގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އ އި ވިޔަފ ރީ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިަލށް ހޮޭވ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިްނތިޙ ބު ވުމ އިއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފަިއސ 

ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުން ތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމަށް  އ މްދަނީ އ އި އ މްދަނީ
 ދަންނަވަމެވެ.

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


.4.-..aaa.a.
-t- .t e...r- ,- t>'r.J ,-.J ', atat

-i (2016 ).i:-. t9) 13-D21C1N2016114 i,i-i-7 -,)Jti-

-tr., 
ur!"t rv- ,r r.P Jrz ,r2.P r/, .Prrt rPrJ /,J

r.t e a,-

ii. -rtt ii 2ot6 .21

P.'-r) ),, .,.2F'22

2E-,P/e'-,P2 -

a,.e.,--ya y7- r-?2al r -.*- y- lJ ./.2t y2c -- ztc/ r2P24v J7O

2t2a) t.r-a ..2., v2e

,t?r tP-t 2a
. o ?a

-4.,rJa 4 ,-'.rr'a r2,-rav 2-J*, ,-.*v, ,22.2-Jr2 Pt 2.'/-ec-

.t2r.yt.2 2y!e2 r-t2rr-rr 2,4 3,-:J

. ? ..-rv- -2r.- trlr.-t lUlO.rz.zz.t .t2r,r/, ,-yr.,- r)2.yrrt.? 4.?-P/ zt t.,-t)-a

40. o.,4t?t r 
-.Pt 

1, ec-

,t-, J, ,rt1r.+r.

-2,.i :;ii .i (2016 ).i:-.. t9) 13-D2tCtN20t6n4 ;.'.' j1i;e P."-) )a /2-?2

r PaJ tal -vrt

.2 2t/.r-J -2). y2C .r.y/2a .-2rt 2e7r4 v2o- r!.r-J r. -.-a aarla)

1440 -2j' 28

2018 .l.i;i 06

f""_ry
,,r,-e./aez,

3O t 1t\ ijr'

.rt,t, tr2 1r2 J2') ,2' ,tzrr. at .*Jz trl?c ,a.,

\\. *.audit.eo\'-nr! ] info iaudit.qo\.mv ;-:- 332 3939 )t



 




