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ުވަނަުއަހަރުގ2016ުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުޅޮހީު
ުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ު، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމަޖިލީހަށ އި، ުޅޮހީުުދެކުނުބުރީުުމިލަދުންމަޑުލުުރައްޔިތުންގެ
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ުުތަޢ ރަފުުު

މިަލދުންމަޑުލުުދެކުނުބުީރުޅޮީހު)އޮޑިްޓުޤ ނޫުނ(ގެުދަށުްނުއޮޑިޓްުކުރެވުނ4/2007ުު މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫުނުަނންބަރު
ބަޖެޓު ުރިފ ސްކުއެުކައުންސިލުންުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުވަނަުއަހަރުގ2016ުުުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެ

ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަްށުއިދ ރ ގެުއެުު،އެއްގޮތަށް ނޑައެޅިފައިވު  ގޮތަްށ،ުބަެޖޓުގައިުކަ މަޤުޞަުދތައްުޙ ޞިލްވު 
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯު ުފައިސ އ ުުވިޔަފ ރިތަކ އިުދަށުގައިވ ުބެލުމުގެުއ އިުއެުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުބެލުމ އި،ކަ

ު ުހިންގުޅުންހުރި ުަކންކަްނ ުުގައިއެހެނިހެން ުނަްނބަރުބެެލހެއްޓުމުގައި ުޤ ޫނނު(2006/3ުުޤ ޫނނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ދައުަލތުގެ
ުގަދައުލަތު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުުއިވ އިދ ގެ ުނަްނބަރު ުއުޞޫލުނ7/2010ުުްޤ ނޫނު ުލ މަރަކުޒަކީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ
މިންވަރުއަށްުުޤ ޫނނު(ުގެހިންގުމު ިއޞްލ ޙުުކުރަންުޖެހޭކަމަްށުކޮށް،ުއެކަންކަމަށްުރައުޔެއްދީ،ުުބަލައިުއޮޑިޓްުޢަމަލުުކރެވިފައިވު 

)ދައުލަތުެގ2006/3ުުުއެުކަންކަންުޤ ޫނނުުނަްނބަރުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު
ކައުންސިލްގެުމިލަުދންމަޑުލުުދެުކނުބުރީުޅޮހީުމ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްުވ ގޮތުގެުމަތިންު ަވނ36ުުަމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގެު

ވަނަުމ އްދ ގައ213ުުިއަސ ސީގެުުދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުު،ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީުުއިދ ރ ގެ
ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުަކންކަން ުއެ ުަމތިން ުވ ގޮތުގެ ުހުަށހެުބުނެފައި ުމަޖިލީހަށް ުރައްޔިތުންގެ ުރިޕޯޓުުޅުމެވެ. ުމި އަދި

ރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށ އިުލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީއަށްުހުށަހަޅައި
ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުު ުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓް

ގުޅޭުޏޯޓުތައްުތައްޔ ރުކޮށް،2016ުުުޑިސެމްބަރ31ުުއުންސިލްގެުކަ އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުއެުބަޔ ންތަކު 
ވަަނުމ އްދ ގ35ުުެ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ3/2006ުުެުށްުހުަށެހޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުަނންބަރުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަ

ު ުނަމަވެސް، ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ުޒިންމ ދ ރު ުިއދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުދަުށން ު)ހ(ގެ ުއިދ ރ ގެ މ ީލުކައުންސިލްގެ
ުބަޔ ނު ުމ ލީ ުކުރެވޭ ުގޮތުން ުކުރުމުގެ ުއޮޑިޓް ުބަޔ ންތައް ުނުވުމުްނ،ުމ ލީ ުހުށަހަޅ ފައި ުކުރެވޭގޮތްުބަޔ ންތައް ުވަނީ ުއޮޑިޓް ގެ

ު.ުމި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ، ނުވެފައެވެ.ުއެހެންކަމުން

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


 

 

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣ ޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެު
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

 2 ުގ13ުެސަފުހު ު  

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުޅޮހީ ުދެކުނުބުރީ ުއިދ ރ ގެމިލަދުންމަޑުލު އިސްވެރިންނު ުކައުންސިލްގެ
މިުފުރުޞަތުގައިުމުވައްޒަފުންނަށްުހުރިހ ު އެުއިދ ރ ގެުމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި

ުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު

ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުު

ު ުަނންބަރު 7/2010ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ގެ ުހިންގުުމހެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރަކުޒަކީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ަވަނ88ުު)ިދވެހިރ އްޖޭގެ
ުބެލެހެއްޓުމުމުެގު ުފައިސ  ުމުދަލ ިއ ުދައުލަތުގެ ުބަލަހައްޓަންވ ނީ ުމުދ  ުއ އި ުފައިސ  ުލިބޭ ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލް މ އްދ ގައި

ު(ުގ2009ުެގަވ އިދުު)ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން،ޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތިންުކަމަށް
ުު،ގޮތަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވު ުގައ10ުުިުބ ބު ުަނންބަރު 3/2006ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަުތގެު)ދައުލަތުގެ ުއ އި

ުއިދ ރ ގައިުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެ ުއިދ ރ އަށްުުއެުު،ކުރުމ އިުކަންތައްތައްުުއެންމެހައިުކުރަންޖެހޭުހިންގުމަށްުކައުންސިލުގެ
ުރައްކ ތެރިކޮށްުތަކެތިުމުދަލ އިުފައިސ އ އިުއިދ ރ ގެުުކރުމ އިުމަސައްކަތްުހޯދުމުގެުއ މްދަނީުައންދ ޒ ކޮށްފައިވ ުލިބޭނެކަމަށް
ުއެުއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީުޚަރަދުތައްު،ބެލެހެއްޓުމ އިުހިންގައިުއެުއިދ ރ ުއިސްރ ފުނުވ ނޭހެންު،ޚަރަދުކުޑަކޮށްުބެލެހެއްޓުމ އި
ނޑައެޅިފައިވ ުބަެޖޓުގައިު،ބަޖެޓ ެއއްގޮތަށްުފ ސްކުރިުކައުންސިލުން ނޑައެޅުނުުބަޖެޓުގައިުުޚަރަދުކުރުަމށްު،ކަންތައްތަކަށްުކަ ުކަ

ުއެުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެު،ކުރުމ އިޔަޤީންުހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯ ުހަޤީޤަތ އި ުފުރިހަމަކަމ އެކުުހިސ ބުތައް ުޞައްޙަކަމ އި އްގޮތަށް
ުޤ ނޫުނު، ޓައިބަލަހައް ުހުށަހެޅުމަކީ ުއޮފީހަށް ުމި ުއޮޑިޓްކުރުމަށް ުއެކުލަވ ލައި ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަހަރީ ުއެއްގޮތަށް ުހިސ ބުތަކ  އެ
ކައުންސިލްގެުުޅޮހީނުބުރީުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުވަނަުމ އްދ ގެުދަށުނ46ުުްގެުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(3/2006ުނަންބަުރ

ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އި ުދ ރ އަށްުކަ

ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުުޅޮހީުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރ2016ުުީއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުަބޖެޓ ުއެއްގޮތަށް،ުއިދ ރ ގެުމަުޤޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ު

ނޑައެޅި ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުތެޭރގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުުރމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަްނތައްތަކަށް، ުިއތުރަށްފައިވ  ، ބެލުމުގެ

ުހިންގ ފައިވަނީު ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ުފައިސ އ  ުވިޔަފ ރިތަކ އި ުދަށުގައިވ  ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއިދ ރ އ އި ކައުންސިލްގެ
ުަނންބަރު ުނަްނބަރު)3/2006ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫުނ ުަގވ އިދ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ަދއުލަތުގެ

ުހިންގުމ7/2010ުު ުއުސޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުޤ ނޫނު(ުޤ ނޫނު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމިންވަރ މެދުުގެ ުއަމަލުކުރެވިފައިވ  އަށް
ުދިނުމ އި ުފ ހަގަކު، ރައުޔެއް ުަކންކަްނުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ުއެ ުދިނުމ އެކު، ުލަފ  ުއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ުކަްނތައްތައް ރެވުުނ

ުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަަމށްުގެނައުމެވެ.ު

ުކައުންސިލްގެ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުޤ ނޫުނތަކ އިުުއިދ ރ ގެުމި ުބަޔ ންކުރެވުނު ުކުރިން ުހިންގުމުގައި މ ލީކަންކަން
މިންވަރު ހެކިުގަވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުއަމަލުކުރެވިފައިވު  ހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުުތައްބެލުމަށްުބޭނުންވު 

ޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަުތު ތަކ ގަވ އިދުު،އިކ ތަޤ ނޫނުުއެފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުގެުތެރޭގައިު
ުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.
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އ އިުުޅޮހީމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުވަނަުއަހަރ2016ުުުު،މިގޮތުން ވިޔަފ ރިތަކ އިުކައުންސިލްގެުއިދ ރު   އެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވު 

އ އިު(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު)2006/3ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު އެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގުމުގައިފައިސ އ އިުގުޅުންހުރިު
ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ުުނަްނބަރުުޤ ނޫނުު،ދައުލަތުގެ

އިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުއަމަލުކުރެވިފައިވ ުުގެކައުންސިލްުއ އިު(ޤ ނޫނުުހިންގުމުގެ
ދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުބޭުނންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުޯހދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުމިންވަރ މެދުު
ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުޤ ނޫނ އިު ުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

(1) ުު ުނަްނބަރު 2006/3ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫުނ(ުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުކޮންމ35ުުެ)ދައުލަތުގެ ުދައުލަތުގެ ު)ހ(ުަގއި ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ  ނޑައަޅު  ތިްނުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެު،އޮފީހެއްގައިުމިުޤ ނޫނުގެުދަށުންުކަ އްުނިމޭތު 

މ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެން އަހަރީުރިޕޯޓެއްުއޮޑިޓަރުު،އެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކުރު 
ުއިދ ރ ގެުއިދ ރ އިންުއެުރީުޅޮހީުކައުންސިލުގެމިލަދުންަމޑުލުުދެކުނުބުު،ޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވިއަސް

2016ުު ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ު ،ހިސ ބުތަކ އިވަނަ ުކަންތައްތަކުގެ ުހިންގި ުއިދ ރ އިން ުރިޕޯޓެއްުުރިޕޯޓްއެ ުއަހަރީ ހިމަނައިގެން
ުމުއްދަތުގައި،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންު ،ތައްޔ ރުކޮށް  ؛މިުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

(2) ު(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުފައިސ 1.01ުު(ުގެ ުލިބޭ ުތަްނތަނަށް ުދައުލަތުގެ ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުއެކައުންޓަްށު ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުއެފައިސ އެއް ުލިބޭދުވަހު ުފައިސ އެއް ުއެ ުލިބިއްޖެނަމަ، ުއޮއްވ  ުވަގުތު ޖަމ ކުރެވޭހ 

ުވިއަސް ުބަޔ ންކޮށްަފއި ުދެކުނުބުު،ޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް ުއިދ ރ އަށްމިލަދުންމަޑުލު ުކައުންސިލްގެ ުޅޮހީ ުގޮތުގައިުުރީ އ މްދަނީގެ
ބޭން ފައިސު  އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިުނުވުން؛ުއެގޮތުްނ،ުޖަމ ކުރުމުގައިުުކްުއެކައުންޓަށްބަލައިގަނެފައިވު  2016ުއެުއުޞޫލު 

)އަށްޑިހ80,190ުުަޖުމުލަުުފައސ ުތެރެއިންުގަނެފައިވ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިުއެުވަނަުއަހަރުު
ުޖަމ  ުއެކައުންޓަްށ ުބޭންކް ުރުފިޔ  ުނުވަދިހަ( ުސަތޭކަ ުއެއް ުގިނަދުވަސްތަކެއްުކުރުމަށްހ ސް ުވަރަށްވުރެ ުއެކަށީގެންވ 

ުުހޭދަކޮށްފައިވުން؛

މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްު (3) ުެއންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުދެއްކުމަށްޓަކަިއުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުދައުލަތުގެުަތންތަނަށްުލިބޭުފައިސު 
މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުްނޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށްުދައުލަުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު

(2009ު ުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރ2.01ުު( ުމ ްއދ ގައި ުއިދ ރ ތަކަްށުު،ވަނަ ުކައުްނސިލްތަކުގެ ުަދށުން ުޤ ނޫނުތަކެއްގެ ވަކި
ުޓްރެޜަރީގެު ުއެންޑް ުފިޭނންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުފައިސ ،ުޕަްބލިކް ބަލައިގަންނަ

ު 21ުު)10/2011ުނަންބަރު 2011ުޖުަލއި ުނަންބަރު ުަސރކިއުލަރުއ އި ނޮވެްނބަރ08ުުު)08/2012ު(ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ
ުވިއަސ2012ް ުބަޔ ންކޮށްފައި ުގައި ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުފަރ ތުންު،( ުމުއައްސަސ ތަކުގެ ުއެކިއެކި ުދައުލަތުގެ

ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްު )ތޭވީްސ23,228ުުުޖމްލަުބަލަިއގަނެފައިވ ުފައިސ ގެުތެރެއިންުުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުީރުޅޮހީ
ުން؛ހުރުުބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުޕ2016ުަވީސް(ުރުފިޔ ުހ ސްުދުއިސައްތަުއަށ 
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ވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުކޮންމެުމަހެއ1.12ުުްުވަނަުމ އްދ އ އި 6.25 (ުގ2009ެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ު (4)
ުއެއްފަހަރުު ުމަހަކު ުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ުއެއްޗެއްކަން ުރަނގަޅު ުއަކީ ުބ ކީ ުއެކައުންޓް ުއ އި ުބ ކީ ުދައްކ  ުފޮތުން ނިމުމުން

ުދެކުނު ުމިލަުދންމަޑުލު ުވިއަސް، ުބަޔ ންކޮށްފައި ުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެކަމަށް ުސްޓޭޓްމަްނޓެއް ުޅޮހީުރިކޮންސިލިއޭޝަން ބުރީ
ުމިު ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓް ުއެކައުންޓުތަކުގެ ުހުޅުވ ފައިވ ުބޭންކް ުނަމުގައި ުއެުއިދ ރ ގެ ުއިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ

 ގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރަމުންުގެންގޮސްފައިުނުވުން؛

މުދަލުގެ (5) ުދަފްތަރެއްު)އެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުދައުލަތުގެުތަންތަނަށްުގަންނަުުނވަތަުހަދިޔ ގެުގޮތުގައިުލިބޭުހުރިހު 
(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތު ުދައުލަތުގެ ުަބލަހައްޓަންވ ނެކަަމށް ުހިމަނައިގެްނ(ުލިޔެ 7.01ުު(ުެގ2009ުމަޢުލޫމ ތު ގައިުމ އްދ ވަނަ

ހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައި،ުމުދަލަށްުދީފައިވ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުޅޮހީުުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީ، ވިއަސްުޔ ންކޮށްފައިބަ
މުދަލަށްުފަހުންުއައިސްފައިވު ުގ އިުއަުލ އިުމުދ ުހުރިތަނ އިުމުދ ުލިބުނުުތ ރީޚ އިޞީމުދަލުގެުފުރިހަމަުތަފްުކޯޑުުނަންބަރ އި

 ނެތުްނ؛ބަދަލުތައްުއެނގެންު

އިމުކޮށްފައިވ ުޓްރަސްޓްުޤ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުު"ޅޮހީުޑިވެލޮޕްމެންޓް"ުގެުނަމުގައިުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުޅޮހީ (6)
ުކޮމިޓީން ުހިންގ  ުފަންޑުގެ ުފަރ ތަކީ ުއުފުލ  ުޒިންމ  ުހިންގުމުގެ ު ފަންޑު ުޖަދުވަލް ުގެ ުސްޓޭޓްމަންޓް" ު"ޓްރަސްޓް 4ުކަމަށް

ގައިުބަޔ ންކޮްށފައިުވިއަސުް، ކޮމިޓީނ2016ުުް)ހަތަރެއްު( ހުއްދަުހޯދުމަކ އިުނުލަިއުވަނަުއަހަރުގައިުޓްރަސްޓްުފަންޑުގެުހިންގު 
 ުން؛)އެގ ރަުހ ސްުނުވަުސަތޭކަ(ުރުފިޔ ުޚަރަދުކޮށްފައިވ11,900ުުޖުމުލަު

ވަނ105ުުަ)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަންބަރުު (7)
ުއަތޮޅުުު،މ އްދ ގައި ުރައީސް ުކައުންސިލްގެ ުރިޕޯޓު ުއަހަރީ ުޚަރަދުތަކުގެ ުއ އި ުއ މްދަނީ ުލިބޭ ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ރަށު

2016ުކައުންސިލަށްުފޮނުވަންޖެހޭނެުކަަމށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވިއަސް،ުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުޅޮހީުކައުންސިލުގެުއިދ ރ އިންު
އެއްގޮތަށްުުރިޕޯޓްުއަހަރީުރަދުގެއ މްދަނީުއ އިުޚަުލިުބނުވަނަުއަހަރުު އަތޮޅުުކައުންސިލަްށުމިލަުދންމަޑުލުުދެކުުނބުރީުމިުގަވ އިދު 
 ން؛ނުވުުފޮނުވ ފައި

ވަނ110ުުަ)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަންބަރުު (8)
ގައިުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުޫލމ ތުުދި ބައްަދލުވުމެއްުކޮންމެުއަހަރެއްެގުމ އްދު  ނުމަްށޓަކައިުރައްޔިތުނަށްުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 

ުމަހުު ުޖުލައި ުއަދި ުކައުންސިލުންުފެބުރުވަރީ ުފެބުރުުަރށު ުައދި ުބަޔ ންކޮްށފައިވެއެވެ. ުބ އްވ ުއަބ އްވަންޖެހޭެނުކަމަށް ުމަހު ރީ
ު ުއަހަރުެގުއަހަރީ ުފ އިތުވި ުކަމަށ އިބައްދަލުވުމުގައި ުހުށަހަޅަންވ ނެ ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓް ުރިޕޯޓ އި،ުއޮޑިޓް ު،ރިޕޯޓ އި،ުމ ލީ

ުބަޖެްޓު ުތ ވަލ އި ުމަސައްކަތު ުއަހަރުގެ ުކުރިއަށްއޮތް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުބަްއދަލުވުމުގައި ުޢ ންމު ުބ އްވ  ުމަހު ޖުލައި
ުބަޔ ންޮކށްފައިު ުކަމަށް ުހޯދަންވ ނެ ުޚިޔ ލު ުހުށަހަޅ  ުކައުންސިލްގެުުރައްޔިތުންނަށް ުޅޮހީ ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ވިއަސް،

ގޮތުގެުމަތީންުބ އްވ ފައިުނުވުން؛ގެުރީުއަދިުޖުލައިުމަހުއަވަނަުއަހަރުުފެބުރ2016ުުއިދ ރ އިންުު ބައްދަލުވުންުޤ ނޫނުގައިވު 

ވަނ108ުުަގެުޤ ނޫނު(ުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމ2010/7ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު (9)
މަސްުދުވަހުުހިންގ6ުުިވަނަުދުވަހުގެުކުރިން،ުއެއަހަރެއްގެުފުރަތަމ10ުުަ)ހ(ުގައިުކޮންމެުއަހަރަކުުޖުލައިުމަހުު މ އްދ ގެ

އިުއެުމައްދ ގެު)ށ(ުގަވ ކަމ އި،ުުހަރަކ ތްތަކުގެުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކޮށްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވަންުވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައި
ު ުޖަނަވަރީ ުއަހަރެއްގެ ުކޮންމެ ުރިޕޯޓެއް ުހަރަކ ތްތަކުގެ ުހިންގި ުއަހަރު ުކަަމްށ10ުުފ އިތުވި ުފޮނުވަންވ ނެ ުކުރިން ގެ
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ުއަތޮޅުުު،ކަމ އިވ ބަޔ ންކޮށްފައި ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޖެޓު ުތ ވަލ އި ުމަސައްކަތުގެ ުއަހަރުގެ ުއޮތް ުކުރިއަށް ުގައި ު)ނ( މިމ އްދ ގެ
ުމަ ުޖުލައި ުކޮންމެ ުވިއަސްކައުންސިލަށް ުބަޔ ންކޮށްފައި ުކަަމށް ުފޮނުވަންވ ނެ ުޅޮީހު، ހެއްގެުނިޔަލަށް ުދެކުނުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު

ނޑައެޅިފައިވ ުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިު ކައުންސިލުގެުއިދ ރ އިންުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުމ އްދ ތަކުގައިވ ުރިޕޯޓުތައްުޤ ނޫނުގައިުކަ
 އަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައެއްުނުވުން؛

ުޤ ނޫު (10) ުަނންބަރު ުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުުެނު ުހިންގުުމގެ ުއުޞޫލުން ުދ އިރ ތަްއުލ މަރުކަޒީ ުއިދ ރީ 115ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ު،ވަނަުމ އްދ ގައިުކޮންމެުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުކައުންސިލްގެުޢ ންމުުބައްދަލުވުމެއްުބ އްވަންޖެޭހނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވިއަސް

2016ުު ުއަހަރު ުވަނަ ުބ އްވަންޖެހޭ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުޅޮހީ ުދެކުނުބުރީ ުތެރެއިނ52ުުްމިލަދުންމަޑުލު ބައްދަލުވުމުގެ
ުބައްަދލުވުންުކަމުގައިވުން؛ 15ބ އްވ ފައިވ ކަމަށްުޔައުމިއްޔ ތަކުންުފެންނަންއޮތީުއެންމެު

ުަނންބަރުުު (11) ުދ އިރ ތަްއ2010/7ުުޤ ނޫނު ުއިދ ރީ ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނު(ުގެ ުހިންގުުމގެ ުއުޞޫލުން 124ުލ މަރުކަޒީ
އ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތުު ވަނަުމ އްދ ގައިުކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެންބަރަކުުއިންތިޚ ބުުވމ އެކުުއެުމެންބަރެއްގެުފައިސު 

ުމަޢުލޫމ ތު ުގުޅުންތަކ ބެހޭ ުވިޔަފ ރީގެ ުގޮތްތަކ އި ުލިބޭ ުއ މްދަނީ ުއ އި ުއ މްދަނީ ުބަުއަދި ުކައުންސިލްުުޔ ްނ()މ ލީ ލިޔުމަކުން
ުވިއަސް، ުބަޔ ންކޮށްފައި ުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށް ުނިމިދިޔަުުއިދ ރ އަށް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުޅޮހީ ުދެކުނުބުރީ މިލަދުްނމަޑުލު

ތްތަކ އިުދައުރުގެުއެއްވެސްުމެމްބަރަކުުއެުމެމްބަރެއްގެުފައިސ އ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮ
ުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ އިބެހޭުމަޢުޫލމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުން؛

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

(ުއަްށ6ު(ުއިންު)1އަސ ސްގެުނަްނބަރުު)ޤ ނޫނ އިުގަވ އިަދށްުޢަމަުލކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭޮގތްުބިނ ކުރެވުުނު)ހ(ު
ުކަންތައްތަ ުު،ުިފޔަވައިއްބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ނޑުގޮތެއްގައި، ުުޅޮހީމައިގަ ުއިދ ރ ގެ 31ުކައުންސިލްގެ

ު ުބަލަހަްއޓ ފައިވަނ2016ުީޑިސެމްބަރު ުހިންގައި ުކަންކަން ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ުު،އަށް ުނަްނބަރު 2006/3ުޤ ނޫނު
ުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނ(ުއ އި،

 
(11ު(ުއިންު)7ނަންބަރުު)ުޤ ޫނނ އިުގަވ އިދަށްުަޢމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގެއަދިު)ށ(ު

ު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުނަްނބަުރުއަށް ުޤ ނޫނު ުޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ުކައުންސިލުން ުއެ ނޑުގޮތެއްގައި ުމައިގަ ުފިޔަވައި، ކަންތައްަތއް
ުއ2010/7ުު ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމިއޮފީުހްނުޞޫ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުކަމަށް ުއެއްގޮތަށް ުޤ ނޫނު(ުއ ިއ ުހިންގުމުގެ ުލން
ުދެކެމެވެ.

ުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުއޮޑިޓްގައިު

ުނުވުންުހުށަހަޅ ފައިުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކޮށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީހަށްު .1

މަސްއޫުލުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުަދއުލަތުގެުކޮންމ35ުުެ)ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު(ުގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުަނންބަރުު
ނޑައަޅ ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ުއެު،އޮފީހެއްގައި އަހަރެއްުނިމޭތ ުތިންުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުުލީކޮންމެުމ ު،ޤ ނޫނުގެުދަށުންުކަ

ު ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުބަޔ ންކުރ  ުމ އްދ ގައި ުއެ ުހިމަނައިގެންހިންުއަކުންއިދ ރ އެ ުރިޕޯޓު ުކަންތައްތަކުގެ ުރިޕޯޓެއްުު،ގި ުއަހަރީ
ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ތައްޔ ރުކޮށް ުކަމަށް ުހުށަހަޅަންވ ނެ ުޖެނެރަލަށް ުއަތޮުޅުއޮޑިޓަރ ުަކއުންސިލްތަކުންނ އި ުރަށު އަދި
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ުކައުންސިލްތަކުން ުސިޓީ ުއެންޑްުުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުގޮތް ުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ުހިސ ބު މ ލީ
ނޑައަޅައިުު(2016އޮގަސްޓ29ުުް)D2/CIR/2016/9ު-13ރުުނަންބަުރކިއުލަރމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަުޓްރެޜަރީގެ ގައިވަނީުކަ

ުއ ންމުކޮށްފައެވެ.
ު

ބަޖެޓުންުޚަރަދުުކުރިުގޮތުގެުބަޔ ނ އި،ުވަނަުއަހަރުގެު 2016ޅޮހީުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގެުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރިުު،ނަމަވެސް
ުލިުބނ2016ުުު ުއިދ ރ ައށް ުއެ ުއަހަރު ުތައްޔ ރުކޮށްވަނަ ުބަޔ ން ުޚަރަދުގެ ުިހނގި ުުޤ ނޫނުު،އ މްދަނީއ އި 3/2006ުނަްނބަރު

ު ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ދައުލަތުގެ ުމަތިނ35ުްގެ ުގޮތުގެ ުގައިވ  ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުމުއްދަތުގަިއ،ު،ވަނަ ުބުނ  ުމ ްއދ ގައި ުއެ
ު.ފ ހަގަކުރަމެވެުނުވ ކަންުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހުށަހަޅ ފައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި

ު
ކައުންސިލްގެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުއަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުމުގެުސަބަބުން،ު

ުުއެވެ.ފައަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ނުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮތްުވަނީުނުވ2016ުެޑިސެމްބަރ31ުުުއިދ ރ ގެު

ދިންގޮތްުުއިޞްލ ޙުކުރަންު ުލަފު 

ު ުނަްނބަރު 2006/3ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުަބޔ ންކޮށްފައިވ 35ު)ަދއުލަތުގެ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ މަޢުލޫމ ުތުުވަނަ
ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްަޔތުގެ ުމ އްދ އ އ15.03ުިހިމަނ އިގެން،ުދައުަލތުގެ ުޓްރެޜަރީުވަނަ ުއެންޑް ުފިެނންސް ުއޮފް ުގެުމިނިސްޓްރީ

ގައ2016ުިއޮގަސްޓD2/CIR/2016/9ު(29ުުް-13ނަންބަރުުުސަރކިއުލަރުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ނޑ އިުު( އޮނިގަ ުކަނޑައަޅ ފައިވު 
ޖެނެރަލަށްުުއެއްގޮތަށްުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށް،ުކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތ ުތިންުމަސްުދުވަހުގެުތެޭރގައިުއޮޑިޓަރ

 ުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު

ުޖަމ ނުކޮށްު .2 ުގަވ އިދުން ުއެކައުންޓަށް ުއ މްދަނީ ުކައުންސިލްގެ ުފައިސ  ުބަލައިގެންފައިވ  ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ އ މްދަނީ
ުޚަރަދުކޮށްފައިވުންު

ޖަމ ކުރެވޭހ ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުދައުލަތުގެުތަންތ1.01ުަ(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ނަށްުލިބޭުފައިސު 
ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަްށު ުއެކައުންޓަށް ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުއެފައިސ އެއް ުލިބޭދުވަހު ުފައިސ އެއް ުެއ ުލިބިއްޖެނަމަ، ުއޮއްވ  ވަގުތު

ު.ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ

ވަނަުއަހަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއ މްދަނީގ2016ުުެމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުޅޮހީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުު،މަވެސްނަ
ުބަލައިގަނެ ުގޮތުގައި ުޖުމުލަ ުބެލުނު ުއޮޑިޓުގައި ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުނުވަދިހަ(80,190ުުފައިވ  ުސަތޭކަ ުއެއް ުހ ސް )އަށްޑިހަ

ޖަމ ނުކޮށްުގިނަދުވަސްތަކެއްުވަ ވަނ2016ުުައިދ ރ އަށްުުއެންދެންުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ަފއިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުއަދިުރުފިޔު 
ބަލައިގެންފައިވ ކަމަށްުތިޖޫރީުރިޕޯޓުނ72,042ުުްއަހަރުުބިމުުކުލީގެުގޮތުގައިުޖުމުލަު ރުފިޔު  )ހަތްދިހަުދެުހ ސްުސ ޅީސްުދޭއްު(

ު ުޖުމުލަ ުޖަމ ކޮށްފައިވަނީ ުނަމަވެސް، ުކަންު)ފަސ61,531ުްދެއްކި ުރުފިޔ  ުއެކެއް( ުތިރީސް ުފަސްސަތޭކަ ުހ ސް ުއެއް ދޮޅަސް
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ު ުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުޚަރަދުތައެހެންކަމުން، ުބައެއް ުކައުންސިލުގެުއްކައުންސިލުގެ ުބޭނުންކޮށްފައިވ ކަން ުމިފައިސ  ުކުރުމަށްޓަކ 
 ރިކޯޑުތަކުންުދައްކައެވެ.

ުތިޖޫރީގައިުބެހެއްޓުމަކީުލިބޭުފައިސ ުގަވައިދުންުޭބންކްުއެކައުންޓަށް ނަަހމަގޮތުގައިުބޭނުންުކުރުަމްށުުއެުފައިސ ުޖަމ ނުކޮށް
 މަގުފަހިވ ނޭުކަމެއްކަމަށ އިުރައްކ ތެރިކަމެއްުނޫންކަމުގައިުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުގަވ އިދުު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ހ(ުގައ5.15ުުިގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގެ ުކައުންސިލްގެުވަނަ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް
ޖަމ ކުެރވޭހޭުވަގުތުުއޮއްވައިުިލބިއްޖެނަަމ،ުއެުފައިސ އެއްުލިޭބުދުވަހުުެއުފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންޖެހޭު އިދ ރ އަށްުލިބޭުފައިސު 

އި،ުދުވ ލަކުުއެއްފަހަުރުއެކައުންޓަކަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.ުއަދިުކޮންމެުދުވަހަކުުފައިސ ުޖަމ ކުރުމަކީުދަތިކަމަކަށްވެފަ
ުބަހަްއޓ ނަމަ ުމިގޮަތްށު ،ޖަމ ނުކޮށް ުއަދި ުބެހެްއޓުމަށ އި ުގޮތެއްގައި ުރައްކ ތެރި ުއެކަށީގެްނވ  ުފައިސ  ުބެހެއްޭޓ ޖަމ ނުކޮށް

ުބެހެއްޓުމުގައިުމިުމ އްދ ގެު)ނ(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުއޮފީހުގެުފައިނޭްނސްުއެގްޒެކެޓިވްގެުހުއްދަުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
ު

ޕަބްލިކްުބޭންކްު .3 ފައިސު  ުކޮށްފައިުނުވުންުޖަމ ުއެކައުންޓަށްުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވު 

ުދެއްކުމަށްޓަކައިު ުްޓރެޜަރީއަށް ުއެންޑް ުފިޭނންސް ުއޮފް ުމިނިްސޓްރީ ުފައިސ  ުިލބޭ ުތަންތަަނށް ުދައުަލތުގެ ުގޮތުގައި އ މްދަނީގެ
އިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުްނޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށްުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިުދުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގަ

(2009ު ުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރ2.01ުު( ުމ އްދ ގައި ުބޭންްކުު،ވަނަ ުޕަބްލިކް ުއިދ ރ ތަކުން ުދައުލަތުގެ ުހުރި އަތޮޅުތަކުގައި
ުމިނިސް ުގޮތް ުކުރ ނެ ުޓްރ ންސްފ  ުފައިސ  ުއޮފްުއެކައުންޓަށް ުޓްރީ ުނަންބަރު ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް 31ު)2010/06ުފިނޭންސް

ު 2010ުމެއި ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދި ުސަރކިއުލަރގައި ުބެހޭ ުކައުންސިލްތަކުގެު(ުމ ލިއްޔަތ އި ުދަށުން ުޤ ނޫނުތަކެއްގެ ވަކި
ުއެންޑްު ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްީރ ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް ުއެކައުްނޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުފައިސ ، ުބަލައިގަްނނަ އިދ ރ ތަކަށް

ު ުނަންބަރު 21ުު)10/2011ުޓްރެޜަރީގެ 2011ުޖުލައި ުނަންބަރު ުސަރކިއުލަރުއ އި ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ )08/2012ު(08ު
ު(ުމ ލިއްޔަތ ިއބެހޭުސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.2012ނޮވެންބަރުު

ުއެއްގޮތަްށުު،ނަމަވެސް ުސަރކިއުލަރތ ކ އި ުބަޔ ންކުރެވުނު ުއިދ ރ އިންުއިސްވެ ުޅޮީހުކައުންސިލްގެ ުދެކުުނބުރީ މިލަދުންމަޑުލު
ސިލްގެުބޭންކްުއެކައުންޓުގަޔ އިުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ފައިވ ކަންުޕަބްލިކްުބޭްނކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްުކައުންުބަލައިގަންނަުފައިސ 

ުމިގޮތުން ުު،ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުއިދ ރ އިން ުތެރެއިނ2016ުްކައުންސިލްގެ ުފައިސ ގެ ުބަލައިގަނެފައިވ  ުއަހަރު ޖުމްލަުު،ވަނަ
ުރިކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ހުއެުމުއައްސަސ ތަކަށްުރައްދުނުކޮށްު)ތޭވީސްުހ ސްުދުއިސައްތަުއަށ ވީސް(ުރުފިޔ 23,228ުު

އެުމުއައްސަސ ތަކަށްުރައްދުނުކޮށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބޭންކްުއެކައުންޓ އިު ދައުލަތުގެުއެހެނިހެންުމުއައްސަސ ތަކުގެުފައިސު 
ު ުފައިސ  ުއެ ުނުލިބި، ުފަިއސ  ުލިބެންޖެހޭ ުުމއައްސަސ ތަކަށް ުއެ ުބަހައްޓ ނަމަ، ުކަންކަމަްށުތިޖޫރީގައި ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ

ުފޯރުކޮށްދިނުމަްށު ުގޮތެއްގައި ުއެކިށީގެންވ  ުޚިދުމަތް ުފޯރުޮކދޭންޖެހޭ ުރައްޔިތުންނަށް ުސަބަބުން ުއެކަމުގެ ުއަދި ޚަރަދުނުކުރެވި
 ދަތިވުންުއެކަށީގެންވެއެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރުު މ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރ2017ުޖުލައ21ުުި)10/2011ު)ހު( )ު
ު ުނަންބަރު 08ުު)08/2012ުއ އި ުުޤ ނޫނ2012ުނޮވެންބަރު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުސަރކިއުލަރގައި ތަކުެގު (ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ

ވަނ5.22ުުަގެުު(R-20/2017)ދައުލަުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ،ފައިވ ުފައިސ ދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުބަލައިގަނެ
ގޮތުގެުމަތިންުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުޮއތޯރިޓީގައިުއޮންނަު ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމުްނުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުމުއައްސަސ ތަކަށް ުދައުލަތުގެ ުއެުު)ށ( ުރައްދުކޮށް ުމުއައްސަސ ތަކަށް ުއެ ުއަވަހަށް ުވީއެންމެ ުފައިސ  ުލިބޭ ރައްދުކުރުމަށް
ުފަރ ތަކަށްުލިއުމުންުއެންގުމަށްުަދންނަވަމެވެ.

ު

 ރިކޮންސައިލްކޮށްފައިުނުވުންުުުބެންކްުއެކައުންޓްތަކުގެުބ ކީުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމ އިުމަހުންމަހަށްު .4

ގޮތުގެުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައ1.12ުުިުވަނަުމ އްދ އ އ6.25ުިު(ުގ2009ެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ބ ކީުއ އިއޮފީސްުތަކުގެުއެކައުންޓްތަކުންުއްުނިމުމުންުކޮންމެުމަހެުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންު،މަތިން އޮފީހުގެުހިސ ބުތަކުންުުދައްކު 
ސްޓޭޓްމަންޓެއްުތައްޔ ރުކުރަންުބ ކީުއަކީުރަނގަޅުުއެއްޗެއްކަންުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުމަހަކުުެއއްފަހަރުުރިކޮންސިލިއޭޝަންުދައްކު 

ުޖެހެއެވެ.ު

ބޭންކްުއެކައުންޓުތަކުެގުު،ނަމަވެސް މިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުޅޮހީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއެުއިދ ރ ގެުނަމުގައިުހުޅުވ ފައިވު 
ު ުބޭންކް ުނިމުމުން ުމަސް ުނުވ ކަމ ިއ، ުބަލަހައްޓ ފައި ުއެއްގޮތަށްުބ ކީ ުގަވ އިދ  ުމި ުސްޓޭޓްމަންްޓ ރިކޮންސިލިއޭޝަން

ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުުތައްޔ ރުކުރަމުންުގެންގޮސްފައިނުވ ކަން

ުނަހަމަގޮތުގައިު ުފައިސ  ުދައުލަތުެގ ުނޭނގި ުވ ނުވ  ުއަށް ުފައިސ  ުދިމ ނުވ ނަަމ، ުބ ކީ ުއެކައުންޓް ުއ އި ުބ ކީ ުދައްކ  ފޮތުން
 ބޭނުންކުރުމަށްުމަގުފަހިވެެގންދ ެނއެވެ.ު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ލިބޭުުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވ ގޮތުގެުމަތިނ13.09ުް(ުގR-20ުެ/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ުފައިސ ގެުއ މްދަނީުއެކައުންޓްތަކުގެުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމެންޓްުމަހުންމަހަށްުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުުފައިުނުވުންުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީުބަލަހައްޓ ދައުލަތުގެު .5

ދައުލަތުގެުތަންތަަނށްުގަންނަުނުވަތަުހަދިޔ ގެުގޮތުގަިއުުވަނަުމ އްދައިގައ7.01ުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުގަވ އިދުު)
ު ުިލޔެ ުހިމަނައިގެްނ( ުމަޢުލޫމ ތު ުބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ުމ އްދ ގައި ު)އެ ުދަްފތަރެއް ުމުދަލުގެ ުހުރިހ  ުބަލަހައްޓަންވ ނެކަަމށްލިބޭ

ު ުވިއަސް، ުދެކުނުބުރީބަޔ ންކޮށްފައި ުރެކޯޑުތައްުުޅޮހީުމިލަުދންމަޑުލު ުހަރުމުދަލުގެ ުހަރުމުދަލ އި ުއިދ ރ ގެ ކަުއންސިލްގެ
ިއުގޮުތން،ުބައެއްުމުދަލުގެުކޯޑުުަނންަބރ އިުސީރިއަލްުނަންބަރ މިވ ގޮތުގެމަތިންުބަލަހައްޓަުމންުނުެގންދ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ު
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ުތަފް ުތ ރީޚުޞީމުދަލުގެ ުލިބުނު ުމުދ ހުިރަތނ އި ުހިމަނ ފައިުުލ އި ުރަޖިސްޓަރީގައި ުހަރުމުދަލުގެ ުމަޢުލޫމ ތުތައް ުމުހިްނމު ފަދަ
އެހެންކަމުން، ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެު. މުދު  ހުރިކަންުކަށަވަރުުުހަމައަށްުރަޖިސްޓަރީގައިުހިމަނ ފައިވު 

ުުތްކަންވެސްުފ ހަގަކުރަމެވެ.ވެންުނެކުރެ
ު

ރެކޯޑްތައްުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގައިުަބޔ ންކޮށްފައިވ ުއުޞޫލުންުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލ އިުހަރުމުދަލުގެ
ުސަބަބުން، ުނުވުމުގެ ުބަލަހައްޓ ފައި ުއަގަކީުލިޔެ ުހަރުމުދަލުގެ ުހުރި ުމިލްކިއްޔ ތުގެ ުއިދ ރ ގެ އިކަމ އިުކޮބަުކައުންސިލްގެ

ުގޮތެއްު ުކަށަވަރުކުރެވޭނެ ުހުރިކަން ުހަމައަށް ުބެލުމުގެދަށުގައި ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުހަރުމުދަލެއް ުހުރިހ  ުހުރި ުއިދ ރ ގައި ކައުންސިލްގެ
ުުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ 11.04ުުއަދިުމ އްދ 11.03ުުުމ އްދ އ އިވަނ11.02ުުަު(ުގެ(R-20/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
އ އިުއެއްގޮތަށް،ުކައުންސިލްގެުިއދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީުތައްޔ ރުކޮށް،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިލްކިއްޔ ތުގައިުހިމެޭނު

ުރަޖިސްޓަރީ ުހަރުމުދަލުގެ ުތަކެިތ ުއެންމެހ  ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި ުހަރުމުދަލުގެ ުތެރެއިން ުބެލެހެއްޓުމަްށުތަކެތީގެ ުރެކޯޑުކޮށް ގައި
ތަކެތިުހަމައަށްުހުރިތޯުއެގަވ އިުދގެު ވަނަުމ އްދ ގ11.04ުުެދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުހުންނަންޖެހޭުހުރިހު 

ު)ބ(ުގައިވ ުގޮތުގެުމަތިންުމަދުެވގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުުޗެކްކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ކޮމިޓީންުހުއްދަުހޯދ ފައިުނުވުންުފަންޑުންުޚަރަުޓްރަސްޓްު .6 ުދުކުރުމުގައިުޓްރަސްޓްުފަންޑުުހިންގު 

ޓްރަސްޓްުފަންޑުުޤ "ޅޮހީުޑިވެލޮޕްމެންޓް"ުގެުނަމުގައިުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުޅޮހީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު އިމުކޮށްފައިވު 
ުކޮމިޓީން ުހިންގ  ުފަންޑުގެ ުފަރ ަތކީ ުއުފުލ  ުޒިންމ  ުޖަދުވަލްު ހިންގުމުގެ ު"ޓްރަސްޓްުސްޓޭޓްމަންޓް"ުގެ )ހަތަރެއް(4ުުކަމަށް

ުބަޔ ންކޮށްފަ ުނަމަވެސްގައި ، ޗެކުކުރިއިރުވަނަ އަހަރުގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް 2016ު، އިވެއެވެ.

)އެގ ރަުހ ސްުނުވަުސަތޭކަ(11,900ުުޚަރަދުކުރުމަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ހުއްދަ ހޯދުމަކާއި ނުލައި ޖުމުލަ 
ުުކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ރުފިޔ ުޚަރަދުކޮށްފައިވ 

ުއު ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުކުރުމަށް ުޚަރަދު ުފަންޑުން ުކުރަމުންގެންދ ނަމަުުޚިލ ފަށްލ ޞޫޓްރަސްޓް ުއެކައުންޓްު،ޚަރަދު ގެުޓްރަސްޓް
ުސްޓޭޓްމަންޓްގައިވ  ުކުރުމަށްުުޓްރަސްޓް ުޚަރަދު ުކަންަތއްތަކަށް ުއެހެނިެހން ުނޫން ުކަންތައް ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުކުރުމަށް ޚަރަދު

ުުމަގުފައިވެގެންުދިއުންުއެކަށީގެންެވއެވެ.
ުު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވ ުގޮތުންުޓްރަސްްޓުގައ5ުިގެުު)ހ(ުވަނަުމ އްދ ގ15ުެު)ަދއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު(ުގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުަނންބަރުު
ދޫކޮށްގެްނު ދައުލަތުގެުފައިސު  އެުޓްރަސްޓްުއެކައުންޓަކުނުް، ގޮތުގެުމަތިންުމެނުީވު، އެކައުންޓެއްގެުޓްރަސްޓްުސްޓޭޓްމަންޓްގައިވު 

 ނުވ ނެކަމުގައިުދަންނަވަމެވެ.

ު
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އ މްދަނީއ އިުޚަރަދުގެުރިޕޯޓުުއަތޮޅުުކައުންސިލަށ2016ުުް .7 ުހުށަހަޅ ފައިނުވުންުުވަނަުއަހަރުުލިބިފައިވު 

ރަށުުު،ގައ105ުުިގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(2010/7ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ު ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލަށްުކައުންސިލްގެ ުއަތޮޅު ުރައީސް ުކައުންސިލްގެ ުރިޕޯޓު ުއަހަރީ ުޚަރަދުތަކުގެ ުއ އި ުއ މްދަނީ ލިބޭ

ވަނ2016ުުަމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުޅޮހީުކައުންސިލުގެުއިދ ރ އިންުު،އެވެ.ުނަމަވެސްކަަމށްުބަޔ ންކޮށްަފއިވެނެފޮނުވަންޖެހޭ
އަތޮޅުުކައުންސިލަށްުމިލަދުންމަޑުލުުދެުކުނބުރީުމިުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުުރިޕޯޓްުއަހަރީުއ މްދަނީުއ އިުަޚރަދުގެުލިބުނުއަހަރުު

ުފޮނުވ ފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމަވެ.
ރަށުގެުތަރައްޤީެގުޕޯޓްުގަވ އިދުންުުހށަނ ޅ ނަމަ،ު÷÷އަތޮޅުުކައުންސިލަށްުހުށަހަޅަންެޖހޭުލިބޭުއ މްދަނީއ އިުޚަރަދުގެުައހަރީުރި

ގުޅޭުގޮތުންުއަތޮޅުުކައުންސިލުންުނިންމަންޖެހޭުކަންތައްތައްުނިންމުމުގައިުހުރަސްތައްުކުރިމަ ތިވުމުގެުފުރުޞަތުުމ ޝްރޫޢުތަކު 
 ުއޮތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުނަްނބަރު 2010/7ުުޤ ނޫން ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ގައ105ުުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ު ުރިޕ2016ުޯވ ގޮތަށް ުއަހަރީ ުޚަރަދުގެ ުއ އި ުއ މްދަނީ ުލިބިފައިވ  ުއަހަރުގައި ުހުށަހެޅުމަްށުވަނަ ުކައުންސިލަށް ުއަތޮޅު ޓު

 ދަންނަވަމެވެ.

ބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިުރައްޔިތުންނަށްު .8 ުނުވުންުުުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 

ވަނަުމ އްދ 110ުުގެުު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު(2010/7ުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ގައިވ ުގޮތުގެުމަތީންުރައްޔިތުްނނަށްުމަޢުލޫމ ުތުދިނުމަްށޓަކައިުރައްޔިތުނަށްުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެިވަފއިވ ުބައްދަލުވުމެއްުކޮންެމު

އަދިުފެބުރުވަރީުަމހުުބ އްވު  ބައްދަލުވުމުގަިއުއަހަރެއްގެުފެބުރުވަރީުއަދިުޖުލައިުމަހުުބ އްވަންޖެހޭނެުކަަމށްުބަޔ ްނކޮށްފައިވެއެވެު.
ޖުލައިުމަހުުބ އްވ ުު،ފ އިތުވިުއަހަރުގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އި،ުމ ލީުރިޕޯޓ އި،ުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅަންވ ނެުަކމަށ އި

ުހުށަހަ ުރައްޔިތުންނަށް ުބަޖެޓް ުތ ވަލ އި ުމަސައްކަތު ުއަހަރުގެ ުކުރިއަށްއޮތް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުބައްދަލުވުމުގައި ޅ ުޢ ންމު
ު ުބަޔ ްނކޮށްފައިވެއެވެ. ުކަމަށް ުހޯދަންވ ނެ ުރިޚިޔ ލު ުއެ ުކުރިން ުދުވަސް ުަހތް ުބައްދަލުވުމުގެ ުރައްޔިތުންަނށް ޕޯޓްތަކ އިު÷އަދި

ު ުގޮތުގެ ުއަްނނަމުންދ  ުސިފަ ުއަމަލީ ުޕްލޭނަށް ުތަރައްީޤގެ ުހ މަކުރުމަށ އި، ުޢ ންމުކޮށް ުމަޢުލޫމ ތު ުބަޖެޓްގެ މަޢުލޫމ ތުުޕްލޭނ އި
ުންުއެއްމަހުުކައުންސިލުންުޢ ންމުކޮށްުހ މަކުރުމަްށވެސްުމިުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.މަދުވެގެންުދެމަހު

ު
ު ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުޅޮހީ ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުފެބުރ2016ުުުނަމަވެސް، ުއަހަރު ުމަހުއަވަނަ ުޖުލައި ުއަދި ުގެުރީ

ވ ތީ،ުރަްއޔިތުންނަށްުޙިއްސ ުކުރަންޖެހޭުމުހިންމުުމަޢުލޫމ ތުުޙިއްސ ުބައްދަލުވުންުޤ ނޫނުގައިވ ުގޮތުެގުމަތީންުބ އްވ ފައިުނު
ުނުކުރެވިުހުރިުކަމަށ އިުއަދިުއެކިއެކިުކަންކަމ ުގުޅިގެންުރައްޔިތުންގެުޚިޔ ލުުހޯދިފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނުވެ.

ު
ު ުރަށުގެ ުނުވުމަކީ ުޢަންމުކޮށްފައި ުމަޢުލޫމ ތު ުރައްޔިތުންނަށް ުރައްޔިތުންނ އިުރަށުގެ ުގުޅޭގޮތުން ުމަޝްރޫޢުތަކ އި ތަރައްޤީގެ

 މަޝްވަރ ކޮށްގެންުނިންމަންެޖހޭުކަންތައްތައްުނިންމުމުގަުހުރަސްުތަކ އިުކުރިމަތިުވެދ ނެުކަމެކެވެ.
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ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ 110ުުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު(ުގެު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒ2010/7ުުީޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ގައިވ ުގޮތުގެުމަތީންުރައްޔިތުްނނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަްށޓަކައިުަރއްޔިތުނަށްުޢ ންމުކޮްށުހުޅުވ ލެވިަފއިވ ުބައްދަލުވުމެއްުކޮންެމު

ުފެބުރު ުވެސް ުއިތުރުންއައަހަރެއްގެ ުމީގެ ުދަންނަވަމެވެ. ުބޭއްވުމަށް ުމަހު ުޖުލައި ުއަދި ުސިފަުު،ރީ ުޢަމަލީ ުޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ
ގޮތުގެުމަޢުލޫމ ތުުަމދުވެގެންުދެމަހުންުއެއްމަހުުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ އިންުއ ންމުކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ. އަންނަމުންދު 

9. ު ުއަހަރުގެ ުހަރަކ ތްތަކ6ުުުފުރަތަމަ ުހިންގި ުއަހަރު ުފ އިތުވި ުރިޕޯޓ އި، ުހަރަކ ތްތަކުގެ ުހިންގި ުރިޕޯޓ އި،ުމަސްދުވަހު ގެ
ުުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުތ ވަލ އިުބަޖެޓުުތައްޔ ރުކޮށްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައިުނުވުންު

ު ުނަްނބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަަނ108ުުގެ
މަސްުދުވަހުުހިންގ6ުުިވަނަުދުވަހުގެުކުރިން،ުއެއަހަރެއްގެުފުރަތަމ10ުުަކުުޖުލައިުމަހުު)ހ(ުގައިުކޮންމެުއަހަރަ މ އްދ ގެ

ު)ށ(ު ުމައްދ ގެ ުއެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދި ުވ ނެކަމަށް ުފޮނުވަން ުކައުންސިލަށް ުއަތޮޅު ުތައްޔ ރުކޮށް ުރިޕޯޓެއް ހަރަކ ތްތަކުގެ
ު ުރިޕޯޓެއް ުހަރަކ ތްތަކުގެ ުހިންގި ުއަހަރު ުފ އިތުވި ުގައި ުޖަނަވަރީ ުއަހަރެއްގެ ުކަމަްށ10ުުކޮންމެ ުފޮނުވަންވ ނެ ުކުރިން ގެ

މިމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުތ ވަލ އިުބަޖެޓުުތައްޔ ރުކޮށްުމީގެުއިތުުރން،ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ު
ުބަޔ ންކޮށްފައިވެެއވެ.ުުވެސްުވ ނެކަމަށްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުކޮންމެުޖުލައިުމަހެއްގެުނިޔަލަށްުފޮނުވަން

ު
ުރިޕޯޓުތަްއު ުމ އްދ ތަކުގައިވ  ުބަޔ ންކުރެވުނު ުއިސްވެ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލުގެ ުޅޮހީ ުދެުކނުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ނަމަވެސް،

ނޑައެޅިފައިވ ުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައި ު.ުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެޤ ނޫނުގައިުކަ
ު

ނަތީޖ އެއްގެުގޮތުންުއަތޮޅުުކައުްނސިލަށްުފޮނުވަންޖެހޭުމަޢުލޫމ ތުުނުލިބުމުގެުސަބަުބން،ުރަށުުކައުްނސިލްގެުމަސައްކަތްުބަލައިު
 މޮނީޓަރުކުރަންުދަތިވ ނެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުނަްނބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ވަަނ108ުުލ މަރުކަޒީ
ުއަތޮޅުު ުތެރޭގައި ުމުއްދަތުގެ ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުޤ ނޫނުގައި ުރިޕޯޓުތައް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ނ( ުއަދި ު)ހ(،)ށ( މ އްދ ގެ

 ކައުންސިލަށްުފޮނުވުމަށްުދަންަނަވމެވެ.

ު

 ބައްދަލުވުންތައްުޤ ނޫނ އިުއެއްގޮތަށްުބ އްވ ފައިުނުވުންުުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުބ އްވަންޖެހޭުކައުންސިލްގެުޢ ންމުު .10

ު ުނަްނބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަަނ115ުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ުމ އްދ ގައިުކޮންމެުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުކައުންސިލްގެުޢ ންމުުބަްއދަލުވުމެއްުބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށްުަބޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ު
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2016ުު، ނަމަވެސް ުއަހަރު ުމިވަނަ ުޅޮހީ ުދެކުނުބުރީ ުލަދުންމަޑުލު ުބ އްވަންޖެހޭ ުއިދ ރ އިން ބައްދަލުވުމުެގ52ުުކައުންސިލްގެ
ުބައްދަލުވުންކަންުފ ހަގަކުރަެމވެ. 15ތެރެއިންުބ އްވ ފައިވ ކަމަށްުޔައުމިއްޔ ތަކުންުފެންނަންއޮތީުއެންމެު

ު

ުނަމްބަރު 2010/07ުުުޤ ނޫނު ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުގަިއު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ އުޞޫލުން
ބައްދަލުވުންތަުކގެުޔައުމިއްޔ  ްނުނުގެންދ ނަމަުކައުންސިލުުތައްުބަލަހައްޓަމުންުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށްުއަހަރުުތެޭރގައިުބ އްވ ފައިވު 

 ުނިންމ ުނިންމުްނތައްުލިޔެކިއުމުންުފެންނަންުނޯްނނ ކަންުފ ހަގަކުަރމެވެ.

ދި  ންގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުނަްނބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަަނ115ުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ގޮތުގެުމަތީން ކޮންމެުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުކައުންސިލްގެުޢ ންމުުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވުމަށ އިުކޮންމެުބައްދަލުވުމެއްގެުު،މ އްދ ގައިވު 

ުޔައުމިއްޔ ތަކުގައިުސޮއިކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު،ޔައުމިއްޔ ުދެންުބ އްވ ުބައްދަލުވުމުގައިުފ ސްކޮށް

ުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންުުކައުންސިލްުމެންބަރުންގެުއ މްދަނީގެުމަޢުލޫމަތުުކައުންސިލްގެު.11

ު ުނަްނބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަަނ124ުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
މަޢުލޫމ ތުުއަިދުމ އްދ ގައިުކައުންސިލަށްުހޮވޭުޮކންމެުމެންބަރަކުުއިްނތިޚ ބުވުމ އެކުުއެުމެންބަރެއްގެުފައިސ ުއ އިުވިޔަފ ރީގެު

ލިޔުމަުކންުކައުންސިލްުއިދ ރ އަށްުު)މ ލީުބަޔ ން(ުއ މްދަނީުއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތު
ުވެއެވެ.ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިު

ުކައުންސިލްގެނަމަވެސް،ު ުޅޮހީ ުދެުކުނބުރީ ުދަުމިލަދުންމަޑުލު ުމެމްބަރެއްގެުއިދ ރ ެގުނިމިދިޔަ ުއެ ުމެމްބަރަކު ުއެއްވެސް އުރުގެ
ު ުމަޢުލޫމ ތު ުވިޔަފ ރީގެ ުފައިސ އ އި ުބަޔ ން( ުގުޅުންތަކ އިބެހޭު)މ ލީ ުިވޔަފ ރީގެ ުގޮތްތަކ އި ުލިބޭ ުއ މްދަނީ ުއ މްދަނީއ އި އަދި

ުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ު

ުވިޔަފ ރީެގު ުގޮްތތަކ އި ުލިބޭ ުއ މްދަނީ ުއ އި ުއ މްދަނީ ުއަދި ުމަޢުލޫމ ތު ުވިޔަފ ރިގެ ުއ އި ުފަިއސ  ުމެންބަރުންގެ ކައުންސިލްގެ
ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުސަބަބުން ުނުވުމުގެ ުހުށައަޅ ފައި ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުލިޔުމަކުން ުމަޢުލޫމ ތު 2010/7ުގުޅުންތަކ ބެހޭ

މެންބަުރންގ126ުުެރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އި ވަނަުމ އްދ ަގއިުބުނެފައިވު 
 މަސްލަޙަތުުފުށުއަރ ުޙ ލަތްތައްުދެނެގަތުމަށްުއުނދަގޫވ ނެއެވެ.

ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުނަްނބަރު ުއުޞ2010/7ުޫޤ ނޫނު ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ވަަނ124ުުލުން
ުމެންބަަރކު ުކޮންމެ ުހޮވޭ ުކައުންސިލަށް ުމަތީން ުގޮތުގަ ުމެންބަރެއްގެު، މ އްދ ގައިވ  ުއެ ުވުމ އިއެކު ުއިންތިޙ ބު ުމެންބަރަކު އެ

ޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުފައިސ އ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންުތަކ ބެހޭުމަ
 ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
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