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ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމަރޮށީު
ުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު

 

މިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމަރޮށީުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ު، ދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
ުވެރިޔ އަށްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ުުތަޢ ރަފުު

ގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުމިލަުދންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމަރޮށީު )އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(4/2007 މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަްނބަރު
ބަެޖޓުންުޚަރަދުުޮކށްފައިވަނީުއެުއަހަރަްށުއެުކައުްނސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުުެކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުު،އްގޮތަށްއެ ނޑައެޅިފައިވު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގަިއުކަ އެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމ އި ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުއ އިުއެއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު ، ކަ

އެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމުގައިުދައުަލުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި،ުގުޅުންހުރިު
ުއޮޑިޓްކޮށް،ު ުބަލައި ުމިންވަރު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުޤ ނޫނަށް ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ޞްލ ޙުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުދީުއިއެކަންކަމަށްުރައުޔެއް
މ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްުވ ގޮތުގެު ވަނ36ުަގެުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(2006/3ުއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުު

ު ުމަރޮށީމަތިން ުއުތުރުބުީރ ުއިދ ރ ގެުުމިލަދުންމަޑުލު ުުކައުންސިލްގެ ުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ ުވެރިޔ އަށް ދިވެހިރ އްޖޭގެުު،ޒިންމ ދ ރު
ު ުއަސ ސީގެ ުޤ ނޫނު ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އ213ުުިޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުކަންކަން ުއެ ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުބުނެފައި ުމ އްދ ގައި ުވަނަ

ރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށ އިުލޯކަލްުގަވަރމަންްޓުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުހުށަހެޅުެމވެ.ުއަދިުމިުރިޕޯޓުުމިނިސްޓް
ުހުަށހަޅައި ުު،އޮތޯރިޓީއަށް ުވެބްސައިޓް ުއޮފީހުގެ ުިމ ުފެންނ ނެހެން ގައwww.audit.gov.mvުުި ރައްޔިތުންނަްށ
ުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.ު

ގުޅޭުނޯޓުތައްުތައްޔ ރުކޮށް،2016ުުޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެު އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުއެުބަޔ ންތަކު 
ުުހށަެހޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުަނންބަރުު ުޤ ނޫނު(ގ3/2006ުުެއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށް ަވނަުމ އްދ ގ35ުުެ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެ

ުކައުންސިލް ުދަށުން ުގެ ުމ ލީު)ހ( ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުނަމަވެސް، ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ުޒިންމ ދ ރު ުއިދ ރ ގެ ގެ
ުކުރިއަްށު ުއޮޑިޓް ުމި ުނުވެފައެވެ.ުއެހެންަކމުން، ުވަީނުކުރެވޭގޮތް ުއޮޑިޓް ުބަޔ ންތަކުގެ ުނުވުމުން،ުމ ލީ ުހުށަހަޅ ފައި ބަޔ ންތައް

ުގައެވެ.ުގެންގޮސްފައިވ ނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތު
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ޣ ޒީު

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުއިދ ރ ގެރިޕޯޓުގައި ުކައުންސިލްގެ ުމަރޮށީ ުއުތުރުބުރީ އިސްވެރިންނު ުމިލަދުންމަޑުލު
ުއެހީތެރިވެދެްއވި ުއޮޑިޓުގައި ުމި ުފ ހަގަކޮށް، ުއިދ ރ ގެުމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ު އެ ުފުރުަޞތުގަިއުމުވައްޒަފުންހުރިހ  ުމި ނަށް

ުވަމެވެ.ޝުކުރުުދަންނަ

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުނަންބަރު 7/2010ުުޤ ނޫނު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރަކުޒަކީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަނ88ުުަ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ބެލެހެއްޓުމުމުގެުޤ ޫނނ އިު ބަލަހައްަޓންވ ނީުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސު  އ އިުމުދު  މ އްދ ގައިުކައުންސިލްުއިދ ރ އަށްުލިބޭުފައިސު 

10ު(ުގެުބ ބ2009ުުށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުުމން،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ގަވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތިންުކަމަ
ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުު،ގައި ުނަްނބަރު ުމ ލިއްޔަތުގ3/2006ުުެޤ ނޫނު ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ )ދައުލަތުގެ

ުއެްނމެހައި ުކުރަންޖެހޭ ުހިންގުމަށް ުއިދ ރ ގައި ުކައުންސިލުގެ ުކުރުމ އިުގަވ އިދު ުލިބޭނެކަމަށްުު،ކަންތައްތައް ުއިދ ރ އަށް އެ
ުބެލެހެއްޓުމ ިއު ުރައްކ ތެރިކޮށް ުތަކެތި ުމުދަލ އި ުފައިސ އ އި ުއިދ ރ ގެ ުކުރުމ އި ުމަސައްކަތް ުހޯުދމުގެ ުއ މްދަނީ އަންދ ޒ ކޮށްފައިވ 

ށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުޚަރަދުތައްުކޮު،އިސްރ ފުނުވ ނޭހެންުއެުއިދ ރ ުހިންގައިުބެެލހެއްުޓމ އިު،ޚަރަދުކުޑަކޮށް
ކަންތައްތަކަށްު،ފ ސްކުރިުބަޖެޓ އެއްގޮތަށް ނޑައެޅިފައިވު  ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެތެރޭގައިޯތުު،ބަޖެުޓގައިުކަ ޚަރަދުކުރުމަށްުބަޖެޓުގައިުކަ

ުފުރިހަު،ޔަޤީންކުރުމ އި ުޞައްޙަކަމ އި ުއެއްގޮތަށް ުހަޤީޤަތ އި ުހިސ ބުތައް ުއިދ ރ ގެ ުބަލަހައްޓައިކައުންސިލްގެ އެު، މަކަމ އެކު
3/2006ުހިސ ބުތަކ ުއެއްގޮތަށްުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުޤ ނޫނުުނަްނބަރު

ު ުޤ ނޫުނ(ުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ 46ުު)ދައުލަތުގެ ުމަރޮށީ ުއުތުރުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުދަށުން ުމ އްދ ގެ ުއިވަނަ ދ ރ އަށްުކައުންސިލްގެ
ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

އުންސިލްގެުއިދ ރު ކަވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމަރޮށ2016ުުީއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ު ުމަޤުއިން ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަށް،ުއެ ުބަޖެޓ  ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޙ ޞިލްވު ޚަރަދު ޞަދުތައް

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެ ބަޖެޓުގައިުޚަރަުދކުރުމަށްުކަ ކަންތައްތަކަށްު، ނޑައެޅިފައިވު  ބަޖެޓުގައިުކަ ެތރޭގައިތޯުބެލުމުގެުއިތުރަްށ،ުުގޮތަށުް،
ކަންުހިންގ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުއ އިުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ 

ު ު)3/2006ުނަންބަރު ުގަވ އިދ އި،ުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނު(ުއ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުނަދައުލަތުގެ 7/2010ުންބަރު
ުލ ަމރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުބަލައިު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުއެއްގޮތަްށތޯ ުޤ ނޫުނތަކ އި ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުެގ ުގ ނޫުނތަކ އިުއުޞޫލުން ުެއ

ފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތަްއތައްުުގަވ އިދުތަކަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުުރމ އި،ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަަމށް
ުހޭުފަރ ތްަތކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.އިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ އެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެ

ުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ އިުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީކަންކަންުހިންގުމުގައިުކުރިންުބަޔ ންކުރެވުނު
ު ުގޮުތން ުހޯދުމުގެ ުހެިކތައް ުބޭުނންވ  ުބެލުމަްށ ުިމންވަރު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއިޖުރ އަތުތަްއުފުރިހަަމކުރަންޖެއެއްގޮތަށް ހޭ

ުޤ ނޫނުތަކ އި ުއެ ުތެރޭގައި ުއިޖުރ ތުތަކުގެ ުހިމެނެއެވެ.ުމި ުޢަމަުގަވ އިދުތަކ ު،ފުރިހަމަކުރުން ުފުރުޞަުތުޚިލ ފަށް ލުކޮށްފައިވުމުގެ
 އޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

އ އިުމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމަރޮށީުވަނަުއަހަރ2016ުުުު،މިގޮތުން ވިޔަފ ރިތަކ އިުކައުންސިލްގެުއިދ ރު  ުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވު 
ުނަންބަރުުފައިސ އ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެްނުކަންކަންުހިންގުމުގައިު ުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު)2006/3ުޤ ނޫނު އ ިއު(ުދައުަލތުގެ
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ޣ ޒީު

ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު،ދައުލަތުގެ ުނަންބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުއުޞޫލުންު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް އިދ ރީ
ުއަ ުޤ ނޫުނ( ުހިންގުމުގެ ުހެިކުށް ުއެކަށީގެންވ  ުިމންވަރަށް ުޭބނުންވ  ުބަޔ ންކުރުމަށް ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުކުރެވިފައިވ  ޢަަމުލ

 ހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަޫބލުކުރަމެވެ.

ު

މިންވަރ މެދުުދެު ުކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

(1) ު ުނަންބަރު 2006/3ުުޤ ނޫނު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގ35ުެ)ަދއުލަތުގެ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުކޮންމެުވަނަ
ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ  ނޑައަޅު  ތިންުމަ، އޮފީހެއްގައިުމިުޤ ޫނނުގެުދަުށންުކަ ސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުެއުކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތު 

ުއަހަ ުހިމަނައިގެްނ، ުރިޕޯޓު ުކަްނތައްތަކުގެ ުހިނގި ުއިދ ރ ގައި ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުބަޔ ންކުރ  ުއޮޑިޓަރުމ އްދ ގައި ުރިޕޯޓެއް ރީ
ވަނ2016ުުަލްގެުއިދ ރ ގެުރީުމަރޮށީުކައުންސިުމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުު،ވިއަސްުބަޔ ންކޮށްފައިޖެނެރަލްއަށްުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްު
އްޔ ރުކޮށް،ުއެުމ އްދ ގައިުހިމަނައިގެންުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތަުގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްއަހަރުގެުމ ލީުހިސ ބުތަކ އި،ުއިދ ރ 

 ބުނ ުމުއްދަތުގައި،ުއޮޑިޓަރުޖެެނރަލްއަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުން؛

ުގަވ  (2) ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ދައުލަތުގެ 2009ުއިދު ުތަންތަނަށ1.01ުް(ުގެ ުދައުލަތުގެ ު)ހ(ުގައި ުގެ ުމ އްދ  ުފައިސ ުުވަނަ ލިބޭ
ކައުންޓަކަށްުޖަމ ކުރަންުޖަމ ކުރެވޭހ ުވަގުތުުއޮއްވ ުލިބިއްޖެނެމަ،ުއެުފައިސ އެއްުލިބޭުދުވަހުުއެުފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެ

ުބަޔ ންކޮށްފައި ުއުތުރުބުުވިއަުވ ނެކަމަށް ުމިލަދުންމަޑުލު ުސް، ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުމަރޮށީ ުއަހަރުުވ2016ުަރީ ނަ
ު 223,368ުުުޖުމްލަބަލައިގަންފައިވ  ުރުފިޔ  ުއަށެއް( ުފަސްދޮޅަސް ުސަތޭކަ ުތިން ުހ ސް ުތޭވީސް ންސިލުގެުކައު)ދުއިސައްތަ

 ޖަމ ނުކޮށްުޚަރަދުކޮށްފައިވުން؛ުދ ރ ގެުބޭންކްުއެކައުންޓަށްއި

ުއަށްުދެއްކުމަށްޓަކަިއުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެަޜރީ، ަތންތަނަށްުލިބޭުފައިސ އުލަުތގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުދަ (3)
ގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުްނޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށްުދައުަލތު

(2009ު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 2.01ު(ުގެ ުމ އްދ ގައި ުއިދ ރ ތަކުުއަދި ،އިރުވަނަ ުދައުލަތުގެ ުޭބންކްުއަތޮޅުތަކުގައިހުރި ުޕަބްލިކް ން
ު ުނަންބަރު ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޓްރ ންސްަފރުކުރ ނެގޮތް ުފައިސ  31ު)2010/06ުއެކައުންޓަށް

މ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއ2010ުމެއިު ސިލްތަކުގެުއިދ ރ ތަކަށްުކެއްގެުދަށުންުކައުންވަކިުޤ ނޫނުތަު،ވ އިރުލަރގައިުބަޔ ންކޮށްފައިު(
ުއެ ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުފައިސ ، ުޓްރެޜަރީގެުބަލައިގަންނަ ންޑް

ު 21ުު)10/2011ުނަންބަރު 2011ުޖުަލއި ުނަންބަރު ުއ އި ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ އިބެޭހ ުނޮެވންބަރ08ުުު)08/2012ު(
ގެުއުންސިލްގެުއިދ ރ ުމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމަރޮށީުކަުބަޔ ންކޮށްފައިުވިއަސް،ު(ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުގައ2012ި
108,182ުމްލަުޖުެތރެއިންުުފައިސ ގެބަލައިގަެނފައިވ ުއެކިއެކިުމުއައްސަސ ތަކުގެުފަރ ތުންުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށ2016ުުް

ގެުއިދ ރ ގެުއުންސިލްކަކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްު)އެއްުސަތޭކަުއަށްުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުއަށްޑިހަުދޭއް(ުރުފިޔ ުޕަބްލިކުުބޭންކްުއެ
 ން؛ހުރުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ފައިު

ުހިސ ބު"ުފޮތުންު (4) ުބ ކީު"ބަޖެޓް ުގޮތ އިުބަޖެުޓންުކުރ ުޚަރަދުތަކ އިުބަޖެޓް ައބަދުވެސްުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުތައްުހިމަނ ފައިވ 
އެނގެންުއޮންނ ނެުގޮތަށްުހިސ ުބތައްުބަލަހައްޓަންވ ނެުކަމަށ އިުހިސ ބުތައްުބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައިުބަޖެޓުންކުރ ުކޮންމެުޚަރަދެއްު

ުނަންބަރަށ އި ުކޯޑު ުއައިޓަމަށ އި ުޚަރަދެއްުނަމަުު،ކުރަންޖެހޭ ުކެޕިޓަލް ުޖުމްލައަށް ުޚަރަދުގެ ުރިކަރެންޓަ ުޚަރަދެއްނަމަ ރިކަރެންޓް
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4 ގެ  10ސަފުހާ   
 

ޣ ޒީު

(ުެގ2009ުޕިޓަލްުޚަރަދުގެުޖުމްލައަށ އިުއަދިުމުޅިުބަޖެޓުގެުޖުމުލައަށްުވަްށދަންވ ނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ކެ
ވަނަުއަހަރުގެުކައުންސިްލގެުއިދ ރ ގެުއ މްދަނީުއިނ2016ުުްސް،ުއަ)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވިމ އްދ ގެު)ހ(ުއ އ4.08ުުި

 ބުތައްުބަަލހައްޓ ަފއިުނުވުން؛ޓަމްުކޯޑްުތަކަށ އިުޚަރަދުބައިތަކަށްުބަހ ލައިގެންުހިސ ކޮށްފައިވ ުޚަރަދުތައްުއައި

(5) (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގ7.01ުުަ(ުގެ ުތަްނތަނަށް ު)ހ(ުގަިއުދައުލަތުގެ ުމ ްއދ ގެ ުނުަވަތުަވނަ ންނަ
ު،މުދަލުގެުކޯޑުުނަންބަރ އިުމިުދަފްތަރުގައި، ންވ ނެުކަމަށ އިހަދިޔ ގެުގޮތުގައިުލިބޭުހުރިހ ުމުދަލެއްގެުދަފްތަރުުލިޔެުބަލަހައްޓަު

ުތަފްޞީލު ުނަމ އި ުފުރިހަމަ ުތަނ އިު،މުދަލުގެ ުހުރި ުއިތުރުު،މުދ  ުޖެހުމުގެ ުހިމަނަން ުއަގު ުތ ރީޚ އި ުނަންބަރުުލިބުނު ުކޯޑު ން
ުވިއަސްު ުކޮށްފައި ުބަޔ ން ުކަމަށް ުޖެހޭނެ ުޖަހަން ުވެސް ުގެންސިލްގެ އިދާރާއުތުރުބުރީ މަރޮށީ ކައުމިލަދުންމަޑުލު ، މުދަލުގައި

ބައެއްުމުދަލުގައިުތުން،ުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުްނ؛ުމިގޮހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްު
ހަރުމުދަލުގެުުމުދ ުއެއްވަނަުއަހަރުުއަލަށްުއިދ ރ އަށްުހޯދ ފައިވ ުބ2016ުަނުވ ކަމ އިުުފ އިއިންވެންޓަރީުކޯޑުުނަންބަރުުޖަހަު
 ވުން؛ރަޖިސްޓަރީގައިުހިމަނ ފައިުނު

ވަަނ110ުުގެު(ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނ2010/7ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު (6)
ުފެބްރު ުއަހަރަކު ުކޮންމެ ުބައްދަލުވުމެއް ުހުޅުވ ލެވިފައިވ  ުޢ ންމުކޮށް ުރައްޔިތުންނަށް ުމަހުގައިުސިޓީުއަރީުއަމ އްދ ގައި ުޖުލައި ދި

ބައްދަލުވުމުގައިުކައުންސިލްންނ އިުރަށްރަށުގެުކައުންސިލްތަކުންުބ އްވަންުވ ނެކަަމްށުބުނެފައިވ އިރުުފެބްރުއަރީުމަހުގަު އިުބ އްވު 
ުހުށައަޅަންވ ނެކަ ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓު ުއޮޑިޓް ުރިޕޯޓ އި ުމ ލީ ުރިޕޯޓ އި ުއަހަރީ ުއަހަރުގެ ުދިޔަ ުރައްޔިތުންނ އިުމ އިފ އިތުވެ

ު ުޢ ންމުކޮށ7ުްބައްދަލުކުރުމުގެ ުމައުލޫމ ތު ުބަޖެޓްގެ ުޕްލޭނ އި ުރިޕޯޓުތަކ އި ުއެ ުކުރިން ުދުވަސް ނެކަމަށްުހ މަކުރަންވ ު)ހަތެއް(
ުވި ުު،އަސްބަޔ ންކޮށްފައި ުކައުންސިލްގެ ުމަރޮށީ ުއުތުރުބުރީ 2015ުު އިދ ރ ގެމިލަދުންމަޑުލު ުމ ލީުުވަނ2016ުައަދި އަހަރުގެ

 ނުވުން؛ުކޮށްފައިުޞ އޮޑިޓްުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްުރައްޔިތުންނ އިުހިއްުބަޔ ނ އި

ވަަނ115ުު(ުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނ2010/7ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު (7)
ުބ އްވަން ުބައްދަލުވުމެއް ުއ ންމު ުކައުންސިލްގެ ުއެއްފަހަރު ުހަފްތ އަކު ުކޮންމެ ުބަމ އްދ ގައި ުވިއަސްޖެހޭނެކަަމށް ު،ޔ ންކޮށްފައި

އިންުބ އްވ ފައިވަނީުބައްދަލުވުމުގެުތެރ52ުެވަނަުއަހަރުުބ އްވަންޖެހ2016ުުޭމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމަރޮށީުކައުންސިލުންު
 ބައްދަލުވުންުކަމުގައިވުން؛31ު

ވަަނ124ުު(ުގެުލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ ަމރުކަޒީުއުޞ2010/7ުޫޤ ނޫނުުަނންބަރުު (8)
ފ ރިގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުމ އްދ ގައިުކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެންބަރަކުުއިންތިޙ ބުވުމ ެއކުުއެުމެންބަރެއްގެުފައިސ ުއ އިުވިޔަ

ުކައުންސިލް ުލިޔުމަކުްނ ުމަުޢލޫމ ތު ުގުޅުްނތަކ ބެހޭ ުވިޔަފ ރީގެ ުގޮތްތަކ އި ުިލޭބ ުއ މްދަނީ ުއ އި ުއިދ ރ އަށްުގެއ މްދަނީ
ުމެންބަރަކުުއެުމަޢުލޫމ ުތުމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމަރޮށީުކައުންސިލްގެުއެއްވެސް، ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވިއަސް

ުލިޔުމުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުން؛

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުއަށްު(5ު(ުއިންު)1ގެުނަންބަރުު)ޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު)ހ(ު
ުފިޔަވައި ުކަންތައްތ ށް ުމ ލީުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމަރޮށީ ުއުތުރުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ނޑުގޮތެއްގައި، މައިގަ



 
 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުބިލްޑިންގު)ޣ ޒީު

5 ގެ  10ސަފުހާ   
 

ޣ ޒީު

އ އުި،2006/3ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުުބަލަހައްޓ ފައިަވނީކަންކަންުހިންގައިު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(
ުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.

 

މިންވަރ މެދުުދެޭކގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގެުނަު)ށ(ުއަދިު ު(ުއަށ8ް(ުިއންު)6)ރުުންބަޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުަޢމަލުކުރެވިފައިވު 
ނޑުގޮތެއްގައިުއެުކައުންސިލުންުޢަމަ 2010/7ުުނޫނުުނަންބަރުލުކޮށްފައިވަނީުޤ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުކަންތައްތައްުފިޔަވައި،ުމައިގަ

ުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުކަމަްށުމިޞޫ)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއު

ުޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުއޮޑިު

ުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކޮށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީހަށްުއޮޑިޓުކުރުމަށްޓަކައިުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންު .1

މަސްއޫލުުުންމެކޮުދައުލަތުގެުގައި(ުހ)ުމ އްދ ގެުވަނ35ުަުގެ(ުޤ ނޫނުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ)2006/3ުުނަްނބަރުުޤ ނޫނު
ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ު،އޮފީހެއްގައި ނޑައަޅު  ިތްނުމަު،އެުޤ ނޫނުެގުދަށުްނުކަ ސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުއެުކޮންމެުމ ލީުއަހަރެއްުނިޭމތު 

މ ލީުހިސ ުބތަކ އިުއެުއިދ ރ އަކުންުހިންގިުަކންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިެގން ޔ ރުކޮށްުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްު،މ އްދ ގައިުބަޔ ންކުރު 
ޅުުކައުންސިލްތަކުންނ ިއުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިުރަށުުކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަތޮ

ގެުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސިޓީުކައުންސިލްތަކުންުމ ލީުހިސ ބުުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުގޮތްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީ
ުނޑައަޅައިުއ ންމުކޮށްފައެވެ.ކަ(ުގައިވަނ2016ުީއޮގަސްޓ29ުުް)D2/CIR/2016/9ު-13ރުނަންބަރުުސަރކިއުލަ

ުު،ނަމަވެސް ުކައުންސިލްގެ ުމަރޮށީ ުއުތުރުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުޚަރ2016ުައިދ ރ ގެ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުގޮތުގެުވަނަ ުކުރި ދު
ު 2016ުުބަޔ ނ އި، ުލިބުނު ުއިދ ރ އަށް ުއެ ުއަހަރު ުތައްޔ ރުކޮށްވަނަ ުބަޔ ން ުޚަރަދުގެ ުހިނގި ުނަންބަުރުޤ ު،އ މްދަނީއ އި ނޫނު
ގ3/2006ުުެ ގޮތުގެުމަތިނ35ުް)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު( ގައިވު  މުއްދަތުގައި،ުއެުމ ްއދ ގައިު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު( ުބުނު 

ު.ރަމެވެއޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކު

ކައުންސިލްެގުސަބަބުން،ުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުއަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުމުގެ
ުއެވެ.ުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ނުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮތްުވަނީުނުވެފ2016ުަޑިސެމްބަރ31ުުުއިދ ރ ގެު

ދިންު  ގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުޤ ނޫނުުުމ ލިއްޔަތުގެުަދއުލަތުގެ)2006/3ުުނަްނބަރުުޤ ނޫނު ުހ)ުމ އްދ ގެުވަނ35ުަ( ުމަޢުލޫމ ތުުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގައި(
ުޓްރެޜަރީގެުުއެންޑްުފިނެންސްުއޮފްުުމިނިސްޓްރީުމ އްދ އ އިުވަނ15.03ުުަުގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުހިމަނ އިގެން،

ނޑ އ2016ުިއޮގަސްޓD2/CIR/2016/9ު(29ުުް-13ބަރުުނަންުސަރކިއުލަރުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ އޮނިގަ (ުގައިުކަނޑައަޅ ފައިވު 
ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްު ުތެރޭގައި ުދުވަހުގެ ުމަސް ުތިން ުނިމޭތ  ުއަހަރެއް ުމީލ ދީ ުތައްޔ ރުކޮށް،ުކޮންމެ ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ އެއްގޮތަށް

ުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ު

ު

ު
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ޣ ޒީު

ުގަވ އިދުންުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްުޚަރަދުކޮށްފައިވުންުލިބޭުފައިސު  .2

ގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ޖަމ ކުރެވޭހު 1.01ުު( ގައިުދައުލަތުގެުތަންތަނަށްުލިބޭުފައިސު  ގެު)ހު( ވަނަުމ އްދު 
ުޖަމ ކުރަ ުފައިސ އެއް ުދުވަހުުއެ ުލިބޭ ުލިބިއްޖެނެމަ،ުއެުފައިސ އެއް ުއޮއްވ  ުވ ނެކަމަށްުވަގުތު ުޖަމ ކުރަން ންޖެހޭުއެކައުންޓަކަށް

 ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ުމަރޮށީ ުއުތުރުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ު ނަމަވެސް، ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލ2016ުްކައުންސިލްގެ ުގޮތުގައިުވަނަ ުއ މްދަނީގެ
ުރ223,368ުުުުނެފައިވ ބަލައިގަ ުއަށެއް( ުފަސްދޮޅަސް ުސަތޭކަ ުތިން ުހ ސް ުތޭވީސް ުއިދ ރ ގެު)ުދއިސައްތަ ުކައުންސިލްގެ ފިޔ 

ކައުންސިލްގެުތިޖޫރީގެުބ ކީގެުގޮތުގައިުއަހަރުުނިމުނުިއރުުހުރިކަމަށްުކައުންސިްލުު،އ މްދަނީުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮްށފައިނުވ އިރު
އެވެ.ު)ސަތޭކަުއަށްޑިހަުނުވަުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުތިރީސް(ުރުފިޔ 189,830ުުއިދ ރ ގެުރެކޯޑުތަކުންުދައްކ ުބ ކީއަކީުޖުމްލަު

ފައިވ ުއ މްަދީނުފައިސ ުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުަޖމ ނުކޮށްުޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަންުނެއުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުބަލައިގަކަު،އެހެންކަމުން
ުޖަމ ނުކުރ ނަމަ،ުުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުފައިސ  ުބަލައިގަންނަ ުއިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ

ުުނަހަމަުގޮތުގައިުބޭނުްނުކުރުމުގެުފުރުޞަތުުއޮންނ ނެއެެވ.ުއެފައިސ 

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގައިވ ުގޮތަށްުދައުަލތުގެުއޮފީސްތަކަްށުލިބޭުފައިސ ުޖަމ ކުރެވޭހ 5.15ުުު(R-20/2017) ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު
އެުފައިސ އެއްުލިބޭުދުވަހުުޖ މ ކުރަްނޖެހޭުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމުންުެގންދިއުމަށްުދަްނނަނަވަމެވެ. ުވަގުތުުއޮއްވައިުލިބިއްެޖނަމުަ،

ޕަބްލިކްުބޭންު .3 ފައިސު  ުކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުންުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުލިބިފައިވު 

ުދެއްކުމަށްޓަކައިު ުއަށް ުޓްރެޜަރީ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުފައިސ  ުިލބޭ ުތަންތަނަށް ުދައުލަތުގެ ުގޮތުގައި އ މްދަނީގެ
މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށްުދަުއލަތުގެު

ގ2009ުެ) އަތޮޅުތަކުގައިހުރިުދައުލަތުގެުއިދ ރ ތަކުންުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަްށުު،ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރ2.01ުުު(
(2010ުމެއ31ުުި)2010/06ުފައިސ ުޓްރ ންސްފަރުކުރ ނެގޮތްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރުު

ުއިދ ރ ތަކަށްުމ ލި ުކައުންސިލްތަކުގެ ުދަށުން ުޤ ނޫނުތަކެއްގެ ުވަކި ުއަދި ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ުސަރކިއުލަރގައި އްޔަތ އިބެހޭ
ުޓްރެޜަރީގެު ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުފައިސ ، ބަލައިގަންނަ

މ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުއ އިުނަންބަރ2011ުުޖުލައ21ުުި)10/2011ުނަންބަރުު (2012ުނޮވެންބަރ08ުުު)08/2012ުު(
ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުގައިުވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުކައުންސިލުގެުއިދ ރ އަށ2016ުުްމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމަރޮށީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުު،ނަމަވެސް
ު ުޖުމްލަ ުތެރެއިން ުއ މްަދނީގެ ުދައުަލތުގެ ުދޭއް(108,182ުުބަލައިގަނެފައިވ  ުއަށްޑިހަ ުސަތޭކަ ުއެއް ުހ ސް ުއަށް ުސަތޭކަ )އެއް

 ޖަމ ނުކޮށްުކައުންސިލްގެުތިޫޖރީގައިުބަހައްޓ ފައިވ ކަންުފ ހަގަުކރެވުނެވެ.ުުރުފިޔ ުޕަބްލިކުުބޭންކްުއެކައުންޓަށް

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

މިނިސްޓްރީުއޮފްުިފނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރުު މ ިލއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރ2017ުޖުލައ21ުުި)10/2011ު)ހު( )ު
ު ުނަންބަރު 08ުު)08/2012ުއ އި ުމ 2012ނޮވެންބަރު ުުޤ ނޫނުު( ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުސަރކިއުލަރގައި ތަކުެގު ލިއްޔަތ އިބެހޭ
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ޣ ޒީު

ވަނ5.22ުުަގެުު(R-20/2017)ދައުލަުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު، ދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުބަލައިގަނެފައިވ ުފައިސ 
ގޮތުެގުމަތިންުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުޮއތޯރިޓީގައިުއޮން ޕަްބލިކްުބޭންްކުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަުމްނުނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ވީއެންމެުއަވަހަށްުއެުމުއައްސަސ ތަކަށްުރައްދުކޮށްުއެުފަރ ތަކަްށު ދައުަލތުގެުމުއައްސަސ ތަކަށްުރައްދުކުރުމަށްުލިބޭުފައިސު  )ށު(
ުލިއުމުންުއެންގުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ޚަރަދުތައްުއައިޓަމްުކޯޑްތަކަށްުބަހ ލ ފައިުނުވުންުުކައުންސިލަށްުލިބޭުއ މްދަނީންު .4 ުކުރު 

ބަެޖޓުގައިުޚަރަދުތައްުހިމަނ ފައިވ ުޮގތ ިއުމ އްދ ެގު)ހ(ުއ އިު)ށ(ުގައ4.08ުުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ު ުއެނގެން ުއަބަދުވެސް ުފޮތުން ުހިސ ބު" ު"ބަޖެޓް ުބ ކީ ުބަޖެޓް ުޚަރަދުތަކ އި ުކުރ  ުހިސ ބުތަްއުބަޖެޓުން ުގޮތަށް ޮއންނ ނެ

ުކޯޑުު ުއައިޓަމަށ އި ުކުރަންޖެހޭ ުޚަރަދެއް ުކޮންމެ ުބަެޖޓުންކުރ  ުބެެލހެއްޓުމަްށޓަކައި ުހިސ ބުތައް ުކަމަށ އި ބަލަހައްޓަންވ ނެ
ލައަށ އިުރިކަރެންޓްުޚަރަދެއްނަމަުރިކަރެންޓަުޚަރަދުގެުޖުމްލައަށްުކެޕިޓަލްުޚަރަދެއްުނަމަުކެޕިޓަލްުޚަރަދުގެުޖުމްު،ނަންބަރަށ އި

ުނަމަވެސް، ުބަޔ ންކޮށްަފއިވެއެވެ. ުކަމަށް ުވަށްދަންވ ނެ ުޖުމުލައަށް ުބަޖެޓުގެ ުމުޅި ުމިލަދުންމަޑުލ2016ުުުުއަދި ުއަހަރު ވަނަ
ުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދ އ އިުއެއްގޮތަށްުުއ މްދަނީުއިންުކޮށްފައިވ ުޚަރަދުތައްުގެއުތުރުބުރީުމަރޮށީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ 

ުރަެމވެ.ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުޑްުތަކަށ އިުޚަރަދުބައިތަކަށްުބަހ ލައިެގންުހިސ ބުތައްުަބލަހައްޓ އައިޓަމްުކޯ

ބަޖެޓުންުކުރ ުޚަރަދުތަކުގެުއައިޓަމްުބ ކީުބަލަހައްޓަމުންުނުދ ނަމަ،ުއިދ ރ ގެުބޭންކްުއެކައުންޓުގައިުހުރީުކޮންކޮންުފައިސ އެއްު
ފައިސ އެއްކަ ނޑައެޅިފައިވު ު،މީގެުއިތުރުންންުލިޔެކިޔުންތަކުންުއެނގެންުނޯންނ ނެއެވެު.ކަމ އިުހުންނަންުޖެހެނީުކިހު  ބަޖެޓުގައިުކަ

ނޑައަޅ ފައިވ ުކަންކަންުކުރުމަށްުފައިސ ުނެތިުބަޖެުޓންު ކަންކަންުނޫންުއެހެންުަކންކަމަްށުޚަރަދުކުރެވި،ުބަޖެޓުގައިުކުރުމަށްުކަ
 ކުރެވޭުޚަރަދުތަކުގެުތަފްޞީލްުއެނގެންުނޯންނ ނެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަެޖޓުގަިއު (R-20/2017)4.06ުދައުލަތުގެ ުބަޔ ްނކޮށްފައިވ ގޮތަށް ު)ށ(ުގައި ު)ހ(ުއ އި މ އްދ ގެ
ޚަރަދުތަކ އިުބަޖެޓްުބ ކީު"ބަޖެޓްުހިސ ބު"ުފޮތުންުއަބަދުވެސްުއެނގެންު ގޮތ އިުބަޖެޓުންުކުރު  އޮންނ ެނުޚަރަދުތައްުހިމަނ ފައިވު 

ުބަލަހައްޓައި ުހިސ ބުތައް ުކޯޑުުު،ގޮތަށް ުއައިޓަމަށ އި ުކުރަންޖެހޭ ުޚަރަދެއް ުކޮންމެ ުބަޖެޓުންކުރ  ުބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ހިސ ބުތައް
ރިކަރެންޓްުޚަރަދެއްނަމަުރިކަރެންޓަުޚަރަދުގެުޖުމްލައަށްުކެޕިޓަލްުޚަރަދެއްުނަމަުކެޕިޓަލްުޚަރަދުގެުޖުމްލައަށ އިުު،ނަންބަރަށ އި

ުދިުމުޅިުބަޖެޓުގެުޖުމުލައަށްުވެއްދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއަ

ުރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުހަު .5

ހަދިޔ ގެުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުދައުލަތުގެުތަންތަނަށްުގަންނަުނުވަތ7.01ުުަ(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުގަވ އިދުގެު)
ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ ުކަމަށް ުބަލަހަްއޓަންވ ނެ ުލިޔެ ުދަފްތަރު ުމުދަލެއްގެ ުހުރިހ  ުލިބޭ ުގަވ އިުދުުގޮތުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުަލތުގެ

ގައިުދައުލަތުގެުަތންތަަނށްުގަންނަުނުވަތަުހަދިޔ ގެުގޮތުަގއިުލިބޭުހުރިހ ުމުދަލެއްގެުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(7.01ު(ުގ2009ުެ)
މަޢުލޫމ ތުުތަކަކީުމުދަލުގެުކޯޑުުުދަފްތަރު ލިޔެުބަލަހައްޓަންވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިުމިުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
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ޣ ޒީު

ުތަފްޞީލުު،ނަންބަރ އި ުނަމ އި ުފުރިހަމަ ުތަނ އިު،މުދަލުގެ ުހުރި ުއިތުރުުު،މުދ  ުބެހޭ ުމުދަލ އި ުއަދި ުއަގު ުތ ރީޚ އި ލިބުނު
ތަކެއްޗަށްުއަންނަުއުނިއިތުރުުއެނގޭނެގޮތަށްުލިެޔުުތުގެުމުދަލުގެުހިސ ބުުއެކިުބައިބައިުވަކިވަކިންުއެމައުލޫމ ތެވެ.ުއަދިުދައުލަ

ުބަލަހައްޓަންވ ނެުކަމަށްވެސްުއެުމައްދ ގައިުބުނެފައިވެއެވެ.

ުއިދ ރ  ުކައުންސިލްގެ ުމަރޮށީ ުއުތުުރބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުނަމަވެސް، ުއިސްވެ ުރަޖިސްޓަރީގައި ުހަރުމުދަލުގެ ބަޔ ންކުރެވުނުުގެ
ފ އިުއިންވެްނަޓރީުކޯޑުުނަންބަރުުޖަހަގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފަިއުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުމިގޮުތން،ުބައެއްުމުދަލުގައިު

ު 2016ުުނުވ ކަމ އި ުމުދ  ުބައެއް ުހޯދ ފައިވ  ުއިދ ރ އަށް ުއަލަށް ުއަހަރު ުނުވަނަ ުހިމަނ ފައި ުރަޖިސްޓަރީގައި ވ ކަންުހަރުމުދަލުގެ
 ފ ހަގަކުރަމެވެ.

ުނުވ ނަމަ،ު ުބަލަހައްޓ ފައި ުލިެޔ ުއުޞޫލުން ުަބޔ ންކޮށްފައިވ  ުގަވ އިދުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަުތގެ ުރެކޯޑުތައް ހަރުމުދަލުގެ
ހަރުމުދަލެ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހުރިހު  އްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިލްކިއްޔ ތުގައިުހުރިުހަރުމުދަލުގެުޖުމްލަުއަގަކީުކޮބައިކަމ އުި،

 އެއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިުހަމައަށްުހުރިކަންުކަށަވަރުކުރެވޭނެުގޮތެއްުނޯންނ ނެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ 11.01 ،11.02 ،11.03ުު (R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުއެއްގޮތަށ11.04ުްއަދި ުމ އްދ އ  ު،ވަނަ
ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިލްކިއްޔ ތުގައިުހިމެނޭުތަކެތީގެުތެރެިއްނުު،ރަޖިސްޓްރީުތައްޔ ރުކޮށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގެ

ތަކެތިުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްީރގައިުރެކޯޑުުކުރުމަށ އި ހަރުމުދަލުގެުހިސ ބުތައްުފުރިހަމައަްށުު،ހަރުމުދަލުގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުއެންެމހު 
ުއެއްފަހަރުުު،ބެލެހެއްޓުމަށ އި ުއަހަރަކު ުަމދުވެގެން ުހުރިތޯ ުހަމައަށް ުތަކެތި ުުހރިހ  ުހުންނަންޖެހޭ ުއިދ ރ ގައި ުކައުންިސލްގެ އަދި

ުޗެކްކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުމ ލީުބަޔ ންުރައްޔިތުންނ އިުހިއްޞ ކޮށްފައިުނުވުންު .6

ު ުނަްނބަރު ުއުޞޫލުނ2010/7ުްޤ ނޫނު ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުެގ ވަަނ110ުުގެ
ުސިޓީު ުމަހުގައި ުޖުލައި ުއަދި ުފެބްރުއަރީ ުއަހަރަކު ުކޮންމެ ުބައްަދލުވުެމއް ުހުޅުވ ލެވިފައިވ  ުޢ ންުމކޮށް ުރައްޔިތުންނަށް މ އްދ ގައި

ުމިޮގތުން ުުބުނެފައިވެއެވެ. ުވ ނެަކމަށް ުބ އްވަން ުަކއުންސިލްތަކުން ުރަށްރަށުގެ ުބ އްވ ުުފެބްރުއަރީު،ކައުންސިލްންނ އި މަހުގައި
މިގޮތުު ންުބައްދަލުވުމުގައިުފ އިތުވެުދިޔަުއަަހރުގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އިުމ ލީުރިޕޯޓ އިުއޮޑިޓްުރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަށްުހުށައަޅަންވ ނެއެވެު.

ު ުބައްދަލުކުރުމުގެ ުޢ ންމުކޮށ7ުުްރައްޔިތުންނ އި ުމައުލޫމ ތު ުބަޖެޓްގެ ުޕްލޭނ އި ުރިޕޯޓުތަކ އި ުއެ ުކުރިން ުދުވަސް ު)ހަތެއް(
ުހ މަކުރަންވ ނެއެވެ.ު

ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ނ އިުއޮޑިޓްުރިޕޯޓ2016ުުުއަދ2015ުުި މިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމަރޮށީުކައުންސިލްގެު،ނަމަވެސް
ދުވަސްުކުރިނ7ުްރައްޔިތުންނ އިުބައްދަލުކުރުމުގެުތައްޔ ރުކޮށްު ުވެސްއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުމުގައިުރައްޔިތުންނ އިއަދިުުު)ހަތެއްު(

ުވ ކަންުފ ހަގަކުރަެމވެ.ކޮށްފައިުނުޞ ހިއްމިުރިޕޯޓްތައްުރައްޔިތުންނ އިު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ވަނަުމ އްދ ގައ110ުުިގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(2010/7ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު

ވ ގޮތުގެުމަތިންުރައްޔިތުންނ އިުބައްދަލުުކުރ ުޖަލްސ ތަކުގައިުޥޭތުވެދިޔަުއަހަރުގެުމ ލީބަޔ ންުރައްޔިތުންނ އިުހިއްސ ކުރުރުމަށްު
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މިގޮތުންުރައްޔިތުްނނ އިުބައްދަލުކުރުމުގެު ދުވަސްުކުރިންުއެުރިޕޯޓުތަކ އިުޕްލޭނ އިުބަޖެޓ7ުްދަންނަވަމެވެު. ގެުމައުލޫމ ުތު)ހަތެއްު(
 ޢ ންމުކޮށްުހ މަކުރަންވ ނެއެވެ.

ކޮންމެުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުބ އްވަންޖެހޭުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުންުގަވ އިދުންުބ އްވ ފައިުނުވުންު.7

ު ުނަްނބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުެގ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުވަނ115ުުަ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ނަމަވެސް،މ އްދ ގައިުކޮންމެުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަުލވުމެއްުބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށްުބަޔ ްނކޮށްފައި ުވެއެވެު.

ބައްދަލުުވމުގެުތެރެއިންުބ އްވ ފައިވަީނ52ުުވަނަުައހަރުުބ އްވަންޖެހ2016ުުޭުުމަރޮީށުކައުންސިލުންމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީ
 ލުވުންކަންުވަނީުފ ހަަގކުރެވުނެވެ.ބައްދ31ުަ

ުހިންގޭު ުނުދ ަނމަ،ުކައުންސިލުން ުބ އްވަމުން ުގަވ އިދުން ުބައްދަލުވުން ުއ ންމު ުބ އްވަންޖެޭހުކައުންސިލްގެ ުއެއްފަހަރު ހަފްތ އަކު
 ހަރަކ ތްތަކ އިުބެހޭގޮުތންުމެމްބަުރންގެުމެދުގައިުމަޝްވަރ ުނުކުރެވޭނެއެވެ.

ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުނަްނބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުެގ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަަނ115ުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ުގޮތަށް ުބައްދަލުވުމެއްެގުު،މ އްދ ގައިވ  ުކޮންމެ ުބައްދަލުވުމެްއުބޭއްވުމަށ އި ުކައުންސިލްެގުއ ންމު ުފަހަރު ުއެއް ުހަްފތ އަކު ކޮންމެ

ުނަުހަފްތ ގައިުބ އްވ ުބައްދަލުވުމުގައިުފ ސްކޮށްުސޮއިކުރައްވަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ޔައުމިއްޔ ުޖެހިގެންުއަން

ުކައުންސިލްުމެމްބަރުންގެުއ މްދަނީގެުމަޢުލޫމަތުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންު.8

ު ުނަްނބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުލ މަރުކަޒީ ުދ ޢިރ ތައް ުއިދ ރީ ު)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުެގ ވަނ124ުުައުޞޫލުން
މ އްދ ގައިުކައުންސިލަށްުހޮވޭުޮކންމެުމެންބަރަކުުއިްނތިޙ ބުވުމ ެއކުުއެުމެންބަރެއްގެުފައިސ ުއ ިއުވިޔަފ ރިގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިު

ުކައުންސި ުލިޔުމަކުްނ ުމަޢުލޫމ ތު ުގުޅުންތަކ ބެހޭ ުވިޔަފ ރީގެ ުގޮތްތަކ އި ުލިޭބ ުއ މްދަނީ ުއ އި ުއިދ ރ އަށްުއ މްދަނީ ލްގެ
މިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމަރޮށީުކައުންސިލްގެުއެއްވެސްުމެންބަރަކުުއެުމަޢުލޫމ ުތު، ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފަިއުވިއަސް

 ލިޔުމުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުެރވުނެވެ.

ުވިޔަފ  ުއ އި ުފަިއސ  ުމެންބަރުންގެ ުވިޔަފ ރީގެުކައުންސިލްގެ ުޮގތްތަކ އި ުލިބޭ ުއ މްދަީނ ުއ އި ުއ މްދަނީ ުއަދި ުމަޢުލޫމ ުތ ރިގެ
ު ުަނންބަރު ުޤ ނޫނު ުަސބަބުްނ ުނުވުމުގެ ުހުށަހަޅ ފައި ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުލިޔުަމކުން ުމަުޢލޫމ ތު 2010/7ުގުޅުންތަކ ބެހޭ

މެްނބަރުންގ126ުުެނު(ުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫ ަވނަުމ އްދ ަގއިުބުނެފައިވު 
  މަސްލަހަތުުފުށުއަރ ުހ ލަތްަތށްުެދނެގަތުމަށްުއުނދަގޫވ ނެއެވެ.

ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުނަްނބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުެގ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ ޢިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަނ124ުުަ)ިދވެހިރ އްޖޭގެ
ގައިވ ުގޮތުގަުމަތީންުކައުްނސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެންބަރަކުުއިންތިޙ ބުުވުމ އިއެކުުއެުމެންބަރެއްގެުފައިސ އ އިުވިޔަފ ރީގެުމ އްދ 
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