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ބޫދޫަނަ ިނލ ަ ުބީރަމާެއނ ޮތުޅަެދުކުނ ުއނ ސިލ ގެަިއާދާރގެަަެދއ  ުރގ2016ަަެަކ  ައ ހ  ަަވ ނ 

ސަ  ނ   ރިޕޯޓަ ަޮއިޑޓަ ަޮކމ ޕ ލ ޔ 

 ދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މ އެނބޫދޫ ން ނިލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި، ، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް 

 ހ. ތަޢ ރަފު 

ކައުންސިލްގެ  ދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މ އެނބޫދޫން ނިލަގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  ()އޮޑިޓް ޤ ނޫނ4/2007ު  މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  މ ލީ އަހަރުގެ  އަށް ނިމުނު 2016 ޑިސެންބަރު  31 އިދ ރ ގެ 
ނޑައެޅުނު  ،އެއްގޮތަށް ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ އެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

އި ނިހެން ކަންކަން ހިންގައެހެގެ މ ލީ އަދި ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކުއިދ ރ ގެ  އ އި އެކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި،  ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ
 2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ ،  ،އ އި)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(  2006/3ޤ ނޫނު ނަންބަރު އްޓ ފައިވަނީ، ހަލަބަ

އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލުގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(
ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގިައ  ޞްލ ޙު އި މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އި، ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ  ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް

 36)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  2006/3އެ ކަންކަން ޤ ނޫނު ނަންބަރު ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 
ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް މ ލީ  ގެ އިދ ރ ގެކައުންސިލް ދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މ އެނބޫދޫންނިލަ މ އްދ ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތް ވ ގޮތުގެ މަތިން  ވަނަ

ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައި ވ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަންކަން  213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސީގެ  ،ހުށަހެޅުމ އެކު
ފެންނ ނެހެން މި އޮފީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި

 ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.  www.audit.gov.mv ވެބްސައިޓް

މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަްނ އިސްވެރިންނ   ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ދެކުނުބުރީ މ އެނބޫދޫ ނިލަންދެއަތޮޅުރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް  މި
 ންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މުވައްޒަފުހުރިހ   އެއިދ ރ ގެ  ފ ހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި

 ލިއްޔަތު އޫ މަސްމ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ ށ. 

 ގެ ވަނަ މ އްދ ގައި ކައުންސިލް  88ޤ ނޫނު(ގެ  ގެ އުޞޫލުން ހިންގުމު ކަޒީ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ 7/2010ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ވ  ގޮތުގެ މަތިން އިދ ރ އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ނީ ދައުލަތުގެ މުދަލ އި ފައިސ  ބެލެހެއްޓުމުމުގެ ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތް 

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިން ބ ރު ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، 
ކައުންސިލްގެ  ދެކުނުބުރީ މ އެނބޫދޫ ނިލަންދެއަތޮޅު ގަވ އިދ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުން މަތިން،  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފައިވ  
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އެ  ،ބަޖެޓ އެއްގޮތަށް ފ ސްކުރި ކައުންސިލުން އެ އަހަރަށް އެޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ، ހިންގުމ އި، ބެލެހެއްޓުމ އި ކަންތައްތައްއިދ ރ ގެ މ ލީ 
ނޑައެޅިފައިވ  ބަޖެޓުގައިގެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ސިލްވ  ގޮތަށް، ކައުންސިލް   ހުދޫދުގެ ކަނޑައެޅުނު ޚަރަދުކުރުމަށްބަޖެޓުގައި  ،ކަންތައްތަކަށް ކަ
އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް އަހަރީ ، ޓ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ އި އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކު ބަލަހައް ކައުންސިލްގެޚަރަދުކުރުމ އި،  ތެރޭގައި

ވަނަ  46ތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަ 3/2006 މ ލީ ބަޔ ންތައް އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ދެކުނުބުރީ މ އެނބޫދޫ ނިލަންދެއަތޮޅުމ އްދ ގެ ދަށުން   ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ކަ

 ލިއްޔަތު އޫއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް ނ. 

އިން ޚަރަދު  އިދ ރ ކައުންސިލްގެ ދެކުނުބުރީ މ އެނބޫދޫ ނިލަންދެއަތޮޅު  ބަޖެޓުން ވަނަ އަހަރުގެ  2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަބަޖެޓުގައި  ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް،

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް  ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ ިއ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ އ އި،  ކަ
އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު() 3/2006ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

ވެސް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އ އި، އަދި )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 7/2010ޤ ނޫނު ނަންބަރު ، އިގަވ އިދ 
ންޖެހޭކަމަށް ރުމ އި، އިޞްލ ހުކުރަ ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުގަވ އިދުތަކަށް ޤ ނޫނުތަކ އި  މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން

 ނައުމެވެ.ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  ދިނުމ އެކު، އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެ

ހ ސިލުކުރުމަށްތޯ  ޤުޞަދުތައްމަ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓުގެ ގެ އިދ ރ ގެ އޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުމި މަސް
 ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެކުގެ ތެރޭގައި ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރ ތުތަތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ  ބޭނުންވ  ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮބެލުމަށް 

ޚިލ ފަށް  އިދުތަކ ގަވ އިނިހެން ޤ ނޫނ އި ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ކައުންސިލުނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިޤ ނޫ
 ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައި ވަނަ އަހަރު 2016 ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އިން ދެކުނުބުރީ މ އެނބޫދޫ ނިލަންދެއަތޮޅު މިގޮތުން
 ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި އެއްގޮތަށް، އެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ހ ސިލުވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، އަދި  ހުރި އެހެނިހެން ގުޅުން ފައިސ އ  އިއި އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އ  ލްގެ އިދ ރ ކައުންސި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި އަދިވެސް ކައުންސި ،އިދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި، ކަންކަން ހިންގ 

ންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި މިކުރުމަށް ބޭނުންވ   ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ންޢަމަލު  ތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށްޤ ނޫނުގުޅޭ އެހެނިހެން 
 ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 ދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް ގަވ އި ރ. ޤ ނޫނ އި 

ދެކުނުބުރީ  ލަންދެއަތޮޅުނިބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް  ގައި( ބ) މ އްދ ގެ ވަނަ 4.09 ގެ(2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ (1
 (04، 02، 01)ންޓްގެ ގެ ތެރެއިން ތިން ބޭންކު އެކައުބޭންކް އެކައުންޓް  ނަމުގައި ހުޅުވ ފައިވ  ހަތަރުއިދ ރ ގެ  ގެކައުންސިލް  މ އެނބޫދޫ

 ނުވުން.  ގެންގޮސްފައިއް ތައްޔ ރުކުރަމުން ތަރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ބޭންކް

 މ އެނބޫދޫ ދެކުނުބުރީ  އަތޮޅުވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ނިލަންދެ 8.05 (ގ2009ެފެބުރުވަރީ  11ގަވ އިދު ) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ (2
ޗަށް އެދޭ ފޮތުގަިއ ހ ސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސ ސް އެކެއް( ރުފިޔ ގެ ޚިދުމަތ އި ތަކެއް )ފަސްދޮޅަސް ތިން 63,951 ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އިން

އެއްޗެއްކަމެއް ނުވަތަ ދ ފައިވ  ހޯ ބޭނުމެއްގައި ކީއްކުރަން  އެ ތަކެއްޗަކީ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކީ ކޮންނުވަތަ ވަކި ފޯމެއް ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވުމުން 
 ށަވަރުނުކުރެވުން. ދީފައިވ ކަން ކަ ރެވުމ އި ތަކެތި ގަތުމުގެ ކުރިން ތަކެތި ގަތުމަށް ހުއްދަ ހޯދ ފައިވ  ޚިދުމަތެއްކަން ޔަޤީން ނުކު
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ން ފަރ ތަކުން އަގު ތިގޮތަށް  ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  8.09(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ގަވ އިދު ) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ (3
މި ތަކެތި ފައިވުމުން،  ހޯދ  ރުފިޔ ގެ ޚިދުމަތ އި މުދ  (ފަސް ހ ސް ހަތް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއް ނުވަދިހަ) 95,768 ލަޖުމުހޯދުމަކ ނުލައި 

 ކަށަވަރު ނުކުރެވުން.  ށް އެންމެ ފައިދ ވ  ގޮތަށްކަންހޯދ ފައިވަނީ ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އަ

 އިވ  ގޮތަށްބަޔ ންކޮށްފަ ވަނަ ނަންބަރުގެ )އ( ގައި 2ވަނަ ބ ބުގެ  8(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ގަވ އިދު ) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ (4
ތަ  ދުއިސައް)ތިރީސް ނުވަ ހ ސް  39,269ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 2016ން ގެ އިދ ރ އިކައުންސިލު މ އެނބުދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު

 އަދަދެއްގެ ތަކެއްޗެއްކަމ އި ފައިވަނީ ކިހ ހޯދުމަށް އެދި ވުމުން، ފޯމް ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނު މުދަލަށް އޯޑަރުކުރ  ގެފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް( ރުފިޔ 
 ޔަޤީން ނުކުރެވުން.ފެންވަރެއްގެ ތަކެއްޗެއްކަން  ކޮން

ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ޑަރު އޯ ،ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 8.11(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ގަވ އިދު ) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ (5
ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި ހަމައަށްހުރިތޯ  ތަކެތި  ،ލިބުނު ކަމަށް އެތަކެއްޗ އި ޙަވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުން(

އިވުމުން، ދި ޚިދުމަތް ހޯދ ފަތަކެތި އަ ގެރުފިޔ  ހ ސް ސ ޅީސް އެކެއް(  ފަސްދޮޅަސް ތިން ) 63,041ލަ ރުމަކ ނުލައި ޖުމުސޮއި ކު ބަލައި
 ފައިވ ކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވުން.ލިބި ވ  ފެންވަރަށް ޚިދުމަތ އި މުދ އޯޑަރުކޮށްފައިވ  މިންވަރަށް އަދި އެދިފައި ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އަށް

ވަނަ މ އްދ ގައި  2.04 ދު ރިޕޯޓ އިވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޚަރަ  4.09 (ގ2009ެފެބްރުއަރީ  11ގަވ އިދު ) ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު  (6
 އި ނުވުން.އ މްދަނީ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ހުށަހަޅ ފަ މަސްދުވަހުގެ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ 

 108އަދި  އްދ ވަނަ މ  105 ގެ (ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު ) 2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު  (7
 ނިލަންދެއަތޮޅު  ދ ރ އިންއިކައުންސިލްގެ  ދެކުނުބުރީ މ އެނބޫދޫ ނިލަންދެއަތޮޅު  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ރިޕޯޓްތަކ އި ޕްލޭންތައްވަނަ މ އްދ  

 ން.  ކައުންސިލަށް ފޮނުވ ފައި ނުވު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު

ވ  ގޮތުގެ އްދ ގައިވަނަ މ  110ގެ (ޤ ނޫނު  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ދ އިރ ތައް އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 7/2010ނަންބަރު  ޤ ނޫނު (8
ންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި މުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮ ންމަތިން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ޢ 

ވަނަ  2016 އިދ ރ އިން އި ވީނަމަވެސް ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މ އެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެޖުލައި މަހު ބ އްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފަ
 އަހަރު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު މިދެންނެވި ބައްދަލުވުން ބ އްވ ފައި ނުވުން. 

އްދ ގައި މ ވަނަ  124(ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު 2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު  (9
ބަރަކު އެ މެންބަރެއްގެ ންއިންތިޚ ބުވެފައިވ  އެއްވެސް މެށް ކައުންސިލަ ދެކުނުބުރީ މ އެނބޫދޫ ނިލަންދެއަތޮޅުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ފަދައިން، 

 ލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އ މްދަނީ އ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ 
ޔަތު އަދ ކުރުމުގައި އެ މަޤ މުގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިވ ކަން ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ނެތުމުން، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މަޤ މުގެ މަސްއޫލިއް 

 . ނެތުން އިނުވ ކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެންމަސްލަޙަތ  ފުށޫއަރ  ވިޔަފ ރީގެ މުޢ މަލ ތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފަ 

 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބ. 

 މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، 

، ކަންކަންފިޔަވައިށްފައިވ  ( އަށް ބަޔ ންކ6ޮން )( 1ތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ )މަލުކޮށްފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮޢަ)ހ( ޤަނޫނ އި ގަވ އިދަށް 

އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ  2016ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލުގެ އިދ ރ ގެ  ދެކުނުބުރީ މ އެނބޫދޫ  ނިލަންދެއަތޮޅު
ބަޖެޓުގިައ  ،އްތަކަށްއެ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ  ކަންތަ ،އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓުގެ މަޤުޞަދުތައް ހ ސިލްވ  ގޮތަށް

ނޑައެޅިފައިވ  މިންވަރަށް ގެ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި ކައުންސިލު )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުގެ މ  3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ،ކަ
 މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.
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 4   ގެ  8ސަފުހ   

 ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ( އަށް ބަޔ 9) ން ( 7)ށ( އަދި ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ )
ނޑު ގޮތެއްގައި ، ފިޔަވައި ކަން، ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އެހެނިހެން މ ލީ ކަން ދެކުނުބުރީ މ އެނބޫދޫ ނިލަންދެއަތޮޅު މައިގަ

ގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި ކައުންސިލުއ އި ދައުލަތުގެ މ  )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( 3/2006ވަނީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
 އެހެނިހެން ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތަށެވެ. 

 އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކ އި އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް ޅ. 

 .އެކައުންޓްތައް ރިކޮންސައިލް ކޮށްފައި ނުވުން ބޭންކް  .1

 ބަރުންއިވަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެގެ )ބ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފަ ވަނަ މ އްދ  4.09ގެ (2009ފެބްރުއަރީ  11ގަވ އިދު )ގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
ން ދައްކ  ބ ކީއ އި، އޮފީހުގެ ފޮތްތަކުން ދައްކ  ބ ކީއ އި، ދިމ ވ  އެކައުންޓު ނުވަތަ ބޭންކް  އޮތޯރިޓީ ޑިވްސް މަނިޓަރީމަހުގެ ހިސ ބު ނިންމ އިރު މޯލް

ހަދ ފައި ހުރި ޗެކުތަކަށް އެއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފައިސ  ނެގުމުގެ މައްޗަށް  ،ހަމަ މި މ އްދ ގައި ހިސ ބު ނިންމަންވ ނެ ކަމަށެވެ. އަދި  ގޮތަށް
 ށްވެސް ބަޔ ންކޮށްފައި ވެއެވެ.ސަމ ލުކަން ދޭންވ ނެ ކަމަ

 ގެ ތެރެއިން ތިން ބޭންކް ންޓް ބޭންކް އެކައު ނަމުގައި ހުޅުވ ފައިވ  ހަތަރު އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލް  މ އެނބޫދޫދެކުނުބުރީ  ނަމަވެސް، ނިލަންދެއަތޮޅު 
 މިހެންކަމުން ވެ. މެކުރަކަން ފ ހަގަގެންގޮސްފައިނުވ އް ތައްޔ ރުކުރަމުން ތަރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް  ބޭންކް (04، 02، 01)އެކައުންޓްގެ 

ސް ހިސ ބެއް )ކައުންސިލްގެ އެއްވެހުރިކަން ޔަގީން ނުވުމ އި،  ފައިސ  އެކައުންޓްތަކުގައި  ބޭންކްދަށް ދައަކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ފޮތްތަކުގައިވ  
 ފ ހަގަ ނުކުރެވޭނެއެވެ.ކުރަންޖެހޭ ނަމަ އެކަން ޞްލ ޙުފޮތްތައް ނުވަތަ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް( އި

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ކޮންމެ މަހެއް  ،ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށްގައި ބަޔ  )ށ(،)ނ( އަދި )ބ(،ގެ )ހ(ވަނަ މ އްދ   5.16ގެ (R20-2017ގަވ އިދު ) ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު 
ކީ ދިމ ކުރުމަްށ ބ އ އި ބޭންކް އެކައުންޓްގެ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ފޮތްތަކުން ދައްކ  ބ ކީ ،ދުވަހ އި ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން ނިމޭ

 ދަންނަވަމެވެ.  ގެންދިއުމަށްމުން ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔ ރު ކުރަ

 .މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި މުދ  ގަންނަން އެދޭ ފޯމް ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވުން  .2

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ހޯދަން ބޭނުންވ  ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ގަންނަން  8.05 (ގ2009ެފެބުރުވަރީ  11ގަވ އިދު ) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ
 ކެތި ހޯދަންވ ނީ ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށް އެކަމަށް ވެރިއަކު ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ. ބޭނުންވ  ތަ

ހ ސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސ ސް އެކެއް(  )ފަސްދޮޅަސް ތިން 63,951 ގެ އިދ ރ އިންކައުންސިލް  މ އެނބޫދޫދެކުނުބުރީ  ނަމަވެސް، ނިލަންދެއަތޮޅު
އެދޭ ފޮތުގައި ނުވަތަ  ރުފިޔ ގެ ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދ ފައިވ އިރު، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ޚިދުމަތ އި ތަކެއްޗަށް

އޯޑަރުކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޖްރ ތުތައް ފުރިހަމަނުކޮށް  މުދަލަށްމިހެންކަމުން . ފ ހަގަކުރަމެވެވަކި ފޯމެއް ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވ ކަން 
އެއްޗެއްކަމެއް ނުވަތަ ހޯދ ފައިވ  ޚިދުމަތެއްކަން ހޯދ ފައިވ  ބޭނުމެއްގައި ކީއްކުރަން  އެ ތަކެއްޗަކީ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކީ ކޮން ،ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުން

 ނެވެ.ދީފައިވ ކަން ކަށަވަރުނުކުރެވު ކުރިން ތަކެތި ގަތުމަށް ހުއްދަ  ޔަޤީން ނުކުރެވުމ އި ތަކެތި ގަތުމުގެ 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ހޯދަން ބޭނުންވ  ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ވަނަ މ އްދ ގައި  10.58 (ގR20ެ-2017)ހ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ދަ ދިނުމުން މެނުވީ ގަންނަން ބޭނުންވ  ތަކެތި ހޯދުމުގައި ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށް އެކަމަށް ވެރިއަކު ހުއް

 ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ނުހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  
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މ ދ އްގެ )ބ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭއިރު މި މ އްދ ގެ  6.02(ގެ R20-2017ލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ))ށ( ދައު
  )ނ( ގައިވ  ކަންތައްތަކުގެ އިތުރަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ އިއެކު ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހ  ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

  .ދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ތިން ފަރ ތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދ ފައި ނުވުން މު  .3

ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގައި އެއްފަހަރ  ގަންނަ ތަކެތީގެ  8.09(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ގަވ އިދު ) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ
ހ ސް( ރުފިޔ އަށް ވުރެ ބޮޑުނުވ ނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުގެ  )ފަންސަވީސް  25,000ހ ސް( ރުފިޔ އިން ފެށިގެން  )އެއް 1,000އަގު 

ތަކެތި ހޯދިދ ނެއެވެ. އަދި  އެ، ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު، އެ ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކެށީގެންވ  ފަރ ތަކުން ތެރެއިން މަދުވެގެން ތިން
 ހ ސް( ރުފިޔ  ހަމަނުވ  ތަކެތި އަދި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މަދުވެގެން ތިން  )ފަންސަވީސް 25,000ފައިވ  ގޮތުގައި ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށް  8.14

 ފަރ ތުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު، ވަކި ފަރ ތެއް ހޮވީ ކީއްވެގެންކަން ބަޔ ންކޮށް އިސްވެރިއަކު ސޮއި ކުރަންވ ނެއެވެ.

ނުވަދިހަ ފަސް ހ ސް ހަތް ) 95,768 ޖުމްލަވަނަ އަހަރު  2016ގެ އިދ ރ އިން އުންސިލް ކަމ އެނބުދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު ނަމަވެސް،
ހޯދ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. ކޯޓޭޝަން  ކުންފަރ ތަ  ތިންއިރު، ތަފ ތު ( ރުފިޔ ގެ ޚިދުމަތ އި މުދ  ހޯދ ފައިވ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއް

 ކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވުނެވެ.ށްފައިވަނީ ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދ ހުރި ގޮތަށް ތަކެތި ގަންނަން ފައިސ  ޚަރަދުކޮމިހެންކަމުން، 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 35,000އެ ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު ، ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 10.24(ގެ R20-2017ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
އެފަދަ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަދުވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަގު  ،ނުވ ނަމަ )ތިރީސްފަސް ހ ސް( ރުފިޔ އަށް ވުރެ އިތުރު

  އެ ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވ  ފަރ ތަކުން، އެތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ.، ހޯދައި

 ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރ  ފޯމް ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވުން. މުދަލ އި  .4

ވަނަ ނަންބަރުގެ )އ( ގައި ވަނީ ޕ ޗޭސް އޯޑަރ )މުދަލަށް  2ވަނަ ބ ބުގެ  8(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ގަވ އިދު ) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ
އޮވެގެންކަމަށެވެ. އަދި އެފޯމުގައި އެދިފައިވ  ތަކެއްޗަކީ  އްފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވ  މުދ  ގަންނަން އެދޭ ފޯމެ އޯޑަރކުރ  ފޯމް( ތައްޔ ރުކުރަންވ ނީ 

އެ މ އްދ ގައި  ބޭނުންވެގެން ހޯދ  އެއްޗެއްކަން ޔަޤީން ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަކެއްޗަށް އެދުނު ޑިޕ ރޓްމަންޓްގެ ވެރިއެއްގެ ސޮއި އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށް 
 ފައިވެއެވެ. ކޮށް  ބަޔ ން

)ތިރީސް ނުވަ ހ ސް ދުއިސައްތަ   39,269ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 2016ން ގެ އިދ ރ އިކައުންސިލު މ އެނބުދޫ  ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅުނަމަވެސް، 
 އި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.މުދަލަށް އޯޑަރުކުރ  ފޯމް ތައްޔ ރުކޮށްފަފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް( ރުފިޔ  މ ލިއްޔަތު ގަވ އިދުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް 

 ޔަޤީން ނުކުރެވުނެވެ.ފެންވަރެއްގެ ތަކެއްޗެއްކަން  ފައިވަނީ ކިހ  އަދަދެއްގެ ތަކެއްޗެއްކަމ އި ކޮން ހޯދުމަށް އެދި މިހެންކަމުން، 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ގެ )ބ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ވަނަ މ އްދ  11.17އަދި  ގެ )ހ(ވަނަ މ އްދ  10.63(ގެ R20-2017ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ))ހ( 
 ގައިވ  ނަމޫނ އ އި އެއްގޮތަށް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  MG/PC02ގޮތަށް އޯޑަރު ފޯމް 

އޮފީހަށް ލިބުމުްނ  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް އޯޑަރުކުރެވުނު ތަކެތިވަނަ މ އްދ  10.64(ގެ R20-2017ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ))ށ( 
 ހަމައަށް ހުރިތޯ ބަލައި ޗެކްކޮށް އޯޑަރު ފޯމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުނު އޯވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް  8.11(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ގަވ އިދު ) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ
އެއްވެސް  ،ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި ހަމައަށްހުރިތޯ ބަލައި ވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުން( ތަކެތިހަ ކަމަށް އެތަކެއްޗ އި 

ދެރަ ކަމުނުދ  ތަކެތި ނުވަތަ ހަލ ކުވެފައިވ  ތަކެތި ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވ   ފެންވަރު  ،އެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް ނޯޓުކޮށް ،ރެއްވ ނަމައުނިއިތު
. އަދި އޯޑަރު ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވ ން ކައިރިވެފައިވ  ތަކެތި ހުރިނަމަ އެކަންވެސް އެނގޭނެގޮތަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރަންވ ނެއެވެ

ވަގުތުން ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ބަލައިގަންނައިރު އެތަކެތީގެ ތެރޭގައި ކަމުނުދ  ނުވަތަ އޯޑަރުކުރި ފެންވަރަށްވުރެ ދެރަ ތަކެތި ހުރިކަން 
 ވ ލުވ ންވ ނީ ރަނގަޅަށް ހުރި ތަކެއްޗ އެވެ.ހަފ ހަގަކުރެވުނުނަމަ އޮފީހުން 

ހ ސް  ) ފަސްދޮޅަސް ތިން  63,041ލަ މުވަނަ އަހަރު ޖު 2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މ އެނބުދޫ  ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު  ،ނަމަވެސް
 ބަލައިގަންނަ ނޯޓުގައި ސޮއިނުކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ބަލައިގަނެފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. ތަކެތި، ތަކެތި ގެސ ޅީސް އެކެއް( ރުފިޔ  

ފަރ ތަކުންކަން  ތަކެއްޗ އި ހަވ ލުވީ ކޮން  ލިބުނުކަމ އި ތަކެތި ގެ އަދި އޯޑަރުކޮށްފައިވ  މިންވަރަށް ފެންވަރު  އެދިފައިވ  ން ކައުންސިލުމިހެންކަމުން، 
  ނެވެ.އޯޑަރުކުރިވަރަށް ތަކެތި ލިބިފައިވ ކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވު ކަށަވަރުނުކުރެވުމ އި

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ޑަރު އޯ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ގެ )ހ( ގައި މ އްދ   11.18 އަދި ގެ )ހ(ވަނަ މ އްދ   10.64(ގެ R20-2017ގަވ އިދު )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 
ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި  ޓޮކް ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުން( ތަކެތިކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުނު ކަމަށް އެތަކެއްޗ އި ޙަވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސް

ފެންވަރުދެރަ ކަމުނުދ  ތަކެތި ނުވަތަ ހަލ ކުވެފައިވ  ތަކެތި  ،އެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް ނޯޓުކޮށް ،އެއްވެސް އުނިއިތުރެއްވ ނަމަ ،ށްހުރިތޯ ބަލައިހަމައަ
ގޮތަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ  ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވ  ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވ ން ކައިރިވެފައިވ  ތަކެތި ހުރިނަމަ އެކަންވެސް އެނގޭނެ

 ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 . ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔ ރުކޮށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން  .6

ވަނަ މ އްދ ގައި  2.04އި ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޚަރަދު ރިޕޯޓ  4.09(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އ މްދަނީ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށް

ދ ގައި ރަށު ވަނަ މ އް 105)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  7/2010އަދި ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ރައީސް ފޮނުވަންވ ނެކަމަށް ކައުންސިލު 

ކައުންސިލަށް ފޮނުވ ފިައ ގެ އިދ ރ އިން މި ދެންނެވުނު ރިޕޯޓުތައް އަތޮޅު ދެކެނުބުރީ މ އެނބޫދޫ ކައުންސިލް  ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު ނިލަންދެއަތޮޅު 
ވަނަ  މ އްދ ގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދ ރ އިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  108ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. މީގެއިތުރުން، މި ޤ ނޫނުގެ 

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  އިދ ރ އިން ގެ ދެކުނުބުރީ މ އެނބޫދޫ ކައުންސިލް ފޮނުވަންޖެހޭކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ލިޔުންތަކ އި ރިޕޯޓްތައް ނިލަންދެއަތޮޅު
ބުނެވިދިޔަ ލިޔުންތަކ އި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔ ރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ހުށަހަޅަމުން  އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވ ފައި ނުވ ކަންވެސް ފ ހަގަކުރަމެވެ.

 ނެއެވެ. ޔ ން ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަތިވ ނެތުމ އި އަހަރީ ރިޕޯޓ އި މ ލީ ބަ  މަސްދުވަހުގެ އ މްދަނީ އ އި ޚަރަދުވީގޮތުގެ ތަފުޞީލު އެނގެން ،ނުދ ނަމަ

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ކޮނެްމ ގައި ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ(  4.07(ގެ R20-2017)ހ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ލަ ޔަލަށް ހިނގ ފައިވ  ޚަރަދުގެ ޖުމުހިސ ބު )އެ މަހަކު ހިނގި ޚަރަދުގެ ޖުމްލައ އި، އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ އެ މަހެއްގެ ނިމަހަކު ކުރ  ޚަރަދުތަކުގެ 
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އ އި އެއްގޮތަށް  (MG/BC05)މި މ އްދ ގެ )ރ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ނަމޫނ   ،އެނގޭނެގޮތަށް( އެކި އައިޓަމްތައް ވަކިވަކިން އެނގޭނެގޮތަށް
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމަވެ.  ތައްޔ ރުކޮށް 

ވަނަ މ އްދ ގައި  105)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  7/2010)ށ( ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ރީ ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ފޮނުވުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ ، ރަށު ކައުންސިލުގެ އ މްދަނީ އ އި ޚަރަދުގެ އަހަ

 ދަންނަވަމެވެ. 

ރަށު  ،ވަނަ މ އްދ ގައި 108)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  7/2010)ނ( ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކ އި ރިޕޯޓުތައް، މި މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މުއްދަތުތަކުގައި ހުށަހަޅަމުން  ކައުންސިލުން ތައްޔ ރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

 ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 .މުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުން ބ އްވ ފައި ނުވުން ން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި އ   .7

ވ  ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މ އްދ ގައި 110ގެ (ޤ ނޫނު  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ދ އިރ ތައް އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 7/2010ނަންބަރު  ޤ ނޫނު
މުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު އ ންރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް 

ލީ ރިޕޯޓ އި، އޮޑިޓް ބ އްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ އިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އި، މ 
ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު  މު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެކަމަށ އި ޖުލައި މަހު ބ އްވ  އ ންހުށަހަޅަންވ ނެ  ނަށްރިޕޯޓް ރައްޔިތުން

 ތަވ ލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅ  ޚިޔ ލު ހޯދަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު މިދެންނެވި ބައްދަލުވުން  2016ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މ އެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ،ނަމަވެސް
ތު ޙިއްސ  ރައްޔިތުންނަށް ޙިއްސ  ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމ މިހެންކަމުން، ޤ ނޫނުގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ބ އްވ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. 

 ދުމ އި އެއްބ ރުލުން ލިބުން ދަތިވ ނެއެވެ. ނުކުރެވުމ އި އަދި އެކިއެކި ކަންކަމ  ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ޙިޔ ލު ހޯ 

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވ  ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މ އްދ ގައި 110ގެ (ޤ ނޫނު  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ދ އިރ ތައް އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 7/2010ނަންބަރު  ޤ ނޫނު
މުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އ ންރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދި 

އިތުރުން، ތަރައްޤީގެ ރައްވަމުން ގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މީގެ ން ޢަމަލު ކު ންނެވި ޤ ނޫނުގައި ވ ގޮތުގެ މަތިބޭއްވުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ، މި ދެ 
ންމުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް މަހު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އ ނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދ  ގޮތުގެ މަޢުލޫމ ތު މަދުވެގެން ދެމަހުން އެއްޕްލޭ

 ދަންނަވަމެވެ. 

 .ލޫމ ތު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން ނީގެ މަޢު ދަ ބަރުންގެ ވިޔަފ ރިއ އި އ މް މެންކައުންސިލް  .8

ބަޔ ންކޮށްފައި  ވަނަ މ އްދ ގައި 124ކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރު  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ ންއިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު އެ މެބަރަކު ންކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެވަނީ، 

 ވެ.ގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނެ ކަމަށެލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލް

ބަރަކު އެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ ންގެ އެއްވެސް މެކައުންސިލް ގެ އިދ ރ  ކައުންސިލްގެ މައެނބޫދޫ ދެކުނުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅުނަމަވެސް، 
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މަޤ މުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދ ކުރުމުގައި އެ މަޤ މުގެ މިހެންކަމުން، އި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރަމެވެ. އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފަ
 ތްކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. ވިޔަފ ރީގެ މުޢ މަލ ތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވ ކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެންނެމަސްލަޙަތ  ފުށޫއަރ  
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އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މ އްދ ގައިވ   124)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރިކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ންބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު އެ މެންކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެ

މެވެ. ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަ
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