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 ަވަނ ައަހުރގ   2015 ގ  ިއދ ރ   ަކުއްނސިލްގ   ޑު ނ ފަުވްއުމލުަކ ިދގުވ  
 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ްނސް ޮކމްޕަްލޔަ 

 ތަޢ ރަފު  ހ.

 ޑުނފުވައްމުލަކު ދިގުވ  )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  2007/4 :މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ   2015 އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލް
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަިއ  ،އެއްގޮތަށް އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮަތށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި،   އެ އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކުގެ ންސިލްގެ އިދ ރ އ އި ކައުޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ވ އިދ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަ ،މ ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި

މ ލީ ކަންކަމ އި  އިދ ރ ގެ ގެޤ ނޫނ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް ހިންގުމުގެދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން 
 މަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްޮކށް، އެކަމަށް ރައުޔެއްދީ،ތަކަށް އަގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އިދު

އެ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ ލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އިޞްލ ޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞް
ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އެ  213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ،އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކު

ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ރިޕޯޓު މި ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި މި
 ހުަށހަޅައި، ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ެނހެްނ މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ޓްރެޜަރީއަށ އި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް

www.audit.gov.mv .ެގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ 

އަށް ނިމޭ މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓްތައް  2015ޑިސެންބަރު  31 އިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެ
ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ުހށަހަޅ ފައިވަނީ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއްނޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ   ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކުންނ އި ރަށު( 2013/1ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 
މި މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ އިންޓަރނޭޝަަނލް  ،ގައިވ  ފޯމެޓް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ނަމަވެސް )މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމ ގުޅޭ

ގ ްފރޭމްވަރކްއަކ  އެއްގޮތަްށ އެކަށީގެންވ  ފައިނޭންޝަްލ ރިޕޯޓިން ،ސްޓޭންޑަޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ ލ ޒިމްކުރ ގޮތަށް
މި އޮޑިޓް  ،ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންަތކެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މ ލީ ަބޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓެއް ކުރެވެން ނެތުމ  ގުޅިގެން

 ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، ިމ  އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލްމި ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް 
 އިދ ރ ގެ ހުރިހ  މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ގެއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް

mailto:info@audit.gov.mv
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 މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ށ.
 

ވަނަ  88 ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7 :ޤ ނޫނު ނަްނބަރު
އިސ  ބެލެހެއްޓުމުގެ ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ނީ ދައުލަތުގެ މުދަލ އި ފަ އިދ ރ  އަށް ގެމ އްދ ގައި ކައުންސިލް

)ދައުލަތުގެ 3/2006  :މަށް ބަޔ ންޮކްށފައި ވުމުން، ޤ ނޫނު ނަންބަރުޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިންކަ
އިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިްނ ބ ުރ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފަ

ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ، މ ލީ ކަންތައްތައް ހިންގުމ އި އިދ ރ ގެ ގެގޮތްވ  ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްމ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއް
ވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ ލްޙ ޞި މަޤުޞަދުތައް އިދ ރ ގެ ގެސިލްއަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ ކައުން 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ނޑަ ކަ ކުރުމ އި ކައުންސިލްގެ ންގައިތޯ ޔަޤީއެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭކުރުމަށް ކަ
ށް އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތައްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ  އެ

 46ޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ )ދައުލަތުގެ މ ލިއް 3/2006 :ޤ ނޫނު ނަންބަރު ،ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓް
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ  ޑުނފުވައްމުލަކު ދިގުވ ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  ރު ވެރިޔ ގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ކަ

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

 ކައުންސިލުން އެޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ައހަރަށް އަހަރުގެ ބަެޖޓުން ވަނަ  2015އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ނޑައެޅިފަ ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އިވ  ކަންތައްތަކަށް، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ރ ގެ ދަށުގައިވ   އިދ އ އި އެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ،އ އި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު
އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ )ދަ 2006/3 :ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންަކން ހިންގ ަފއިވަނީ ޤ ނޫނު ނަްނބަރު

ޒީ އިރ ތައް ލ މަރުކަދ ރީ ދ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އި 2010/7 :ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ،ޤ ނޫނު( އ އި ދައުަލތުގެ މ ލިއްަޔތުގެ ގަވ އިދ އި
 ޤ ނޫނުތަކ ިއ ހެންމ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނި އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫުނ(އުޞޫ

ކުރެވުނު ކަންތައްތަްއ ކަމަށް ފ ހަގަ ދިނުމ އި، އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ މަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ރައުޔެއްގަވ އިދުތަކަށް އަ
 މެވެ.އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަުކގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައު، ލަފ  ދިނުމ އެކުއިޞްލ ޙުކުރުމަށް 

ޤ ނޫނުތަކ ިއ ވުނު ކުރިން ަބޔ ންކުރެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލް ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
 ރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފުބޭނުންވ  ހެކިތައް ހޯދުމުެގ ގޮތުން މަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބެލުމަްށ އަ ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް

މަލުކޮށްފަިއ ކ އި ޚިލ ފަށް އަކ އި ގަވ އިުދތައެ ޤ ނޫނުތަ ތުތަކުގެ ތެޭރގައިއަރ ފުރިހަމަކުރުން ހިެމނެއެވެ. މި އިޖް ތައްތުޖްރ އައި
 ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް  2015އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ޑު ނދިގުވ  ފުވައްމުލަކުމިގޮތުން 

މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަެޖޓުގަިއ  އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ،އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރު ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯކަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތެގ  ،އ އި މަށް ކަ
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ގުމުގެ ޤ ނޫނު އަިދ ޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫުލން ހިން
މިންވަރ މެދު މަުލ ކުރެވިފައިވ  އައި ގަވ އިދުތަކަށް މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ  ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ

ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ 

ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެވޭ ރައުޔު ރ. 

ވ  ގޮތުްނ، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ްނކޮށްފައި 35ެގ  (2006/3ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު )ނަންބަރު:  (1)
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މީލ ދީ  އަހަރެއް ނިމޭތ  ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮީފހެއްގައި، މި ޤ ނޫނުގެ ަދށުން ކަ
ތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ިހސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ަކން

ކައުންސިލްގެ ޑު ނގުވ ދިފުވައްމުލަކު ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. ނަމަވެސް، 
އިގެން، އަހަީރ ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި، އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނަ 2015އިދ ރ ގެ 

ލަށް ހުށަހަޅ ފައި ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި، އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަރިޕޯޓެއް ތައްޔ 
އެކަށީގެންވ  ޔ ްނތަކަކީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހުށަހަޅ ފައިވ  މ ލީ ބަޑު ނދިގުވ ފުވައްުމލަކު ވީނަމަވެސް، މި އޮފީހަށް 
ްނ.ނުވު ޔ ރުކޮށްފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަކަކަށްތަށް ތައްރކްއަކ  އެއްގޮގ ފްރޭްމވަފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން

ރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ކު ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ަގއި ބަޔ ންކޮށްފައިވަީނ ބަޖެުޓން  4.06ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދގެ   (2)
ނޑައެިޅފައިވ  އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވ ޮގތަށް އެ ކޯޑަކުން  ހަމަޖެހޭ ޚަރަދެއް ކުރަން އެންމެ  ކުރަންވ ނީ ބަޖެޓްގައި ކަ

ގައި އަވަށު ޑުނޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ދިގުވ ނވަނަ އަހަރު ފުވައްމުލަކު ދިގުވ  2015ނަމަވެސް، ކަމަށެވެ. 
 ގެހަތްލައްކަ ަފންސ ސް ހ ސް ފަނަރަ( ރުފިޔ ) -/750,015ޑޯ ޖިމަށް ބޭުނން ވ  -ހަދަން ނިންމ ފައިވ  އައުޓް

 ކޯޑްތަކުން  ޓް ޚަރަދުއެތަކެތި ރިކަރަން ކޯޑުން ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި  ެކޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގަންނަންޖެހޭ ންޓްސްއިކުއިޕްމަ
 ގަނެފައިވުން.

)ދެލައްކަ  -/228,677ވަނަ އަހަރު ކަރަންޓް ބިލް ތަަކށް  2015ޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ނފުވައްމުލަކު ދިގުވ  (3)
ޓް ބިލް ދެއްކުމުގައި އަށ ވީސް ހ ސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތެއް( ރުފިޔ  ދައްކ ފައިވ އިރު، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކަރަން

ސ ސް އަށެއް( )ފަންސަވީސްހ ސް ފައްސަތޭކަ ފަން -/25,558ވަނަ އަހަރު  2015ޖޫރިމަނ  ފައިސ ގެ ގޮތުގައި 
ރުފިޔ  ދައްކ ފައިވުން.

 -/100,000ވަނަ މ އްދ ގައި މަސައްކަތުގެ އަގު )ތަކެތީގެ އަގ އި އެކު(  8.24މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  ދައުލަތުގެ (4)
ރުފިޔ  އ އިމެދުގެ މަސައްކަތެއް ކުރ ނަމަ، އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނިމުުނ  -/1,500,000ރުފިޔ އިން ފެށިގެން 

މަސައްކަތް ކުރަމުންދ ގޮތް ބެލުމ  ހަވ ލުކުރެިވފައިވ  އިންޖިނޭރަކު  މަސައްކަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް ވަކިވަކި ބިލު ހުށެހެޅުމުން،
ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަްނޓަކު ނުވަަތ އެމަސައްކަތެއް ސުޕަވައިޒް ކުރުމ އި ހަވ ލުވެ ހުރިފަރ ތުން، އެ މަސައްކަތަކީ 

ޑްވ ންސް ފައިސ އ އި ކޮށްނިމިފައިވ  މަސައްކަތެއް ކަމަށް ސޮއިކުރުމުން އެ ބިލެއްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ތެރެއިން އެ
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ނޑުމަށްފަހު އެ ބިލަކަށް ފައިސ  ދެވިދ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް،  ރިޓެންޝަންއަށް ނިސްަބތުންޖެހޭ އަދަދު ކެ
ޑު އަވަށުގައި ހުރި މަސްޖިދުލް ޞަފްވ ގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުލައ އި ދަވ ދުލުމ އި މަސްޖިދުލް ހިދ ޔ ގެ ނދިގުވ 

އަށް ރުފިޔ )އެއްލައްކަ ހަތްހ ސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސ ސް(  -/107,950 އު އެޅުމަށްޒޯނުގައި ގަމަގ އި ޕ ކިން 
 ނުވުން. ންނިންމ ފައިވ ކަން ޔަޤީ އެއްބަސްވެފައިވ  މުއްދަތުގައި

 
އިވ  ގޮތުގެމަތިން ވަަނ މ އްދ ގަ 124ރ ތަްއ ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުެގ ޤ ނޫނު' ެގ ދ އިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ 'ދި (5)

 މެްނަބރުން ހުށަހަޅ ފައި ބަރުންގެ ވިޔަފ ރިއ އި އ މްދަީނގެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންިސލްގެ އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްމެމް
 ނުވުން.

ރައްޔިތުންނަށް އި ގަ ވަނަ މ އްދ   110ގެ ' ޤ ނޫނުރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އި (6)
ރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި މުޮކށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަދިނުމަްށޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ ންމަޢުލޫމ ތު 

 ،ހަރުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓ އި ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ އިތުވި އަޖުލައި މަހު ބައްވ ންޖެޭހނެ ކަމަށ އި އަދި ފެބްރުވަރީ މަހު
އިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވ ނެ ކަމަށ އި ޖުލައި މަހު ކައުންސިލްގެ ،މ ލީ ރިޕޯޓ އި

މެއް ބ އްވަން ދަލުވުމު ބައް ވ  ޢ ންހަޅ  ޚިޔ ލު ހޯދުމަށް ބ އްއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަ
ބައްވ ފަިއ  ތީންޤ ޫނނު ގައިވ  ގޮތުގެ މަ ބައްަދުލވުންތައްމިދެންނެވި   ،ނަމަވެސްވީ  ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިޖެހޭނެ 
 ނުވުން.

 
ުކ ހަފްތ އަކޮންމެ  އިވަނަ މ އްދ ގަ 115 ގެ' ންގުމުގެ ޤ ނޫނުދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހި' (7)

ކައުންސިލްގެ  ،ސްޖެހޭެނ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެއެއް ފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަން
 52 އ ންމު ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން 2015އިދ ރ އިން މި ޤ ނޫން ގެ މަިތްނ އަމަލުކޮށްފައިނުވުމ އި، މިގޮުތްނ 

 ބައްދަލުވުން ބ އްވ ފައިވުން. 25ބައްދަލުވުން ބ އްަވންޖެހޭއިރު 
 

 
 ބ. ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް  ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެވޭ ރައުޔު 

 

( އަށް 4( އިން )1)ަބރު ގޮްތ ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަން)ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭ
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި ޑިސެމްބަރު  31ރ ގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ޑު ނފުވައްމުލަކު ދިގުވ  ،މައިގަ

ލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސި 2015
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަ، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް  ،އެއްގޮތަށް ށް، ބަޖެޓުގަިއ ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  ،ނޫނު( އ އި)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ  2006/3 :ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
 ފީހުން ދެކެމެވެ.މިއޮކަމަށް  ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް
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ނޑުގޮތެއްގައި  ،( އަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަކންތައްތައް ފިޔަވައ7ި( އިްނ )5ބަރު ))ށ( އަދި ަނން  ކައުންސިލުްނ އެމައިގަ
ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން 2010/7 :ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤ ނޫނު ަނންަބރު

 އ އި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.

ޅ. އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކ އި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ތައްޔ ރުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވ  ރިޕޯޓިންގ ފްރޭމްވަރކްއެއް ނެތުން ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް  .1

ތުގެ ކޮންެމ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބުނ  ގޮތުން ދައުލަ 35ގެ  (2006/3ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު )ނަންބަރު: 
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މީލ ދީ  މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  އަހަރެއް ނިޭމތ  ިތން އޮފީހެއްގައި، މި ޤ ޫނނުގެ ދަުށން ކަ

ހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ އައެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ަކންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެްނ، 
 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.

ރ ގައި ހިނގި ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ  2015ޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ނނަމަވެސް، ފުވައްމުލަކު ދިގުވ 
އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި  ،ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި

ޑު ކައުންސިލްެގ ނ ދިގުވ ފުވައްމުލަކު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުަށހަޅ ފައިވީ ނަމަވެސް، ޤ ޫނނުގައި ުބނ  މުްއދަތުގައި، މި އޮީފހަށް 
އްގޮތަށް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  އެ އިދ ރ އިން ހުށަހަޅ ފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ އެކަށީގެންވ  ފައިނޭންަޝލް ރިޕޯޓިންގ ފްރޭމްވަރކްއަކ  

ޑިސެންބަރު  31ދ ރ ގެ  އިޑު ކައުންސިލްގެނކުރެވުނެވެ. އެހެންކަމުން، ފުވަްއމުލަކު ދިގުވ  މ ލީ ބަޔ ންތަކެއް ނޫންކަން ފ ހަގަ 
 .އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ ފައިނޭންަޝލް އޮޑިޓެއް ކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ 2015

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

،ޔ ންތައްމ ލީ ބަ ކައުންސިލްގެ ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 35ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުެގ 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު
ކުގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަ

 (2016އޯގަސްޓް  29)  D2/CIR/2016/9-13ންވީ ގޮތުގެ އިރުޝ ުދދީ ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ަނންބަރު:ތައްޔ ރުކުރަ
 ށް ދަންނަވަމެވެ.ގޮތަށް ކައުްނސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމައި އެއްއ  ގެ ސަރކިއުލަރ ގައި ވ  ނަމޫނ  )ފޯމެޓް(

 ނޫން އެހެން ކޯޑުތަކުން ފައިސ  ޚަރަދު ކޮށްފައިވުން ފައިސ  ޚަރަދުކުރަން އެންމެ އެކަށޭނެ ކޯޑް  .2

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ބަެޖޓުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ކުރަންވ ނީ  4.06ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ނޑައެޅިފައިވ  އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވ   ،ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހަމަޖެހޭ ކޯަޑކުން ޚަަރދެއް ކުރަން އެންމެ ގޮތަށް އެ ބަޖެޓްގައި ކަ

އުޓް ޯޑ ޑު އަވަށުގައި ހަަދން ނިންމ ފައިވ  އަނޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ދިގުވ ނވަނަ އަހަރު ފުވައްމުލަުކ ދިގުވ  2015
ރަދުކޮށްފައިވަނީ )ހަތްލައްކަ ފަންސ ސް ހ ސް ފަނަރަ( ރުފިޔ  ބަޖެޓުން ޚަ -/750,015ގަތުމަށް  ވ  އިކުއިޕްމެންޓްމަށް ބޭނުންޖި
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ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ ކޯޑް ނޫން  ހަރުމުދ  ގަންނަންޖެހޭ ކޯޑް ގެ ބަދަލުގައި އެހެން ކޯޑް ތަކުންކަން ފ ހަގަ

 ގައި އެވަނީއެވެ. 1ގަނެފައިވ  ގޮތުގެ ތަފުޞީލް ތިރީގައިވ  ތ ވަލް އިކުއިޕްމެންޓް އެހެން ކޯޑްތަކުން ޖިމަށް ބޭނުންވ  

ގަތުމަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވ  ފައިސ ގެ ންޓް އިކުއިޕްމަ ށް ބޭނުންވ  ކޯޑް ނޫން އެހެން ކޯޑްތަކުން ޖިމަ : ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ 1 ތ ވ ލް 
 ތަފުޞީލް 

އަދަދު ޚަރަދުކޮށްފައިވ  ކޯޑު ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ކޯޑު 

423002 
)މެޝިނަރީ އ އި އިކުއިޕްމަންޓް(

138,843 މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމ ރ ތްތައް( -)މަރ މ ތުކުރުން  226002

 60,000 ކަރަންޓް ވިއުގަ( -)މަރ މ ތުކުރުން  226007

551,172 )ޖަމ ޢަތުގެ ފައިދ އަށް ކުރ  މަސައްކަތްތަކަށްދޭ އެހީ( 228010
750,015ޖުމްލަ 

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ކުރަންޖެޭހ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ބަޖެުޓން 4.06ގަވ އިދުގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 
ނޑައެޅިފައިވ  އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވ  ޚަރަދުތައް  ހަމަޖެހޭ ކޯޑަކުން ކުރެއްވުމަށްޚަރަދެއް ކުރަން އެންމެ  ގޮތަށް އެ ބަޖެޓްގައި ކަ

 ދަންނަވަމެވެ.

ކަރަންޓް ބިލްތަކުގެ ޖޫރިމަނ ވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓުން އިތުރަށް ފައިސ  ޚަރަދު ކޮށްފައިވުން ވަނަ އަހަރުގެ  2015 .3

)ދެލައްކަ އަށ ވީްސ  -/228,677ވަނަ އަަހރު ކަރަންޓް ބިލް ތަކަށް  2015ޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ނފުވައްމުލަކު ދިގުވ 
އިވ އިރު، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކަރަންޓް ބިލް ދެއްކުމުގައި ޖޫރިމަނ  ފައިސ ގެ ހ ސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތެއް( ރުފިޔ  ދައްކ ފަ

)ފަންސަވީސްހ ސް ފައްސަތޭކަ ފަންސ ސް އަށެއް( ރުފިޔ  ދައްކ ފައިވ ކަން ފ ހަަގ  -/25,558ވަނަ އަހަރު  2015ގޮތުގައި 
އިވަނީ ކަރަންޓް ބިްލތަކަށް ޖޫރީމަނ  ފައިސ  ކުރެވުނެވެ. މިކަމ އި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މައުލޫމ ތު ދީފަ
ގިނަ ކަރަންޓް  ޑު އަވަށަށް ނިސްބަތްވ  ވަރަށްނދައްކަންޖެހުނީ ކުރީގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދ ރ ގައި ނުދެއްކިހުރި ދިގުވ 

 ބަބުން ކަމަށެވެ.ނެތުމުގެ ސަ ބަޖެޓުގައި އިރު ކަރަންޓް ފީ ދައްކ ެނ ފައިސ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަްށ ލިބުނު ބިލްތައް

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ބިްލތަކަށް ފައިސ  ދެއްކުުމގައި އިތުރަށް ސަމ ލުވެ ފައިސ  ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން ފައިސ  ދެއްކޭނެ )ހ( 
 ދަންނަވަމެވެ.އިންތިޒ މެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އ އި މަޝްވަރ  ކޮށްގެން ހަމަޖެއްސެވުމަށް 
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ފައިސ  ޖޫރީމަނ  ވުމުގެ ކުރިން ދައްކ ފައި ނުވަނީ މުވައްޒަފުންގެ އިޙުމ ލުންތޯ ބައްލަވައި، ޖެހޭ )ށ( ބިލުތަަކށް ދައްކަން
ނޑައަޅައި އެފަރ ތުން އެކަމުގައި ޒިންމ ވ ންޖެހޭ ފަރ ތްތައް  2ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ބ ބު  ފައިސ  ހޯއްދަވައި ކަ

 ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ އ މްދަނީއަށް ޖަމ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 2.06ގެ 

ނުކުރެވުން   އެއްބަސްވެފައިވ  މުއްދަތަށް މަސައްކަތްތައް ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ނިންމ ފައިވ ކަން ޔަޤީން  .4

ރުފިޔ އިން  -/100,000ވަނަ މ އްދ ގައި މަސައްކަތުގެ އަގު )ތަކެތީގެ އަގ އި އެކު(  8.24އިދުގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ 
މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނިމުނު މަސައްކަތުގެ އަގު  ރުފިޔ  އ އިމެދުގެ މަސައްކަތެއް ކުރ ނަމަ، އެ -/1,500,000ފެށިގެން 

ގޮތް ބެލުމ  ހަވ ލުކުރެވިފައިވ  އިންޖިނޭރަކު ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓަުކ ންދ ހެޅުމުްނ، މަސައްކަތް ކުރަމުހުށެ ހޯދުމަށް ވަކިވަކި ބިލު
ކަމަށް  ނުވަތަ އެމަސައްކަތެއް ސުޕަވައިޒް ކުރުމ އި ހަވ ލުވެ ހުރިފަރ ތުން، އެ މަސައްކަތަކީ ކޮށްނިމިަފއިވ  މަސައްކަތެއް

ޖެހޭ އަދަުދ ންއަށް ނިސްބަތުން ރިޓެންޝަބިލެއްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ތެރެއިން އެޑްވ ންސް ފައިސ އ އި ސޮއިކުރުމުން އެ
ނޑުމަށްފަހު އެ  ބިލަކަށް ފަިއސ  ދެވިދ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފަިއވެއެވެ. ކެ

ޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އެ އަވަށުގައި ހުރި މަސްޖިދުލް ޞަފްވ ގައި ނފުވައްމުލަކު ދިގުވ ލ ފަށް މި ގަވ އިދ އި ޚި، ނަމަވެސް
ދ ޔ ގެ މަގ އި ޕ ކިން ޒޯނުގައި ގައު އެޅުމަށް ކުރެވުނު )ަނންބަރ: އ އި ދަވ ދުލުމ އި މަސްޖިދުލް ހިއަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުލަ

(IUL)-440-EDS/440/2015/28 (01  ްއިޢުލ ނ  ގުޅިގެން 2015ޖޫނ )އެއްލައްކަ ހަތްހ ސް ނުވަސަތޭަކ  -/107,950(
ތް ކުރ  ސުޕަވައިޒަރު ތައްޔ ރު ކޮށްފައިވ  ސިލްގައި މަސައްކަކައުން  ފަންސ ސް( ރުފިޔ  އަށް މަސައްކަތް ހަވ ލުކޮށްފައިވ އިރު،

ނެތުމ އި މ  ފަުހގެ ތ ރީޚެއްގައި މިލިޔުން ތައްޔ ރުކޮށްފައި އޮތުމުގެ ސަބަުބްނ  ނިންމި ތ ރީޚު ޖަހ ފައިމަސައްކަތްކޮށް ބަޔ ނުގައި
ވޭގޮތެއް ނުވިކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަދި މިކަމ އި މި މަސައްކަތްތައް އެއްބަސްވެފައިވ  މުއްދަތަށް ނިންމ ފައިވ ކަން ަޔޤީން ކުރެ

ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މައުލޫމ ތު ދީފައިވަނީ މި މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރިކަމަށް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ލިޔުމަކީ 
 . ކަމަށެވެ ބިލު ހުށަހެޅުމުން ބިލަށް ފައިސ  ދެއްކުމަށްޓަކައި ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ލިޔުމެއް

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 -/100,000މަސައްކަތުގެ އަގު )ތަެކތީގެ ައގ އި އެކު( ވ  ގޮތަްށ ވަނަ މ އްދ ގައި 8.24އިދުެގ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ 
ގެ އަުގ މަސައްކަތަކުން ނިމުނު ބައެއް މެދުގެ މަސައްކަތެއް ކުރ ނަމަ، އެދެ ރުފިޔ  އ އި -/1,500,000ރުފިޔ އިން ފެށިގެން 

ހުެށެހޅުމުން، މަސައްކަތް ކުރަމުންދ  ގޮތް ބެލުމ  ހަވ ލުކުރެވިފަިއވ  އިންޖިނޭރަކު ނުވަތަ  ހޯދުމަށް ވަކިވަކި ބިލު
ކޮންސަލްޓަންޓަކު ނުވަތަ އެަމސައްކަތެއް ސުޕަވައިޒް ކުރުމ އި ހަވ ލުވެ ހުރިފަރ ތުން، އެ މަސައްކަތަކީ ކޮށްނިމިފައިވ  

ބިލެއްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ތެރެއިން އެޑްވ ންސް ފައިސ އ އި ރިޓެންޝަންއަށް ނިސްަބތުްނ  ރުމުން އެމަސައްކަތެއްކަމަށް ސޮއިކު
ނޑުމަށްފަހު އެ  ދަންނަވަމެވެ. ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ، އެފަދަިއން އަމަުލކުރުމަށް ދެއްކެވުމަށްބިލަކަށް ފައިސ   ޖެހޭ އަދަދު ކެ
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އ މްދަނީގެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން ބަރުންގެ ވިޔަފ ރިއ އި ކައުންސިލް މެމް .5

އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ވަނަ މ   124ގެ  ރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އި
ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި ޭއނ ގެ އ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ ިލޭބ ބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އެކު ެއ މެމްބަމެމް

 ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ެބހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުްނސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ެނ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެ 
ލިޔުމަކުން ކައުންސިްލގެ އިދ ރ އަށް ކައުންސިލް ަބރުންގެ ވިޔަފ ރިއ އި އ މްދަނީގެ މަޢުލޫމ ތު މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން މެމް

 މެންބަރުން ހުށަހަޅ ފައި ނުވެއެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ބަރުންެގ  މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން މެމްވަނަ 124'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ 
 މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ވިޔަފ ރިއ އި އ މްދަނީގެ

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ޢ އްމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުން ބ އްވ ފައި ނުވުން  .6

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެމަތިްނ  110ގެ ' ރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤ ނޫނު'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އި
 ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ އްމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ

މުގައި ފ އިތުވި އަހަރުެގ އަދި ޖުލައި މަހު ބައްވަންެޖހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަިދ ފެބްރުވަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަުލވު
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުަށަހޅަންވ ނެ ކަމަށ އި ޖުލައި މަހު ބ ްއވ  ޢ އްމު ބައްދަލުވުމުގައި  ،މ ލީ ރިޕޯޓ އި ،އަހަރީ ރިޕޯޓ އި

ވ ނެ ކަމަްށ ހޯދަންތުންނަށް ުހށަހަޅ  ޚިޔ ލު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔި
ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު މިދެންނެވި ަބއްދަލުވުން ޤ ނޫނު ގައިވ   2015ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، 

)ޔައުމިއްޔ (  އްވ ފައި ވީނަމަވެސް، ލިޔެކިޔުމުންގޮތުގެ މަތިން ބ އްވ ފައިވ  ކަަމށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މަޢުލޫމ ތު ދެ
ގެ ސަބަބުްނ، ރައްޔިތުންނަށް ޙިއްސ  ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމ ތު ޙިއްސ  ލުވުން ބޭއްވިކަން އެނެގން ނެތުމުދަމިބައް

 ކޮށްފައިވ ކަން ނުވަތަ ޫނންކަން ޔަޤީން ކުރެވޭގޮތް ނުވިކަން ފ ހަަގ ކުރެވުނެވެ. 

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ގައިވ  ގޮތުގެމަތިްނ ވަނަ މ އްދ  110ގެ ' ުގމުގެ ޤ ނޫނުޒީ އުޞޫލުން ހިން'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަ
ގެ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުަމށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ އްމުކޮްށ ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެްއ ކޮންމެ އަހަރެއް

ނެވި ޤ ޫނނު ގައިވ  ގޮތުގެ ަމތިން އަމަލު ކުރައްވަުމްނ މަހު ބޭއްވުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ، މި ެދން ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި
 ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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