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ޮތޅުަަދުަުހވަ  ާަެދުކނުަައ  ުއްނސިލްގެަަުބރީަފ ެރްސމާޮތޑ ުރގ2015ަަެަގެަިއާދރަާަކ  ހ  ައ  ަވ ނ 

ަޮއިޑްޓަރިޕޯޓްަަްނސްަޮކމްޕްލ ޔަ 

 ތަޢ ރަފު . ހ

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  2007/4 :ޤ ނޫނު ަނންބަރުމި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ 
ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ެއ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން  2015 އިދ ރ ގެކައުންސިލްގެ  ފަރެސްމ ތޮޑ 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތަ ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި ، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ދައުލަތުގެ  ،މ ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ  ަބލަހަްއޓ ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ޤ ނޫނ އި ވިޔަފ ރިތަކުގެ
ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، 

އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް އަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްކޮށް،  އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި
އެ އިޞްލ ޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަަގކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި  އެކަމަށް ރައުޔެއްދީ،

ވަނަ މ އްދ ގައި  213ދިވެހިރ އްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ،ކުކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމ އެ
ބުނެފައިވ  ގޮތުގެ ަމތިން އެ ަކންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ ިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓު 

ހުށަހަޅައި، ަރއްޔިތުންނަށް ފެްނނ ނެެހްނ  ރިޓީއަށް ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީއަށ އި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯމި
 ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mv މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް

، އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓްތައް ތައްޔ ރުކޮށް 2015ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ މ އްދ ގެ  35ގެ  )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނުނ( 3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު:  ،އޮޑިޓް ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަެހޅުމަކީ
ޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހަޅ ފައި )ހ(ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރި 

މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.  ،ނުވުމުން
 ގައެވެ.މި އޮޑިޓް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތު ،އެހެންކަމުން

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
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 ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މ ލީ ޒިންމ ދ ރު  ށ.
 

ވަނަ  88ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7 :ޤ ނޫނު ނަްނބަރު
ސ  ބެލެހެއްޓުމުެގ މ އްދ ގައި ކައުންސިލް އިދ ރ  އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ަބލަހައްޓަންވ ނީ ދަުއލަތުގެ މުދަލ އި ފައި

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

ރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ޚައް ހިންގުމ އި، މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންތައްތަ
 ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ސިލްވ 
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ޔަގީން ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ އި ކައުންސިލްގެ ކުރުމ ކަ
 އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ  އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކ އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް

 46ޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ )ދައުލަތުެގ މ ިލއް 3/2006 :ޤ ނޫުނ ނަްނބަރު ،އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި ޮއފީހަށް ުހށަހެޅުމަކީ
ނޑައަޅ ފައި ހުވަދު ައތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމ ތޮޑ ނަ މ އްދ ގެ ދަށުން ވަ ވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ކަ

 .ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

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

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

 މަރުކަޒީ އުޞޫލުން )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ަތއް ލ  2010/7 :ޤ ނޫނު ަނންބަރު ،ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި
ނުތަކ އި ގަވ އިދުތަަކްށ ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( އ އި، އަދިެވސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެްނ ޤ ނޫ

އްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ރައުޔެއްދިނުމ އި، އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތަ
 އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނަުއމެވެ.، ދިނުމ އެކު

ޤ ނޫނުތަކ ިއ ނު ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، ކުރިން ބަޔ ންކުރެވު ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
ރިހަމަކުރަންޖެޭހ ފުދުމުެގ ގޮތުން އަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބެލުމަްށ ބޭނުންވ  ހެކިތައް ހޯ ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް

ކ އި ޚިލ ފަށް އަމަލުކޮށްފަިއ އިޖްރ އ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިެމނެއެވެ. މި އިޖްރ އަތުތަކުގެ ތެޭރގައި އެ ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިުދތަ
 ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ  2015އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމ ތޮޑ  ހުވަމިގޮތުން 

މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ  އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ،އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް ނަޑއެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތ  ، ކަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ  ،އ އި ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް 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  އަރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހު ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ

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

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

ންކޮށްފައިވ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ  35ެގ  )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( 3/2006ޤ ނޫނު ނަްނބަރު:  (1)
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮ ންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ގޮތުން، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީެހއްގައި، އެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަ
ތައްތަކުގެ ހިނގި ކަން ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި

ވަުދ ހުނަަމވެސް،  ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަީރ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލަށް ހުށަހަޅަްނ ވ ނެއެވެ.
އިދ ރ ގައި ހިނގި ، ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި 2015އިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމ ތޮޑ  
ދަތުގައި، އޮޑިޓް ގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައި

 ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން.
 

ގެ އަގު ތަކެތީގެ އަގު ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ  ގޮތުން މަސައްކަތު 8.23ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  (2)
ސ  ދެވޭނީ، )އެއްލައްކަ( ރުފިޔ އަށް ވުރެ ބޮޑު މަސައްކަތްތަކުގެ އެޑްވ ންސް ފައި -/100,000 ހިމަނައިގެން

 ންކޮށްފައި ކަމުގައި ބަޔ  %15މަސައްކަތް ހަވ ލުވ  ފަރ ތ އެކު ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމުގެ އަގުގެ ގިނަވެގެން 
ރ ގެ ވޭސްްޓ ތޮޑ  ކައުންސިލްގެ އިދ  ވީނަމަވެސް، މި މ އްދ އ އި ޚިލ ފަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުުނބުރީ ފަރެސްމ 

އްކަތް ހަވ ލުކުރެވުނު އެ އިދ ރ އަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސަ، މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ހޯދުނު ތަކެތި
 ފައިސ  އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވުން. %70ފަރ ތަށް މަސައްކަތު އަގުގެ 

 

 އޮފް ފިނޭންސް ވަނަ މ އްދ  އ އި މިނިސްޓްރީ 13ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ )ދައުލަތުގެ މ  3/2006ޤ ނޫނު ނަްނބަރު:  (3)
ން ( "ަކއުންސިލްތަކ2012ުނޮވެމްބަރު  08) 8/2012 :އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ

އި ބަޔ ންކޮށްފަިއ ބަލައިގަންނަ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ގަ
ންފައިވ  އި ބަލައިގެވީނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސ ތަކުގެ ފައިސ ތަކުގެ ގޮތުގަ

ހައެއް( ދި)ނަވ ރަހ ސް އަށްސަތޭކަ  -/19,810ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވ   2015ފައިސ ގެ ތެރެއިން 
ންްކ ގެ ނިޔަލަށް އެ މުއައްސަސ ތަކަށް ނުޮފނުވ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބޭ 2016އޮގަސްޓް  27ރުފިޔ  

 އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓ ފައި ހުރުްނ.
 

އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުނު ކަމަށް   ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި 8.11ޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއް (4)
ތަކެއްޗ އި ހަވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުން( ތަެކތި ގަތުމަށް އޯޑަރު ކުރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި ހަމަޔަްށ 

މަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ހުވަދުައތޮޅު ދެކުނުބުީރ ހުރިތޯ ބަލައި އޯޑަރު ކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއި ކުރު
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އިދ ރ އިން ގަނެފައިވ  ބައެއް ހަރުުމދ  އޮފީހަށް ހަމަޔަށް ިލބުނުކަްނ ޔަޤީންނުކޮށް، ފަރެސްމ ތޮޑ  ކައުންސިލްގެ 
 )އަށ ވީސްހ ސް ހަތަރުސަތޭކަ ސ ޅީސް ފަހެއް( ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައިވުން. -/28,445

 
ވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ގަްނނަ ނުވަތަ ަހދިޔ ގެ ގޮތުގައި  7.01އްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ދައުލަތުގެ މ ލި (5)

އައިޓަމްތަކުގައި  ބައެއްލިބޭ ހުރިހ  ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވ ލައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، 
ގެ އަގު އަދި މުދ  ލިބުނު ތ ރީޙް ގަވ އިދުން ލިޔެ ބަލަހައްޓ ފަިއ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ޖަހ ފައި ނެތުމ އި، މުދަލު

 ބަރ އި ދިމ ނުވުން.ނަން މުދަލުގައި ހުރި ނަންބަރ އި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހުރިނުވުމ އި އަދި 
 

ވަނަ މ އްދ  ގައިވ  ގޮތުގެމަތިްނ  110ގެ ' 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު (6)
ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ުތ ދިނުަމށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ އްމުކޮްށ ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ޮކންމެ އަހަރެއްގެ 

ރެސްމ ތޮޑ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަވެސް އްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމައަދި ޖުލައި މަހު ބ ފެބްރުއަރީ 
 މިދެންނެވި ބައްދަލުވުންތައް ޤ ޫނނު ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން ބައްވ ފައި ނުވުްނ.ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 

 

ކޮންމެ  ވަނަ މ އްދ ގައި 115'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ  (7)
 ،ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފަިއ ވީނަމަވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބ ްއވަންކު އެއް ފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢ ންމުހަފްތ އަ

ވަނަ އަހަރު  2015އަމަލުޮކށްފައިނުވުމ އި، މިގޮތުން   އިދ ރ އިން މި ޤ ނޫން ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީންކައުންސިލްގެ
 ބަްއދަލުވުން ބ އްވ ފައިވުން. 18ބައްދަލުވުން ބ އްވަންޖެހޭއިރު  52ކައުންސިލުން އ ންމު 

 

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

( އަށް 5( އިން )1ަބރު )ގޮްތ ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަން)ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭ
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި  31ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމ ތޮޑ  ވަދު އަތޮޅުހު ،މައިގަ

އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ފައިަވނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން  2015ޑިސެމްބަރު 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤ ޫނނު ނަންބަރު )ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫުނ(  2006/3 :ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
 ދެކެމެވެ.ކަމަށް މިއޮފީހުން  ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫުނަތކ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް ،އ އި

ނޑުގޮތެއްގައި އެ ކައުންސިލުްނ  ،( އަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަކންތައްތައް ފިޔަވައ7ި( އިްނ )6ބަރު ))ށ( އަދި ަނން މައިގަ
)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  2010/7 :ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤ ނޫނު ަނންަބރު

 ށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.އ އި އެއްގޮތަށްކަމަ
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 ޅ. އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކ އި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 
 

 ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން  .1
 

މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުްނ، ވަނަ  35ެގ  )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( 3/2006ޤ ނޫނު ނަްނބަރު: 
ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި، މި ޤ ނޫނުގެ ަދށުން ަކނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  

ތަކުގެ ރިޕޯްޓ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ިހނގި ކަންތައް
 ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ެނއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި  2015ނަމަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމ ތޮޑ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
ރިޕޯޓެއް ަތއްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަްށ ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ިހމަނައިގެން، އަހަރީ 

 ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުަރމެވެ.

ހުވަދުއަތޮުޅ ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމ ތޮޑ   ،ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ުހށަހަޅ ފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން
އަށް ނިމުުނ މ ލީ އަހަރުގެ މ ީލ ބަޔ ންތަުކގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތް ަވީނ  2015 ޑިސެންބަރ 31ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

 ނުވެފައެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

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

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

 (2016އޯގަސްޓް  29)  D2/CIR/2016/9-13އްޔަތ  ބެހޭ ަނންބަރު: ތައްޔ ރުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝ ުދދީ ނެރެފައިވ  މ ލި
 ގެ ސަރކިއުލަރ ގައި ވ  ނަމޫނ  )ފޯމެޓް( އ އި އެއްގޮތަށް ކައުްނސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 
 

  %70 ގޮތުގައި މަސައްކަތު އަގުގެ ތަކެތި ލިބުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ހަވ ލުކޮށްފައިވ  ފަރ ތަށް އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ  .2
 ދީފައިވުން 

 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮްށފައިވ  ގޮތުން މަސައްކަތުގެ އަގު ތަކެތީގެ އަގު ހިމަނައިެގްނ  8.23ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
މަސައްކަތް ހަވ ލުވ  ފަރ ތ އެކު )އެއްލައްކަ( ރުފިޔ އަށް ވުރެ ބޮޑު މަސައްކަތްތަކުގެ އެޑްވ ންސް ފައިސ  ދެވޭނީ،  -/100,000

މި މ އްދ އ އި ޚިލ ފަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމ ތޮޑ   ،އެވެ. ނަމަވެސް %15ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމުގެ އަގުގެ ގިނަވެގެން 
 ހޯދުމުގެ އެ އިދ ރ އަށް ލިބުމުެގ ކުރިން ތަކެތި، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ހޯދުުނ ތަކެތި
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ފައިސ  އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ.  %70މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރެވުނު ފަރ ަތށް މަސައްކަތު އަގުގެ 
މިގޮތަށް މިފައިސ  ދޫކޮށްފައިވަީނ ކައުންސިލް އިދ ރ އ އި، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަަރށް ަތކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތ އި 

އެކިފޭސް ، އެއްބަސްވުމުގައި އެޑްވ ންސް ފައިސ  AG-D/423/2014/10ރ ތ އި ދެމެދު ވެފަިއވ  ނަންބަރު: ހަވ ލުވި ފަ
ތަކަކަށް ބަހ ލައިގެން ދިނުމުގެ މ އްދ އެއް ހިމަނައިގެންކަން ވެސް ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސ  

 ގައި އެވަނީއެވެ. 1 ތ ވަލްދީފައިވ ގޮތުގެ ތަފުޞީލް ތިރީގަިއވ  

: ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް ތަކެތި ގަތުމަށް ހަވ ލުކުރެވުނު ފަރ ތަށް އެޑްވ ންސްގެ ގެގޮތުގައި ދީފައިވ  1ތ ވަލް 
 ފައިސ ގެ ތަފްސީލް 

 އަދަދު  އިންސައްތަ  އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ތަފްސީލް  

 202,772 %15 މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން 

 473,135 %35 ރ އްޖެއަށް ޝިޕް ކުރުމަށްފަހު ބިލް އޮފް ލޭޑިން ުހށައެޅުމުންމުދ ތަށް 

 270,363 %20 ޑެލިވަރީ އޯޑ  ހުށަހެޅުމުން ތި މ ލެއަށް ގެނައުމަށްަފހުތަކެ

 946,270 %70 ޖުމްލަ 

 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  8.23އެޑްވ ންސް ފައިސ  ދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 އަށްވުރެ ބޮޑު ނުވ ނެ ގޮެތއްގެ މަތީން ފައިސ  ދޫކުރަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 15%
 
 

ތެރެއިން ބައެއް ފައިސ  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު  ފައިސ ގެ  ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ  .3
  ފަންޑަށް ޖަމ ކުރުމަށް މީރ އަށް ފޮނުވ ފައިނުވުން 

 

)ދައުލަުތެގ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ެގ  3/2006 :ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސ އަކީ ޤ ޫނނު ނަންބަރު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ އެވެ. އަދި  13

އިސ  ( "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ ފ2012ަނޮވެމްބަރު  08) 8/2012 :ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިުގޅޭ" ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވ ގޮތުގެ މަތީން އެ ސަރކިއުލަރ 
ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނު ތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ  ދައުލަތުގެ 

 ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް އަންގަވ ފައިވެެއވެ.ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް 
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ނަމަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމ ތޮޑ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި އެއިދ ރ އަށް 
ންީޓން ފީ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިެގންފައިވ  ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެިއން އިމްޕޯޓް ފީ އ އި ޮހޓ ، ެރސްޓޯރެންޓް އަދި ކެ

ގެ ނިޔަލަށް ވެސް ދަުއލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ ެގ  2016އޮގަސްޓް  27)ނަވ ރަހ ސް އަށްަސތޭކަ ދިހައެއް( ރުފިޔ   -/19,810
އެ ފައިސ އިން ، ގޮތުގައި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކަުއންޓަށް ޖަމ ނުޮކށް ކައުންސިލްެގ އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގަިއ ބަހައްޓައި

ހުރި  ،ޚަރަދު ކުރަމުން ގޮސްފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމ ނުކޮށް
 ގައި އެވަނީއެވެ.  2ފައިސ ގެ ތަފުޞީލް ތިރީގައިވ  ތ ވަލް 

 
އިމްޕޯޓް ފީ އ އި ހޮޓ ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް ހުރި :  2ތ ވަލް 

 ކެންޓީން ފީ ގެ ތަފުޞީލް 

 އިމްޕޯޓް ފީ އަހަރު
ހޮޓ ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި 

 ކެންޓީން ފީ 
 ޖުމުލަ

 4,360 500 3,860 ނިމުނު އިރު ހުރި ބ ކީ 2014
 12,735 2,215 10,520 ގައި ލިބުނު 2015
 2,715 115 2,600 ގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު 2016އޮގަސްޓް  23

 19,810 2,830 16,980 ޖުމުލަ 
 

( ފ ހަގަކޮށް އިޞްލ ޙު ކުރުމަށް ލަފ ދެވިފައިވ  2014ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްގައި )ސެޕްޓެމްބަރު  2013މިމައްސަލައަކީ 
ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އ މްދަނީަތއް ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމ ކުރުމަްށ ކަމަކަށްވީނަމަވެސް، އެ މައްސަލައިގައި 

 މީރ އަށް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި ޚަރަދު ކުރަމުންދ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

( 2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012ރ ނަންބަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަ
"ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންަނ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ގައި 

ގަްނނަ ދައުލަުތެގ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ ަމތިން ެއސަރކިއުލަރގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނު ތަކުގެ ދަށުން ކަުއންސިލުން ބަލައި
 އ މްދަނި ފައިސ  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމ ކުރުމަށް މީރ އަށް ފޮނުވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

 އޯޑަރު ކުރ  ތަކެތި ހަމައަށް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ތަކެއްޗ އި ހަވ ލުވ  ފަރ ތުން ސޮއިކޮށްފައި ނުވުން  .4
 

އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުނު ކަމަށް  ތަކެއްޗ އި  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި 8.11މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  ދައުލަތުގެ
ހަވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަަހއްޓ  ފަރ ތުން( ތަެކތި ގަތުމަށް ޯއޑަރު ކުރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ބަލައި އޯޑަރު 

ފަރެސްމ ތޮޑ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގަނެފައިވ  ބައެއް  ،އި ކުރުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސްކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮ
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ރުފިޔ  )އަށ ވީސްހ ސް ހަތަރުސަތޭކަ ސ ޅީސް ފަހެއް(  -/28,445ހަރުމުދ  އޮފީހަށް ހަމަޔަށް ލިބުނުކަން ޔަޤީންނުކޮށް، 

 ގައި އެވަނީއެވެ. 3 ފ ހަގަ ކުރެވުނު ތަކެތި ތިރީގައިވ  ތ ވަލް ޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން

 : ތަކެތި ޗެކްކޮށް ހަމަޔަށް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުނުވ  ތަކެތީގެ ތަފުޞީލް 3ތ ވ ލް 

 އަދަދު  ލް ޞީ ތަފު  ޚް ތ ރީ  ޕީވީ ނަންބަރ

PV-2015/58 10.05.2015  ް9,345 ކޮމްޕިއުޓ ރ ސިސްޓަމ 

PV-2015/59 10.05.2015 7,810 ޕްރިންޓ ރ އަދި ސްކޭނ ރ 

PV-2015/87 11.06.2015 11,290 ކޮމްޕިއުޓ ރ ސިސްޓަމް އަދި ފަރުނީޗ ރ 

 28,445 ޖުމްލަ 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފ ހަަގކޮށް އިސްލ ހުކުރުމަށް ލަފ ދީފަިއވ  މައްސަލައެއް ކަމުގައި  2013މިމައްސަލައަކީ 
ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ބައެއް ތަކެތި ގަތުމުގައި މިމައްސަލަ ހައްލުނުކުރެވި ހުރިކަން ފ ހަގަކުރެވިފައި  2015 ،ވީނަމަވެސް

 ވެއެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ިތ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ ގޮތަށް ސްޓޮކަށް ނުވަތަ އިދ ރ ގެ ބޭނުމަށް ގަންނަ ތަކެ 8.11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
އޮފީހަށް ލިބުނު ކަމަށް ތަކެއްޗ އި ހަވ ލުވުމުގެ ކުރިން، ހަވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަހަށްޓ  ަފރ ތުން ( ތަކެތި ގަތުމަށް 

 ޔެ ސޮއި ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އޯޑަރ ކުރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ބަލައި އޯޑަރ ކުރި ފޯމުގައި ލި

 

 ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން ހަރުމުދަލ  ގުޅޭކަންކަން  .5
 

ވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ަގންނަ ނުވަތަ ހަިދޔ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހ   7.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ސ މްޕަލްގެ ގޮތުގައި ކުރުމަށް ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވ ލައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔ ންކޮށްަފއިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އޮޑިޓް 

އައިޓަމްތަކުގައި ަރޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ޖަހ ފައި ނެުތމ އި، މުދަލުގެ އަގު އަދި މުދ  ލިބުނު ތ ރީޙް ގަވ އިދުން  ނެގުނު ބައެއް
 ނުވ ަކން ބަރ އި ދިމ ނަން މުދަލުގައި ހުރި ނަްނބަރ އި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހުރިލިޔެ ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުމ އި ައދި 

ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަންނަ އުނިއިތުރު ބަލަހަްއޓަމުން ގެންދަނީ މައިކްރޯ ސޮފްޓް 
އެކްސެލް ސްޕްރެޑް ޝީޓެއްގައި ކަމ އި އަދި މިދެންނެވި ސްޕްރެޑް ޝީޓް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް، ބެކްއަޕްސް 

އ އި އެަފދަ ިއންތިޒ މް ތަކެއް ހަމަޖައްސ ފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުްނ ކޮމްޕިއުޓަރ އަށް ދިމ ވ  ޓެކްނިކަްލ  ނަގ ފައި ނުވ ތީ
މައްސަލަ އަކ އި ގުޅިގެން ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ހުންނަ ަމޢުލޫމ ތު ެގއްލުނަސް އެ މަޢުލޫމ ުތ ހޯދޭެނ ގޮތެއް ެނތްކަން ފ ަހަގ 
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ސްޓްރީ ކަހަލަ މުހިންުމ މަޢުލޫމ ތު ކޮންެމ ހިދެއްގައި ެވސް ގެއްލުމުގެ ފުރުޞަުތ ކުރެވުނެވެ. އެހެންކަމުން ހަރުމުަދލުގެ ރަޖި

 ަގއި އެވަނީއެވެ. 4ތީގެ ަތފުޞީލް ތިރީގައިވ  ތ ވަލް އޮތްކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ފ ހަގަ ކުރެވުނު ތަކެ

ޗެކްކުރިއިރު މައްސަލަ ފ ހަގަ ކުރެވުނު ހަރުމުދ ތަކުގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އިންވެންޓްރީ ވަނަ އަހަރު  2015: 4ތ ވަލް 
 ތަފުޞީލް 

 ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަ  ތަފްޞީލް  މުދަލުގެރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

Q8-10-04-15-01   ބަރު ޖަހ ފައި ނެތުން. ސްޓްރީ ނަންމުދަލުގައި ރަޖި ސޮނީ ސައިބ ރ ޝޮޓް ކެމެރ 

Q8-16-04-16-09  ްބަރު ޖަހ ފައި ނެތުން.ސްޓްރީ ނަންމުދަލުގައި ރަޖި އެތ ރނެޓް ނެޓްވޯކް ސްވިޓްޗ 

 ބަރ އި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހުރި ހުރި ނަން މުދަލުގައި ކޮމްޕިއުޓ ރ ސީޕީޔޫ  423-12-04-18-01
 ބަރ އި ދިމ ނުވުން.ނަން

423-15-04-11-05 
 

ނިކ އި އެއ ރ ކޮންޑިޝަން 
 ބީޓީޔޫ  24000

މުދ  ލިބުނު ތ ރީޙް، ، ޖަހ ފައި ނެތުންބަރު މުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަން
 މުދަލުގެ އަގު ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވ ފައި ނުވުން.

މުދ  ލިބުނު ތ ރީޙް ، ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވ ފައި ނުވުން ފިންގ ރޕްރިންޓް ވެރިފަޔ ރ އެގެން ނެތް 
 އަދި މުދަލުގެ އަގު ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވ ފައި ނުވުން.

 ހަރުމުދަލުގެ އަގު ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވ ފައި ނުވުން. HL5350DNޕްރިންޓ ރ  426-16-04-06-12

423-15-04-01-19 
 

ޑެލް ސީޕީޔޫ 
13/2GB/DVDRW 

 ބަރ އި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހުރި ހުރި ނަން މުދަލުގައި
 ބަރ އި ދިމ ނުވުން.ނަން

 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( އ  އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލްެގ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ  7.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ަގވ އިދުގެ )ހ( 
 ތައްޔ ރުކޮށް، ކައުންސިލްގެ މިލްކިއްޔ ތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެންމެހ  ތަކެތި ހަރުމުދަލުގެ 

ހަރުމުދަުލގެ ހިސ ބުތައް ފުރިހަމައަްށ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( އ  އެއްގޮަތށް 7.11ޑު ކުރުމަށ އި، އެ ގަވ އިދުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ރެކޯ
އަދި އެ މ އްދ ގެ )ރ( އ  އެއްގޮަތށް، ކައުންސިްލގައި ހުންނަންެޖހޭ ހުރިހ  ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެެގްނ  ،ބެލެހެއްޓުމަށ އި

 ށް ދަންނަވަމެވެ.އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޗެކްކުރުމަ

)ށ( ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އެކްސެލް ސްޕްރެޑް ޝީޓެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދ ތީ، ކުރިއަށް އޮތްތ ގައި ބެކްއަޕްސް ނެގޭނެ 
ގޮތަށް އިންތިޒ މްތައް ހަމަޖަްއސަވައި މިކަން ކުރަމުން ގެންދޭތޯ ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ހަރުމުދަލުގެ 

ޖިސްޓްރީ އެކްސެލް ސްޕްރެޑް ޝީޓެއްގައި ބަލަހައްޓަުމން ެގންދ ތީ، ކޮންމެ މަހަކު )އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ( ރަ
 އެއްފަހަރު ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އެއް ނެގުމަށްފަހު ފައިލް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުން ބ އްވ ފައި ނުވުން  ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ޢ އްމުކޮށް   .6

ވަނަ މ އްދ  ގައިވ  ގޮތުގެމަތިްނ  110ގެ ' 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު
އް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ އްމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެ

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

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅ  ޚިޔ ލު ހޯދަން ވ ނެ ކަމަށް 
 ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު މިދެންނެވި ބައްދަލުވުން ޤ ނޫނު ގަިއވ  ގޮތުގެ މަތިން ބ އްވ ފައި  2015ނަމަވެސް، 
ނުވ ތީ، ރައްޔިތުންަނށް ޙިއްސ  ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމ ތު ޙިއްސ  ނުކުރެވި ހުރި ކަމަށ އި އަދި އެކިއެކި ކަންކަމ  ގުޅިގެން 

 ވެއެވެ.ރައްޔިތުންގެ ޙިޔ ލު ހޯދިފައި ނު

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ  ގައިވ  ގޮތުގެމަތިްނ  110ގެ ' 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު
އަހަރެއްގެ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުަމށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ އްމުކޮްށ ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެްއ ކޮންމެ 

ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބޭއްވުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ، މި ެދންނެވި ޤ ޫނނު ގައިވ  ގޮތުގެ ަމތިން އަމަލު ކުރައްވަުމްނ 

 ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކައުންސިލްގެ ޢ އްމު ބައްދަލުވުންތައް ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތަށް ބ އްވ ފައި ނުވުން  .7

ކު އެއް ކޮންމެ ހަފްތ އަ ވަނަ މ އްދ ގައި 115އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ 
ގަވ އިދުން ކައުންސިލްެގ  ،ޖެހޭނެ ކަަމށް ބަޔ ންކޮށްފައި ީވނަމަވެސްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢ ންމު ަބއްދަލުވުމެއް ބ އްވަން

 52ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން އ ންމު  2015އިނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ބައްދަލުވުންތައް ބ އްވަުމން ގެންގޮސްފަ
 ބައްަދލުވުންކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. 18ބައްދަލުވުން ބ އްަވންޖެހޭއިރު އެ އަހަރު ބޭއްވިފައިވަނީ 
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