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c

ަވަނ ައަހުރގެ  2016 ަކުއްނސިލްގެ ިއާދާރގެ ތިލުަދްނމީަތ ެދުކުނުބީރ ުކިރނބީ 

 ޮކމްޕަްލަޔްންސ ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  ،އިދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ  
 އިދ ރ ގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް 

 ތަޢ ރަފު 

)އޮޑިޓް ޤ ނޫނު(ގެ ދަުށން އޮޑިޓް ކުރެވުުނ ތިލަދުންމަތީ ދެުކނުބުރީ ކުރިނީބ 4/2007 މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  ވަނަ އަހަރުގެ  2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް އެ އިދ  ،އެއްގޮތަށް ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ަބޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިޯތ އ އި،  މ ލީ އަދި އެހެނިެހން ކަންކަން ހިންގ  ބަަލހައްޓ ފައިވަނީ ޤ ނޫުނ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެކަ

 7/2010)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫނު ނަންބަރ:  3/2006ނަންބަރ: 
ރި )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހު 

އިޞްލ ޙު ކުރަން  ،ުދތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އިއެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އި
)ދައުަލުތގެ  2006/3އެ ކަންކަން ޤ ޫނނު ނަންބަރ: ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުީރ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ވ ގޮތުގެ މަތިން މ އްދ ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތް ނަވަ 36މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ 
ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައި ވ ގޮތުެގ  213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސީގެ  ،ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ެނހެން މި އޮފީހުގެ  މްހޫރިއްޔ އަށ އިމަތިން އެ ކަންކަން ރައީސުލްޖު
 ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.  www.audit.gov.mv ވެބްސައިޓް 

އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި ެއ  2016ޑިސެންބަރު  31އިދ ރ ގެ   ކައުންސިލްގެތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނބީ 
)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  3/2006ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓުތައް ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ، ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 

އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ންތައް  ަވނަ މ އްދ ގެ )ހ(ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ 35ޤ ނޫނު(ގެ 
ުމން، ހުށަހަޅ ފައި ނުވުމުން، މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މ ލީ ބަޔ ނުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަ

 ސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ ނީ ކޮމްޕްލަޔަން
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އިސްވެރިންނ   ތިލަދުންމަީތ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކަުއންސިލްގެ އިދ ރ ގެރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފަިއވ  ކަންތައްތައް  މި
 ވަމެވެ. ހުރިހ  ބޭފުޅުންނަށް މި ފުުރޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަ މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި

މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ަވނަ މ އްދ ަގއި  88)ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރަކުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުުމހެ ޤ ނޫނު(ގެ  7/2010ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 
އިސ  ެބެލހެއްޓުމުގެ ޤ ނޫނ އި ގަވ އިުދތަކ އި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ލިބޭ ަފއިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ީނ ދައުލަތުގެ މުދަލ އި ފަ

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިން ބ ރު ލިބިެގން  3/2006އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ަބޔ ންކޮށްފައިވުމުން، ޤ ނޫނު ަނންަބރ: 
ރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮްށފައިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަިތން، ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްމި

ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ  ،މ ލީ ކަންތައްތައް ހިންގުމ އި، ެބލެހެއްުޓމ އި ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ
އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމ އި ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ކައުންސިލްގެ ހިސ ބުތައް  ،ކަ
ބަލަހަްއޓ ، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮަތށް ައހަރީ މ ލީ ބަޔ ްނތައް އެކުލަވ ަލއި ހަޤީޤަތ އި އެއްގޮަތށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކު 

ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  46)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  3/2006އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 
ނޑަތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ   އަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އިދ ރ އަށް ކަ

ރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޖެ އޮޑިޓަރ ޖެނ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ތިލަދުންަމތީ ދެކުނުބުރީ ުކރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  އިން  2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، އެ ކައުންސިލްގެ ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް،  ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ އ އި ބަޖެޓުގައި ކަ
ދައުލަުތގެ ) 3/2006އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިެހން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ޫނނު ނަްނބަރ: އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިަތކ އި ފައިސ 

)ދިެވހިރ އްޖޭގެ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ  7/2010މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 
އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫުނ( އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އިދުތަަކށް 

ނު ަކންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމ އި، އިޞްލ ުހކުރަންޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެވު
 ދިނުމ އެކު، އެ ކަންކަން ކަމ ބެޭހ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައުމެވެ. 

އްވި ބަޖެޓުގެ މަޤުޞަދުަތްއ މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެ
ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރ ތުތަކުގެ  ބެލުމަށް ބޭުންނވ  ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ

އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ،ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  ،ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި
 ވ އިދުތަކ އި ޚިލ ފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެެނއެވެ.ޤ ނޫނ އި ގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަްށ  2016ގެ އިދ ރ އިން މިގޮތުން ތިލަުދންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް
ނޑައެޅިފައިވ  ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއެ ކައުންސިލުން  އްގޮތަށް، އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
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3 ގެ  11 ސަފުހާ   

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، އަދި ކައުންސިލްގެ ިއދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ   ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަުދކުރުމަށް ކަ
ިހންގ ަފއިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި، ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ަކންކަން 

ވަރ މެދު ގަވ އިދ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ނޫުނތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިން
 ށީގެންވ  ހެކި ޯހދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫުލކުރަމެވެ.ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަ

 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް 

ދައުަލތުެގ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 35)ަދއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނު( ެގ  2006/3ޤ ނޫނު ަނންބަރ:  .1
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ  ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި މި ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަ
ތެރޭގައި އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން އަހަރީ ރިޕޯޓެްއ 

ޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރަން ވ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އޮ
އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ ިއ  (D2/CIR/2016/9-13 :އްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ )ނަންބަރމ ލި

ނޑ އި އެއްގޮތަށްކަން ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކު ގެ މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ަކނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ
ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި  2016  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ،ނަމަވެސް

 އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެންހިނގި ކަންތައްތަކުގެ 
 ؛ހުށަހަޅ ފައިނުވުން 

ޮކންމެ މަހަކު ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،  4.09( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) .2
ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ އ އި، އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ އެ މަހެއްގެ ނިޔަލަށް ހިނގ ފައިވ  ކުރ  ޚަރަދުތަކުގެ ހިސ ބު )އެ މަހަކު ހިނގި 

އަދި މި މ އްދ ގެ )ރ( ގައި ބަޔ ންކޮްށފައިވަނީ،  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ އެނގޭނެ ގޮަތށް( އެކި ބައިތައް ވަކިވަކިން ނިންަމންވ ނޭކަމަށެވެ.
މަށްަފހު ވޭތުވެދިޔަ މަހުގެ ހިސ ބު ިހނގ މަހުގެ ދައުލަތު ބަންދުޫންނ މި މ އްދ ގެ )ނ( ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ގޮތަށް ހިސ ބުތައް ނިންމު

ވަނަ އަހަުރ  2016 ،ަނމަވެސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވ ނެކަަމށެވެ.  5
ކޮންމެ މަހަކު ބަޖެުޓްނ ވ އިދ އެއްގޮަތށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ިމ ބަޔ ންކުރެވުނު ގަތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ 

 ؛ ޓްރެޜަރީ އަށް ފޮނުވ ފައިނުވުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑްޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސ ގެ ރިޕޯޓް 

އ މްދަނީގެ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 2.04ގެ ( 2009ފެބްރުއަރީ  11)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު  .3
ގޮތުގައި ލިބޭފައިސ ގެ ހިސ ުބ، ކޮންމެ އެކައުންޓެއްގެ ހިސ ބު ަވކިވަކިން އެނގޭނެ ގޮަތށް ލިޔެ ތައްޔ ރުކޮށް، ކޮންމެ މަހަކު، 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  15ވޭތުވެދިޔަ މީލ ދީ މަހުގެ ހިސ ބު ހިނގ  މީލ ދީ މަހުގެ 
ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި  2016 ،ނަަމވެސްވަންވ ނޭކަަމށެވެ. އަށް ފޮނު

ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސ ގެ ހިސ ބު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
 ؛ފައި ނުވުންއެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅ 

ދައުލަތުގެ ތަންތަަނށް ލިބޭ ފައިސ   ،ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 1.01( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) .4
އެފައިސ އެއް ލިބޭ ދުވަހު އެފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަކަށް  ،ޖަމ ކުރެވޭހ  ވަގުތު އޮއްވ  ލިބިއްޖެނަމަ
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4 ގެ  11 ސަފުހާ   

ގަތްފައިވ  އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައި ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ،ނަމަވެސްޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށެވެ. 
 ؛ބައެއް ފައިސ  ގަވ އިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ  މުއްދަތަށް ވުރެ ފަހުން ބޭންކަން ޖަމ ކޮށްފައިުވން

 ބަހައްޓ  އޮފީހުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، މ އްދ ގައި ވަނަ 6.16 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .5
 ފޮނުވަންވ ނޭކަމަށެވެ. ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް ހަފްތ އަކު ކޮންމެ ރިޕޯޓު ތިޖޫރީ ފައިސ ގެ

 އިސް  އޮފީހުގެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުގެ ހަވ ލުވެހުރި ތިޖޫރީއ އި ،ބަލައި ހިސ ބު ފައިސ ގެ ހުރި ތިޖޫރީގައި ނިޔަލަށް ހަފްތ ގެ އަދި
 ،ނަމަވެސް ގެންދަންވ ނޭކަމަށެވެ. ބަލަމުން އެހިސ ބު ވެރިޔަކު އޮފީހުގެ އަދި ،ގުނައި ފައިސ  ،ޗެކްކޮށް އެހިސ ބު މުވައްޒަފަކު

އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ އެއްގޮތަށް ހަފްތ ގެ  ކައުންސިލްގެތިލަދުންމަީތ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ވަނަ އަހަރު  2016
 ؛ފޮނުވ ފައިނުވުން  ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރީ ރިޕޯޓް ތިޖޫރީ ގުނ  ތިޖޫރީ ނިޔަލަށް

 ތަންަތނުގައި ހުންނަ ަދއުލަތުގެ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ގެ )ހ( ގައި  7.11ގެ ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .6

ވެ. ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސ ބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއްޗަށް ައންނަ އުނިއިތުރު އިގޭނެ ގޮތަކަށް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވ ނޭކަަމށެ
އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  މުޅިން ކައުންސިލްގެ ދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނީބ ތިލަވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް

ފެބްރުއަރީ  11އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން.  މީގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ދައުލަތުގެ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ުހރިހ  ތަ ،ގެ )ރ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 7.11( ގެ 2009

)އެކެއް( ފަހަރު ޗެކް ކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހ  ތަެކތި ހަމައަްށ ުހރިތޯ ބެލުމުގެ ޮގތުން ދަުއލަތުެގ  1ލަސްވެގެން އަހަރަކު 
އެކަމ މެދު ނިންިމ މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއްނަގައި އޭގައި ހުރި މުދަލ އި ތަނުގައި ހުރި މުދަލ އި އަޅ ކިޔ  އުނިއިތުރެއްވ ނަމަ 

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނީބ ވަނަ އަހަރު  2016 ،ގޮތެއް ބަޔ ންކޮށް ކަމ ބެހޭ އިސްވެރިއެއް ސޮއިކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް
ބެހެއްޓިފަިއ ތަނުގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގައި އަދި އެނޫންވެސް ތަން

 ؛މުދ  ޗެކްކޮށްފައިނުވުންހުރި ހަރު

ފައިސ   ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ގައި 2ވަނަ ބ ބުގެ ދެވަނަ ބައިގެ  8( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ގަވ އިދު ) ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު .7
ރަޖިސްޓްރީ ހިމަނަންޖެހޭނޭކަމަށެވެ. އަިދ  ނިޒ މުގައި ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ލިޔުްނތަުކގެ ތެރޭގައި ވައުޗަރ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު

 ،ފައިސ  ލިބެންވީ ފަރ ތަކ އި ،ވައުޗަރު ރަޖިސްޓްރީގައި އެވައުޗަރެއްގައިވ  ކޯޑުތަކ އި ސަބުކޯޑުތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ބައިތަކ އި
ތިަލދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނީބ  ،ނަންބަރުވެސް އެނގެން އޮންނަންވ ނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދި ޗެކް ،ފައިސ ގެ އަދަދ އި ތ ރީޚ އި
ވަނަ އަހަރު ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ކައުންސިލްގެ ވައުޗަރު ރަޖިސްޓްރީގައި ހަރަދު ވައުޗަރުގެ ޗެކް  2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 

 ްނ؛ރަދު ކުރި ސަބް ކޯޑުގެ މައުލޫމ ތު ހިމަނ ފައި ނުވުޑޭޓް އަދި ހަ

ރ އްޖޭގަިއ  ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، 5.16( ގެ 2012/01 :)ނަންބަރ އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތ އި ބެހޭ ސަރކިއުލަރދަ .8
)ތިނެއް(  3 ބޭރުގައި ކުރ  ދަތުރުތަކުގެ "ދަތުރު ރިޕޯޓް" ދަތުރު ނިންމ ފައި އަްނނަތ  ަރސްމީ ބަންދުނޫން ރ އްޖޭއް ،ކުރ  ދަތުރ އި

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ުކރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިްނ  ،ނަމަެވސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އޮފީހަކަށް ހުށައަޅަންޖެހޭނެކަމަށެވެ. 
 ން؛ޓް ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވުވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވ  ކައުންސިލްގެ ބައެއް ދަތުރުތަކުގެ ދަތުރު ރިޕޯ 2016
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ވަނަ މ އްދ ގަިއ  115)ދިެވހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ ަމރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރ:  .9
 ،ނަމަވެސް ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ކޮންމެ ހަްފތ އަކު އެއް ފަހަރު ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަންޖެހޭނޭކަމަށެވެ. 

 52މި ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތަށް ބ އްވަންޖެހޭ ވަނަ އަހަރު  2016ބުރީ ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނު
 ؛ިތރީސް( ބައްދަލުވުންކަމުގައިވުން) 30)ފަންސ ސް ދޭއް( ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ބ އްވ ފައިވަނީ 

މ އްދ ގައި  ވަނަ  124ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7ނަްނބަރ:  ޤ ނޫނު .10
ކަުއންސިލަްށ ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު އެ މެމްބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު  ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،
 އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ އިބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަްށ އަދި އ މްދަނީއ އި

ވަނަ އަހަރު އިންތިޚ ބުވި އެއްވެސް  2014ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްއަށް  ،ނަމަވެސްހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ. 
 އުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވުން؛މެމްބަރަކު އެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކަ

ވަނަ މ އްދ ގަިއ  92ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7ނަްނބަރ:  ޤ ނޫނު .11
)ފަހެއް( އަހަރުގެ،  5ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށ އި އިދ ރީ ދ އިރ ގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނ ކޮށް، މަދުވެގެން  ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ

މ އެކު ރަށު ކައުންސިލ އި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވ ލައި ންޝިއަލް ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބަިއވެރިވުރަށ އި އިދ ރީ ދ އިރ ގެ ފައިނޭ
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  ރަށުގެ  ،ނަމަެވސްވެ. ޢ ންމުކުރަންވ ނެކަމަށެ

 ؛ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވ ލަިއފައި ނުވުން

 )ދ( ވަނަ  24ލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫ)ދިވެހިރ  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރ:  .12
ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި އެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމ އި، ބިމ ބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަުރ  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،މ އްދ 

ތިަލދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނީބ  ،. ނަމަވެސްކަމަށެވެއެކުލަވައި ބަލަހައްޓ  އިދ ރ އަށް ބޭނުންވ ނެ ަމޢުލޫމ ތު ފޯރުކޮށްޭދންވ ނޭ
 .ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަުފތަރެއް ބަލަހައްޓ ަފއިނުވުން ގެ އިދ ރ އިންކައުންސިލް

 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެވޭ ރައުޔު 

( އަށް 8( އިން )1)ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަަމލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ  މެދު ދެވޭ ރައުޔު ބިނ  ކުރެވުނު އަސ ސް' ގެ ނަންބަރު )
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ން ކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަަވއި  2016ޑިސެންބަރު  31ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކަުއންސިލްގެ  ،މައިގަ

ލްެގ އަށް ނިމޭ މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި އެއްގޮތަށް ކައުންސި
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންަތއްތަކަށްމަޤު ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ،ޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮަތށް، ބަޖެޓުގައި ކަ  ،ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ސިލްގެ މ ލީ ކައުން އަދި )ަދއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫުނ( އ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއަޔްތުގެ ަގވ އިދ އި 2006/3ބަރު: ޤ ނޫނު ަނން
 ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެްނ ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތަކަށްކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެެމވެ.

ނޑު ތައް( އަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މަްއސަލ12ަ( ިއން )9)ށ( އަދި ނަްނބަރު )  ދެކުުނބުރީ  ތިލަދުންަމތީ ގޮތެއްގައިފިޔަވައި، މައިގަ
)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫުލން  2010/7ަނންބަރ:  އިވަނީ ޤ ޫނނުކައުންސިލުން ޢަަމލު ކޮށްފަކުރިނބީ 

  ( އ އި އެއްގޮަތށް ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.މުގެ ޤ ނޫނުހިންގު
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6 ގެ  11 ސަފުހާ   

 އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކ އި އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

 ބަޔ ންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ  .1

ދައުލަތުެގ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގަިއ ބަޔ ން ކޮށްފައިވަނީ 35)ަދއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނު( ެގ  2006/3ޤ ނޫނު ަނންބަރ: 
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ  ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި މި ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަ

އޮޑިޓަރ  ތެރޭގައި އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން އަހަރީ ރިޕޯޓްއެއް
 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރަންވ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ 

އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮުޅ ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ  (D2/CIR/2016/9-13ސަރކިއުލަރ )ނަންބަރ: 
ނޑ އި އެއްގޮތަށްކަމަށެވެ. ނަމަވެސްކައުންސިލްތަ ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ  ،ކުގެ މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަ

ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ  2016ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
އެހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވެއެވެ. އަހަރީ ރިޕޯޓެއް

 އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންަތކުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. 2016ޑިސެމްބަރ  31

 އިޞްލ ޙްކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ،ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޮގތަށް 35ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ )ހ( ދައުލަތުގެ މ  
ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމަްށ  ،ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު

-13 :)ނަންބަރދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެޭހ ސަރކިއުލަރ 
D2/CIR/2016/9)  ަހިސ ބުތަްއ އުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީއިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ކ 

ނޑ އި  ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ  .އެއްގޮތަށްތައްޔ ރުކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަ

ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓ އިބެހޭ )ށ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ  މ ލީ ހިސ ބު ނިންމުމ  ގުޅޭ ގޮތުން 
 ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.D2/CIR/2016/14ބަރ: ންސަރކިއުލަރ )ނަ

 ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރެވުނު ފައިސ ގެ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވައިފައިނެތުން. .2

ކޮންމެ މަހަކު ކުރ   ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ބަޔ ްނކޮށްފައިވަނީ 4.09( ގެ 2009ރުއަރީ ފެބް 11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
އަަހރު ފެށުނީއްސުރެ އެ މަހެއްގެ ިނޔަލަށް ހިނގ ފައިވ  ޚަރަދުގެ ޖުްމލަ  ،ޚަރަދުތަކުގެ ހިސ ބު )އެ މަހަކު ހިނގި ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ އ އި

މި މ އްދ ގެ )ނ(  ،އަދި މި މ އްދ ގެ )ރ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ އެނގޭނެ ގޮތަށް( އެކި ބައިތައް ވަކިވަކިން ނިންމަންވ ނޭކަމަށެވެ.
ދުވަުހގެ  5ހިނގ މަހުގެ ދައުލަތުގެ ބަންދޫނޫން  ،ިދޔަ މަހުގެ ހިސ ބުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތުން މަތިން ިހސ ބުތައް ނިންމުމަށްފަހު ވޭތުވެ

ތިލަުދންމަތީ ދެކުުނުބރީ ވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސްތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭންނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަްނވ ނޭކަމަށެވެ. 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ރެވުނު ފައިސ ގެ ރިޕޯޓް ކޮންމެ މަހަކު ބަޖެޓުން ޚަރަދުކު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ކުރިނބީ 

 އަށް ފޮނުވައިފައިނުވެއެވެ.
 
 

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


ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣ ޒީ   
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

 

 

 

 

7 ގެ  11 ސަފުހާ   

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ބަޖެޓް ހިސ ބު ނިންމ   ،)ރ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށްވަނަ މ އްދ ގެ  4.07ގެ ( R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަމުންދިޔުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ބަޖެޓުން ހަރަދު ކުރެވުނު ފައިސ ގެ ރިޕޯޓް 

 އަށް ލިބޭ ފައިސ ގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވައިފައިނެތުން. ކައުންސިލް  .3

އ މްަދނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސ ގެ ހިސ ބު،  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގަިއ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 2.04ގަވ އިދުެގ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 
 ކޮންމެ އެކައުންޓެއްގެ ހިސ ބު ވަކިވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަށް ލިޔެ ަތއްޔ ރުކޮށް، ކޮންމެ މަހަކު، ވޭތުވެދިޔަ މީލ ދީ މަހުގެ ހިސ ބު ހިނގ 

 2016 ،ނަމަވެސްގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ފޮނުވަންވ ނޭކަމަށެވެ. ވަނަ ދުވަހު 15މީލ ދީ މަހުގެ 
ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް  ،ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ އެއްގޮތަށްތިލަދުންމަތީ ދެކުުނުބރީ ކުރިނބީ ވަނަ އަހަރު 

 ހިސ ބު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވެއެވެ. އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސ ގެ

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮަތށް، ކޮންމެ މީލ ދީ މަހެއްގެ ސަރުކ ރު  5.17ގެ ( R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވޭތުވެދިޔަ ަމހު ލިބުނު ފައިސ ގެ އަދަދ އި، ލަފ ކުރ  އ މްދަނީގެ އެންމެފަުހގެ  10ބަންދު ޫނން 

 ންގެންދިޔުމަށް ދަްނނަަވމެވެ.ސްޓޭޓްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅަމު

 ކައުންސިލް އަށް ބަލައިގަންނަ އ މްދަނީ ފައިސ  ބޭންކަށް ޖަމ ކުރަމުން ނުދިޔުން  .4

ދައުލަތުެގ ތަްނތަނަށް ލިބޭ  ގައި ބަޔ ންޮކށްފަިއވަނީ،ވަނަ މ އްދ  1.01( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ވ އިދު )ގަ ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
ނޑައެޅިފައިވ  އެކައުންޓަކަށް ޖަމ ކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. ފައިސ    އެފައިސ  ލިބޭދުވަހު ނޫނީ ޖެހިގެން އަންނަދުވަހު ޖަމ ކުަރން ކަ
 ،ވަނަ އަހަރު ަބލައިގަތްފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން  2016 ގެ އިދ ރ އިންކައުންސިލްތިލަދުންމަީތ ދެކުނުުބރީ ކުރިނބީ  ،ނަމަވެސް

 ބޭންކަށް ޖަމ ކޮށްފައިވަނީ  )ހަ ހ ސް ނުަވ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް( ރުފިޔ  -/6,965 ކުން ޖުުމލަތިރީގައިވ  މުއ މަލ ތްތަ
ނޑައެޅިފައިވ  މުއްދަތަށް ވުރެ ފަހު   ންކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ކަ

 

 : ފަހުގެ ތ ރީހުގައި ބޭންކަށް ޖަމ ކޮށްފައިވ  ފައިސ  1 ތ ވަލް 

ބޭންކަށް 
 ޖަމ ނުކުރެވި 

ފ އިތުވި ދުވަހުގެ 
 އަދަދު 

 ބޭންކަން 
ޖަމ ކުރި 
 ތ ރީހް 

 ތަފްސީލް  އަދަދު 
 ރަސީދު 
 ނަންބަރު 

 ރަސީދު 
 ތ ރީހް 

 24/4/2016 2016/292 ލިބުުނ ފައިސ   ރުއް ނީލަމުަގއި ިވއްކަިއގެން 21 2,575 26/10/2017 550

 3/5/2016 2016/323 ލިބުނު ފަިއސ   ނީލަންކިޔަިއގެން 1,065 26/10/2017 541

 2/5/2016 2016/310 ލިބުުނ ފައިސ   ރުއް ނީލަމުަގއި ިވއްކަިއގެން 33 3,325 26/10/2017 542

  6,965    
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8 ގެ  11 ސަފުހާ   

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ދައުަލތުގެ އޮފީސްތަކަްށ  ،)ހ( ގަިއ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 5.15( ގެ R-20/2017ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )ނަންބަރ: 
އެ ފައިސ އެއް ލިބޭ ދުވަހު އެ ފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަކަްށ  ،ލިބޭ ފައިސ  ޖަމ ކުރެވޭހ  ވަގުތު އޮއްވައި ލިބިއްޖެނަމަ

 ޖަމ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ތިޖޫރީ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔ ރު ނުކުރުން  .5

 ފައިސ ގެ ބަހަްއޓ  ބަޔ ންކޮށްފަިއވަނީ، އޮފީހުގައި މ އްދ ގައި ވަނަ 6.16 ގެ( 2009 އަރީފެބްރު 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ހަފްތ ގެ  ފޮނުވަންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި ޓްރެޜަރީއަށް  އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް ހަފްތ އަކު ކޮންމެ  ރިޕޯޓު ތިޖޫރީ

 އެހިސ ބު މުވައްޒަފަކު  އިސް އޮފީހުގެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުގެ ހަވ ލުވެހުރި ތިޖޫރީއ އި ،ބަލައި ހިސ ބު ފައިސ ގެ ހުރި ތިޖޫރީގައި ނިޔަލަށް
ތިލަދުންމަތީ ވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް. ގެންދަންވ ނޭކަމަށެވެ ބަލަމުން އެހިސ ބު ވެރިޔަކު އޮފީހުގެ އަދި  ،ގުނައި ފައިސ  ،ޗެކްކޮށް

 ރިޕޯޓް ތިޖޫރީ  ގުނ  ތިޖޫރީ ހަފްތ ގެ ނިޔަލަށް ،އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށްކައުންސިލްގެ އިދ ރ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ 
 ފޮނުވ ފައިނުވެއެވެ. ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރީ

 
 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ގޮތަށް، ދައުަލތުގެ އޮފީސްތަކުްނ ވަނަ  6.22ގެ ( R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ކޮންމެ ހަފްތ އެއްގެ ނިޔަލަށް ިތޖޫރީގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ބަަހއްޓ ފައިހުރި ފައިސ ގެ ހިސ ބު )ނަގުދު ފައިސ އިން ހުރި އަދަދ ިއ، 

ތިޖޫރީއ  ހަވ ލުވެހުރި މުވައްޒަުފގެ  ،ން ހުރި އަދަދު( ބަލައިޗެކުން ހުރިވަރ އި، ބޭރުފައިސ  ހުރިނަމަ އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަރެްއ ވަކީ
 އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެ ހިސ ބު ޗެކުކޮށް، ފައިސ  ގުނައި، އަދި އޮފީހުގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  އެ ހިސ ބު ރަނގަޅުތޯ

  ބަލައި ޗެކުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައިނުވުން  ދަފްތަރު ހަރުމުދަލުގެ  .6

ތަންަތނުގައި  ދައުލަތުގެ ،މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވަނީ ވަނަ 7.11ގެ ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ުއނިއިތުރު އިގޭނެ ގޮތަަކށް ިލޔެ ދައުަލތުގެ މުދަލުގެ ހިސ ބު އެކި ބައިބަިއ ވަކިަވކިން އެތަކެއްޗަށް އަންަނ  ހުންނަ

ގެ )ރ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިަވނީ، ަދއުލަތުގެ ތަްނތަނުގައި ުހންނަންެޖޭހ  7.11ބަލަހައްޓަންވ ނޭކަމަށެވެ. މީެގ އިތުރުން، މި މ އްދ ެގ 
އެތަކެތި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި )އެކެއް( ފަހަރު ޗެކްކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި  1ހުރިހ  ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ލަސްވެގެން އަހަރަކު 

ތުެގ އެކަށީގެންވ  ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަންވ ނޭކަމަށ އި އަދި ހުރިހ  ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ދައުލަ
ުތރެއްވ ނަމަ އެކަމ މެދު ނިންމި ގޮެތއް މުދަލުގެ ދަފްތަރުގެ ކޮޕީއެއްނަގައި އޭގައި ހުރި މުދަލ އި ތަނުގައި ހުރި މުދަލ އި އަޅ ކިޔ  އުނި އި

ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނބީ ވަނަ އަހަރު  2016 ،ބަޔ ންކޮށް ކަމ ބެހޭ އިސްވެރިއެއް ސޮއިކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ.  ނަމަވެސް
 ރެވުނެވެ. މިގޮތުން ހަރުމުދަުލގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  މުޅީން އެއްގޮތަށް ބަލަހަްއޓ ފައި ނުވ ކަން ފ ަހގަކު

ކައުންސިލްގެ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ވަނަ އަހަރު  2016ޖަހ ފައިނުވެއެވެ. އަދި،  އަގު މުދަލުގެ ރުގައި ހުރި ބައެއްދަފްތަ
އި ހުރި މުދ  ހަމައަށް )ރ( އ އި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގައި އަދި އެނޫންވެސް ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓިފަ 7.11އިދ ރ އިން 

 ހުރިތޯ ޗެކްކޮށްފައިނުވ ކަން ފ ހަަގކުރެވުނެވެ.
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9 ގެ  11 ސަފުހާ   

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ިތލަދުންމަތީ ދެކުނުބުީރ  ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންޮކށްފަިއވ  ގޮތަށް 11.03ގެ ( R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މިލްކިއްޔ ތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން  ،ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރެއް ތައްޔ ރުކޮށްކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

ގައި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ   5އެ މ އްދ ގެ )ބ( ގެ  ،ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެްނމެހ  ތަކެތި ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަުރގައި ރެކޯޑް ކުރުމަށ އި
ވަނަ މ އްދ ގެ  11.04ގެ ( R-202017/)މެނުމަްށ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު މުދަލުގެ އަގު ހި ،ގޮތަށް

)އެކެއް( ފަހަރު ބަލައި ޗެކު  1)ބ( އަދި )ޅ( އ އި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގައި ހުންނަ ހަރުމުދ  ހަމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެގެން އަހަރަކު 
 ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

  ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި ނެތުން ރު އުޗަ ހަރަދު ވަ  .7

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ފައިސ   2ވަނަ ބ ބުގެ ދެވަނަ ބައިގެ  8( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ރަޖިސްޓްރީ ހިމެނޭކަމަށ އި، އަދި ވައުޗަުރ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު ނިޒ މުގައި ބަލަހައްަޓން ޖެހޭ ލިޔުންަތކުގެ ތެރޭގައި ވައުޗަރ 
ފައިސ ގެ  ،ފައިސ  ލިބެންވީ ފަރ ތަކ އި ،ރަޖިސްޓްރީގައި އެވައުޗަރެއްގައިވ  ކޯޑުތަކ އި ސަބް ކޯޑުތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ބައިތަކ އި

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ނަ އަހަރު ވަ  2016 ،އަދި ޗެކު ނަންބަރުވެސް އެނގެން އޮންނަންވ ނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ،އަދަދ އި ތ ރީޚ އި
ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ވައުޗަރު ރަޖިސްޓްރީގައި ހަރަދު ވައުޗަރުގެ ޗެކް ޑޭޓް އަދި ހަރަދު ކުރި ސަބް 

 ކޯޑުގެ މައުލޫމ ތު ހިމަނ ފައި ނުވެއެވެ.

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު  2)ހ( ގެ   ވަނަ މ އްދ ގެ 6.04ގެ  (R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
 ރަޖިސްޓަރީ ތައްޔ ރު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރެވިފައި ނެތުން  ދަތުރު  .8

ވަނަ މ އްދ ގައި ަބޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ރ އްޖޭގައި ކުރ   5.16( ގެ 2012/01ރު ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތ އި ބެހޭ ަސރކިއުލަރ )ނަންބަ
)ިތނެއް( ދުވަހުެގ  3ރ އްޖޭއް ބޭރުގައި ކުރ  ދަތުރުތަކުގެ "ދަތުރު ރިޕޯޓް" ަދތުރު ނިންމ ފައި އަްނނަތ  ރަސްމީ ބަންދުޫނން  ،ދަތުރ އި

ވަނަ  2016ތިލަުދންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކަުއންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ،ތެރޭގައި އެ އޮފީހަކަށް ހުށައަޅަންޖެހޭނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް
 އަހަރު ކޮށްފައިވ  ކައުންސިލްގެ ބައެއް ދަތުރުތަކުގެ ދަތުރު ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވެއެވެ. 

 
 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ދަތުރު ރިޕޯޓް  ،ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ގެ )ހ( 8.14( ގެ 2017)ފެބްރުއަރީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
 ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ކައުންސިލްގެ އ އްމު ބައްދަލުވުންތައް ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތަށް ބ އްވ ފައިނުވުން  .9

ވަނަ މ އްދ ގަިއ  115ގެ  ޤ ނޫނު()ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 
ލަދުންމަތީ ތި ،ކޮންމެ ހަފްތ އަކު އެއް ފަހަރު ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަންޖެހޭޭނކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ

 ގެންގޮސްފައިނުވ ކަން ގަވ އިދުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަްއ ބ އްވަމުންކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ދެކުނުބުރީ 
)ަފންސ ސް ދޭއް(  52ކަުއންސިލުން އ ންމު ކުރިނބީ ލަުދންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވަނަ އަހަރު ތި 2016 ،ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން

 )ތިީރސް( ބައްދަލުވުންކަން ފ ހަގަކުެރވުނެވެ.  30ބައްދަލުވުން ބ އްަވންޖެހޭ އިރު އެ އަހަރު ބ އްވ ފައިވަނީ 

 ން ލަފ  ދިންގޮތް އިޞްލ ހުކުރަ 
ވަނަ މ އްދ ގަިއ  115ގެ   )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 

ވުމެއްގެ ކޮންެމ ހަފްތ އަކު އެއް ފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށ އި ކޮންމެ ބައްދަލު ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް
 ދެން ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ ސްކޮށް ސޮއިކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ،ޔައުމިއްޔ 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ  ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން  .10

ވަނަ މ އްދ ަގިއ  124ގެ  ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު()ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ  2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 
ކައުންސިލަްށ ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު އެ މެމްބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި  ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ

ންތަކ އިބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަެށވެ. އ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްަތކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅު
)ފަހެއް( މެމްބަރުްނގެ  5އިންތިޚ ބުވި  ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށްތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ވަނަ އަހަރު 2014  ،ނަމަވެސް
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.  )ދޭއް( މެމްބަރަކު އެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން 2ތެރެއިން 

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 
ވަނަ މ އްދ ަގއި  124)ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ޤ ނޫނު(  2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރ: 

ކޮންމެ މެމްބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އެކު އެ މެމްބަރެއްެގ ފައިސ  އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮަތށް، ކައުްނސިލަށް ހޮވޭ 
މަށް އަދި އ މްދަނީ އ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ އި ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅު

 ދަންނަވަމެވެ.

ވ ލައިފައި ނެތުން ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަ  .11

ވަނަ މ އްދ ގައި  92)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 
ހަރުގެ، )ފަހެއް( އަ 5ގެ ޕްލޭނަށ އި އިދ ރީ ދ އިރ ގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނ ކޮްށ، މަދުވެގެން ރަށުގެ ތަރަްއޤީ ،ނީބަޔ ންކޮށްފައިވަ

ވެރިވުމ އެކު ރަށު ކައުންސިލ އި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވ ލައި ރަށ އި އިދ ރީ ދ އިރ ގެ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައި
އުޞޫލ އި އިން އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ގެ އިދ ރ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ުކރިނބީ ކައުންސިލް ،ނަމަެވސް . ކަމަށެވެޢ ންމުކުރަންވ ނޭ

 އެއްގޮތަށް ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވ ލައި ޢ އްމުކޮށްފައިނުވެއެެވ.
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