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ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެއަރިއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުއޮމަދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު
ުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްު

 

ުުހ.ުތަޢ ރަފުު

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުއަރިއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުއޮމަދޫު)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(ގ4/2007ުެ މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރު:ު
ެއުު،ބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށްއަށްުނިމޭުމ ލީުއަހަރުގ2016ުުެޑިސެންބަރ31ުުު

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުު ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ގެުތެރޭގައިތޯުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުހ ސިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ
ޤ ނޫނުުު،ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީމ ލީުއަދިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކުގެއ އި،ު

3/2006ުުނަންބަރު:ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުޤ ނޫނު(ުއ އި،ުދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުނަންބަރު:ުއިުވ ގަ)ދައުލަތުގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގ7/2010ުުެދ އި،ުޤ ނޫނު
ުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ އި ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުމ ލީުކަންކަ، އިދ ރީ ުކައުންސިލްގެ ުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުއަދިވެސް ުގުޅުންހުރި މ އި

މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމ އިއިުވ ގަ އިޞްލ ޙުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުު،ދުތަކަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވު 
މ އްދ ގެު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެ:ުއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު

ދިވެހިރ އްޖޭގެުު،ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީުުއަރިއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުއޮމަދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެ)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްުވ ގޮތުގެުމަތިންު
ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުުވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިުވ ގޮތުގެުމަތިންުއެުކަންކަންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އ213ުިޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެު

ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުު ހުށަހެޅުމެވެ.ުމިުރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްު

ގުޅޭުނޯޓުތައްުތައްޔ ރުކޮށް،ުއޮޑިޓްކުރުމަށްުުއިުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުއެުބަޔ ންތަކ 2016ުުޑިސެންބަރ31ުުކައުންސިލްގެު
ޤ ނޫނުުނަންބަރުު: ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގ35ުުެލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގެު)ދައުލަތުގެުމ 3/2006ުުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކުީ،

ންުކުރެވޭުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުނަމަވެސް،ުމ ލީުބަޔ ންތައްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުމުން،ުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމުގެުގޮތު
ުވެ.ުއެހެންކަމުން،ުމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވ ނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.ުބަޔ ންތަކުގެުއޮޑިޓްުވަނީުކުރެވޭގޮތްުނުވެފައެު

ކަންތައްތައްު މި މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުުއަރިއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުއޮމަދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެރިޕޯޓުގައިުފ ހަގަކުރެވިފައިވު  އިސްވެރިންނު 
ބޭފުޅުންނަށްުމިުފުރުސަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު މިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި ުހުރިހު 

ުށ.ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ކައުންސިލްުު،ވަނަުމ އްދ ގައ88ުިޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރަކުޒަކީުއ7/2010ުުޤ ނޫނުުނަންބަރު:ު
ދުތަކ އިުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތިންުއިވ ގަުމުގެުޤ ނޫނ އިުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުބެލެހެއްޓުއިދ ރ އަށްުލިބޭުފައިސ ުއ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ނީުދައުލަތުު

އިންުބ ރުުލިބިގެންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑ3/2006ުުްު:ކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން،ުޤ ނޫނުުނަންބަރު )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(
ުއަރިއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުއޮމަދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުދ އިުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތިން،ުއިުވ ގަޓެރެޜަރީންުޝ އިޢުުކޮށްފައިވ ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު

ޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުންސިލްުު،ބެލެހެއްޓުމ އިމ ލީުކަންތައްތައްުހިންގުމ އި،ު

http://www.audit.gov.mv/
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2 ގ10ުުެސަފުހ ު  

ުހުދޫދުު ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައި ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައި ުޙ ސިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުތެރޭގައިުއިދ ރ ގެ ގެ
ކައުންސިލްގެުހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ އިުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބަލަހައްޓ ،ުއެުހިސ ބުތަކ ުއެއްގޮތަށްުއަހަރީުމ ލީުު،ކުރުމ އިޚަރަދުު

ވަނަުމ އްދ ގ46ުުެު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ3/2006ުުެބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރު:ު
ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އަރިއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުއޮމަދޫުދަށުންު ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުކަ

 ނ.ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުރ އިންުކައުންސިލްގެުއިދ ުނުބުރީުއޮމަދޫުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުއަރިއަތޮޅުުދެކ2016ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ބަޖެޓުގައިުކަ ގޮތަށުް، އެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުހ ސިލްވު  އެއްގޮތަށުް، ކަންތައްތަކަށް،ުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓު  ނޑައެޅިފައިވު 

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

ޤ ނޫނުުނަންބަރުު:އިުވ ގަ އަދިވެސްުކައުންސިލްުލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ )ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުސ7/2010ުޫދ އުި، ުގެުއުި،
ު ުޤ ނޫނުތަކ އި ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ުއިުވ ގަުއިދ ރ ގެ ުޢަދުތަކަށް ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުކުރުމ އި،ުބަުމަލުކުރެވިފައިވ  ޔ ން

ދި ުރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ުނުމ އެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފައިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަމަށްުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުއިސްލ ހުކުރުމަށްުލަފު 

ޤުޞަދުތައްުހ ސިލުކުރުމަށްތޯުމަމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓުގެު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންު މިުއިޖުރ ތުތަބެލުމަށްުބޭނުންވު  ކުގެުތެރޭގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެު.

ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުތަކ އިުޚިލ ފަށްުދުއިވ ުގަުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނ އިު، ދ އިވ ގަުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުު،ޤ ނޫނ އި
ުފުރުސަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުއ2016ުުެއަރިއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުއޮމަދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުމިގޮތުންު
ުމަޤުޞަދުތަ ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަށް،ުއެ ުބަޖެޓ  ކަންތައްތަކަށްފ ސްކުރި ނޑައެޅިފައިވު  ުޚަރަދުކުރުމަށްުއްުހ ސިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ ،ުބަޖެޓުގައި

ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ  ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައި،ުއަދިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވު  ޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުގުުއިކަ
ު ުދައުލަތުގެ ުހިންގ ފައިވަނީ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި، ުކައުންސިލްއިުވ ގަމ ލިއްޔަތުގެ ުއަދިވެސް ުގުޅޭުއިދ ުގެދ އި، ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ރ ގެ
ު ުޤ ނޫނުތަކ އި ުމިންވައިވ ގަުއެހެނިހެން ުބޭނުންވ  ުކުރުމަށް ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުއަމަލުކުރެވިފައިވ  ުހެކިުދުތަކަށް ުއެކަށީގެންވ  ރަށް

ުމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.ހޯދިފައިވ ކަ

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު ުރ.ުޤ ނޫނ އިުޤަވ ޢިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ގޮތުގެުމަތިންުއަރިއ35ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެުޤ ނޫނުުނަންބަރު: (1 އޮމަދޫުތޮޅުުދެކުނުބުރީުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިވު 
ނައިގެން،ުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއެުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމ2016ުަކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު

މުއްދަތުގައި،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުން  .ތައްޔ ރުކޮށް،ުއެުމ އްދ ގައިުބުނު 

(ުތިނެއްތޭކަު)ހަތަރުުލައްކަުތިރީސްުހަތްުހ ސްުއެއްުސ437,103ުަގެުނިޔަލަށްުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުލިބިފައިވ 2016ުޑިސެންބަރ31ުުު (2
ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ 11ުު)ުގަވ އިދުރުފިޔ ، 2009ުފެބުރުވަރީ 2.01ުު(ގެ ުޕަބްލިކް ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއެކައުންޓަށްުބޭގައި ންކް

 ޖަމ ކޮށްފައިނުވުން.

ދަތުރުތަކަށްުދަތުރުކުރުމުގެުހުއްދަުދިނ2016ުުް (3 ކަމުގެުވަނަުއަހަރުުއޮމަދޫުކައުންސިލުންުއެކިުފަހަރުމަތިންުމ ލެއިންުތަކެތިުގަތުމަށްުކޮށްފައިވު 
ުނިންމުމަށްފަ ުދަތުރު ުފޯމް ުއޯޑަރުކުރ  ުތަކެއްޗަށް ުފޯމ އި ުއެދޭ ުހުއްދައަށް ުގަތުމަށް ުތަކެތި ުނުވުމ އި ުލިބިފައި ުއޮޑިޓަށް ހުުލިޔުމެއް

ހަވ ލުކޮށްފައިވު ުފައިވުން.ތައްޔ ރުކޮށްު 422,500ުމީގެުއިތުރަށްުތަކެތިުގަތުމަށްުމ ލެއަށްުކުރިުދަތުރުތަކުގައިުއެކިުފަހަރުުމަތިންުމުވައްޒަފުންނު 
ރުފިުފަސްހ ސްުުބ ވީސް)ހަތަރުުލައްކަު ރުފ4,580ުިޔ ގެުތެރެއިންުބ ކީވެފައިވު ސަތޭކަު( އޮޑިޓްކުރިު)ހަތަރުުހ ސްުފަސްުސަތޭކަުއަށްޑިހުަ( ޔު 
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3 ގ10ުުެސަފުހ ު  

ހިސ ބުތަކުންުުމުއްދަތުގެުނިޔަލަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުހަވ ލުކޮށްފައިނުވުމ އި،ުހަވ ލުކޮށްފައިވ ުފައިސ ގެުތެރެއިންުޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަމަށްު
  ގުޅޭުލިޔެކިޔުންތައްުއޮޑިޓަރުންނަށްުލިބިފައިނުވުން.ުއ އި)ވިހިުހ ސްުތިންުސަތޭކަުއެކ ވީސްުހ ސް(ުރުފިޔ 20,321ުދައްކ ު

އެއްބަސްވުމުގެުއިތުރަށްު (4 މަސައްކަތްުއެ)ނަވ ރަުހ ސްުދުއިސައްތަުފަސްދޮޅަސްުހ19,266ުައެދުރުގޭގެުމަސައްކަތްކުރުމަށްުވެފައިވު  ރުފިޔު  އްު(
 ކުރުވިުފަރ ތަށްުދީފައިވުން.

އިންުލިބެންހުރިުލިޔެކިޔުންތަކަށްުމަސައްކަތަށްުއިދ ރ ުމުގެރުގޯތީގައިުހަތަރުުކޮޓަރިުއިމ ރ ތްކުރުއޮމަދޫުދެކުނުުފަރ ތުގައިުފ ލަމެއްއެޅުމ އިުއެދު (5
ު ުޖުމްލަ ުޚަރަދުކޮށްފައިވ 634,559ުބަލ އިރު ުރުފިޔ  ުނުވައެއް( ުފަންސ ސް ުސަތޭކަ ުފަސް ުހ ސް ުހަތަރު ުތިރީސް ުލައްކަ ުދެު)ހަ ުމި އިރު،

ުޖުމު ުމުޅި ުޚަުމަސައްކަތަށް ުޚަރަދ އި ުދިޔަ ުލަުލަ ުހިނގ ނެކަމަށް ުދެކަމަށް ުމި ުނެތުމ އި، ުއެނގެން ުތަފްސީލް ުބަޖެޓެއްުރަދުތަކުގެ ފ ކުރެވޭ
 ތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުން.

ގޮތ ވަނަުމ އްދ ގައިުބ8.14ުަވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުއަދ8.09ުުި(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުުީދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤަވ ޢިދުު) (6 ުއިޔ ންކޮށްފައިވު 
ުބަޔ ންނުކޮށް ުކީއްވެގެންކަން ުހޮވީ ުފަރ ތެއް ުވަކި ުއަދި ުނުހޯދައި ުކޯޓޭޝަން ުފަރ ތެއްގެ ުތިން ުު،ޚިލ ފަށް ުޖުމުތަޚިދުމަތ އި ުހޯދުމަށް ލަުކެތި

 (ުރުފިޔ ުޚަރަދުކޮށްފައިވުން.ުފަހެއް)ދެުލައްކަުއެކ ވީސްހ ސްުތިންސަތޭކަުތިރީސ221,335ުުް

ުހެދުމަ (7 ުނޯޓިސްބޯޑެއް ުކައުންސިލްގެ ުޖުމުއޮމަދޫ ުށް ުޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރ26,000ުުލަ ުހ ސް( ުމަސައްކަތ ، )ސައްބީސް ުއެހެނިހެންުއެ ުގުޅޭ އި
ލިޔުންތައްުއޮޑިޓަށްުލިބިފައިނުވުމުންުއެުމަސައްކަތްުހަވ ލުކޮށްފައިވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްު ފެބުރުވަރ11ުުީ)ުގަވ އިދުޔަތުގެު)ބިޑްުކަރުދ ސްތައްު(

އަންދ ސީުހިސ ބުތަކަށްުބަލައިގެންކަންުކަށަުުގެު)ށ(ުގައިވ ގޮތަށ8.15ް(ގ2009ުެ  ވަރުުނުކުރެވުން.އ ންމުކޮށްުއިޢުލ ނުކޮށްުލިބިފައިވު 

8) ު ުދެކުނުބުރީ ުއަރިއަތޮޅު ުރެކޯޑެއް،އޮމަދޫ ުއެގޭނެ ުތަފްސީލުކޮށް ުކަންތައްތައް ުލިބޭ ުފައިސ  ުއިދ ރ އަށް ުުކައުންސިލްގެ ލިއްޔަތުގެުމ ދައުލަތުގެ
 ން.ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވ ގޮތަށްުލިޔެުބަލަހައްޓ ފައިުނުވ1.10ުުު(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުުީ)ުގަވ އިދު

ގޮތުގެުމަތިންުއޮމ7ުަ(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުުީ)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު (9 އިދ ރ ގެުުގެދޫުކައުންސިލްުވަނަުބ ބުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުރަޖިސްޓަު ުބަހަރުމުދަލުގެ ުތައްޔ ރުކޮށް ުނަމަވެސްރީއެއް ުގެންގޮސްފައިވީ ުރަޖިސްޓަު،ލަހައްޓަމުން ުތަކެތިުުރީގައިުހަރުމުދަލުގެ ހިމަނަންޖެހޭ

 ން.ނުވުުޖަހ ފައިުުނަންބަރުކޯޑުއިންވެންޓްރީުހިމަނައިފައިުނުވުމ އިުބައެއްުމުދަލުގައިު

10) ު ުމ ލިއްޔަތުގެ 11ުު)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެ 2009ުފެބުރުވަރީ ުރިޕ2.04ުުޯ(ގެ ުއ މްދަނީ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި ުވަނަ ވަނ4.09ުުަޓ އި،
 ހަޅ ފައިުނުވުން.މ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުޚަރަދުުރިޕޯޓުުއޮމަދޫުކައުންސިލުންުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހަޅަންޖެހޭުފަރ ތްތަކަށްުހުށަ

ުނަންބަރުު (11 ުއިދ ރ2010/7ުީު:ޤ ނޫނު ުލ މަރުކަ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނު(ުދ އިރ ތައް ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުޒީ 124ުުގެ އްދ ގައިުމ ވަނަ
ުކައުންސިލް ުއޮމަދޫ ުދެކުނުބުރީ ުފަދައިން،ުއަރިއަތޮޅު ުއެއްވެސްބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއިންތިޚ ބުވެފައިވ  ުއިދ ރ އަށް ުމެމްބަރެއްގެުުގެ ުއެ މެމްބަރަކު

ލޫމ ތުުލިޔުމުންުކައުންސިލްގެުއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢުފައިސ އ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީު
 އިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިވ ކަންުލިޔެކިޔުމުންުފެންނަންުނެތުން.

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުބ.ުޤ ނޫނ އިުޤަވ ޢިދަށްުއަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

(1ުތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގެު)ދަށްުއަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮުއިުވ ގަ)ހ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ށްުނިމުނުުމ ލީުއ2016ުަުޑިސެންބަރ31ުުއަރިއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުއޮމަދޫުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެު، އަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުކަންކަންފިޔަވައިު(10ންު)

ުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތައްުހ ސިލްވ ުގޮތަށް ނޑައެޅިފައިވު އެުބަު،އަހަރުގެުޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެ ޖެޓުގައިުކަ
ުމިންވަރަށްު،ކަންތައްތަކަށް ނޑައެޅިފައިވ  ުމ ލިއްުު،ބަޖެޓުގައިުކަ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ ލީުއިުވ ގަުޔަތުގެދައުލަތުގެ ުކައުންސިލްގެ ދ އި

ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނ އިުކަ ުދުތަކ އިުއެއްގޮތަށްކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.އިވ ގަުންކަމު 

http://www.audit.gov.mv/
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4 ގ10ުުެސަފުހ ު  

(11ު)ުއަސ ސްގެުތްުބިނ ކުރެވުނުުދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮުއިވ ގަު)ށ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ނޑުުއެހެނިހެއިދ ރ ގެުުގެކައުންސިލްުއަރިއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުއޮމަދޫު، ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުކަންކަންފިޔަވައިވަނަުނަންބަރުގައިު ންުމ ލީުކަންކަން،ުމައިގަ

ލްގެުމ ލީުކަންކަމ ުގުޅުންހުރިުކައުންސިުދ އިއިުވ ގަގޮތެއްގައި،ުހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިުވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުު
ުދުތަކ އިުއެއްގޮތަށްކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.އިުވ ގައެހެނިހެންުޤ ނޫނ އިު

ުޅ.ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުނުވުން.ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުހުށަހަޅ ފައިު .1

ގެުކޮންމެުއޮފީހެއްގައި،ުދައުލަތުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ35ުީ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ނޑައަޅ ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ،ުކޮންމެުމ ލީުއަހަރެއްުނިމޭތ ުތިންުމަސްުދުވަހުގެުތެރޭގައި،ުއެުމ  ދ ގައިުބަޔ ންކުރ ުމ ލީުއްމިުޤ ނޫނުގެުދަށުންުކަ

ުހުށަހެ ުޖެނެރަލަށް ުއޮޑިޓަރ ުރިޕޯޓެއް ުއަހަރީ ުހިމަނައިގެން، ުރިޕޯޓް ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނގި ުއިދ ރ ގައި ުއެ ުރަށުުހިސ ބުތަކ އި ުއަދި ޅުމަށެވެ.
ރީުރަލަށްުހުށަހަޅ ނީުމިނިސްޓްުޓަރުޖެނެކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަތޮޅުުކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަދިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުންުމިުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކޮށްުއޮޑިު

ު ު)ނަންބަރު: ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް D2/CIR/2016/9ު-13އޮފް ުއެނެކްސް ުއ އ1ުުި(ގެ ުނަމޫނ  ގައިވ 
ުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ުކައުންސިލްުު،ނަމަވެސް ުއޮމަދޫ ުދެކުނުބުރީ ުުގެއަރިއަތޮޅު 31ުުއިދ ރ އިން ުމ 2016ުޑިސެންބަރު ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ުހިސ ބުތަކ އިުއެުއަށް ލީ
ުމުއްދަތުު ުބުނ  ުމ އްދ ގައި ުއެ ުތައްޔ ރުކޮށް، ުރިޕޯޓެއް ުއަހަރީ ުހިމަނައިގެން، ުރިޕޯޓް ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނގި ުކުރުމަށްޓަކައިުއިދ ރ ގައި ުއޮޑިޓް ގައި،

ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުމިނިސްޓް ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަހަރީ ުއަހަރީުރިޕޯޓ އި ުއަހަރެއްގެ ުމީލ ދީ ުމ ލިކޮންމެ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް އްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރުރީ
ނަމޫނ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 1ު(ގެުއެނެކްސD2/CIR/2016/9ުް-13)ނަންބަރުު: ޤ ނޫނުުނަންބަރުު:ގޮުގައިވު  2006/3ުތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހުު،

ގޮތަށް،ުމިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައ35ުް)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގެު ންސިލްގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އެކު،ުކައު، ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކުރު 
 ރުޖެނަރަލަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އޮޑިޓަު،ކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތ ުތިންުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައި

  ދުން ޖަމާކޮށްފައި ނުވުން.އިވާގަޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ  .2

ތުގެުތަންތަނަށްުލިބޭުފައިސ ުގޮތުގައިުދައުލަުގެގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުއ މްދަނ2.01ުީ(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުުީ)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ުމޯލް ުދެއްކުމަށްޓަކައި ުޓްރެޜަރީއަށް ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުޕަބްލިކްމިނިސްޓްރީ ުއޮންނަ ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަރީ ުއެކައުންޓަށްުުޑިވްސް ބޭންކް

ުއ މްދަ ުލިބެންޖެހޭ ުމުއައްސަސ ތަކަށް ުދައުލަތުގެ ުއެހެންކަމުން ުކައުންސިލްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށެވެ. ުއިދ ރ އިންނީ ދައުލަތުގެުުއިގަތުމަށްފަހުބަލަުގެ

ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެއެވެ.

ދައުލަތުގެުއ މްދަނީުށްުގެުއިދ ރ އަވަނަުއަހަރުުއޮމަދޫުކައުންސިލ2016ުްުނަމަވެސް ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުުއިދުންގަވ ފައިސު ބަލައިގަނެފައިވު 
އެގޮތުންުޖަމ ކޮށް ޖުމުވަނަުއަހަރުުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސ ގ2015ުުެވަނަުއަހަރ އ2016ުުިފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވުެ. ލަުުގޮތުގައިުލިބިފައިވު 

ުކްުއެކައުންޓަށްުގެުނިޔަލަށްުޕަބްލިކްުބޭނ2016ްޑިސެންބަރ31ުުު، (ުރުފިޔ ތިނެއް)ހަތަރުުލައްކަުތިރީސްުހަތްުހ ސްުއެއްުސަތޭކ437,103ުުަ
ު.ުގައިުއެވަނީއެވ1ުެޖަމ ކޮށްފައިުނުވެއެވެ.ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިނުވ ުފައިސ ގެުތަފްސީލްުތ ވަލްު

ު
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5 ގ10ުުެސަފުހ ު  

ު:ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުފައިސ ގެުތަފްސީލް.1ތ ވަލްު

ބ ކ2016ުުީ  
ވަނަުއަހަރ2016ުުު

 ޕީބީއޭއަށްުޖަމ ކުރިު
ލިބުނ2016ުުު ބ ކ2015ުުީ   އައިޓަމްު 

 ޓްރ ންސްޕޯޓަށްުފޮނުވަންޖެހޭުފައިސ  266,046 2,300 0  268,346 

 ސިޔ ސީުކެންޑިޑޭޓުންގެުޑިޕޮޒިޓްު 0 12,000 0  12,000 

 އައިޑީުކ ޑުގެުހެދުމަށްުލިބޭފައިސ ު 2,809 8,150 9,450  1,509 

 ފައިސ ުފިޝަރީޒްއަށްުފޮނުވ  82,983  150  0  83,133 

ުޒަކ ތަށްުލިބޭުފައިސ ު 3,600  123,280  54,765  72,115 

ލަުޖުމުު 355,438 145,880 64,215 437,103  

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުކައުންސިލްގެުވަނަުމ އްދ 5.10ުު(ގR20ުެ-2017ދުު)އިުވ ގަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ު ުފައިސ ، ުބަލައިގަންނަ ުމަނިޓަރީއިުވ ގައިދ ރ އަށް ުމޯލްޑިވްސް ުހުޅުވ ުއޮތޯރިޓީުުދުން ުޖަމ ކުރުގައި ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއޮންނަ މަށްުފައި

ުދަންނަވަމެވެ.ު

 ުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވުންފާލަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ދައ .3

ުދަތުރުކޮށްފައިވެއ2016ުުެ ުގަތުމަށް ުތަކެތި ުމ ލެއިން ުމުވައްޒަފުން ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުފަހަރުމަތިން ުއެކި ުކައުންސިލުން ުއޮމަދޫ ުއަހަރު ވެ.ުވަނަ
ުކުރިން ުދަތުރުކުރުމުގެ ުކުރުމަށް ުދަތުރުތައް ުމިފަދަ ުލިބިފައެއްުނަމަވެސް ުއޮޑިޓަށް ުލިޔުމެއް ުދިންކަމުގެ ުހުއްދަ ުއެނގޭނެހެން ުތަފްޞީލް ުދަތުރުގެ
ގެު)ށ(ުގައިވ ުމުދު 1ުވަނަުބައިގIIުުެވަނަުބ ބުގ8ުުެ(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުުީނުވެއެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)

ގައިވ ުމުދަލަށްުއޯޑަރުކުރ ުފޯމުުތައްޔ ރުކޮށްފައިވަނީުވަނަުމ އްދ 8.10ުުއަދިުބައިގެު)ނ(ުވަނ2ުުަގIIުުެގަންނަންުއެދޭުފޯމްުއަދިުމިުބ ބުގެު
މިގޮތަށްުދަތުރުުކޮށްފައިވ އިރުުއެުދަތުރުކުރިުމުވައްޒަފުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަ ށްުދަތުރުގެުތަފްޞީލްުދަތުރުުނިންމުމަށްފަހުގައިކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވުެ.

އެގޮތުންުކޮށްފައިވު އެގޭނެހެންުބިލްުކޮށްފައިވ  ނަމަވެސްުމިުދަތުރުތަކުގެުދަތުރުުޚަރަދުތަކުގެުބިލްތައްުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެު. ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވުެ.
މިުޚަރަދުތަކުގެުު)ވިހިުހ ސްުތިނ20,321ުްޚަރަދުތަކުގެުތެރެއިންުޖުމުލަު ރުފިޔ ގެުބިލްތައްުއޮޑިޓަށްުލިބިފައިނުވެއެވުެ. ތަފްޞީލްުސަތޭކަުއެކ ވީސްު(

ުގައިުއެވަނީއެވެ.4ުތ ވަލްު

4ުތ ވަލްު

ުބިލްުނެތްުުޚަަރދުުކުރިުުތަފްސީލްުތ ރީޚްު
 2,016 18,664ުފ ލަންުއެޅުަމށްުމ ލެއިންުތަކެތިުގަތުމަށްު 16.10.2016

249,449ު16,027ުުފ ލަންުއެޅުަމށްުމ ލެއިންުތަކެތިުގަތުމަށ20.10.2016ުުް

2,278ު 42,435ުތަކެތިުގަތުމަށްުފ ލަންުއެޅުަމށްުމ ލެއިނ06.11.2016ުުް

 20,321 310,548ުލަުޖުމުު

ުކައުންސިލަށްުފިޔ ުރު)ހަތަރުުހ ސްުފަސްުސަތޭކަުއަށްޑިހަު(4,580ުުބ ކީވިުުތެރެއިންުފައިސ ގެުއެޑްވ ންސްުުދީފައިވ ުދަތުރުތަކަށްުުމިގޮތަށްުުހަމަުއަދި
ު.އެވަނީއެވެުގައ5ުިުތ ވަލްުތަފްޞީލްުުމުޢ މ ލ ތްތަކުގެުުކުރެވުނުުމިގޮތަށް.ުކުރެވިފައެއްނެތެވެުކަށަވަރުުރައްދުކޮށްފައިވ ކަންުއަނބުރ 

ު

ު
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ު.5ތ ވަލްު

ުޖަމ ކުރިުތ ރީހްުުބ ކީުޚަަރދުުކުރިުުހަވ ލުކުރިުުތަފްސީލްުތ ރީޚްު

14,836ުު19.10.2016ު 18,664 33,500ުފ ލަންުއެޅުަމށްުމ ލެއިންުތަކެތިުގަތުމަށްު 16.10.2016

ުޖަމ ކޮށްަފއިުނުވ249,449ު551ުުޭ 250,000ުމ ލެއިންުތަކެތިުގަތުމަށްުފ ލަންުއެޅުަމށ20.10.2016ުުް

2,565ު20.11.2016ު 42,435 45,000ުފ ލަންުއެޅުަމށްުމ ލެއިންުތަކެތިުގަތުމަށ06.11.2016ުުް

ުޖަމ ކޮށްަފއިުނުވ4,029ުުޭ 10,971 15,000ުފ ލަންުއެޅުަމށްުމ ލެއިންުތަކެތިުގަތުމަށ20.11.2016ުުް

25,020ު29.12.2016ު 53,980 79,000ުއެޅުމ އިުއޮފީަހށްުތަކެތިުގަތުމަށްުުފ ލަނ21.12.2016ުް

  47,001 422,500ު375,499ުލަުޖުމުު

ދިންގޮތްުހުުލ ުސްުއިު ުކުރަންުލަފު 

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ R20ު-2017)ހ(ުދައުލަތުގެ ުކުރިނ4.03ުުް(ގެ ުކުރުމުގެ ުޚަރަދުތައް ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ު)ނ(ުގައި ވަނަުމ އްދ ގެ
ުވެރިއެއްގެުހުއްދަުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ R20ު-2017)ށ( ުހަވ ލުކުރުމަށ6.16ުުް(ގެ ުފަރ ތްތަކ  ުއެކިއެކި ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި ވަނަ
ލިބެންވ ުފަރ ތަށްުހަމައަށްުލިބުނުތޯުޗެކުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުމު ނަގުދުުފައިސު  ހަވ ލުކޮށްފައިވު  ުވައްޒަފުންނު 

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ފައިސ އެއްުބ ކީުވެއްޖެނަމ6.18ުުަ(ގR20ުެ-2017)ނު( ގޮތަށްުޚަރަދުކުރުމަށްުނަގު  ގައިވު  ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ދުވަހުގެުތެރޭގައިުއެުފައިސ އެއްުނެގިުކޯޑަށްުއަނބުރު )ތިނެއް(3ުުނުކުރެވިއްޖެނަމަ،ުއެުފައިސ އެއްުގިނަވެގެންުރަސްމީުމަސައްކަތުުނުވަތަުޚަރަދު

ގޮތަށްުޚަރަދުުކުރުމަށްުނަގ ފައިވ ުފައިސ ުޚަރަދުުނުކުރެވ6.20ުުޭޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިު ގޮތްުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުންނަވަމެވެ.ުުމެދުވެރިވެއްޖެނަމަުނުވަތަުބަކީުވެއްޖެނަމަ،ުއެުކޯޑަކުންުދެންުކުރަންޖެހޭުޚަރަދަކުންުއެޖަސްޓްމަންޓްުހަދައިގެންުޚަރަދުކުރުމަށްުދަ

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ R20ު-2017)ރ(ުދައުލަތުގެ ުބޭނުންވ 10.58ު(ގެ ުހޯދަން ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި ުނުވަތަުުވަނަ ޚިދުމަތެއް
ުހުއްު ުވެރިއެއްގެ ުއެކަމަށް ުފުރިހަމަކޮށް ުފޯމު ުނުވަތަ ުފޮތް ުހުއްދަދޭ ުހޯދުމަށް ުޚިދުމަތް ުތަކެއްޗ އި ުހޯދ އިރު ުތަކެތި ުބޭނުންވ  ުހޯދުމަށްުގަންނަން ދަ

ތަކެތީގެުލިސްޓެއްުހެދުމަށްުދަންނަވަމެ ުވެ.ދަންނަވަމެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުދަތުރުގައިުހޯދުމަށްުހަމަޖެހިފައިވު 

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ R20ު-2017)ބ(ުދައުލަތުގެ ުފޯމ10.63ުުު(ގެ ުއޯޑަރުކުރ  ުމުދަލަށް ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުތައްޔ ރުކޮށް،ުތަކެތިުވިއްކ ުފަރ ތަށްުފޮނުވުމަށްފަހުުތަކެތިުގަތުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުވ ގޮތުގެުމަތިންުދަތުރުުނިމޭތ ުސަރުކ ރުުބަންދުުނޫނ8.14ުުް(ގR20ުެ-2017)ޅ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ު)ފަހެއް(ުދުވަހުގެުތެރޭގައިު"ދަތުރުުރިޕޯޓް"ުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.5ު

ފައިސ އަކ އިުގުޅޭުލިޔެކިޔުންތައްުހަމަކުރުމަށްުދަންު ޚަރަދުކުރެވޭުހުރިހު   ނަވަމެވެ.ު)ކ(ުކައުންސިލަށްުބޭނުންވު 

 އެއްބަސްވުމުގެ އިތުރަށް ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައިވުން. ގެމަސައްކަތުު .4

ުކ2016ުު ުމަސައްކަތް ުކުރިންވެސް ުހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ ުމަސައްކަތް ުކ މިޔ ބުކޮށް ުބިޑް ުމަސައްކަތުގެ ުފިޔަވަހީގެ ުދެވަނަ ުއެދުރުގޭގެ ުއަހަރު ރިުވަނަ
ު)އެއްުލައްކަުސޯޅަުހ ސްުދުއިސައްތަުނުވަދިހަުހައެއް(ުރުފިޔ އަށެވެ.116,296ުުފަރ ތަށްު

)ނަވ ރ19,266ުުަުއިތުރަށްުުއަގަށްވުރެުުއެއްބަސްވެފައިވ ުުފަރ ތަށްުުހަވ ލުކުރިުުމަސައްކަތްުުއެދުރުގޭގެުުއިދ ރ އިންުކައުންސިލްގެުއޮމަދޫުުނަމަވެސް
އަގަށްވުރެުއިތުރަށްުފައިސ ުފ ހަގަކުރެވުނެވެުުވ ކަންހަވ ލުކޮށްފައިުރުފިޔ އް(ުއެހ ސްުދުއިސައްތަުފަސްދޮޅަސްުހަ މިުމަސައްކަތަށްުއެއްބަސްވެފައިވު  .ު

ުގެ ުބަދަލެއް ުއެއްބަސްވުމަށް ުއަދި ުހަވ ލުކޮށްފައިވ ކަން ުމަސައްކަތެއް ުއިތުރަށް ުމަސައްކަތުގެ ުހަވ ލުކޮށްފައިވ  ނައިކަންުޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު
ު.ުުއެވަނީއެވެުގައ3ުިުތ ވަލުުުތަފްޞީލްުގޮތުގެުހަވ ލުކޮށްފައިވ ުފައިސ ުންުއެނގެންުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.އޮޑިޓަރުންނަށްުލިބުނުުލިޔެކިޔުންތަކުު
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ު.3ުތ ވަލްު

ުއަދަދުުުތަފްސީލްުުތ ރީޚްު
40,000ުުބޮޑުބައެއްުނިމިފައިވ ތީުުގެމަސައްކަތުުގެއެދުރުގ04.09.2016ުުޭ
95,562ުުމަސައްކަތަށްުުގެުދެވަނަުފިޔަވަހީުގެއެދުރުގ24.10.2016ުުޭ

 135,562ުލަުޖުމުު

އަގުު  116,296ުމަސައްކަތްކުރުމަށްުއެއްބަސްވެފައިވު 

ފައިސ ު  19,266ުއިތުރަށްުހަވ ލުކޮށްފައިވު 

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު،އެއްބަސްވުމަށްުބަދަލެއްުގެންނަންުޖެހިއްޖެނަމަުގޮތަށްުވ ުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައ10.55ުި(ގR20ުެ-2017ދުު)އިުވ ގަުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުު
މީގެުއިތުރުންުއެންމެުއިސްުފަރ ތެއްގެުހުއްދަުހޯދައިުނުވަތަުކައުންސިލްުބައްދަލުވުމުންުއެކަންުނިންމައިުލިޔެކިޔުންުފުރިހަމަކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ .ު

ފައިސ އަކަ ހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުު،ށްވ ނަމަމިުފައިސ އަކީުވެފައިވ ުއެއްބަސްވުމ އިުޚިލ ފަށްުދެވިފައިވު  ުއެފައިސ ުއަނބުރު 

  ގެން ނެތުން.ނދެކުނުފަރާތު ފާލަން އެޅުމާއި އެދުރުގޭގެ މަސައްކަތުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް ެއ .5

ު ުއިމ ރ ތްކުރުމުގެ ުކޮޓަރި ުހަތަރު ުއެދުރުގޯތީގައި ުއެޅުމ އި ުފ ލަމެއް ުފަރ ތުގައި ުދެކުނު ުތަކެތިުއޮމަދޫ ުކައުންސިލުން ުހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް
މިުދެުމަސައްކަތުގެުު،ދީގެންުކޮންޓްރެކްޓްުއުސޫލުންނެވެ.ުނަމަވެސްުމިުމަސައްކަތްތަކަށްުއެކިުފަހަރުމަތިންުކައުންސިލުންުތަކެތިުހޯދ ފައިވ އިރު

ގެުއިމ ރ ތްކުރުމަށްޓަކައިުއްޓ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުމިގޮތުންުއެދުރުޚަރަދުތަކުގެުތަފްޞީލ އިުމަސައްކަތްުކުރިއަށްދިޔަގޮތުގެުލިޔެކިޔުންުބަލަހަު
ުކޮށްފައިވ އިރުއެކި ުމަސައްކަތް ުދިގުމުއްދަތަކަށް ުބަހ ލައިގެން ުބައިބަޔަށް ުކިހ ވަރެއްކަމެއްުު،ފަހަރުމަތިން ުޚަރަދުވެފައިވަނީ ުޖުމުލަ މަސައްކަތަށް

ހިނގިުޚަރަދ އިުއަޅ ކިޔ ފައިުު،ކަތްކުރުމުގެުކުރިންުމިުކަންކަމަށްުޚަރަދުވ ނެުބަޖެޓެއްުތައްޔ ރުކޮށްއެނގޭނެގޮތެއްުނެތެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުމަސައް
)ހަުލައްކަުތިރީސްުހަތަރ634,559ުުުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުއޮޑިޓަށްުލިބިފައިވ ުލިޔެކިޔުންތަކުންުއެނގޭގޮތުގައިުމިުމަސައްކަތްތަކަށްުޖުމުލަު

ުސްުނުވައެއް(ުރުފިޔ ުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.ހ ސްުފަސްުސަތޭކަުފަންސ 

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ތަކެތިުއެންމެުފައިދ ހުރިުގޮތުގައިުހޯު ބަޖެޓަށްުބޮޑުނުވ ނެހެންުރ ވައިލައިގެންުމަސައްކަތަށްުބޭނުންވު  ދުމ އިުޚަރަދުތަކުގެުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްފައިވު 
ުޚަރަދުުއަޅ ކިޔައިުމަސައްކަތްުކުރިއަށްދިޔަުގޮތުގެުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ޓ އިުހިނގިުތަފްސީލްުބެލެހެއްޓުމ އިުބަޖެ

  ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައި ތަކެތި ހޯދާފައިވުން. ުންތިން ފަރާތ .6

ގަންނަުތަކެތީގެުއަގުުވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިުބަޔ ނ8.09ުުް(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުުީދުު)އިވ ގަުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު ކޮށްފައިވަނީ،ުއެއްފަހަރު 
)ފަންސަވީސްުހ ސް(ުުރުފިޔ އަށްވުރެުބޮޑުުނުވ ނަމަުއެފަދަުތަކެތިުވިއްކ ުފަރ ތްތަކުގެުު-/25,000)އެއްހ ސް(ުރުފިޔ އިންުފެށިގެންުު-/1,000

ތެރެއިންުއެކަށީގެންވ ުފަރ ތަކުން،ުއެތަކެތިުހޯދިދ ނެުކަމަށެވެ.ުުތެރެއިންުމަދުވެގެންުތިންުފަރ ތަކުންުލިޔުމުންުއަގުުހޯދުމަށްފަހު،ުއެުފަރ ތްތަކުގެު
ތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުު-/25,000، ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ8.14ުީދުގެުއިވ ގަުއަދިުހަމަުމިު ހަމަނުވު  )ފަންސަވީސްުހ ސް(ުރުފިޔު 

ު ުހޯދައިގެން ުއަގު ުތިންފަރ ތަކުން ުތަފ ތު ުމަދުވެގެން ުހޮވީުއެންމެ ުފަރ ތެއް ުވަކި ުހަވ ލުކުރުވުމަށްފަހު، ުފަރ ތަކ އި ުފެންނަ ުރަނގަޅުކަމަށް އެންމެ
ުކީއްވެގެންކަންުބަޔ ންކޮށްުއިސްވެރިއަކުުސޮއިުކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.

ު ުތެރެއިންއެހެންނަމަވެސް ުޚިދުމަތުގެ ުތަކެއްޗ އި ުހޯދ ފައިވ  ުމަތިން ުފަހަރު ުއެކި ުބޭނުމަށް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުޖުމުުއޮމަދޫ )ދ221,335ުުެލަ
ުފަރ ތެއްގެުކޯޓޭޝަންުނުހޯދައެވެ.ުތިންުމަދުވެގެންު(ުރުފިޔ ގެުޚިދުމަތ އިުމުދ ުހޯދ ފައިވަނީުފަހެއްސަތޭކަުތިރީސްުުހ ސްުތިންުލައްކަުއެކ ވީސް

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުމ ލިއްޔަތުގެ R20ު-2017)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެ 10.24ުު(ގެ ުއަގު ުޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ުއެ ުގޮތަށް، ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި ު-/35,000ވަނަ
ދައި،ުފަސްުހ ސް(ުރުފިޔ އަށްވުރެުއިތުރުނުވ ނަމަ،ުއެފަދަުތަކެތިުނުވަތަުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދޭުމަދުވެގެންުތިންުފަރ ތަކުންުލިޔުމުންުއަގުުހޯު)ތިރީސް

ފަރ ތަކުން،ުއެތަކެތިުނުވަތަުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއެުފަރ ތްތަކުގެުތެރެއިންުއެން މެުއެކެށީގެންވު 

ބިޑަށް ލައިގެން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ލިޔުންތައް އޮޑިޓަށް ލިބިފައި ނުވުން..7

ގައިވަނީުމަސައްކަތުގ8.15ުުެ(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުުީދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ު-/25,000އަގުު)ތަކެތީގެުއަގ އެކުު(ުވަނަުމ އްދ ގެު)ށު(
ފަރ ތެއްުހޯދ ނީުއ ންމުކޮށްު)ފަންސަވީސްުހ ސް(ުރުފިޔ އަށްވުރެުބޮޑުވ ނަމަުއެމަސައްކަތެއްުކޮށްދިނުމަށްުއެންމެުއެކަށީގެންު ލ ންކޮށްގެންުލިބޭުއިޢުވު 

އެންމެުމަތިންުޕޮއިންޓްުހޯދ ުފަރ ތަށްުބިޑްުހަވ ލުކުރުމަށެވެ.ުއަދިުއަންދ ސީުހިސ ބުތަކަށްުބަލައިގެންކަމަށެވެ.ުއަދިުބިޑްުކޮމިޓީއިންުއިވެލުއޭޓްކޮށްު
ުކުރ8.22ުުު ުމަސައްކަތެއް ުއެ ުޙަވ ލުކުރަންވ ނީ، ުފަރ ތަކ އި ުއެއްވެސް ުކުރުމަށް ުމަސައްކަތެއް ުދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުމ އްދ ގައި ވުމު ވަނަ

ުހުގައިުކަމަށެވެ.ބެހޭގޮތުންުއެއްބަސްވުމެއްގައިުދެފަރ ތުންުސޮއިކުރުމަށްފަ

ު 2016ުުނަމަވެސް ުކައުންސިލުން ުއޮމަދޫ ުއަހަރު ުއެއްބަސްވުމެއ26,000ުުްވަނަ ުހެދުމަށް ުބޯޑެއް ުނޯޓިސް ުރުފިޔ އަށް، ުހ ސް( )ސައްބީސް
ުއޮޑިޓަށްުލިބިފައެއްުނުވެއެވެ.ު  އެކުލަވ ލެވިފައިުވީނަމަވެސްުބިޑްގެުއިވެލުއޭޝަންުޝީޓ އިުބިޑްުކޮމެޓީގެުޔައުމިއްޔ 

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު ކުރަންުލަފު 

ުއަގުު ުތަކެތީގެ ުދައުލަތުގެުު-/35,000)ހ(ުއެއްފަހަރ ުގަންނަންޖެހޭ ުހޯދުމުގައި ުތަކެތި ުއެފަދަ ުބޮޑުވ ނަމަ ުހ ސް(ުރުފިޔ އަށްވުރެ ުފަސް )ތިރީސް
(ު ުގަވ އިދު R20ު-2017މ ލިއްޔަތުގެ 10.31ުު(ގެ ުއ ންމުކޮށް ުގޮތަށް ު)ހ(ުގައިވ  ުމ އްދ ގެ ުލިއިޢުވަނަ ުހިސ ބުތަކަށްުލ ންކޮށްގެން ުއަންދ ސީ ބޭ

ުބަލައިގެންުތަކެތިުގަތުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ R20ު-2017)ށ( ުއޮފީސްތަކުނ10.56ުުް(ގެ ުދައުލަތުގެ ުވ ގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައި ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުމަޢުލޫ ުހުރިހ  ުކަންތައްތަކުގެ ުޕްރޮކިޔުމަންޓ ބެހޭ ުބެލެހެއްޓުމަށްުކުރިޔަށްގެންދ  ުރަނގަޅަށް ުމަޢުލޫމ ތު ުބެލެހެއްޓުމުގެ ުހިންގ  ުކޮންޓްރެކްޓް މ ތ އި،

ުދަންނަވަމެވެ.ު

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުހޯދުމުގައި ުޚިދުމަތް ުތަކެއްޗ އި R20ު-2017)ނ( ުމަތިނ10.02ުުް(ގެ ުގޮތުގެ ުގައިވ  ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުރި،ުއިޤްތިޞ ދީގޮތުންުއެންމެުފައިދ ހުރި،ުޒިންމ ދ ރުުގޮތެއްގައިުތަކެތިުގަތުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ވ ދަވެ، ހަމަހަމަކަމ އި،ުހ މަކަންބޮޑު

ރީއެއް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން.ައާމްދަނީ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓު.8

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުދައުލަތުގެުކޮންމެުތަނެއްގައިވެސ1.10ުުް(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުުީ)ުގަވ އިދުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ލިބޭުކަންތައްތައްުތަފް ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުއެުތަނަކަށްުފައިސު  އަދިުމިުމ އްދ ގެު)ށު( ސީލުކޮށްުއެނގޭނެުފަދަުރެކޯޑެއްުއޮންނަންވ ނެުކަމުގައެވުެ.

ުރަ ުމިނިސްޓްރީުޖިސްޓަުބުނެވިދިޔަ ުފޮނުވަންވ ނެކަމަށެވެ.ުމިގޮތުން ުޓްރެޜަރީއަށް ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުމިނިސްޓްރީުއޮފް ުމަޢުލޫމ ތުތައް ުހުންނަ ރީގައި
ސްުސީލ އިުރިފަރެންުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުލިޔ އިރުުއެފައިސ އެއްުނަގަންުހަމަޖެހުނުުޤ ނޫނުުނުވަތަުއެކަމެއްުހަމަޖެހުނުުގޮތުގެުތަފް

ދުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުއިުވ ގަކަމަށްުއަންނަުބަދަލުތައްުގެންުއޮންނަންވ ނެއެވެ.ުއަދިުހަމަުއެފަދައިންުއެކަންނނަންބަރ އިުތ ރީޚްުއެ
ުޓްރެޜަރީއަށްުއަންގަމުންުގެންދަންވ ނެުކަމަށްވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ލިބޭުކަންތައްތައްުތަފްގެުއިދ ރ އަންސިލްއަރިއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުއޮމަދޫުކައުުނަމަވެސް ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުނސީލުކޮށްުއެށްުފައިސު  ގޭނެުރެކޯޑެއުް،
ުލިޔެުބަލަހައްޓ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވ ގޮތަށ1.10ުް(ގ2009ުެފެބުރުވަރ11ުުީ)ުގަވ އިދު
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9 ގ10ުުެސަފުހ ު  

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގޮތަށްުއަދިުއ5.04ުުެ(ގR20ުެ-2017)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު ނަންބަރު:ުގަވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ވ އިދުގެުނަމޫނު 
MG/RV01ުު.ެުއ އިުއެއްގޮތަށްުފައިސ ުލިބޭުކަންތައްތަކުގެުދަފުތަރެއްުލިޔެުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވ

ދާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން.އިވާަގ ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ ގުޅޭ ކަންކަން  އިހަރުމުދަލާ.9

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 11ުުދައުލަތުގެ 2009ުފެބުރުވަރީ ުބަޔ ންކޮށްފައ7ުި(ގެ ުބ ބުގައި ުވ ުުވަނަ ުކައުންސިލްގެ ުއޮމަދޫ ުމަތިން އިދ ރ ގެުގޮތުގެ
ފައިުއިުހިމަނަންޖެހޭުތަކެތިުހިމަނ ުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީއެއްުތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓަމުންުގެންގޮސްފައިވީުނަމަވެސް،ުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގަ

ކ ލެވިފައިވ ުތަކެތިުވިއްކ ލުމުގެުވިއްުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުނުވުމ އިުބައެއްުމުދަލުގައިުއިންވެންޓްރީުކޯޑުުނަންބަރުުޖަހ ފައިުނުވ ކަންު
ހުއްދައެއްުދީފައިވ ކަމުގެުލިޔުމެއްުނެތުމ އިުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީއިންުއެކަންުއެނގެންުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުު

ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ށްފައިުވ ގޮތަށްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީުތައްޔ ރުކޮށް،ުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކ11.03ުޮ(ގR20ުެ-2017)ހ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
މުދަލުގެުތެ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވު  ރެއިންުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުހިމަނަންޖެހޭުއެންމެހައިުމައުލޫމ ތުުފުރިހަމައަށްުހިމަނައުި،

ުވައްދަ ުރަޖިސްޓަރީއަށް ުތަކެތި ުއެންމެހައި ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި ުގެ ު)ބ( ުމ އްދ ގެ ުމި ުއަޕްޑޭޓްކޮށް ުގަވ އިދުން ުވ ގޮތަށ1ުުްއި ުބަޔ ންކޮށްފައި ގައި
ުހަރުމުދަލުގައިުއިންވެންޓްރީުކޯޑުުނަންބަރުުޖެހުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ގޮތަށްުދައުލަތުގ11.22ުެ(ގR20ުެ-2017)ށ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) އޮފީހެއްގެުބެލުމުގެުުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ު ުހަލ ކުވެގެން ުބައުވެ ުހިމެނޭ، ުތެރޭގައި ުމުދަލުގެ ުދައުލަތުގެ ުމުދ ުދަށުގައިވ ، ުނެތް ުބޭނުންކުރެވެން ުނުވަތަުުނުވަތަ ުވިއްކ ލަންވ ނީ، ނީލަމުގައި

ނުވަތަުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔު ނައްތ ލަންވ ނީ،ުނުވަތަުއުކ ލަންވ ނީ،ުއެުއޮފީހެއްގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ގެުހުއްދަުލިބިގެން،ުމ ލީުޒިން މ ދ ރުވެރިޔު 
ުވިއްކ ު ުގޮތަށްުނީލަމުގައި ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ު)ނ(ުގައި ުމިުމ އްދ ގެ ުބެލުމުގެުދަށުންކަމުގައިުދަންނަވަމެވެ.ުއަދި ުފަރ ތެއްގެ ނޑައަޅ  ުމުދަލ އިުކަ ލ 

ުފައި ުލިޔެ ުއިދ ރ ގައި ުކައުންސިލްގެ ުރިކޯޑުތައް ުމުދަލުގެ ުއުކ ލ  ުނުވަތަ ުނައްތ ލ  ުލަސްވެގެން ުލިޔުންތަކުން ުރިކޯޑުކޮށްފައިވ  ުތަކެތި 3ުލްކޮށް،ުއެ
ު)ތިނެއް(ުދުވަހުގެުތެރޭގައިުއުނިކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

.ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުންު.10

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 11ުުދައުލަތުގެ 2009ުފެބުރުވަރީ 4.09ުު(ގެ ުރިޕޯޓ އި ުޚަރަދު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި ުމ އްދ ގައ2.04ުުިވަނަ ވަނަ
ުހުށަހަޅަންޖެހޭުފަރ ތްތަކަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއ މްދަނީުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކޮށް

ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުއ7/2010ުުިއަދި ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނު(ގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުރަށ105ުުުދ ރީ ުމ އްދ ގައި ވަނަ
ުފޮނުވަންވ ނެކަ ުރައީސް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުރަށު ުކައުންސިލަށް، ުއަތޮޅު ުރިޕޯޓު ުއަހަރީ ުއ މްދަނީގެ ުލިބޭ ުޚަރަދުތަކ އި މަށްުކައުންސިލްގެ

ދެންނެވުނުުރިޕޯޓުތައްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުުއަދިުމިުޤ ނޫނުގެުުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރުުއޮމަދޫުކައުންސިލުންުމިު
ލިޔުންތަކ އިުރިޕޯޓ108ުް ތައްުއޮމަދޫުވަނަުުމ އްދ ގައިުރަށުުކައުންސިލްތަކުގެުއިދ ރ އިންުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވަންޖެހޭކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައިުނުވ ކަންވެސްުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުުުކައުންސިލުންުއަތޮޅުު

ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުބ ބުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުފަދައިން،ުމަހުންމަހަށްުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުއ މްދަނ15ުުީ(ގR20ުެ-2017)ހ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ުޔ ރުކޮށްުފޮނުވަންޖެހޭުފަރ ތްތަކަށްުގަވ އިދުންުފޮނުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ރިޕޯޓުތަކ އިުޚަރަދުުރިޕޯޓުތައްުތައް
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