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ިައޮތޅު  ރު ުައރ ބ  ތ ރ  ކ ަޅހު ުއ  ްނސިލްގެުިއާދާރގެު އ  އ  ގ2016ުުެުަކ ރ  ުަވަނުައަހ
ުރިޕޯޓްުުޮކމްޕަްލަޔްންސުޮއިޑޓްު
 

ކައުންސިލްގެު އުކުޅަހުުުއުތުރުބުރީުުރިއަތޮޅުުއަުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ު، ދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުއިދ ރ ގެު

ުުތަޢ ރަފުު

ުނަންބަރު ުޤ ޫނނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤ ނޫނު(4/2007 ުމި ުކުރެވުު )އޮޑިޓް ުއޮޑިޓް ުަދށުން ުއުކުޅަހުުނުގެ ުއުތުރުބުރީ ުއަރިއަތޮޅު
އެއްގޮތަށްވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރ2016ުަކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގެު ު،ށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓު 

ނޑައެޅުނުު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުަކނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ އެ
ގުޅުންހުރިު، ހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމ އި ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު  އެހެނިެހންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވު 

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި،ުއ އިުު)ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(2006/3ުޤ ނޫނުުނަންބަރުުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމުގައިު
ު ުަނންބަރު ުޤ ނޫނު(7/2010ުޤ ނޫނު ުހިންގުުމގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރަކުޒަކީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު )ިދވެހިރ އްޖޭގެ ޢަަމލުކުރެވިފައިވ ުއަށް

އިޞްލ ޙުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ަހގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުު،ދީއްޔެއެަކންކަމަށްުރައުުއޮޑިޓްކޮްށ،ުބަލައިންވަރުުމި
(ުއ ިއުމ އްދ ގެު)ހ ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނ(ުގ2006/3ުުެުއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުަނންބަރުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު
ދިވެހިރ އްޖޭގެުު،ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީުުއިދ ރ ގެކައުންސިލްގެުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއުކުޅަހުުއެއްގޮތްުވ ގޮތުގެުމަތިންު

ގޮތުގެމަތިންުއެުކަންކަންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އ213ުިޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުުއަސ ސީގެު ރައްޔިތުންގެުުވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވު 
ު،މަޖިލީހަށްުހުށަހެޅުމެވެ.ުމިުރިޕޯޓުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށ އިުލޯކަލްުގަވަރންމަންޓްުއޮތޯރިޓީއަށްުހުށަހަަޅއި

ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުު ރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓް

ު ުތައްޔ ރުކޮށް،2016ުުޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެ ުނޯޓުތައް ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއެ ުބަޔ ންތަކ އި ުމ ލީ ުައަހރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު އަށް
ދ ގެު)ހ(ުގެުވަނަުމ އ35ުް)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު(ުގ3/2006ުުެއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަެހޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު

ުބަޔ ންތައްު ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުނަމަވެސް، ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ުޒިންމ ދ ރު ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ދަށުން
ުގެންގޮސްފައިވ  ުކުރިއަށް ުއޮޑިޓް ުމި ުއެހެންކަމުން، ުނުވެފައެވެ. ުކުރެވޭގޮތް ުވަނީ ުއޮޑިޓް ުބަޔ ންތަކުގެ ުމ ލީ ުނުވުމުން، ނީުހުށަހަޅ ފައި

ުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.ު

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުއިދ ރ ގެރިޕޯޓުގައި ުކައުންސިލުގެ ުއުކުޅަހު ުއުތުރުބުރީ އިސްވެރިންނ ުުއަރިއަތޮޅު
މިުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުުމުވައްޒަފުންނަށްހުރިހ ު އެުއިދ ރ ގެުމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި

ުދަންނަވަމެވެ.
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ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެު

ުމ އްދ ގައިުވަނ88ުަުގެ(ުޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރަކުޒަކީުދ އިރ ތައްުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)7/2010ުުނަްނބަރުުޤ ނޫނު
ުގަވ އިުދތަކ އިުޤ ނޫނ އިުގެބެެލހެއްޓުމުމުުފައިސ ުމުދަލ އިުދައުލަތުގެުބަލަހައްޓަންވ ނީުމުދ ުއ އިުފަިއސ ުލިބޭުއިދ ރ އަށްުކައުންސިލް
ުބަޔ ންކޮށްފަިއވ ުުގައ10ުިުބ ބުުގެ(2009ު)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުަލތުގެު،ބަޔ ންކޮށްފައިވުމުންުކަަމށްުމަތިންުގޮތުގެުވ އެއްގޮތް
ުއިދ ރ ގައިުުއުންސިލްގެުކަުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުއ އި(ުޤ ނޫނުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ)3/2006ުުނަންބަރުުޤ ނޫނުު،ގޮތަށް

ުމަސައްކަތްުހޯދުމުގެުމްދަނީއ ުއަްނދ ޒ ކޮށްަފއިވ ުލިބޭނެކަމަށްުއިދ ރ އަށްުއެު،ކުރުމ އިުކަންތައްތައްުއެންމެހައިުުކުރަންޖެހޭުހިންގުމަށް
ުހިންގައިުުއިދ ރ ުއެުނޭހެންއިސްރ ފުނުވ ު،ޚަރަދުކުޑަކޮށްުބެެލހެއްޓުމ އިުރައްކ ތެރިކޮށްުތަކެތިުމުދަލ އިުފައިސ އ އިުއިދ ރ ގެުކުރުމ އި

ނޑައެޅިފައިވ ުއިބަޖެޓުގަު،ބަޖެޓ އެއްގޮތަށްުފ ސްކުރިުކައުންސިލުންުއެުއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީުޚަރަދުތައްު،ބެލެހެއްޓުމ އި ުކަ
ނޑައެޅުނުުޓުގައިަބޖެުޚަރަދުކުރުމަށްު،ކަންތައްތަކަށް ުހަޤީޤަތ އިުުހިސ ބުތައްުދ ރ ގެއިުކައުންސިލްގެު،ޔަޤީންކުރުމ އިުހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯުކަ

ުއޮޑިޓްކުރުމަށްުުކުލަވ ލައިއެުބަޔ ންތައްުމ ލީުއަހަރީުއެއްގޮތަށްުހިސ ބުތަކ ުއެު،ބަލަހައްޓައިުފުރިހަމަކަމ އެކުުޞައްޙަކަމ އިުށްއެއްގޮތަ
ުޤ ނޫނުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު)3/2006ުުނަންބަރުުޤ ނޫނުުުހުށަހެޅުމަކީުއޮފީހަށްުމި ުއަރިއަތޮޅުުުށުންދަުމ އްދ ގެުވަނ46ުަުގެ(

ނޑައަޅ ފައިވ ުއިދ ރ އަށްުގެކައުންސިލްުއުކުޅަހުުއުތުރުބުރީ  .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެުވެރިޔ ގެުޒިންމ ދ ރުުމ ލީުުކަ

ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުޚަރަދުުުއިންުއިދ ރ ުކައުންސިލުގެުއުކުޅަހުުުއުތުރުބުރީުއަރިއަތޮޅުުބަޖެޓުންުއަހަރުގެުުވަނ2016ުަުމަސްއޫލިއްޔަތަކީުޖެނެރަލްގެުއޮޑިޓަރ
ުބަެޖުޓގައިުު،ގޮތަށްުުޙ ޞިލްވ ުމަުޤަޞދުތައްުއިދ ރ ގެއެުު،އެއްގޮތަށްުބަޖެޓު ުފ ސްކޮށްދެއްވިުކަުއްނސިލުންުއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީ
ނޑައެ ނޑައެޅުނުުޚަރަދުކުރުމަށްުބަޖެޓުގައިު،ކަންތައްތަކަށްުޅިފައިވ ކަ ުއިދ ރ އ އިުުކައުންސިލްގެު،އިތުރަށްުބެލުމުގެުތެރޭގައިތޯުހުދޫދުގެުކަ

ުދައުލަތުގެު)3/2006ުުނަްނބަރުުޤ ޫނނުުިހންގ ފައިވަނީުކަންކަންުއެހެނިހެންުގުޅުންހުރިުއިފައިސ އ ުވިޔަފ ރިަތކ އިުދަށުގައިވ ުއިދ ރ ގެުއެ
ުޤ ނޫނުުލިއްޔަތުގެމ  ުލ މަރުކަޒީުުދ އިރ ތައްުދިވެހިރ އްޖޭގެ)7/2010ުުނަްނބަރުުޤ ނޫނުު،ގަވ އިދ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުއ އި(

ުޤ ނޫނުުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުން )ު ުުމިންވަރ މެދުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ އަށް ުދިނުމ އި، ުފ ހަގަކުރެުވނުުއިްޞލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށްރަޢުޔެއް
ު.ުެގނައުމެވެުސަމ ލުކަމަށްުފަރ ތްތަކުގެުކަމ ބެހޭުކަންކަންުއެު،ދިނުމ އެކުުލަފ ުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުކަންތައްތައް

ުގަވ އިދުތަކ އިުޤ ނޫނުތަކ އިުބަޔ ންކުރެވުނުުކުރިންުހިންގުމުގައިުމ ލީކަންކަންުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުތެރޭގައިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުުމި
ުފުރިހަމަކުރުންުތުތައްއައިޖުރ ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުގޮތުންުހޯދުމުގެުހެކިަތއްުބޭނުންވ ުބެލުމަށްުމިންވަރުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުއެއްގޮތަށް
ުހިމެނެއެވެ ުމިންަވރުުއޮތްުުފުރުޞަތުުޢަމަލުޮކށްަފއިވުމުގެުޚިލ ފަށްުަގވ އިދުތަކ ު،ޤ ޫނނުތަކ އިުއެުތެރޭގައިުތުތަކުގެުއައިޖުރ ުމި.

ު.ހިމެނެއެވެުވަޒަންކުރުން

ުވިޔަފ ރިތަކ އިުުދަށުގައިވ ުއިދ ރ ގެުއެުއ އިުއިދ ރ ުކައުންސިލުގެުއުކުޅަހުުއުތުރުބުރީުއަރިއަތޮޅުުއަހަރުުވަނ2016ުަުމިގޮތުން
ުދައުލަތުގެުުއ އި(ުޤ ނޫނުުމ ިލއްޔަތުގެުދަުއލަތުގެ)2006/3ުުަނންބަރުުޤ ޫނނުުިހންގުމުގައިުކަންކަންުއެހެނިހެންުުގުޅުންހުރިުފައިސ އ އި
ުއ އިު(ުޤ ނޫނުުންގުމުގެހިުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުުދ އިރ ތައްުުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ުުނަންބަރުުޤ ނޫނުު،ގަވ އިދ އިުތުގެމ ލިއްޔަ

ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުންވަރ މެދުމިުޢަމަލުކުރެވިފަިއވ ުގަވ އިދުތަކަށްުޤ ޫނނުތަކ އިުއެހެނިހެންުގުޅޭުކަްނކަމ އިުމ ލީުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެ
ު.ވެޤަބޫލުުކރަމެުއޮފީހުންުމިުހޯިދފައިވ ކަމަށްުހެކިުއެކަށީގެންވ ުމިންވަރަށްުބޭުނންވ ުބަޔ ންކުރުމަށްުދެކޭގޮތް
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މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު  ޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

(1) ު ުނަްނބަރު ުޤ ނޫނު(ުެގ2006/3ުުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުކޮނ35ުް)ަދއުލަތުގެ ު)ހ(ުގަިއުދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގެ ުވަނަ މަސްއޫލުުމެ
ނޑައަޅ ުއެު،އޮފީހެއްގައި ތިންުމަސްދުވަުލީކޮންމެުމ ު،ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ުޤ ނޫނުގެުދަށުންުކަ އެުމ އްދ ގައިު ،ހުގެުތެރޭގައިއަހަރެއްުނިމޭތު 

މ  އޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުއްޔ ރުކޮށްުތައަހަރީުރިޕޯޓެއްުު،ގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެންހިންުއަކުންލީުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ބަޔ ންކުރު 
ު ުވިއަސް،ހުށަހަޅަންވ ނެ ުބަޔ ންކޮްށފައި ުއެުކަމަްށ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލުގެ ުއުކުޅަހު ުއުތުރުބުރީ ުުއަރިއަތޮޅު ވަަނ2016ުުއިދ ރ ގެ
އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައިުު،އްޔ ރުކޮށްއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތަު،ގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެންހިންއިންުއިދ ރ ުއެު،ހިސ ބުތަކ އިުއަހަރުގެުމ ލީ

 ؛ނުވުން ހުށަހަޅ ފައި އޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށް

ުއަށް (2) ުްޓރެޜަރީ ުއެންޑް ުފިޭނންސް ުއޮފް ުމިނިްސޓްރީ ުފައިސ  ުިލބޭ ުތަންތަަނށް ުދައުަލތުގެ ުގޮތުގައި ދެއްކުމަށްޓަކަިއުުއ މްދަނީގެ
(2009ުލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށްުދައުލަުތގެުމ 

ު ުވ2.01ުަގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު، ުމ އްދ ގައި ުއިދ ރ ތަކަށްނަ ުކައުންސިލްތަކުގެ ުދަށުން ުޤ ނޫުނަތކެއްގެ ުފައިސ ،ުުވަކި ބަލައިގަންނަ
ޖުަލއ21ުުި)10/2011ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮްފުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރުު

ުމ ލިއްޔަތ އިބ2011ެ )ު ުނަންބަރު ުސަރކިއުލަރުއ އި 08ުު)08/2012ުހޭ ުސަރކިއުލ2012ަނޮވެންބަރު ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ރުގައިު(
ފައިސ ގެުބަޔ ންކޮށްފައިުވިއަސް،ުއެކިއެކިުޤ ނޫނުތަކުގެުަދށުންުއަރިއަތޮޅުުުއތުރުބުރީުއުކުޅަހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ  އަށްުބަލައިގަނެފައިވު 

ު ުޖުމްލަ ުދޭއް(ުރުފިޔ ު)ިވިހުހ ސ20,962ުްތެރެއިން ުފަސްދޮޅަސް ުސަތޭކަ ުޕަބ2016ުްު،ނުވަ ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ުޭބންކްުވަނަ ލިކް
 އެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުްނ؛ު

ުމަހެއްުނިމުމުްނުކޮންމެުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަުކންުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައ1.12ުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) (3)
ުއ  ުބ ކީ ުދައްކ  ުފޮތުން ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ުއެއްޗެއްކަން ުރަނގަޅު ުއަކީ ުބ ކީ ުއެކައުންޓް ޓޭޓްމަންޓްެއއްުސްއި

މުގައިުހުޅުވ ފައިވ ުޭބްނކްުއިދ ރ ގެުނައަރިއަތޮޅުުއުުތރުބުރީުއުކުޅަހުުކައުންސިލްގެުުބަޔ ްނކޮށްފައިުވިއަސް،ތައްޔ ރުކުރަންވ ނެުކަމަށްު
 ނުވުްނ؛ުއްޔ ރުކޮށްފައިބަަލހައްޓ ަފއިުނުވ ކަމ އި،ުމަސްުނިމިމުންުުބޭންކްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޭޓޓްމެންޓްުތައެކައުންޓްތަކުގެުބ ކީު

(4) (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގ2009ެދައުލަތުގެ ުގައ4.08ުިު( ު)ހ( ުމ އްދައިގެ ުހިމަުވަނަ ުޚަރަދުތައް ުގޮތ އިުބަޖެޓުގައި ނ ފައިވ 
ޚަރަދުތަކ އިުބަޖެޓުުބ ކީ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ިއރު،ުުކަމަށްނޭުޮގތަށްުބަަލހައްޓަންވ ނެު"ބަޖެޓުުހިސ ބު"ުފޮތުންުެއނގެންުއޮންނ ބަޖެޓުންުކުރު 

ުބަލަހައ1.01ުުްުއަދިުއެގަވ އިދުގެ ުަވކިވަކިންުއެނގޭުގޮތަށް ުށްުބަޔ ންޮކށްފައިވ އިރު،ަޓންވ ނެކަމަގައިުއެކިުކަންކަމަށްުލިުބނުުފައިސ 
ުކައު ުއުކުޅަހު ުއުތުރުބުރީ ުޚަރަުއަރިއަތޮޅު ުލިބި ުއިދ ރ އަށް ުންސިލްގެ ުފައިސ ގެ ުއެއްދުވ  ުގަވ އިދ  ުލިޔެހިސ ބުތައް ބަލަހައްޓ ފައިުުގޮތަށް

 ؛އިނުވުން

ޚަރަދުުވައުޗަރުނިޒ މްުހިންގުން"ުގެުު،(ުވަނަުމ އްދ 2ވަނަުބ ބުގެު)8ު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) (5) "ފައިސު 
ުޕޭމ3ަ) ުދިނުމަށްޓަކައި ުފައިސ  ުގައި ުވައުޗަރުު( ުތައްޔ ރުކުރ ނީ ުވައުޗަރު ުޕޭމަންޓް ުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެކަމަށ އި ުވައިޗަރެއް ންޓް

ފޯމް އިންވޮއިސް/ބިލް،ުައދިު ،މުދ ގަންނަންުއެދޭުފޯމު ،ތައްޔ ރުކުރުމަށްުހަމަކުރަންޖެހޭުިލޔުންތަކުގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުމުދަަލށްުއޯޑަރުުކުރު 
ޚަރަދުކުރުމުގެުކުރިންު ޚަރަދުކުރުމުގެުވައުޗަރ އިއެކުުއެުލިޔުންތައްުފައިސު  ބަލަންޖެހޭުބެލުންތަކ އިުބެހޭުފޯމްުފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުުފައިސު 

 ،ކައުންސިލުގެުއިދ ރ އިންުއުކުޅަހުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުުވިއަސް،ުފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯުބަލައިޗެކުކުރުމަށްުފަހުގައިުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައި

ުއެ ުފޯމުދ ގަންނަން ު ،މާއިދޭ ުޖުމްލަ ުނެތި ުފޯމް ުެބހޭ ުބެލުންތަކ އި ުބަލަންޖެހޭ ުކުރުމުގައި ުޚަރަދު ުމިލިއަްނ1,434,333ުުފައިސ  )އެއް
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mailto:info@audit.gov.mv


 

ޣ ޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ު   
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

 4 ުގ13ުެސަފުހު ު  

ުޚަރަދުކޮށްފަ ުގެ ުރުފިޔ  ުތިނެއް( ުތިރީސް ުސަތޭކަ ުތިން ުހ ސް ުހަތަރު ުތިރީސް ުސަތޭކަ ުވުމ އިހަތަރު ުފޯމުުުއި ުއޯޑަރުކުރ  މުދަލަށް
 ؛ޚަރަދުުކޮށްފައިވުންުއްުސަތޭކަުއަށްޑިހަުއަށްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުތިރީސްުނުވައެއް(ުރުފިޔ )އ188,439ުެޖުމްލަުުފުރިހަމަނުކޮށް

(6) (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ ުއ8.09ުަ( ުތަކެތީގެ ުގަންނަ ުއެއްފަހަރ  ުގައި ު)ނ( ުމ އްދ ގެ ުވަނަ 1,000ުގު
ު ުފެށިގެން ުމަދުވ25,000ުެރުފިޔ އިން ުތެރެއިން ުފަރ ތްތަކުގެ ުވިއްކ  ުތަކެތި ުއެފަދަ ުބޮޑުވ ނަމަ ުފަރ ތަކުންުރުފިޔ އަށްވުރެ ުތިން ގެން

ފަރ ތަކުންުއެތަކެތިުހޯދިދ ނެކަމަށްުބަު،ލިޔުމުންުއަގުުހޯދުމަށްފަހު އަރިއަޮތޅުުށްފައިުވިއަސް،ުޔ ންކޮއެަފރ ތްތަކުގެުތެރެއިންުއެކަށީެގންވު 
ޚިދުމަތ އިު)ފަސްދޮޅަސްުދެުހ ސްުތިންުސަތޭކަުއަށްޑިހަުފަހ62,385ުެސިލްގެުއިދ ރ އިންުޖުމްލަުކައުންތުރުބުރީުއުކުޅަހުުއު އް(ުރުފިޔު 

 ރަދުުކޮށްފައިވުން؛ޚަމަކ އިުނލ ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުތިންުފަރ ތުންުއަގުުހޯދުު،ތަކެތިުހޯދ ފައިވ އިރު

ރަދުުފަަދުކޮންެމުވަނަުމ އްދ ގެު)ބ(ުގައިުކަރަންުޓުޚަރަދ އިުޓެލެފޯނުުޚ4.06ުަ(ުގ2009ުެ)ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު (7)
ބަހ ލައިގެންުމަސްދުވަހަށްުުބަޔަށ12ުްމަހަކުުބިލުުއަދ ުކުރަންޖެހޭުޚަރަދުތައްުކުރަންވ ނީުއެކަމަށްުބަޖެޓަށްުލިބިފައިވ ުޖުމްލަުޢަދަދުު

ުއިތުރު ުޚަރަދު ުއެމަހެއްގެ ުޢަދަދަށްވުރެ ުުޖެހޭ ުަމތިން ުގޮތެއްގެ ުވިައސް،ނުވ ނޭ ުބަޔ ންޮކށްފައި ުއުކުޅަހުުއަރިއަތޮުކަމަށް ުއުތުރުބުރީ ޅު
2016ުުކަށްބިލްތަުގެުނިޔަލަށްުނުދައްކ ުހުރިުކަރަންޓ2015ުުުއިންުފެށިގެންުނޮވެމްބަރ2014ުުުގެުއިދ ރ ގެުޑިސެމްބަރުކައުންސިލް
މީގެުު،ފައިވ އިރުދައްކ ު)ތިންުސަތޭކަުހަތްދިަހުފަސްުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުއަށްޑިހަުނުވަެއއް(ުރުފިޔ 375,189ުޖުމްލަުުވަނަުއަހަރު

ުުވުން؛އިކަމުގަުނ ބިލްތަކުގެުޖޫރިމަ)ނުަވދިހަުހަތަރުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުބ ވީސް(ުރުފިޔ ުއަކީުމ94,822ުިތެރެއިންުޖުމްލަު

ހަށްުިލބުނުުކަމަްށުނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައި،ުއޯޑަރުުކުރެވުނުުތަކެތިުއޮފީވ8.11ުަ(ުގ2009ުެ) ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު (8)
ުތަކެތި ުފޯމުގައިވ  ުކުރި ުއޯޑަރު ުގަތުމަށް ުފަރ ތުން(ުަތކެތި ުބަލަހައްޓ  ު)ސްޓޮކް ުފަރ ތުން ުޙަވ ލުވ  ުބަލައިތަކެއްޗ އި ުހުރިތޯ  ،ުހަމަޔަށް

ު ުގޮަތށް ުއެނގޭނޭ ުއުނިއިތުރެއްވ ނަމަ،ުއެކަން ުހަލ ކުއެއްވެސް ުނުވަތަ ުތަކެތި ުކަމުނުދ  ުުނވަަތުނޯޓުޮކށް،ުފެންވަރުދެރަ ުތަކެތި ވެފައިވ 
ތުމަށްުއޯޑަރުުކުރިުފޯމުގައިުމުއްދަތުުހަމަވެފައިވ ުނުވަތަުހަަމވ ންުކައިރިވެފައިވ ުތަކެތިުހުރިަނމަުއެކަންވެސްުއެނގޭނެގޮތަށްުަތކެތިުގަ

ުވިއަސް ުބަޔ ންކޮށްފައި ުސޮއިކުރުމަށް ުއޮފީހަށްުުއުތުރުބުރީުއުކުޅަހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުގަނެފައަރިއަތޮޅު ،ލިޔެ ުމުދ  ުބައެއް އިވ 
ރުފި )ދެުލައްކަުއަށ208,642ުްު،ނގެންނެތިއެހަމަޔަށްުލިބުނުކަންުލިޔެކިޔުމުންު ޚަރަދުކޮށްފައިވުންހ ސްުހަުސަތޭކަުސ ޅީސްުދޭއްު( ު؛ޔު 

(9) (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ ުއ8.22ުެ( ުކުރުމަށް ުމަސައްކަތެއް ުދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގައި ުފަރ ތަކު ވަނަ އްވެސް
ުކުރުވުމަށްފަު،ކުރަންވ ނީޙަވ ލު ުސޮއި ުދެފަރ ތުން ުވުމެއްގައި ުއެއްބަސް ުބެހޭގޮތުން ުކުރުވުމ އި ުބަޔ ންކޮށްަފއިއެމަސައްކަތެއް ުހުގައިކަން

ރުމުގެުމަސައްކަތްުޖުްމލަުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުުއކުޅަހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުރަށްވެހިގޭގެުއެއަރކޮންޑިޝަންުަމރ މ ތުުކުއަރިުވިއަސް،
ޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރުުު)ދިހަުހ ސް(10,000ު  ؛ވުންުއްރ ރުކޮށްފައިުނުތައެއްގޮތަށްުއެްއބަސްވުންުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދު ރުފިޔު 

(10) ު ުސަރކިއުލަރުނަންބަރު ުއޮތޯރިޓީގެ ުގަވަރމަންޓް LS/CIR/2013/12ު(10ުު-221ލޯކަލް ުދުވަުހ2013ުޑިސެމްބަރު (ުވަނަ
ު ުސަރކިއުލަރގެ ުސ10ުަނެރެފައިވ  ުނުޖެހޭގޮތަށް ުހުށަހަޅަން ުސެޓްފިކެޓް ުކައުންސިލަރަކު ު)އ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުޗުއްޓީގައިުވަނަ ލ މުގެ

މުންުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމ އިުހުުއެުކައުންސިލަރަކުުސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުހުރިުސަބަބުުބަޔ ންކޮށްުލިޔުހުރުމަށްފަހުުއޮފީހަށްުނުކުންނަުުދވަ
ތުރުބުރީުއުކުޅަހުުކައުންސިލްގެުއުއަރިއަޮތޅުުު،ސްޔ ންކޮށްފައިވިއައަދިުއެލިޔުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުޑޮކިއުމަންޓްުކުރަންވ ނެުކަަމށްުބަ

ުސ މްޕަ ުއޮޑިޓުގައި ުއިދ ރ ގެ ުގޮތުގައި ުސަލ މުގ4ުުެުނެގިލްގެ ުއ އި ުޗުއްޓީ ުމެމްބަރެއްގެ ުބެލިއިރު،ުުމަހެއްގ4ުެކައުންސިލް ރެކޯޑުތައް
 ު؛ދުވަހުގެުސަލ މުގެުޗުއްޓީގެުސަބަބުުބަޔ ންކޮށްުޑޮކިއުމަންޓުުހުށަހަޅ ފައިުނުވުނ21ުްޖުމްލަު
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ުަނންބަރުު (11) ުލ މަރުކަޒ2010/7ުީޤ ނޫން ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުު)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ުހިންގުމުެގުޤ ނޫނު(ުގެ ުަރުށ105ުުއުޞޫލުން ގައި
ުފޮނުވަންޖެހޭނެކަމަށްު ުކައުންސިލަށް ުއަތޮޅު ުރައީސް ުކައުންސިލްގެ ުރިޕޯޓު ުއަހަރީ ުއ މްދަނީގެ ުލިބޭ ުޚަރަދުތަކ އި ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ

ުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވިއަސް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިްލގެ ުއުކުޅަހު ުއުތުރުބުރީ ުޚަރަުދގެުުވަނ2016ުައަރިއަތޮޅު ުއ އި ުއ މްދަނީ ުއަހަރީ ައހަރުގެ
ު؛ރިޕޯޓުުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައިުނުވުން

(12) ު ުނަންބަރު ުގ2010/07ުެޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަނ115ުުަު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ުއެއްފަހަރު ުހަފްތ އަކު ުކޮންމެ ުބަޔ ންުމ އްދ ގައި ުބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށް ުބައްދަލުވުމެއް ުޢ ންމު އަރިއަތޮޅުުު،ސްއަވިުކޮށްފައިކައުންސިލްގެ

ުކައުންސިލް ުއުކުޅަހު ުއުތުރުބުރީ ުފަރ ތުން ުއިދ ރ ގެ ުބ އްވ ފައިވ ކަމަށ2016ުްގެ ުއަހަރު ުަޔއުމިއްޔ ތަކުންުަވނަ ުޮއތީ 36ުުފެންނަން
ު؛ބައްދަލުވުންުކަމުގައިވުން

ުނަ (13) ުންުޤ ނޫނު ުގ2010/7ުެބަރު ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަަނ124ުުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ުއ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތުުމ އްދ ގައިވ ުގޮތުގެުމަތިންުކަުއްނސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެްމބަރަކުުއިންތިޚ ބުވުމ އެކުުއެުމެމްބަރެއްެގުފައިސ 

ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުިލޔުމަކުންު)މ ލީުބަޔ ން(ުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީުއ އިުއ މްދަނީުލިބޭ
ސްުމެމްބަރަކުުއެުމަޢުލޫމ ތުުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއުކުޅަހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއެއްވެު،އަސްވިުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިު

 ؛އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންއިދ ރ ުލިޔުމުންުކައުންސިލްގެ

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ު ު))ހ( ުނަންބަރު ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަަމލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުއ1ިޤ ނޫނ އި )(ު ުއަްށ9ުން )
ުިފޔަވައި ުކަންތަްއތައް ު، ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއުކުޅަހު ުއުތުރުބުރީ ުއަރިއަތޮޅު ުކަންކައުންސިލްގެ ުމ ލީ ުގޮތެއްަގއިުއިދ ރ ގެ ނޑު ުމައިގަ ކަން

ުށްުކަމަށްުމިުއޮފީުހންުދެކެމެވެ.އެއްޮގތަުހިންގައިުބަލަހަްއޓ ފައިވަނީުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދަުއަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ 

ުއަށް(13ު(ުއިންު)10)ޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގެުނަންބަރުުުއަދި،(ުނ)
ު ުޤ ނޫނު ުޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ުކައުންސިލުން ުއެ ނޑުގޮތެއްގައި ުމައިގަ ުިފޔަވައި، ުކަންތައްތައް ުނަބަޔ ންކޮށްފައިވ  2010/7ުންބަރު

ުުންުދެކެމެވެ.އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ ުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިއޮފީހު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ 

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުނުވުންުހުށަހަޅ ފައިުުއޮޑިޓުކުރުމަށްުުތައްުމ ލީުބަޔ ންކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު .1

ގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުނަންބަރުު ގައިުދައުލަތުގެުކޮންމ35ުެ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު( އޮފީހެއްގައިުމަސްއޫލުުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ުއެ ނޑައަޅު  ތިންުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުއަހަރެއްުމ ލީކޮންމެު ،ޤ ނޫނުގެުދަށުންުކަ އެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކުރު ު،ނިމޭތު 
ުމ  ުހިސ ބުތަކ އި ުލީ ުއިދ ރ އެ ުހިމަނައިގެންހިންއަުކން ުރިޕޯުޓ ުކަްނތައްތަކުގެ ުު،ގި ުރިޕޯޓެްއ ުތައްޔ ރުކޮއަހަރީ އޮޑިޓަރުޖެނެރަަލށްުށް

ޓީުކައުންސިލްތަކުންުމ ލީުސިހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮްށފަިއވެއެވެ.ުއަދިުރަށުުކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަތޮޅުުކައުންސިލްތަކުންނ އިު
އޮގަސްޓD2/CIR/2016/9ު(29ުުް-13ބުުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުގޮތްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީުގެުނަންބަރުުހިސ 

ނޑައަޅައިުއ ންމުކޮށްފައެވެ.2016ު ު(ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރގައިުވަނީުކަ
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2016ުބަޖެުޓްނުޚަރަދުކުރިގޮތުގެުބަޔ ނ އި،ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެގެުނަމަވެސްުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއުކުޅަހުުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ު
)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގ2006/3ުުެވަނަުއަހަރުުއެުއިދ ރ އަށްުލިބުނުުއ މްދަނީއ އިުހިނގިުޚަރަދުގެުބަޔ ންުތައްޔ ރުކޮށްުޤ ނޫނުުނަންބަރުު

ގެު އެުމ އްދ ގައ35ުުިޤ ނޫނުު( ގޮތުގެމަތިނުް، ގައިވު  މުއްދަތުގައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(  ބުނެފައިވު 

ުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަެމވެ. ހުށަހަޅ ފައި

 ކަުއންސިލްގެުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އިުމަލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުަށހަޅ ފައިުނުވުމުގެުސަބަބުން،

ުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންަތކުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮތްވަނީުނުވެފައެވެ.އަށްުނިމ2016ުުޑިސެންބަރ31ުުު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމަޢުލޫމ ތުުހިމަނ އިގެްނ،35ުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(2006/3ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ވަނަުމ އްދ އ އިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނެންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރ15.03ުުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެ

ނޑ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮްށ،2016ުއޮގަސްޓD2/CIR/2016/9ު(29ުުް-13ނަންބަރުު އޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވު  ގައިުކަ )ު
ުކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތ ުިތންުމަސްުދުވަހުގެުތެރޭގައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.ު

ފައިު .2 ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމުންުގެންގޮސްފައިުނުވުންުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވު  ުސު 

މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީުއަށްުދެއްކުމަށްޓަކައިުމޯލްޑިވްު ސްުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުދައުލަތުގެުތަންތަނަށްުލިބޭުފައިސު 
2.01ު(ުގ2009ުެޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިްއޔަތުގެުގަވ އިދުު)މަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުަޕބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންަޓށްު

ުބަޔ ންޮކށްފައިވ އިރު ުމ އްދ ގައި ުޓްރ ންސްފަރުު،ވަނަ ުފައިސ  ުޕަބްލިްކުބޭންްކުއެކައުންޓަށް ުއިދ ރ ތަކުން ުދައުލަުތގެ އަތޮޅުތަކުގައިހުރި
(ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރ2010ުމެއ31ުުި)2010/06ުބަރުުކުރ ނެގޮތްުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަން

ުބޭންކްު ުޕަބްލިކް ުފައިސ ، ުބަލައިގަންނަ ުއިދ ރ ތަކަށް ުކައުންސިލްތަކުގެ ުދަށުން ުޤ ނޫނުތަކެއްގެ ުވަކި ުއަދި ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ުގައި
ުޓްރެޜަރީ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަްށ ުއެކައުންޓަށް ުނަންބަރު 21ުު)10/2011ުގެ (2011ުޖުލައި

ު ުނަންބަރު ުއ އި ުސަރކިއުލަރ 08ުު)08/2012ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުވެސ2012ުްނޮވެންބަރު ުގައި ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ )
ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ުު،ނަމަވެސް ުއުކުޅަހު ުއުތުރުބުރީ ުއަރިއަތޮޅު ުބަލައިގަންނަ ުއިދ ރ އިން ުމަނިޓަރީުކައުންސިލްގެ ުމޯލްޑިވްސް ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ދައުލަތުގެ
ުމިގޮތުން ުނުވެއެވެ. ުގެންގޮސްފައި ުޖަމ ކުރަމުން ުގަވ އިދުން ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއޮންނަ ުއ މްދަނީގެުު،އޮތޯރިޓީގައި ދައުލަތުގެ

އިންުސ މްޕަްލގެުއިވ ުދައުލަުތގެުއ މްދަނީގެުތެރެވަަނުއަހަރުުބަލައިގެންފ2016ުަގޮތުގައިުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުުއކުޅަހުުކައުންސިލަށްު
މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީަގއިުު،)ވިިހުހ ސްުނުވަުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުދޭއް(ުރުފިޔ 20,962ުރަސީދުގެުޖުްމލ3ުުަުގޮތުގައިުނެގި

ުޖަމ ކޮށްފައިނުވެއެވެ.ުމީ ުއެކައުްނޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއިތުރުން،އޮންނަ ުޖުމްލ2016ުުަޑިސެންބަރ31ުުުުގެ ުހަމައަށް 62,018ުއ އި
ު)ފަސްދޮޅަސްުދެުހ ސްުއަށ ރަ(ުރުފިޔ ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިނުވެއެވެ.

ުދައުލަތުގެުއެހެނިހެންުމުއައްސަސ ތަކުގެުފައިސ ުއެުމުއައްސަސ ތަކަށްުރައްދުނުކޮށްުނުވަތަުޕަބްލިކްުބޭންކުުއެކައުންޓަށްުޖަމ ުނކޮށް
ުފައިސ ުުކައުންސިލްގެ ުނުލިބި،ުއެ ުފައިސ  ުލިބެންޖެހޭ ުމުއައްސަސ ތަކަށް ުބަހައްޓ ަނމަ،ުއެ ުތިޖޫރީގައި ުއެކައުންޓ އި ުބޭންކް އިދ ރ ގެ
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ުގޮތެއްގަ ުއެކަށީގެންވ  ުޚިދުމަތް ުފޯރުކޮދޭންޖެހޭ ުރައްޔިތުންނަށް ުސަބަބުން ުއެކަމުގެ ުއަދި ުޚަރަދުނުކުރެވި ުކަންކަމަށް އިުޚަރަދުކުރަންޖެހޭ
 ދަތިުވންުއެކަށީެގންވެއެވެ.ުފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

(ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުއ ިއ2017ުޖުލައ21ުުި)10/2011ުނަންބަރުު)ހ(ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިޭނންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެު
ތަކުގެުދަުށންުކައުންސިްލގެު ޤ ނޫނުުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުަސރކިއުލަރގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ު(2012ނޮވެްނބަރ08ުުު)08/2012ުނަންބަރުު

ުފައިސ  ުބަލައިގަނެފައިވ  ު ،އިދ ރ އަށް ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 5.22ުުގެ ުމ އްދ ގައި ވަނަ
ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ންނަުގޮތުގެުމަތިންުމޯލްޑިވްސްުމަނިަޓރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮ

ުފަރ ތަކަްށު ުއެ ުރައްދުކޮށް ުމުއައްސަސ ތަކަށް ުއެ ުއަވަހަށް ުވީއެންމެ ުފައިސ  ުލިބޭ ުރައްދުކުރުމަށް ުމުއައްސަސ ތަކަށް ުދައުލަތުގެ )ށ(
ުލިއުމުންުއެންގުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުނުވުންުރިކޮންސައިލްުކޮށްފައިުުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމ އިުމަހުންމަހަށްުުބޭންކްުއެކައުންޓްުބ ކީުު .3

ކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުންުޮފތުްނުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަުކންުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައ1.12ުުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ުދެނެގަ ުއެއްޗެއްކަން ުރަނގަޅު ުއަކީ ުބ ކީ ުއެކައުންޓް ުއ އި ުބ ކީ ުދައްކ  ުރިކޮންސިލިޭއޝަން ުތައްޔ ރުކުރަންތުމަށްޓަކައި ުސްޓޭޓްމެްނޓް

ުވެއެވެ.ޖެހޭނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައި

ުއިދ ރ ުު،ނަމަވެސްު ުކައުންސިލްގެ ުއުކުޅަހު ުބަލަހައްޓ ަފިއުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީ ުބ ކީ ުބޭންކްުއެކައުންޓްތަކުގެ ުހުޅުވ ފައިވ  ުނަމުގައި ގެ
 ނުވ ކަްނުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމެންޓްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުޭބންކްުނުވ ކަމ އި،ުމަސްުނިމިމުންު

ދިންގޮތްު   އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގR-20ުެ/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވ ގޮތުގެުމަތިނ13.09ުްު( ލިބޭުފައިސ ގެުުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ނު(
ުދަންނަވަމެވެ. ުކުރުމަށް ުތައްޔ ރު ުމަުހންމަހަށް ުސްޓޭޓްމެންޓް ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުއެކައުންޓްތަކުގެ ުހުރިހ ުއ މްދަނީ ުކައުންސިލްގެ

 ،އްޔ ރުކޮށްށ އިުކޮންމެުއެކައުންޓެްއގެުވޭތުވެދިޔަުމަހުގެުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމެންޓްުތައެކައުންޓެއްގެުއެކައުންޓްުބ ކީުެބލެހެއްޓުމަ

ވަނަުދުވަހުގެުކުރިންުމިނިސްޓްރިުއޮފްުފިނޭންސްުއެްނޑ15ުުްތައްޔާރުކުރި ފަރާތާއި މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ސޮއިކޮށް، ހިނގާ މަހުގެ 
ުޓެރެޜަރީއަށްުފޮނުވުމަށްުދަންނަަވމެވެ.

ުދ އިުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިއައިޓަމްުބ ކީު .4

ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުތައްުހިމަނ ފައިވ 4.08ުު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ވަނަުމ އްަދއިގެު)ހ(ުގައިވ ުގޮތުގެުމަތިން
މެުގޮތ އިުބަޖެުޓންުކުރ ުޚަރަދުތަކ އިުބަޖެޓުުބ ކީު"ބަެޖޓުުހިސ ބު"ުފޮތުންުއެނެގންުއޮންނ ނޭުގޮަތްށުބަލަހައްަޓންވ ނެއެވެ.ުހަަމުއެެހން

ކޮންމެުޚަރަދެއްުއެުޚަރަދެއްުކުރަންޖެހޭުއައިޓަމަުމި ގޮތުގެުަމތިންުހިސ ބުތައްުބެލެހެއްޓުަމށްޓަަކއިުބަޖެޓުންކުރު  ގައިވު  ށ އިުމ އްދ ގެު)ށު(
ށ އިުއަދިުކެޕިޓަލްުޚަރަދެއްުނަމަުކެޕިޓަލްުޚަރަދުގެުޖުމްލައަު،ރިކަރެންޓްުަޚރަދެއްނަމަުރިކަރެންޓްުޚަރަދުގެުޖުމްލައަށްު،ކޯޑުުނަމްބަރަށ އި

ގައިުއެކިުކަންކަމަށްުލިބުނުުފައިސ ުވަކިވަކިންުއެނޭގނ1.01ުުެމުޅިުބަޖެޓުގެުޖުމްލައަށްުވައްދަްނވ ނެއެވެ.ުއަދިުހަމަުމިުގަވ އިދުގެު
ުގޮތަށްުބަލަހަްއޓަންުވ ނެުކަމަށްުބުނެފައިވެއެވެ.ު

http://www.audit.gov.mv/
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ު
ުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުކޮންމެުހިސ ބުތައްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެގެުބަޖެޓްުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއުކުޅަހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ު،ނަމަވެސް

ުއައިޓަ ުހިމަަނއިގެން ުތަފްޞީލް ުޚަރަދުގެ ުކުެރވުނު ުއައިޓަމަކުން ުއެ ުއެނގޭނެގޮތަށް ުބ ކީ ުއައިޓަމް ުބަލަހައްޓ ފައިުއައިޓަމެއްގެ ުބ ކީ މް
ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއ މްދަނީއ އިުބަޖެޓުުޚަރަދުތަ އަދުި، އ އިުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުއްވެސްުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދ ނުވެއެވެު.

ުނުވ ކަންުވެސްުފ ހަގަކުރަމެވެ.

އިުބަޖެޓުންުކުރ ުޚަރަދުތަކުގެުއައިޓަމްުބ ކީުބަލަހައްޓަމުންުނުދ ނަމަ،ުއިދ ރ ގެުބޭންކްުއެކައުންޓުގައިުހުރީުކޮންކޮންުފައިސ އެއްުކަމ ު
ނޑައެޅިފައިވ ުކަންކަންުު،މީގެުއިތުރުންއްކަންުލިޔެކިޔުންތަކުންުއެނގެންުނޯންނ ނެއެވެ.ުހުންނަންުޖެހެނީުކިހ ުފައިސ އެ ަބޖެޓުގައިުކަ

ނެތިުބަެޖޓުންުކުރެވޭުޚަރަދު ކަންކަންުކުރުމަށްުފައިސު  ނޑައަޅ ފައިވު  ބަޖެޓުގައިުކުރުމަށްުކަ ތަުކގެުނޫންުއެހެންުަކންކަމަށްުޚަރަދުކުރެވުި،
 ވެ.ތަފްޞީލްުއެނގެންުޯނންނ ނެއެ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުގައިވ ުގޮތަށްުދައުލަތުގެުޚަރަދުތައްުބެލެހެއްޓުމަށްުެދންނެވީމެވެ.4.06ުގެު(ު(R-20/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު

ގުޅޭގޮތުންުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭު .5 ޚަރަދުކުރުމު  ުއްުތައްޔ ރުނުކޮށްުޚަރަދުކޮށްފައިވުންުލިޔުންތަުމުހިންމުުުފައިސު 

ޚަރަދުުވައުޗަރުނިޒ މްުހިންގުން"ުގެު،(ުވަނަުމ އްދ 2ވަނަުބ ބުގެު)8ު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) (3ު)ު"ފައިސު 
ދިނުމަށްޓަކައިުޕޭަމންޓްުވައިޗަރެއްުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެކަމަށ އިުގައިު ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުވައުޗަރުުުތަްއޔ ރުކުރ ނީޕޭމަންޓްުވައުޗަރުުފައިސު 
ުތެރޭގައިހަ ުލިޔުންތަކުގެ ުފޯމްުހިމެނޭުމަކުރަންޖެހޭ ުކުރ  ުއޯޑަރު ުފޯމު ،މުދަލަށް ުއެދޭ ުފައިސު  ،މުދ ގަންނަން ުއަދި އިންވޮއިސް/ބިލް،

ުލިޔުންތަު ުއެ ުވައުޗަރ އިއެކު ުޚަރަދުކުރުމުގެ ުފައިސ  ުފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ުފޯމް ުބެހޭ ުބެލުންތަކ އި ުބަލަންޖެހޭ ުކުރިން ްއުޚަރަދުކުރުމުގެ
ުބަޔ ންކޮށްަފއިވެއެވެ.ުފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯުބަލައިޗެކުކުުރމަށްުފަހުގައިުކަމަށްު

ު
ގެުއިދ ރ އިން،ުމުދ ގަްނނަންުއެދޭުފޯމ އިުަފއިސ ުޚަރަދުުކުރުމުގައިުބަލަންޖެހޭުުއުތުރުބުީރުއުކުޅަހުުކައުންސިލްއަރިއަތޮޅުނަމަވެސް،ު

)އެއްުމިލިއަންުހަތަރުުސަތޭކަުތިރީސްުހަތަރުުހ ސްުތިންުސަތޭކަުތިރީސްުތިނެއް(1,434,333ުުބެލުންތަކ އިުބެހޭުފޯމްުނެތިުޖުމްލަު
ގެުޚަރަދުކޮށް ފޯމުުނެތިުޖުމްލަުުމީގެުއިތުރުން،ންުފ ހަގަކުރަމެވެު.ފައިވ ކަރުފިޔު  )އެއްުސަތޭކަުއަށްޑިަހ188,439ުުމުދަލަށްުއޯޑަރުކުރު 

ުޚަރަދުުކޮށްފައިވ ކަންވެސްުފ ހަގަކުރަމެވެ.އަށްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުތިރީސްުނުވައެއް(ުރުފިޔ ު

ނޑައަޅ ފައިވ ުއުޞޫލްތަކ އިުއެއްގޮތަްށުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުޚިދުމަތ އިުތަކެތިުހޯދުމުގައިުދައުލަތުގެުމ  ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގައިުކަ
ުސަބަުބން ުނުވުމުގެ ުއަަދދަށްު،އަމަލުކޮށްފައި ުބޭނުންވ  ުހޯދ ފަިއވަނީ ުތަކެތި ުޔަޤީންކުެރވެންުު،ޚިދުމަތ އި ުކަންކަމަށްކަން ޭބުނންވ 

ުނޯންނ ނެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ހޯދަންުބޭނުންވ ުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުގެމަތިނ10.58ުުްގެުު (R-20/2017)މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު)ހ(ުދައުލަތުގެު
ތަކެތިުހޯދުމުގެުކުރިންުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުހުއްދަދޭުފޮތްުނުވަތަުފޯމުުފުރިހަމަކޮށްު އެކަމަށްުޚިދުމަތްުނުވަތަުގަންނަންުބޭނުްނވު 

 ންނަވަމެވެ.ހުއްދަުހޯދުމަށްުދަ
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ު ުަގވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު(ު(R-20/2017)ށ(ުދައުަލތުގެ ުއޯޑަރ10.61ުުގެ ުއޯޑަރުކުރ އިރު ުގަތުމަށް ުމުދ  ުގޮަތށް ު)ހ(ުގައިވ  ގެ
ުފޯމެއްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމުގެކުރިންުގަވ އިދ އެއްގޮތަށްުއަގުުބަލ ފައިުނުވުންު .6

ރުފިޔ ިއނ1,000ުުްވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިުއެއްފަހަރ ުަގންަނުތަކެތީގެުއަގ8.09ުުު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ު ުައގ25,000ުުުފެށިގެން ުލިޔުމުން ުފަރ ތަކުން ުތިން ުމަދުވެގެން ުތެރެއިން ުފަރ ތްތަކުގެ ުވިއްކ  ުތަކެތި ުއެފަދަ ުބޮޑުވ ނަމަ ރުފިޔ އަށްވުރެ
ުއެފަރ ތްތަކުގެުތެެރއިންުއެކަށީގެންވ ުފަރ ތަކުންުއެަތކެތިުހޯދިދ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮްށފަިއވެއެވެ.ުު،ހުހޯދުމަށްފަ

ު ުޖުމްލަ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުއުކުޅަހު ުއުތުރުބުރީ ުއަރިއަތޮޅު ުއަށްޑިހ62,385ުުަނަމަވެސް ުސަތޭކަ ުތިން ުހ ސް ުދެ )ފަސްދޮޅަސް
ުތަެކިތުހޯދ ފަ ުޚިދުމަތ އި ުއިވ އިރު،ުފަހެއް(ުރުފިޔ  ުބަޔ ްނުކުރެވުނު ުހޯދުމަކ ިއނުލ ުއިސްވެ ުއަގު ުފަރ ތުން ުއެއްގޮތަްށުތިން ގަވ އިދ އި
 ޚަރަދުުކޮށްފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ގޮތަށްުތިންުފަރ ތުންުއަގުނުބަލައިުތަކެތިުނުވަތަުޚިދުމަތްުހޯދ ނަމަ ވެރިކަންުޕްރޮކިއުމަންޓްގެުވ ދަު،ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގައިވު 
ހޯދ ފައިަވނީުގެއްލިުއެކަށީގެންވ ވަރަށްވުރެުބޮޑުއަގުގައިުތަކެތިުނުަވތަުޚިދުމަތްުޯހދުމަށްުމަގުފައިވެގެންދިއުމުގެުިއުތރުންުޚިދުމަތ އިުތަކެތިު

ުދައުލަތަށްުއެންމެުފައިދ ހުރިުގޮަތށްކަންުޔަޤީންކުރެވެންުނޯންނ ނެެއވެ.

ދިންގޮތްުު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގޮަތށްުޕްރޮކިއުމަންޓްގެުއަގ10.24ުުުގެުު (R-20/2017)ުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުދައުލަތުގެ 35,000ުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
)ތިނެއް(ުފަރ ތުންުކޯޓޭޝަންުހޯދ ުެއ3ުުރުފިޔ ުއަށްުވުރެުއިތުރުނުވ ނަމަ،ުޝޮޕިންގުއުޞޫލުންުމަދުވެގެންުުފަސްުހ ސް(ު)ތިރީސް

ރަނގަޅުުފަރ ތަކުންުއެތަކެތިުގަތުމަށްުނުވަތަުއެުމަސައްކަތްުކުރުވުމަށްުކޯޓޭޝަންތައްު އަޅ ކިއުމަށްފަހުުއޭގެުތެރެއިންުއެންމެުއެކަށީގެންވު 
ުނުވަތަުއެުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުދައްކ ފައިވުންު .7 ފައިސު  ުޖޫރިމަނު 

ވަަނުމ އްދ ގެު)ބ(ުގައިުކަރަްނޓުުޚަރަދ އިުޓެލެފޯނުުޚަރަދުުފަދަުކޮންެމުމަަހކ4.06ުުު(ުގ2009ުެ)ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު
ު ުޢަދަދު ުޖުމްލަ ުބަޖެޓަްށުލިބިފައިވ  ުއެކަމަށް ުކުރަންވ ނީ ުކުރަންޖެޭހުޚަރަދުތައް ުއަދ  ުޖެހ12ުުޭބިލު ުބަހ ލައިގެްނުމަސްދުވަހަށް ަބޔަށް

އަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއުކުޅަހުުު،ނުވ ނޭުގޮތެއްގެުމަިތންުަކމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުނަމަެވސްުޢަދަދަށްވުރެުއެމަހެއްގެުޚަރަދުުއިތުރު
އިންުފެށިގެންުނޮވެމްބަރ2014ުުުޑިސެމްބަރުުުނުވުމުގެުސަބަބުންުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގެުކަރަންޓުުބިލްތައްުމަހުންުމަހަށްުދައްކ ފައި

)ތިންުސަތޭކަުހަތްދިހަުފަސްުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުއަށްޑިަހ375,189ުުޖުމްލަުުތަކަށްނުދައްކ ުހުރިުކަރަންޓުުބިލްުގެުނިޔަލަށ2015ުް
)ނުވަދިހަުހަތަރުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުބ ވީސް(94,822ުުއިރު،ުމީގެުތެރެއިންުޖުމްލަުދައްކ ފައިވ ުވަނަުއަހަރ2016ުުުނުވައެއް(ުރުފިޔ 
ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުކަމުގައިުބިލްތަކުގެުޖޫރިމަނ ރުފިޔ ުއަކީުމި

ޚަރަދުުކުރަން އަދަދަށްުވުރެުއިތުރަށްުބައެއްުމަސްމަހުގައިުފައިސު  ނޑައަޅ ފައިވު  ކަ ޖެހި،ުކަރަންޓުުބިލްތައްުދެއްކުމަށްުބަެޖޓުގައިުފައިސު 
ނަޑއަޅ ފައިވ ުބަޖެޓުުހުސްވެުކަރަންޓްުބިލްތައްުނުދެއްކިުލަސްވުންުއެ ުކަށީގެންވެއެވެ.ކަރަންޓްބިލްތައްުދެއްކުމަށްުކަ

ު
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ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުގަވ އިުދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު((R-20/2017ދައުލަތުގެ ުޢަމަެލއ5.26ުުްގެ ުނޫން ުހުއްދަ ުމުވައްޒަފަކު ުމަިތން ުގޮތުގެ ުމ އްދ ގައިވ  ަވނަ
ކުރެވުނުކަންުއެމީހަކަށްުއަންގައިު،ކޮށްގެންުނުވަތަުއިހުމ ލުވެގެންުުކރެވޭުޖޫރިމަނ އެއް ގޮތެއްގެުު،އެުޖޫރިމަނު  ދެއްކުމަށްުނިންމު  ފައިސު 

ުމަތިންުއެުފައިސ ުއިޙުމ ލުވިުމުވައްޒެފެއްގެުއަތުންުހޯދުމަށްުދަންަނވަމެވެ.ު

ތަކެތިުހަމައަށްުލިބުނުކަންު .8 ދައްކ ފައިުއޯޑަރުުކުރު   ވުންުކަށަވަރުނުކޮށްުފައިސު 

ގ2009ުެ) ވ އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަ އޯޑަރުުކުރެވުނުުތަެކތިުއޮފީހަށްުލިބުނުުކަމަށްުތަކެއްޗ އ8.11ުުިު( ގަިއު، ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ުބަލައި ުހުރިތޯ ުހަމަޔަށް ުތަކެތި ުފޯމުގައިވ  ުކުރި ުއޯޑަރު ުގަތުަމްށ ުތަކެތި ުފަރ ތުން( ުބަަލހައްޓ  ު)ސްޓޮކް ުފަރ ތުން އެއްެވސްު ،ޙަވ ލުވ 

ުމުްއދަތު ުނުވަތަ ުތަކެތި ުަހލ ކުވެފައިވ  ުނުވަތަ ުތަކެތި ުކަމުނުދ  ުފެންވަުރދެރަ ުނޯޓުޮކށް، ުގޮތަށް ުއެނގޭނޭ ުއެކަން ުއުނިއިތުރެއްވ ނަމަ،
ުފޯމުގައިު ުކުރި ުއޯޑަރު ުގަތުމަށް ުތަކެތި ުއެނގޭނެގޮތަށް ުއެކަންވެސް ުހުރިނަމަ ުތަކެތި ުކައިރިވެފައިވ  ުހަމަވ ން ުނުވަތަ ލިެޔުުހަމަވެފައިވ 

ުސޮއިކުރުމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ުު،ނަމަވެސް ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުއުކުޅަހު ުއުތުރުބުރީ 2016ުުއަރިއަތޮޅު ުޚިދުމަތަށް ުމުދަލ އި ުގަނެފައިވ  ުއަހަރު ުޖުމްލަ ވަނަ
ުއަށް)208,642ު ު ދުއިސައްތަ ުދޭއް(ުރުފިޔ  ުސ ޅީސް ުސަތޭކަ ުހަ ުހ ސް ުއެ ުޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު ުޚިދުމަތްުރުފިޔ  ުއެ ުނުވަތަ ތަކެތި

ުއެއޮފީހަށްުލިބުނުަކންުލިޔެކިޔުމުންުކަށަވަރުކުރެވެންުނެތްކަންުފ ހަަގކުރަމެވެ.

ުތަކެއްަޗކީު ުލިބުނު ުސޮއިކުރަމުންނުދ ނަމަ ުބަލައި، ުހުރިތޯ ުހަމައަށް ުތަކެތި ުފަރ ތުން ުޙަވ ލުވ  ުތަކެއްޗ  ުއެ ުލިބުމުން ުއޮފީހަށް ތަކެތި
ުތަކެތި ުފޯމްގައިވ  ުނުގެންދ ނަމައޯޑަރުކުރި ުކުރަމުން ުކަށަަވރު ުލިބުނުކަން ުތަކެތި ުހަމަޔަށް ުއަދި ުޔަޤީންނުކުރެވޭނެއެވެ. ތަަނށްުު،ކަން

ުލިބިފައިނުވ ުމުދަލަކަށްުނުވަތަުެފންވަރުުދެރަުމުދަލަކަށްުފައިސ ުދެއްކުމަކީުވެސްުއެކަށީގެންވ ކަމެކެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގޮތަށްުއޯޑަރުކުރެވުނުުތަކެތިުއޮފީހަށްުލިބުުމްނ10.64ުުގެުު (R-20/2017)އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ  ގައިވު  ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ު ުތަކެއްޗ  ުބަލައި،ުޙަވ ލުއެ ުހުރިތޯ ުހަމަޔަށް ުތަކެތި ުފޯމުގައިވ  ުއޯޑަރުކުރި ުަތކެތިގަތުމަށް ުފަރ ތުން( ުބަލަހައްޓ  ު)ސްޓޮކް ުފަރ ތުން ވ 

އެކަން އެނގޭނޭގޮތަށް ޯނޓުކޮށް، ެފްނވަރުދެރަ، ކަމުނުދާ ތަކެތި ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާތަކެތި ނުވަތަ މުއްަދތު ، އެއްވެސްުއުނިއިތުރެއްވ ނަމަ
ރި ހަމަވެފައިވާ ތަކެތި ނުަވތަ މުއްަދތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާ ތަކެިތ ހުރިނަމަ އެކަންވެސް އެނގޭޭނގޮތަށް، ތަެކތި ގަތުމަށް އޯޑަރުކު 

ުހަލ ކުެވފަިއވު ރަފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކު ުނުވަތަ ުކަމުނުދ ތަކެތި ުފެންވަރުދެރަ ުއުނިއިތުރެއްުނެތްނަމަ،ުނުަވތަ ުއެއްވެސް ންވ ނެއެވެ.ުއަދި
ރުކުިރުތަކެތިުނުވަތަުމުއްދަތުުހަމަވެފައިވ ުނުވަތަުމުއްދަތުުހަމަވ ންުކައިރިވެފައިވ ުތަކެތިުނެތްނަމަ،ުތަކެތިުހަމަޔަށްުލިބުނުކަމަށްުއޯޑަ

ފަރ ތުންުސޮއިކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ޙަވ ލުއްޗ އިުފޯމުގައިުލިޔެުތަކެ ުވު 

ުށްފައިވުންުވ ލުކޮުޙަުމަސައްކަތްުުމަސައްކަތުގެުއެއްބަސްވުންުތައްޔ ރުނުކޮށްު .9

(ު ުގަވ އިުދ ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ ުފަރ ަތކު 8.22ު( ުއެއްވެސް ުކުރުމަށް ުމަސައްކަތެއް ުދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގައި ަވނަ
ުއެމަސައްކަތެއްުކުރުވުމ އިުބެހޭގޮތުންުއެއްބަސްުވުމެއްގައިުދެފަރ ތުންުސޮއިުކުރުވުމަށްފަހުގައިކަންުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެެވ.ުު،ވ ލުކުރަންވ ނީޙަ

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


 

ޣ ޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ު   
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

 11 ުގ13ުުެސަފުހ ުު  

ލަުނަމަވެސްުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއުކުޅަހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުރަށްވެހިގޭގެުއެއަރކޮންޑިޝަންުމަރ މ ތުުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުޖުމް
10,000ުު ުޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު،)ދިހަ ުރުފިޔ  ުމަސައްކަތުގެުހ ސް( ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުބަޔ ންކުރެވުނު އެއްބަސްވުމެއްުުއިސްވެ

ުފ ހަގަުކރެވުނެވެ.ުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވ ކަން

އްޔ ރުުނުކުރ ނަމަ،ުމަސައްކަތްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގ ވައިދ ިއުއެއްގޮތަށްުމަސައްކަތްުފެށުމުގެުކުރިންުމަސައްކަތުގެުއެއްބަސްވުންުތަ
ދެފަރ ތުގެުދެމެދުގައިުދެބަސްވުމެއްުއު ފެދިއްޖެުނިންމަންޖެހޭުތ ރީޚަށ އިުނިންމަްނޖެހޭުފެނަވަރަށްުމަސައްކަތްުނުނިމިުދިގުލައިގެންދިއުމ އުި،

ުހ ލަތެއްގައިުއެކަމެއްުހައްލުކުރަންުދަތިވ ނެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުމަސައްކަެތއްުދައުލަތުގެުގޮތަށްުބަޔ ންކޮށްަފއިވ ުގައިު(ޅ)ުމ އްދ ގެުވަނ10.52ުަުގެު(R-20/2017އްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ުމ ލިދައުލަތުގެ
ުހޯުދމ ުުޚިދުމަތެއްުއެުނުވަތަުކުރުވުމ ބެޭހގޮތުންުމަސައްކަތެއްުއެުޙަވ ލުކުރ ނަމަުފަރ ތަކ ުއެއްވެސްުހޯދުަމށްުޚިދުމަތެއްުނުވަތަުކުރުމަށް

ު.ދަންނަވަމެވެުސޮއިކުރުމަށްުދެފަރ ތުންުތައްޔ ރުކޮށްުއެއްބަސްވުމެއްުވ ގޮތަށްުގައި(ުއ)ުއަދިު(ުކ)ުމ އްދ ގެުމިުބެހޭގޮތުން

ުކައުންސިލްުމެންބަރުންުސަލ މުގައިުހުރިުސަބަބުުބަޔ ންކޮށްުޑޮކިއުމަންޓުުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންު .10

(ުވަނަުދުވަހުުނެރެަފއިވ 2013ުޑިސެމްބަރ10ުުު)LS/CIR/2013/12ު-221ލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯިރޓީގެުސަރކިއުލަރުނަންބަރުު
ުނުޖެހޭގޮަތށްުސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުހުރުމަްށފަހ10ުުުސަރކިއުލަރގެު ވަނަުމ އްދ ގެު)އ(ުގައިުކައުންސިލަރަކުުސެޓްފިކެޓްުހުށަހަޅަން

ބުުބަޔ ންޮކށްުލިޔުމުންުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމ އިުއަދިުެއލިޔުްނުއޮފީހަށްުނުކުްނނަުދުވަހުުއެުކަުއންސިލަރަކުުސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުހުރިުސަބަ
ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުޑޮކިއުމަންޓްުކުރަންވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންޮކށްފައިވެއެވެ.

ު
އްގެުޗުއްީޓުކައުންސިލްުމެމްބަރ4ުެުނެގިނަމަވެސްުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއުކުޅަހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއޮޑިޓުގައިުސ މްޕަލްގެުގޮތުގައިު

ދުވަހުގެުސަލ މުގެުޗުއްޓީގެުސަބަބުުބަޔ ންކޮށްުޑޮކިއުމަންޓުުހުށަހަޅ ފައ21ުުިމަހެއްގެުރެކޯޑުތައްުބެލިއިރު،ުޖުމްލ4ުުައ އިުސަލ މުގެު
ުބެލެ ުގޮތުގައި ުދުވަހެއްގެ ުނުވ  ުހ ޒިރު ުނުވ ނަމަ ުހުށަހަޅ ފައި ުޑޮކިއުމަންުޓ ުބަޔ ންކޮށް ުސަބަބު ުޗުއްޓީގެ ުސަލ މުގެ ވުްނުނުވެއެވެ.

 އެކަށީގެންވެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުސަރކިއުލަރގެުުނެރެފައިވ ުދުވަހުުވަނަު(2017ުއޮގަސްޓ16ުު)Aު/02/221/2017ުނަންބަރުުއުޞޫލުުއޮތޯރިޓީގެުގަވަރމަންޓްުލޯކަލް
ުއޮފީހަށްުުހުރުމަށްފަހުުޗުއްޓީގައިުސަލ މުގެުުނުޖެހޭޮގތަށްުހުށަހަޅަންުސެޓްފިކެޓްުުކައުންސިލަރަކުުއެްއގޮތަށްުއ އި(ުށ)ުމ އްދ ގެުވަނ13ުަ

ުކައުންސިލުގައިުުއެލިޔުންު،ހުށަހެުޅމަށ އިުލިޔުމުންުބަޔ ންކޮށްުސަބަބުުހުރިުުގައިނަުދުވަހުުއެުކައުންސިލަރަކުުސަލ މުގެުޗުއްޓީނުކުން
ުޗުއްޓީުުމުވައްޒަފުންނަށްުދޭުޗުއްޓީުރީއަހަުދަުށންުމ އްދ ގެުވަނ4ުަުސަރކިއުލަރގެުއެުއަދި.ުދަންަނވަމެވެުކުރުމަށްވެސްުޑޮކިއުމަންޓު
ު.ދަންނަވަމެވެުޙަވ ލުކުރުމަށްވެސްުތައްޔ ރުކޮށްުލިޔުެމއްުއެނގޭނޭފަދަުދީފައިވ ކަން

ު

ު
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އ މްދަނީއ އިުޚަރަދުގެުރިޕޯޓުުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުހުށަހަޅ ފައ11.2016ުުި ުނުވުންު ވަނަުއަހަރުުލިބިފައިވު 

ުޤ  ުނަްމބަރު 2010/7ުުނޫން ު)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ުެގ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުެގ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުރަުށ105ުުއިދ ރީ ގައި
ުރައީސްުފޮނުވަންޖެހޭެނުރަށުުކައުންސިލްގެކައުންސިލަށް،ުުުއަތޮޅުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުޚަރަދުތަކ އިުލިބޭުއ މްދަނީގެުއަހަރީުރިޕޯޓްު

ުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ުއިދ ރ ގެުު،ނަމަވެސް ުކައުންސިލްގެ ުއުކުޅަހު ުއުތުރުބުރީ 2016ުުއަރިއަތޮޅު ުޚަރަދުގެ ުއ އި ުއަހަރީުއ މްދަނީ ުއަހަރުގެ ރިޕޯޓްތައްުވަނަ
ުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.އަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއެުރިޕޯޓްތައްުު،ތައްޔ ރުކޮށް

)ދިވެހިރ އްޖޭެގ2010/7ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުުއ މްދަނީއ އިުޚަރަދުގެުރިޕޯޓްުގަވ އިދުންުހުށަުނ ޅ ނަމުަ،ުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުހުށަހަޅަންޖެހޭ
މ އްދ އ އިުޙިލ ފުވުމުގެުއިތުރުންުރަށުގެުތަރައްޤީގެުމަޝްރޫުޢަތކު 105ުގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫުނު(

ުންމަންޖެހޭުކަްނތައްތައްުނިންުމމުގައިުހުރަސްތައްުކުރިމަތިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ގުޅޭގޮތުންުއަތޮޅުުކައުންސިލުންުނި

ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

2016ުގައިުވ ގޮތަށ105ުުް)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ ަމރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު(ުގ2010/7ުުެނޫންުނަްމބަރުުޤ 
ުރުގައިުލިބިފައިވ ުއ މްދަނީުއ އިުޚަރަދުގެުއަހަރީުރިޕޯޓުުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ވަނަުއަހަ

ކޮންމެުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުބ އްވަންޖެހޭުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުންުގަވ އިދުންުބ އްވ ފައިނުވުންު.12

ވަނަުމ އްދ ަގއ115ުުިދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެު)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރ2010/07ުުީޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ުވެއެވެ.ުކޮންމެުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުކައުންސިލްގެުޢ ންމުުބައްދަލުވުމެއްުބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިު

ވަނަުއަހަރުުބ އްވ ފައިވ ކަމަށްުޔައުމިއްޔ ތަކުނ2016ުުްނަމަވެސް،ުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއުކުޅަހުުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގެުފަރ ތުންުު
ުބައްދަލުުވްނކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.36ުފެންނަންުއޮތީުު

ންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮަތްށު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހ2010/07ުިޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ވިަކންުއަހަރުުތެރޭގައިުބ އްވ ފައިވ ުބައްދަލުވުންތަކުގެުޔައުމިއްޔ ުހުށަހަޅަމުންުނުގެންދ ނަމަުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބައްދަލުވުންުބޭއް

ުއަދިުނިންމުނުުކަންތައްތައްުެދެނގަންނަންުދަތިވ ނެއެވެ.

ދިންު ގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
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