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c   ު
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ު

ަވަނ ައަހުރގެ  2016 ގެ މިލުަދްނަމޑުލު ުއުތުރުބީރ ފޫޭދ ަކުއްނސިލްގެ ިއާދާރ 
 ރިޕޯޓް  ޮކމްޕަްލަޔްންސ ޮއިޑޓް 

މިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުފޭދޫުކައުންސިލްގެުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ު، ދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުގެުއިދ ރ ު

ުުތަޢ ރަފުު

ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤ ނޫނު(4/2007 ުމި ުު)އޮޑިޓް ުމިލަދުންމަޑުލު ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުދަުށން ޫދުފޭުުއުތުރުބުރީގެ
އެއްގޮތަށްވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުނ2016ުުްކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު ު،ފ ސްކުރިުބަޖެޓު 

ުކަންތައްތަ ުަކނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ނޑައެޅުނުުއެ ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ކަށް،
ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމ އި،ު ގުޅުންހުރިުކަުއންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވު  އެހެނިހެންުސ އު 

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

އިޞްލ ޙުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުމިންވަރުުބަލައިުއޮޑިޓްކޮށް،ުއެކަންކަމަށްުރައުޔެއްދީ،ު
މ އްދ ގެު)ހ(ުއ ިއު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނ(ުގ2006/3ުުެުއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުަނންބަރުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު
ދިވެހިރ އްޖޭގެުު،ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެދޫުފޭުއުތުރުބުރީމިލަދުންމަޑުލުުއެއްގޮތްުވ ގޮތުގެުމަތިންު

ގޮތުގެމަތިންުއެުކަންކަންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އ213ުިޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުުއަސ ސީގެު ރައްޔިތުންގެުުވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވު 
ު،ށްުހުށަހަަޅއިމަޖިލީހަށްުހުށަހެޅުމެވެ.ުމިުރިޕޯޓުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށ އިުލޯކަލްުގަވަރންމަންޓްުއޮތޯރިޓީއަ

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

ު 31ުުކައުންސިލްގެ ުތައްޔ ރުކޮށް،2016ުުޑިސެމްބަރު ުނޯޓުތައް ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއެ ުބަޔ ންތަކ އި ުމ ލީ ުައަހރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު އަށް
ގެުުވަަނުމ އްދ ގެު)ހ(35ު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުޤ ޫނނު(ގ3/2006ުުެއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުުހށަެހޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު

ުކައުންސި ުބަޔ ންތައްުދަށުން ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުނަމަވެސް، ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ުޒިންމ ދ ރު ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ލްގެ
ުމން،ުހުށަހަޅ ފައިުނުވުމުން،ުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމުގެުގޮތުންުކުރެވޭުމ ލީުބަޔ ނުގެުއޮޑިޓްުވަނީުކުރެވޭގޮތްުނުވެފައެވެ.ުއެހެންކަ

ުުގެންގޮސްފައިވ ނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.ުމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށް

ުފ ހަގަކޮ މި ުށްރިޕޯޓުގައި ުކަންތައްތައް ުފައިވ  ުފޭުއުތުރުބުރީމިލަދުންމަޑުުލ ުއިދ ރ ގެދޫ އިސްވެރިންނ ު ކައުންސިލްގެ
މިުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުުމުވައްޒަފުންނަށްުއެުއިދ ރ ގެުހުރިހ ުމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި

ުދަންނަވަމެވެ.ު
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ުލިއްޔަތުއޫމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެު

ވަނަުމ އްދ ގައ88ުުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރަކުޒަކީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ7/2010ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިުދތަކ އިުކައުންސިލްުއިދ ރ އަށްުލިބޭުފަިއސ ުއ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ނީުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުބެެލހެއްޓުމުމު

ގައިުބަޔ ންކޮށްފަިއވ 10ުު(ުގެުބ ބ2009ުުށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން،ުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)އެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތިންުކަމަ
އުންސިލުގެުއިދ ރ ގައިުކަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ3/2006ުުުޤ ނޫނުުނަންބަރުުު،ގޮތަށް

މްދަނީުހޯދުމުގެުމަސައްކަތްުއ އެުއިދ ރ އަށްުލިބޭނެކަމަށްުއަްނދ ޒ ކޮށްަފއިވ ުު،ކަންތައްތައްުކުރުމ އިުހިންގުމަށްުކުރަންޖެހޭުއެންމެހައިު
ނޭހެންުއެުއިދ ރ ުހިންގަިއުއިސްރ ފުނުވ ު،ކުރުމ އިުއިދ ރ ގެުފައިސ އ އިުމުދަލ އިުތަކެތިުރައްކ ތެރިކޮށްުބެެލހެއްޓުމ އިުޚަރަދުކުޑަކޮށް

ުކޮު،ބެލެހެއްޓުމ އި ުބަޖެޓ އެއްގޮތަށްޚަރަދުތައް ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ނޑައެޅިފައިވ ުބަޖެޓުގަު،ށްފައިވަނީ ުކަ އި
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯުޔަޤީންކުރުމ އިު،ކަންތައްތަކަށް ދ ރ ގެުހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ ިއުއިކައުންސިލްގެުު،ޚަރަދުކުރުމަށްުަބޖެޓުގައިުކަ

އެއްގޮތަށްުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައް، މަކަމ އެކުުބަލަހައްޓައިއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަ އެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުުއެުހިސ ބުތަކު 
ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުހުށަހެޅުމަކީ 3/2006ުުުއޮފީހަށް ުގެ ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދަށ46ުު)ދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގެ ުވަނަ މިލަދުންމަޑުލުުން

ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ކައުންސިލްގެުއިދޫުފޭބުރީުއުތުރު ުދ ރ އަށްުކަ

އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ޚަރަދުުލްގެުއިދ ރ އިންުދޫުކައުންސިފޭުބުރީުއުތުރުވަނަުއަހަރުގެުބަެޖުޓންުމިލަދުންމަޑުލ2016ުުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ުއެއްގޮތަށް،ު ވ ުގޮތަްށ،ުބަެޖުޓގައިުއިދ ރ ގެުމަުޤަޞދުތައްުޙ ޞިލްއެުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުކަުއްނސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމުގެުއިތު ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިު، ރަށްކަ
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ފައިވަނީުޤ ޫނނުުނަ ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު  ދައުލަުތގެު)3/2006ުންބަރުުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވު 

ުނަްނބަރު ުޤ ނޫނު ުގަވ އިދ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުދ 7/2010ުުމ ލިއްޔަތުގެ ުލ މަރުކަޒީުއި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރ ތައް
މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުމަލުކުރެވިޢަނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޤ ލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުޤ ނޫނުތަކ އިުއެއްގޮތަށްތޯުބަލައިުއެުޞޫއު ފައިވު 

ުދިނުމ އެކު ުލަފ  ުއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ުަކްނތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއިޞްލ ހުކުަރންޖެހޭކަމަށް ުކުރުމ އި، ުބަޔ ން ުކަމ ބެހޭު، ުކަންކަން އެ
ުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނަުއމެވެ.ު

ުޤ ނޫ ުބަޔ ންކުރެވުނު ުކުރިން ުހިންގުމުގައި ުމ ލީކަންކަން ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުގަވ އިދުތަކ އިުމި ނުތަކ އި
ު ުހޯދުޢައެއްގޮތަށް ުހެކިަތއް ުބޭުނންވ  ުބެލުމަްށ ުިމންވަރު ުފުރިހަމަކުުރންުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުަރންޖެހޭުއިމަލުކުރެވިފައިވ  ޖުރ ތުތައް

މިުއިޖުރ ތުތަކުގެުތެރޭގައިުއެުޤ ނޫނުތަކ އި ޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުުުގަވ އިދުތަކ ުު،ހިމެނެއެވެު.
ުހިމެނެއެވެ.

ު 2016ުުމިގޮތުން ުއަހަރު ުވަނަ ުއުތުރުމިލަދުންމަޑުލު ުފޭބުރީ ުއ އި ުއިދ ރ  ުކައުންސިލްގެ ުދަށުގައިދޫ ުއިދ ރ ގެ ުވިޔަފ ރިތަކ އިުއެ ުވ 
ދައުލަތުެގުއ އިު(ުޤ ނޫނުުދަުއލަތުގެުމ ިލއްޔަތުގެ)2006/3ުޤ ޫނނުުަނންބަރުުފައިސ އ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުިހންގުމުގައިު

ުންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުހިއްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންު)ދިވެހިރ 2010/7ުޤ ނޫނުުނަންބަރުުު،މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި
މިޢަކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަްނކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤ ޫނނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްު އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުންވަރ މެދުުމަލުކުރެވިފަިއވު 

ުވެ.އެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯިދފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުުކރަމެދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުބޭުނންވ ުމިންވަރަށްު

ު
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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 ުމަސްއޫލުމެ
ު ުުއެއޮފީހެއްގައި، ުވެރިޔ ،ުކޮންމެ ުޒިންމ ދ ރު ނޑައަޅ  ުކަ ުދަުށން ުމަސްދުވަުލީމ ޤ ނޫނުގެ ުތިން ުނިމޭތ  ުއެުއަހަރެއް ުތެރޭގައި، ހުގެ

ޕޯޓެއްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަްށުގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިގެން،ުއަހަރީުރިމ އްދ ގައިުބަޔ ންކުރ ުމ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައިުހިން
މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުުނީުއިރުުއަދިުރަށުުކައުންސިލްތަކުންުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކުރަންވ ުވ ުޅަންުވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްަފއިހުށަހަ

ބެހޭުސަރކިއުލަރުމ ލިއް(2016ުއޮގަސްޓ29ުުް) D2/CIR/2016/9-13ުނަންބަރުއެންޑްުޓްރެޜަރީުގެު ުއިވ ގައިުބަޔ ންކޮށްފަޔަތު 
ުވިއަސް،ު ނޑއަޅ ފައި ުކަ ުއެއްގޮތަށްކަމަށް ނޑ  ުއިދ ރ އިންއޮނިގަ ުކައުންސިލްގެ ުފޭދޫ ުއުތުރުބުރީ ުުމިލަދުންމަޑުލު ުއިދ ރ ގެ 2016ުއެ

އިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތަްއތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެންުއަހަރީުރިޕޯެޓއްުއެވަނަުއަހަރުގެު މުއްަދތުގައިުމ ލީުހިސ ުބތަކ އިު، ުމ އްދ ގައިުބުނު 
ނޑައެޅިފައިވ ތަ ުކަ ުބަޔ ންތަކަކީ ުމ ލީ ުއެ ުހުށަހަޅ ފައިވ އިރު، ުއޮޑިޓްކުރުމަށް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުއެއްގޮތަށްުުއްޔ ރުކޮށް، ނޑ  އޮނިގަ

 ނުވުން؛ތައްޔ ރުުކުރެވިފައިވ ުމ ލީުބަޔ ންތަކެއްުކަމަށްު

ުގަވ އިދު(2) ުމ ލިއްޔަތުގެ ުކޮންެމުހ6.16ުަ(ުގ2009ުެ) ދައުލަތުގެ ު)ހ(ުގައި ުހުިރުުފުތ އެއްެގުނިޔަލަށްވަަނުމ އްދ ގެ ތިޖޫރީގައި
ުއެ ުމުވައްޒަފަކު ުއިސް ުއޮފީހުގެ ުއިތުރަށް ުމުވައްޒަފުގެ ުހަވ ލުވެހުރި ުބަލައި،ުތިޖޫރީއ އި ުހިސ ބު ުޗެކްކޮށް،ުފަިއސ ުހިސ ުފައިސ ގެ ބު

ުއެ ުވެރިޔަކު ުއޮފީހުގެ ުއަދި ުބަޔ ންކޮށްފައިުގުނައި، ުގެންދަްނވ ނޭކަމަށް ުބަލަމުން ުޭފދޫުމިލަދުންމަޑުު،ސްުވިއަުހިސ ބު ުއުތުރުބުރީ ލު
،ތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުމ އި ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުމ އްދ އ އިުއެއްގޮަތށްުހަފުތ އަކުުއެއްަފހަރުުތިޖޫރީުރިޕޯޓް

 ؛އްޓ ަފއިުނުވުންހަލަތިޖޫރީގައިުހުންނަންޖެހޭުފައިސ ެގުހިސ ބުތައްުޗެކްކޮށްުބަ

ުމ ލިއް(3) ު)ދައުލަތުގެ ުގަވ އިދު 2009ުޔަތުގެ 7.01ުު(ުގެ ުގަންނަ ުތަންަތނަށް ުދައުލަތުގެ ު)ހ(ގައި ުމ އްދ ގެ ުހަދިޔ ެގުނުވަނަ ވަތަ
ުދަފްތަރެުގޮތުގައި ުމުދަލެއްގެ ުހިމަނަމ އްދ ގައިުބަުއްު)އެލިބޭުހުރިހ  ،ކަމަށ އިުުބަލަހަްއޓަންވ ނެލިޔެުއިގެްނ(ޔ ްނކޮށްފައިވ ުމަޢުލޫމ ތު

ގަވ އިދުެގުުއެޓަންވ ނެުކަމަށްުއެތަކެއްޗަށްުއަންނަުއުނިުއިތުރުުއެނގޭނޭުގޮތަށްުލިޔެުބަލަހައްު،ބައިބައިުވަކިވަކިންމުދަލުގެުހިސ ބުުއެކިު
7.11ުު ުއިދ ރ ު،ައސްވިުބަޔ ންކޮށްފައިުގައި ުކައުންސިލްގެ ުފޭދޫ ުއުތުރުބުީރ ުގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިމިލަދުންމަޑުލު ބައެއްުސްޓަރީގައި

އިުއަލަށްުހޯދ ފައިވ ުބަެއއްުއެކަންުބަޔ ންޮކށްފަިއުނެތުމ ުުވަކިންުއެނގޭނެހެންނެތުމ ިއުހަލ ކުވެފައިވ ުތަކެތިުތަކެތީގައިުއަގުުޖަހ ފައި
ު ުހަރުމުދަލުގެ ުޕްރީުރަޖިސްޓަރީގައިތަކެތި ުހިންގި ުކައުންސިލުން ުނެތުމ އި ުތަކެތީުހިމަނ ފައި ުހުރި ުކައުންސިލްުސްކޫލުގައި ގެތެރެއިން

ު ުބަދަލުކުރި ުކަުއިދ ރ އަށް ުރަޖިސްޓަތަކެތި ުހަރުމުދަލުގެ ުއުންސިލްގެ ުު؛ވުންނުހިމަނ ފައިރީގައި ުހިއަިދ ުބައިބައިުސ މުދަލުގެ ުއެކި ބު
 ފައިުނުވުްނ؛ތަކެއްޗަށްުއަންނަުއުނިުއިތުރުުއެނގޭނޭުގޮތަށްުިލޔެުބަލަހައްޓ ުއެު،ވަކިވަކިން

(4)ު ުނަންބަރު ުއޮތޯރިޓީގެ ުގަވަރމަންޓް ުޑLS/CIR/2013/12ު(10ުި-221ލޯކަލް ުު(2013ސެމްބަރު ވަނ10ުުަސަރކިއުލަރގެ
ފީހަށްުނުކުްނނަުދުަވހުުއޮކައުންސިލަރަކުުސެޓްފިކެޓްުހުށަހަޅަންުނުެޖހޭގޮތަށްުސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުހުރުމަށްފަހުުު،މ އްދ ގެު)އ(ުގައި

ންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުލިޔުުމ އިުއަދިުއެއެުކައުންސިލަރަކުުސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުހުރިުސަބަބުުބަޔ ންކޮށްުިލޔުމުންުހުށަހަޅަންވ ނެކަ
ރުންުސަލ މުގެުޗުއްޓީއ ިއުގެުމެންބަޑުލުުއުތުރުބުރީުފޭދޫުކައުންސިލްމިލަދުންމަ، ޑޮކިއުމަންޓްުކުރަންވ ނެުކަމަށްުަބޔ ންކޮށްފައިުވިއަސް

 ؛ނުވުންުހުށަހަޅ ފައިސަލ މުގެުސަބަބުުއެނގޭފަދަުލިޔުމެއްު، ގުޅޭގޮތުން
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 4 ުގ9ުުެސަފުހު ު  

ވަނަުމ އްދ 110ުުުލުންުހިންގުމުެގުޤ ޫނނު(ުގެޞޫ)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ ަމރުކަޒީުއ2010/7ުުަނންބަރުުޤ ނޫނުު(5)
ގޮތުގެުމަތީންުރައްޔިތުންަނށްުމަޢުލޫމ ތުުިދނުމަށްޓަކައިުރަްއޔިތުނަށްުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެިވފައިވ  ބައްދަލުވުމެއްުކޮންމެުއަހަރެްއެގުުގައިވު 

ުއަ ުއަހަރުެގުދިުޖުލައިުމަހުުބ ްއވަންޖެހޭނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮްށފައިވުމ އި،ުފެބުރުވަރީުމަހުުބ އްވ ުބަްއދަލުފެބުރުވަރީ ުފ އިތުވި ވުމުގައި
ުބ އްވ  ުމަހު ުޖުލައި ުކަމަށ އި ުހުށަހަޅަންވ ނެ ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓް ުރިޕޯޓ އި،ުއޮޑިޓް ުރިޕޯޓ އި،ުމ ލީ ުބައްދަލުވުމުގައިުއަހަރީ ުއ ންމު

ުޚިޔ ލުކައުންސިލް ުުހށަހަޅ  ުރައްޔިތުްނނަށް ުބަޖެޓް ުތ ވަލ އި ުމަސައްކަތު ުއަހަރުގެ ުއޮތް ުކުރިއަށް ުއިދ ރ ގެ ުކަަމްށުހޯުގެ ދަންވ ނެ
ރީުއަދިުޖުލައިުމަހުުވަނަުއަހަރުުފެބުރުވ2016ުަމިލަދުްނމަޑުލުުއުތުރުބުރީުފޭދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުވިއަސް،ުުބަޔ ންކޮށްފައި
ުބަ ުޙިއްސ ުޔ ންކުރެވުނުއިސްވެ ުރައްޔިތުންނަށް ުނުވ ތީ، ުބ އްވ ފައި ުމަތީން ުގޮތުގެ ުގައިވ  ުޤ ނޫނު ުމުހިންމުުބައްދަލުވުން ުކުރަންޖެހޭ

ގުޅިގެންުރައްޔިތުންގެުޚިޔ ލުުހޯދ ފައި ު؛ވުންނުުމަޢުލޫމ ތުުޙިއްސ ުނުކުރެވިުހުރިުކަމަށ އިުއަދިުއެކިއެކިުކަންކަމު 

(6)ު ުނަންބަރު ުއިދ 2010/7ުޤ ނޫނު ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުގެއުޞޫލުރީ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ވަނ124ުުަުން
އ އިުވިޔަފ ރި ގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީުމ އްދ ގައިުކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެންބަރަކުުއިންތިޚ ބުވުމ އެުކުއެުމެންބަރެއްގެުފައިސު 

ުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮްށފައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުުުންމ ތުުިލޔުމުންތަކ ބެހޭުމަޢުލޫއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅު
މިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުފޭދޫުކައުންސިލްގެުއެއްވެސްުމެންބަރަކުުއެުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމުންުކައުންސިވިއަ ލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުސުް،

 ؛ނުވުން

ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ު(ު ުނަންބަރު ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުޤ ނޫނ އި ުއ1ި)ހ( )(ު ުއަްށ3ުން )
ުމނުުއަށްުނ2016ުިބަރުުޑިސެމ31ުްމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުފޭދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުކަންތަްއތ ށްުފިަޔވައި

ނޑުގޮތެއްގައިމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުކަންކަންު އުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)ދ2006/3ުަހިންގައިުބަލަހައްޓ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުނަްނބަރުުު،މައިގަ
ުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުޤ ނޫނު(ުއ އި،ު

ުގަވ އިަދްށުޢަމަލުކުއަދި،ު)ށ(ު ުއަސ ްސގެޤ ނޫނ އި ުބިނ ކުރެވުނު ުމިންވަރ މެުދުދެކޭގޮތް ު)ުރެވިފައިވ  ު)4ނަންބަރު (ުއަށ6ުް(ުއިން
ު ުޤ ނޫނު ުޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ުކައުންސިލުން ުއެ ނޑުގޮތެއްގައި ުމައިގަ ުިފޔަވައި، ުކަންތައްތައް ުނަބަޔ ންކޮށްފައިވ  2010/7ުންބަރު

 ހުންުދެކެމެވެ.ހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުކަމަްށުމިއޮފީލުންުޞޫ)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއު

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުފޯމެޓަށްުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންުުގެުމ ލީުތަކުުކައުންސިލްރަށުު.1

އޮފީހެއްގައި،ުމިުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުދައުލަތުގެުކޮންމ35ުެ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ު ުކޮންމެ ުވެރިޔ ، ުޒިންމ ދ ރު ނޑައަޅ  ުކަ ުދަުށން ުތެރޭގައި،ުމީލ ދީުޤ ނޫނުގެ ުމަސްުދވަހުގެ ުިތން ުނިމޭތ  ުހިސ ބުުއަހަރެއް ަތކ އިުމ ީލ

ުކަމަށްުބަޔ ންޮކށްފައިވެއެެވ.ުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިގެން،ުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަަޅންުވ ނެއިދ ރ ގައިުހިނގި
(D2/CIR/2016/9ު-13އަދިުރަށުުކައުންސިލްތަކުންުމ ީލުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކުރަންވ ނީުމ ލިއްޔަތ ުބެހޭުސަރކިއުލަރު)ަނންބަރު
ނޑއަޅ ފައިުވެއެވެ.ު ނޑ ުއެއްގޮތަށްކަމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުިފނޭންސްުއިންުކަ ުގައިުބަޔ ންކޮށްފ ުއޮނިގަ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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އިދ ރ ގައިުހިނގިުއެުވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުިހސ ބުތަކ އި،2016ުުގެުއިދ ރ ގެުއުތުރުބުރީުފޭދޫުކައުންސިލް މިލަދުންމަޑުލުު،ނަމަވެސް
ޑިޓްކުރުމަށްުއޮށްުުތައްޔ ރުކޮށް،ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަހަރީުރިޕޯޓެއްުއެުމ އްދ ގައިުބުނ ުމުއްދަތުގައިކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެްނުއަ

ު ުުއެުު،ވިއަސްހުށަހަޅ ފައި ުއެއްގޮތަށް ނޑ  ުއޮނިގަ ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަޔ ންތަކަކީ ުނޫންކަންުުށްފައިވ ކޮތައްޔ ރުމ ލީ ުބަޔ ންތަކެއް މ ލީ
 ކުރަމެވެ.ފ ހަގަ

ުއިދ ރ ގެ ނޑައެޅީފައިވ ުފޯމެޓަށްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހަޅ ފަކައުންސިލްގެ ުސަބަުބން،ުުއަހަރީުރިޕޯޓ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުކަ ުނުވުމުގެ އި
ުވަނީުނުވެފައެވެ.ުުއަށްުނިމުނުުމ ީލުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮތ2016ުްޑިސެންބަރ31ުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

މ ތުުހިމަނައިގެން،ުމަޢުލޫުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮއްފައިވ 35ު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(2006/3ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއ އ15.03ުިު(ުގR-20ެ/2017ދައުލަތުގެ ުމ އްދ  ުއޮުވަނަ ުގެުމިނިސްޓްރީ ުޓްރެޜަރީ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ފް

ު D2/CIR/2016/9 (29ުު-13ނަންބަރު 2016ުއޮގަސްޓް ނޑައަޅ ފައިވ  ުސަރކިއުލަރުކަ ުބެހޭ ުއޮ(ުމ ލިއްޔަތ  ނޑ  އެއްގޮތަށްުނިގަ
ޖެނެރަލަށްުހުށަހެޅުމަށްުށް،ުކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތ ުތިންުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުއޮުކައުންސިލްގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮ ުޑިޓުަރ

  ދަންނަވަމެވެ.

ުބ ކީކުރުމ ު.2 ުމިނިުތިޖޫރީ ުތައްޔ ރުކޮށް ުރިޕޯޓު ުތިޖޫރީ ުޗެކުކޮށް ުތިޖޫރީ ުފޮނުވ ފައިުއި ުޓްރެޜަރީއަށް ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ސްޓްރީ
ުނުވުންު

ޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުކޮންމެުހަފުތ އެއްގެުނިޔަލަށްުތ6.16ުި(ުގ2009ުެ) ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު
ުއަދަުދ(ުުއްުވަކީންުހުރިފައިސ އިންުހުިރުއަދަދ އި،ުޗެކުންުހުރިވަރ އި،ުޭބރުުފައިސ ުހުރިނަމަ،ުއޭގެުކޮްނމެުވައްތަރެހިސ ބުު)ނަގުދުު

އިސ ުގުނައި،ުއަދިުއޮފީުހގެުވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފުގެުއިތުރަށްުއޮފީހުގެުއިސްުމުވައްޒަފަކުުއެހިސ ބުުޗެކްކޮށް،ުފަޙަބަލައި،ުތިޖޫރީއ އިު
ނަމަވެސްވެރިޔަކުުއެހިސ ބު ުފޭދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުުބރީު،ުބަލަމުންުގެންަދންވ ނޭކަމަށްުބަޔ ންކޮްށފައިވެއެވެު.

ުތިޖޫރީގައިުހުންނަންޖެހޭު، އިތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުމ  ދ އިުއެއްގޮތަށްުހަފުތ އަކުުއެއްފަހަުރުތިޖޫރީުރިޕޯޓްގަވ އިއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުު
ުއްޓ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެެވއެވެ.ހަލަހިސ ބުތައްުޗެކްކޮށްުބަުފައިސ ގެ

ުޒަފަކުވެސްުތިޖޫރީގައިުހުރިލުވެގެންުހުްނނަުމުވައްޒަފުގެުއިތުރުން،ުއެހެްނުމުވައްބޮޑުުބޭނުަމކީ،ުތިޖޫރީއ އިުޙަވ ުރިޕޯޓްުގެުއެންމެ މި
ުބަ ުތިޖޫރީގައި ުގުނުމ އި، ުއޮފީހުުހައްޓ ފައިސ  ުހިސ ބުތަްއ ކަމަށްވ އިުރ،ުުގެުއިސްވެރިންނަށްުވެސްުއެނގިފައިުއޮތުންފައިސ ގެ

ގަވ އިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުމިުރިޕޯޓްުގަވ އިދުންުތައްޔ ރުކޮށްފައި މިުފަދުގައިުބަޔ ންކޮށްނުވ ތުީ، މެުއެކަށީގެްނވ ުންޓްރޯލްުއެންކޮއިވު 
ުގޮތުގައިުތަންފީޛުުކުރެވިފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ުބަ ުކޮންޓްރޯްލތައްތިޖޫރީގައި ުއިްނޓަރނަލް ުޤ އިމުކުރަންޖެހޭ ުގުޅޭގޮތުން ުފައިސ އ އި ުތަްނފީޛުުނުކުރެވޭަނމަުއެކަށީެގންވ ގޮތުުހައްޓ  ގައި
ުފ  ުއެކަން ުމަދުވިައސް ުފައިސ  ުތިޖޫރީން ުއިުތރަށް، ުމަގުފަހިވުމުގެ ުޭބނުންކުރުމަށް ުފައިސ  ުމަންފ އަށް ުގިަނުުހަގައަމިއްލަ ނުކުރެވި

 ުމެކެވެ.ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުމ ލީުގެއްލުމަކ އިުކުރިމަތިލ ންުޖެހުމަކީުއެކަށީގެްނވ ުކަުވެ،ދުވަސްތަކެއްުފ އިތު
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ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017ދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގ6.22ުަގެ ުތިޖޫރީގަިއުކައުންސިލްގެުއިވ ުގޮތުގެމަތިން،ވަނަ ުއިދ ރ ގެ
ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުހުރިުބަހައްޓ ފައިހުރި ުފައިސ  ުބޭރު ުހުރިވަރ އި، ުޗެކުން ުއަދަދ އި، ުހުރި ުފައިސ އިން ުކޮންމެު)ނަގުދު ުއޭގެ ނަމަ،
ހިސ ބުުޗެކުކޮށްުުއްޒަފަކުުއެތިޖޫރީއ އިުހަވ ލުވެހުރިުުމވައްޒަފުގެުއިތުރަށްުއޮފީހުގެުއިސްުމުވަުަބލައިުވައްތަރެއްުވަކީންުހުރިުއަދަދު(ު

އެު،ގުނައިުފައިސ  އިުތިޖޫރީގައިުބަހަްއޓ ަފއިުބަލައިުޗެކްކުރަމުންުެގންދިއުމަށ ުހިސ ބުުރަނގަޅުތޯުއަދިުއޮފީހުގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔު 
ުުހުރިުފައިސ ގެުހަފްތ ގެުރިޕޯޓ އިުމަސްުދުވަހުގެުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކޮށްުބެލެހެއްޓުަމށްުދަންނަވަމެވެ.

ުދ އިުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިުުދައުލަތުގެުރީުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަު .3

ތަުހަދިޔ ގެުޮގތުގަިއުަވނަުމ އްދ ގެު)ހ(ގައިުދައުަލތުގެުަތންތަަންށުގަންނަުުނވ7.01ުަ(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ު ުކަމަށް ުބަލަހައްޓަންވ ނެ ުލިޔެ ުދަފްތަރު ުމުދަލެއްގެ ުހުރިހ  ުމިލިބޭ ުބަމ އްދ ގަުަބޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދި ުމަޢުލޫމ ުތުއި ޔ ންކޮށްފައިވ 

އަދިުމުދަލ އިުބެޭހުުގުއަލިބުުނުތ ރީޚ އިުު،މުދ ުހުރިުތަނ އިު،މުދަލުގެުފުރިހަމަުނަމ އިުތަްފޞީލުު،މުދަލުގެުކޯޑުުނަންބަރ އިތަކަކީު
ުއިތުރުުމައުލޫމ ތެވެ.ު

ސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދ ުއި، ސްއަވިުދަފްތަރެއްުތައްރ ރުކޮށްފައިމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުފޭދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގެު
ގައިުއަގުުޖަހ ފައިުނެތުމ ިއުބައެއްުތަކެތީު،މިގޮތުން.ުއެއްގޮތަށްުއެުދަފްތަރުުފުރިހަމަކޮށްުބަލަހައްޓަމުންުނުގެންދ ަކންުފ ހަގަކުރަމެވެ

ު ުހަރުމުދަލުގެ ުތަކެތި ުބައެއް ުހޯދ ފައިވ  ުއަލަށް ުނެތުމ އި ުބަޔ ންކޮށްފައި ުއެކަން ުތަކެތީގައި ހިމަނ ފައިުުޖިސްޓަރީގައިރަހަލ ކުވެފައިވ 
ުޕްރީުނެތުމ އި ުހިންގި ުއިދ ރ ުކައުންސިލުން ުކައުންސިލްގެ ުތެރެއިން ުތަކެތީގެ ުހުރި ުބަދަލުކުރިސްކޫލުގައި ުކައުންސިލްގެުުއަށް ތަކެތި

ުމެވެ.ފ ހަގަކުރަުވެސްުނުވ ކަންުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުހިމަނ ފައި

ކަށްުދެމިހުްނނަުމުދަުލެގުގައިުދައުލަތުގެުަތންތަނުގަިއުހުންނަުއެއްުއަހަަރށްވުރެުދިގުުމުއްދަތ7.11ުަގަވ އިދުގެުުމީގެުއިތުރުން،ުމިު
ުބަ ުއެކި ުވަކިވަކިންހިސ ބު ުު،އިބައި ުބަލަހައްޓަންވ ނެ ުލިޔެ ުގޮތަށް ުއެނގޭނޭ ުއިތުރު ުއުނި ުއަންނަ ުބަޔ ންކޮށްަފިއުކައެތަކެއްޗަށް މަށް

ުއެކިބައިބައިުވަކިވަކިނުކޮްށުމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުފޭދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީުބަލަހައްޓ ަފއިވަނީު،ވިއަސް
ުުުގޮތުގައިކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ލިސްޓެއްގެުއެއް

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ އު 11.04ުއ އިުުމ އްދ ުވަނ11.03ުަުއ އިުވަނަުމ އްދ 11.02ުުގެު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
ުތައްޔ ރުކޮށްުއެއްގޮތަށް ުރަޖިސްޓަރީ ުހަރުމުދަލުގެ ުއިދ ރ ގެ ުމިލްކިއްޔ ު،ކައުންސިލްގެ ުއިދ ރ ގެ ުތަކެީތގެުކައުންސިލްގެ ުހިމެނޭ ތުގައި

ުބެލެހެއްޓު ުރެކޯޑުކޮށް ުރަޖިސްޓަރީގައި ުހަރުމުދަލުގެ ުތަކެތި ުއެންމެހ  ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި ުހަރުމުދަލުގެ ުއަދިުތެރެއިން ުދަންނަވަމެވެ. މަށް
ތަކެތިުހަމަޔަށްުހުރިތޯުއެުގަވ ކައުންސިލްގެު ގޮތުގެުމަތިންގައިު()ބުވަނަުމ އްދ ގ11.04ުެއިދުގެުއިދ ރ ގައިުހުންނަންޖެހޭުހުރިހު  ުވު 

 ުފަހަރުުޗެކުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.1ުއަހަރަކުު
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ުނުވުންުުށްފައިުފައިލުކޮުުއްޓ ުހަުލަުރިކޯޑްތައްުބަުސަލ މ އިުޗުއްޓީގެުކައުންސިލަރުންގެު .4

ވަނަުމ އްދ ގ10ުުެސަރކިއުލަރގެުު(2013ބަރުުޑިސެމ10ުް)LS/CIR/2013/12ު-221ލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީެގުަނންބަރުު
ުގައި ުު،)އ( ުއޮފީހަށް ުހުރުމަށްފަހު ުޗުއްޓީގައި ުސަލ މުގެ ުނުޖެހޭގޮަތްށ ުހުަށހަޅަން ުސެޓްފިކެޓް ުެއުނުކައުންސިލަރަކު ުދުވަހު ކުްނނަ

އުންސިލްގެުއިދ ރ ގަިއުކަލިޔުންުުމ އިުއަދިުއެކައުންސިލަރަކުުސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުހުރިުސަބަބުުބަޔ ންކޮށްުިލޔުމުންުހުށަހަޅަންވ ނެކަ
ގެުމެންބަރުންުސަލ މުގެުލްޑުލުުއުތުރުބުރީުފޭދޫުކައުންސިމިލަދުންމަ އެވެ.ުނަމަވެސް،ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވެޑޮކިއުމަންޓްުކުރަންވ 
ުސަލ މުގެުސަބަބުުއެނގޭފަދަުލިޔުމެއްުފައިލްކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެެވ.ު، ޗުއްޓީއ އިުގުޅޭގޮތުން

ދުވަހެއްގެުގޮތު  ގައިުބެލެވުންުއެކަށީގެންވެއެވެ.ސަލ މުގެުޗުއްޓީގެުސަބަބުުބަޔ ންކޮށްުޑޮކިއުމަންޓުުހުށަހަޅ ފައިުނުވުމުންުއެއީުހ ޒިރުުނުވު 

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ށ(ުއ އިު)ވަނަުމ އްދ ގ13ުުެ(ުސަރކިއުލަރގ2017ުެއޮގަސްޓ16ުުުއު)/02/221/2017ގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީގެުނަންބަރުުލޯކަލްު
ުއޮފީހަށް ުހުރުމަށްފަހު ުޗުއްޓީގައި ުސަލ މުގެ ުނުޖެހޭޮގތަށް ުހުށަހަޅަން ުސެޓްފިކެޓް ުކައުންސިލަރަކު ުެއުުއެއްގޮތަށް ުދުވަހު ނުކުންނަ

ުޗުއްޓީު ުސަލ މުގެ ުހުށަހަޅުކައުންސިލަރަކު ުލިޔުމުން ުބަޔ ންކޮށް ުސަބަބު ުހުރި ުއެުގައި ުއަދި ުކައުންުއްވައި ުއިދ ރ ސިލްލިޔުން ގަިއުގެ
 ޑޮކިއުމަންޓުުކުރުމަށްުދަންނަވަެމވެ.

ބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިނުވުންު .5 ުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 

ަވނަުމ އްދ ުގަިއ110ުު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ ަމރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު(ުގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުަނންބަރުު
ު ުއަހަރެއްގެ ުކޮންމެ ުބައްދަލުވުމެއް ުހުޅުވ ލެވިފަިއވ  ުއ ންމުކޮށް ުދިނުަމށްޓަކައި ުމަޢުލޫމ ތު ުމަުހުފެރައްޔިތުންނަށް ުޖުލައި ުއަދި ބުރުވަރީ

ގައިުފ އިތުވިުއަހަރުގެުއަހަރީުބ އްވަންޖެހޭެނުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިުފެބުރުވަރީުމަހުުބ އްވ ުބައްދަުލވުމުއުންސިލުންުރަށުުކަ
އ ންމު އޮޑިޓްުރިޕޯޓްުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމަށ އިުޖުލައިުމަހުުބ އްވު  މ ލީުރިޕޯޓ އުި، ގެުުބައްދަލުވުމުގައިުކައުންސިލްރިޕޯޓ އުި،

މަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެެއވެ.ުއިދ ރ ގެުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުުތ ވަލ އިުބަޖެޓްުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅ ުޚިޔ ލުުހޯދަންވ ނެުކަ
ތަރައްޤީެގުކޮށްުހ މަކުރުމަށ އިުގެުމަޢުލޫމ ތުުއ ންމުއެުރިޕޯޓްތަކ އިުޕްލޭނ އިުބަޖެޓުުދުވަސްުކުރިނ7ުްއަދިުރައްޔިތުންނ އިުބައްދަލުވުމުގެު

ުގޮ ުއަންނަމުންދ  ުސިފަ ުއަމަލީ ުމަޢުލޫމ ތުޕްލޭނަށް ުދެުތުގެ ުުމަދުވެގެން ުމަހު ުއެއް ުއިދ ރ މަހުން ުއ ންމުކޮްށުކައުންސިލްގެ އިން
ުވެސްުއެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވެއެވެ.ހ މަކުރުމަށް

ުގެުބައްދަލުވުންުއިުމަހުނަުއަހަރުުފެބުރުވަރީުއަދިުޖުލަވ2016ުަނަމަވެސް،ުމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުފޭދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުު
ކުރަންޖެހޭުުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނު ގޮތުގެުމަތީންުބ އްވ ފައިުނުވ ތީ،ުރައްޔިތުންނަށްުޙިއްސު  ހިންމުުމަޢުލޫމ ތުުޙިއްސު މުޤ ނޫނުުގައިވު 

 ވުނުވެ.ހޯދ ފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެުނުކުރެވިުހުރިުކަމަށ އިުއަދިުއެކިއެކިުކަންކަމ ުގުޅިގެންުރައްޔިތުންގެުޚިޔ ލު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގައިވ 110ުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު(ުގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަްމބަރުު ވަނަުމ އްދު 
ބަްއދަލުވުމެއްުކޮންމެުއަހަރެއް ގެުވެސްުގޮތުގެުމަތީންުރައްޔިތުންަނށްުމަުޢލޫމ ތުުދިނުމަްށޓަކައިުރައްޔިތުނަށްުޢ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 
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ގޮތުގެުމަޢުލޫ މ ތުުފެބުރުވަރީުއަދިުޖުލައިުމަހުުބޭއްވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުތަރައްޤީގެުޕްލޭނަށްުޢަމަލީުސިފަުއަންނަމުންދު 
ުމަދުވެގެންުދެމަހުންުއެއްމަހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއ ންމުކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުނުވުންުގެުމަޢުލޫމަތުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުކައުންސިލްުމެންބަރުންގެުއ މްދަނީު.6

ވަނަުމ އްދ ަގއ124ުުިންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެުއުޞޫލު)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒ2010/7ުުީޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ު ުފައިސ  ުމެންބަރެއްގެ ުއެ ުއިންތިޚ ބުވުމ އެކު ުމެންބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮވޭ ުމަޢުލޫމ ކައުންސިލަށް ުވިޔަފ ރިގެ ުއ އިުއ އި ުއ މްދަނީ ުއަދި ތު

ުހުށަހަ ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުލިޔުމަކުން ުމަޢުލޫމ ތު ުގުޅުންތަކ ބެހޭ ުވިޔަފ ރީގެ ުގޮތްތަކ އި ުލިބޭ ޅަންވ ނެކަމަށްުއ މްދަނީ
މިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުފޭދޫުަކއުންސިލްގެުއެއްވެސްުމެންބަރަބަޔ ންކޮށްފައިވެ ނަމަވެސުް، ލޫމ ތުުލިޔުމުންުކައުންސިލްގެުކުުއެުމަޢުއެވެު.

 އިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

އ އިުވިޔަފ ރިގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީުއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އި ުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުކައުންސިލުގެުމެންބަރުންގެުފަިއސު 
ު ުކައުންސިްލގެ ުލިޔުމަކުން ުމަޢުލޫމ ތު ުނަްނބަރު ުޤ ނޫނު ުނުވުުމގެުސަބަބުން ުހުށަހަޅ ފައި ުއިދ ރީު)ދ2010/7ުިއިދ ރ އަށް ވެހިރ އްޖޭގެ

ގެު މެްނބަރުްނގެުމަސްލ126ުަދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫުނު( ހ ލަްތތަްށުވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވު  ހަތުުފުށުއަރު 
 ވ ނެއެވެ.ދަތިދެނެގަތުމަށްު

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންު ުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގައިވު 124ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ުވިޔަފ  ުފައިސ އ އި ުމެންބަރެއްގެ ުއެ ުވުމ އެކު ުއިންތިޙ ބު ުމެންބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮޭވ ުކައުންސިލަށް ުމަތީން ުއަދިުގޮތުގެ ުމަޢުލޫމ ތު ރީގެ

ުރ އަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.ކައުންސިލްގެުިއދ ުންލިޔުމުލިބޭުގޮްތަތކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންުތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުއ މްދަނީުުއ މްދަނީއ އި

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްު

ކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިބްލިުޕަުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓްުއެޑްވ ންސްގެުތެރެއިންުބ ކީވެފައިވ ުފައިސ ުދައުލަތުގ7.2016ުުެ
 ނުވުންު

ންޑްުޓްރެޜަރީގެުއެވަނަުމ އްދ އ އިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސ13ުުް)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ު D2/CIR/2016/14ު(19ުު-13ނަންބަރު ުސަރ2016ޑިސެންބަރު ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުމިނިސްޓްރީ( ުއެ ުގައި ުބަޖެްޓުކިއުލަރ ން

ފައިސ ގެުތެރެއިންުއަހަރުުނިމޭއިރުުޚަރަދުުނުކުރެވިުބ ކީގެގޮތުގައިުއެ އްވެސްުފައިސ އެއްުހުރިނަމަުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުދޫކޮށްފައިވު 
ދައުލަތުގެުބޭންކްުއިދ ރ ގެުރިޒަރވްުއަށްުޖަމ ކުރުމަށްފަހުުބ ކީު ކައުންސިލްގެު%5އެުފައިސ އެއްގެު އެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަްށުުއަނބުރު 
އެޑްވ ންސްގެުގޮތުގަިއުުޓްބަޖެށްުވަނަުއަހަރުުމިލަދުންމަޑުލުުއުުތރުބުރީުފޭދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަ 2016ު،ނަމަވެސްއަންގ ފައިވެއެވެު.

ޖުމްލަުުޑުތަކުންުދައްކ ުއިދ ރ ގެުރެކޯުހުރިކަމަށްުއެުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުބ ކީގެުގޮތުގައ2016ުިދޫކޮށްފައިވ ުފައިސ ގެުތެރެއިންު
ންކްުއެކައުންަޓްށުދައުލަތުގެުބޭގެުތެރެއިންުއެއްވެސްުމިންވަރެއްުއެުއިދ ރ އިންު)ފަސްދޮޅަސްުހަުހ ސްުސައުވީސް(ުރުފިޔު 66,024ު
ުުކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ޖަމ އަނބުރ ު

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


f .=r,,.) 2-2., yrro '-iJ t?:a

l1 .' >>?

"i,.2 2ra P22) )' ae-:: "Jr2 .-2 I ) tl.,/-./-! trr422 t.2arl ) luuo /-2,,' -P-Pj

a-f3--, : i.t i;ri -1 ,i:./L i:-3i:23 Q0t6 -:,.iL. l9) l3-D2/ctR/2016/14 -:aii
22c.r, Pt.rr r t.?t t v. t/ v2 .,/Lr .rr 2, .,..?., J'?r.r, J PrJ trJ.r"vr, ?ttt,t sPzt ta ec-

, 2 o.? ,.t2t--, 2'2rr2c ,'e.r.rv/, vr- rt'rr.s .,. -7, ,/rPaJ . o.22 o .?
, .,.22, Pt.22

1440 ji-" 28

2018 .1.i;a 06

a 2, -.x2 o2.. o.-

+*-(ry

9:9i;;-



 




