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ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހޯރަފުށީުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީު
ުުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު      

 

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުމަޖިލީހަށ އި،ު،ދިވެހިރ އްޖޭގެ ބުރީުއުތުރު ތިލަދުންމަތީުުރައްޔިތުންގެ
ުވެރިޔ އަށްު މ ލީުޒިންމ ދ ރުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެ ހޯރަފުށީު

ުތަޢ ރަފުު

ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤ ނޫނު(4/2007 ުމި ު )އޮޑިޓް ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުގެ ުތިލަދުންމަތީ  ހޯރަފުށީއުތުރުބުރީ

ުއިދ ރ ގެ 2016ުުުކައުންސިލްގެ ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުބަޖެޓުން ުކައުންސިލުން ުބަޖެޓ ުއެ ފ ސްކޮށްދެއްވި
ުު،އެއްގޮތަށް ުއެ ުޚަރަދުކުރުމަށްުއިދ ރ ގެ ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް

ު ުއ އި، ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުއިދ ކަ ުުރ ގެކައުންސިލްގެ ުމ ލީ ުއެހެނިހެން ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީއަދި ުހިންގ  ޤ ނޫުނުު، ކަންކަން
އ އުި،2006/3ުނަންބަރުު ކަންކަމ އިުުއަދިވެސްުކައުންސިލްގެުމ ލީުއި،ވ އިދ ގަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(

މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމ އިވ އިދުތަކަށްުގަހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގުޅުން އިޞްލ ޙުުު،ޢަމަލުކުރެވިފައިވު 
2006/3ުއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު

ު ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދ  ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެ ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުއެއްގޮތް ުއ އި ު)ހ( ުގެ ުތިލަދުންމަތީ  ހޯރަފުށީއުތުރުބުރީ

ވަނަުމ އްދ ގައ213ުުިދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެުު،ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެ
ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުކަންކަން ުއެ ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުރައްޔިތުންނަށްުުބުނެފައި ުރިޕޯޓު ުމި ުހުށަހެޅުމެވެ. ުމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

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

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުތިލަދުންމަތީ ުއިދ ރ ގެުހޯރަފުށީއުތުރުބުރީ އިސްވެރިންނ ުުކައުންސިލްގެ
ުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފު އެހީތެރިވެދެއްވިމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިު

 މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުަނންބަރު ުދ އިރ ތައ7/2010ުްޤ ނޫނު ުއިދ ރީ ުހިންގުުމގެު)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ުއުޞޫލުން ުމ އްދ ަގިއ88ުުުޤ ނޫނު(ެގުލ މަރަކުޒަކީ ވަނަ
އިދ ރ އަށްުލިބޭުަފއިސ ުއ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ީނުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުެބެލހެއްޓުމުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިުދތަކ އިުުގެކައުންސިލް

ގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، އިންުބ ރުުލިބިގެްނު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(3/2006ުޤ ނޫނުުނަްނަބރުުުއެއްގޮތްވު 
ުުމިނިސްޓްރީ ުކޮށްފައިވ  ުޝ އިޢު ުޓެރެޜަރީން ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުމަތިން،ުއޮފް ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

http://www.audit.gov.mv/
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ު ުތިލަދުންމަތީ ުއިދ ރ ގެުހޯރަފުށީުއުތުުރބުރީ ުުކައުންސިލްގެ ުކަންތައްތައް ުމ ލީ ުއެުު،ބެލެހެއްުޓމ އިހިންގުމ އި، ުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުތައް
ު ުއެ ުބަޖެޓުގަިއުއަހަރަށް ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުއެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރި ކައުންސިލުން

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

ވަނަުމ އްދ ގެުދަށުްނ46ުުގެުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(3/2006ުުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅު
ނޑައަޅ ފައިވ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުހޯރަފުށީއުތުުރބުރީުތިލަދުންމަތީު ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އަށްުކަ

އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ 2016ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުތިލަދުންމަތީ ުއިދ ރ ުހޯރަފުށީއުތުރުބުރީ އިންުކައުންސިލްގެ
ު ުއަހަޚަރަދު ުއެ ުފ ސްކުރިކޮށްފައިވަނީ ުކައުންސިލުން ުބަޖެޓުގަިއުުުރަށް ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަށް، ބަޖެޓ 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯއ އި،ު ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުކަ
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަން ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)3/2006ުުުހިންގ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުނަންބަރުދަށުގައިވު 

ުމ ލިއްޔަ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުގަވ އިދ އި، ުކައުންސިލްތުގެ ުއެހެނިހެުގެއަދިވެސް ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ުޤ ނޫނުތަކ އިުއިދ ރ ގެ ން
ުޢަގަ ުވ އިދުތަކަށް ުކަންތައްތަމިންމަލުކުރެވިފައިވ  ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ުކުރުމ އި، ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ްއުުވަރ މެދު

ުއެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ 

ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތަްއުުކައުންސިލުންުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތު ތަކުގެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭނުންވު 

ުމ ލި ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އިތެރޭގައި ުގަވ އިދ ު،އްޔަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެހެނިހެްނުު، ދައުލަތުގެ ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ކައުންސިލްގެ
ުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އި

ފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށ2016ުްއިންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުހޯރަފުށީއުތުރުބުރީުތިލަދުންމަތީުު،މިގޮތުން
އެއްގޮތަށުް،ުފ ސްކުރިލުންުއެުކައުންސި ކަންތައްތަކަށް،ުއެުބަޖެޓު  ނޑައެޅިފައިވު  ބަޖެޓުގައިުކަ ގޮތަށުް، އިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދު ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ ުުއަދިުގެުތެރޭގައި،ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވު 
ު ުހިންގ ފައިވަނީ ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުއަދިވެސްުގުޅުންހުރި ުގަވ އިދ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

މަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ްނުުުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޢައިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުގެކައުންސިލް
ުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.ކުރުމަށްު

ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުމ ުޤ ނޫނ އި ުދައުލަތުގެ ުދެކޭގޮތްުުގަވ އިދަށްުލިއްޔަތުގެ ުމިންވަރ މެދު ޢަމަލުކުރެވިފައިވ 
ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު

ގR-20ުެ/2017)ނަންބަރުުު ވ އިދުގަުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު.1 ގައ11.03ުިު( ހަރުމުދަލުެގުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުވަނަުމ އްދ ގެު)ބު(
ުނަންބަރު،ުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ުކޯޑް ުތަފްސީލު،ުއަގުުއިންވެންޓްރި ުތ ރީޚ ުއަދިުފުރިހަަމުނަމ އި ުއަްނަނުުއިލިބުނު ފަހުން

ހަރުމުދ ތަކުގެުުގިނައިދ ރ ގެުުގެތިލަދުންމަތީުުއތުރުބުރީުހޯރަފުށީުކައުންސިލްު،ވެ.ުނަމަވެސްކަަމށެބަދަލުުލިޔެުބަލަހައްަޓންުވ ނެ
 ރަޖިސްޓްރީގައިުޖަހ ފައިުނުވުން؛އަގުު
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ގެު)36ުވަނަުބ ބުގ15ުުެގެުު(2009)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު.2 އަދިު)1ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު( ގައިުބަޔ ންޮކށްފައ2ިު( ުވަނީުު(
ގޮަތްށުވަކިގޮތަކަށްުޕްރޮކިޔުމަންޓްގެުކަްނތައްތައްުކުރިއަށްުގެންދިއުމުގެުޮގތުންުޕްރޮކިއުމަންޓުގެުމަސައްކަްތތަކުގެުވ ދަވެރިކަންުގެއްލޭ

ުމަންފ ު ުއޭގެ ުޚަރަދ އި ުހިނގ ނޭ ުމަސައްކަތަށް ުޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ުނުކުރުމަށ އި، ުވަކިވަކި ުކަންަތއްތައް ުބެލޭ ުގޮތުގައި އެއްކަމެއްގެ
ޚިދުމަތްުނުވަތަުމަސައްކަތްތައްުއެއްކޮށްލުމައެ ުވެ.ށެންމެުފުރިހަމަުގޮތުގައިުހޯދުމަށްޓަކައިުވީވަރަކުންުޕްރޮކިއޮރުކުރަންޖެހޭުތަކެތުި،

ުު،ނަމަވެސް ުއުތުރުުބރީ ުތިލަދުންމަތީ ުއިދ ރ ކައުންސިލްހޯރަފުށީ ުބައެއްތަެކިތުުއަހަރުުވަނ2016ުަުއިންގެ ުގަނެވިދ ނޭ އެއްކޮށް
ބަހ ލައިގެންުގަނެފައިުވން.ބައިބަޔަށްު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،

ު ު)ހ( ުއުތުރުބުރީ ުުކައުންސިލްގެުޯހރަފުށީތިލަދުންަމތީ ުއަހަރުގ2016ުެއިދ ރ ގެ ުޚަރަދުުވަނަ ުއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީުބަޖެޓުން
ު ނޑައެޅިފައިވ ުބަޖެޓުގައިުުއެު،ގޮތަށްުޙ ޞިލްވ ުމަޤުޞަދުތައްުަބޖެޓުގެުފ ސްކޮށްދެއްވިކައުންސިލުން ުބަޖެޓުގައިުު،ކަންތައްތަކަށްުކަ

ނޑައެ ގުޅުންހުރިުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު،މިންވަރަށްުޅިފައިވ ކަ ގަވ އިދ އިުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމު 
 އެއްގޮތަށެވެ.ުޤ ޫނނ އިުގަވ އިދުތަކ އިއެހެނިހެންު

ުއަށްު(2)ުން(ުއ1ިގެުނަމްބަރުު)ުނުުއަސ ސްކުރެވުބިނ ުގޮތްުކޭކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ ުމެދުުދެޤ ނޫނ އިުގަވ އިަދށްުަޢމަލުއަދިު(ުށ)
ނުޑުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެުހޯރަފުށީބުރީުއުތުރުުތިލަދުންމަތީުުފިޔަވައި،ުމައްސަލަތައްބަޔ ންކޮށްފައިވު  މައިގަ އެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަނުް،

ުުއެއްގޮތަށެވެ.ުމ ލިއްޔަތުގެުަގވ އިދުތަކ އިުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެގޮތެއްގައި،ުހިންގ ުބަަލހައްޓ ފަިއުވަނީު

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

އެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީު.1 ުުގަވ އިދު 

ހަރުމުދަލުެގުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިވަނަުމ އްދ ގެު)ބ(11.03ުު(ުގR-20ުެ/2017)ނަންބަރުުުވ އިދުގަުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ފަހުންުއަންނަުބަދަލުުުއިުލިބުނުުތ ރީޚ ުއަދިުއަގުމ އިުތަފްސީލު،ުފުރިހަމަުނަުއިންވެންޓްރިުކޯޑްުނަންބަރު،ުމުދަލުގެރަޖިސްޓްރީގައި

ުށެވެ.ުކަމަލިޔެުބަލަހައްޓަންުވ ނެ

ުއިދ ރ ގެު،ނަމަވެސް ުކައުންސިލްގެ ުހޯރަފުށީ ުުއތުރުުބރީ ުހަރުުގިނަުތިލަދުންމަތީ ުމުދަލުގެ ުނުއަގު ުޖަހ ފައި ވ ކަްނުރަޖިސްޓްރީގައި
ުުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ގޮަތށްުގައިުބަޔ ންކޮށްފ5ުަވަނަުމ އްދ ގެު)ބ(ުގ11.03ުުެ(ުގR-20ުެ/2017)ހ(ުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ނަްނބަރުު އިވު 
ުބެލެހެއްޓުމަްށުދަންނަވަމެވެ.ހަރުމުދަލުގެުަރޖިސްޓްރީގައިުލިޔެުުއެނގޭނެހެންުއަގުުވަކިވަކިންުލެއްކޮންމެުހަރުމުދަ
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