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 ަވަނ ައަހުރގެ  1023ަކުއްނސިލްގެ  ފިެރދޫ ައރިައޮތޅު ުއުތުރުބީރ 

 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ޮކްނޕަްލަޔްނސް 

ާތަޢ ރަފުާހ.ާ

ާ ާަނންބަރު: ާޤ ނޫުނ ާބޭުނމަކ  ާިރޕޯޓުެގ ާޤ ޫނނުާ(4/2007ާމި ާާ)އޮޑިޓް ާއުތުުރބުރ  ާއަރިައތޮޅު ާކުެރވުނު ާއޮޑިޓް ާދަށުން ާފެިރދޫާގެ
ާ،ަވަނާއަަހރުެގާބަޖެުޓންާޚަރަދުާޮކށްަފއިަވނ ާއެާައހަަރށްާެއާކައުްނސިުލންާފ ސްކުިރާބަެޖޓ ާއެއްގޮަތށ2013ާްާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެ

ާޮގތަށްާ ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަުދތަްއ ާކަުއންސިލްގެ ާކަާ،އެ ާަކނަޑއެޅިފަިއވ  ނޑަެއުޅުނާާ،ންަތއްތަކަށްާބަޖެޓުަގއި ާކަ ާޚަަރދުކުުރމަްށ ަބޖެޓުަގއި
މ ލ ާައިދާއެެހނިެހންާކަްނކަންާިހންގ ާާެއާއިދ ރ ެގާބެލުމުގެާދަުށގައިވ ާިވޔަފ ރިތަކުގެާއިދ ރ އ އިާާކައުްނސިލްގެ، ހުޫދދުެގާތެޭރަގއިޯތާއ އިާ

ާޤ ޫނނ އިާ ާމ ިލއްަޔތުެގ ާަދއުލަތުގެ ާާ،ބަލަހައްޓ ަފއިަވނ  ާޤަވ އިދ އި، ާމ ިލއްަޔތުެގ ާލ ަމރުަކޒ ާދައުަލތުެގ ާދ އިރ ަތއް ާިއދ ރ  ދިވެިހރ ްއޖޭެގ
ާކުރެވިފަިއވާ  ާޢަމަުލ ާަގވ އިުދތަކަށް ާޤ ނޫނުތަކ އި ާެއހެނިހެން ާޢަމަލުކުަރންޖެހޭ ާަކއުްނިސލުން ާައދިވެސް ާޤ ނޫނ އި ާިހންުގމުގެ ާއުޞޫުލން

ާއޮޑިޓްކޮށް ާބަލަިއ ާރަުއޔެއްާާ،މިންވަުރ ާިއޞްލ ޙ ާާ،ދާ އެަކްނކަމަށް ާކަންަކމ ެމުދ ާފ ހަގަކުރެވުުނ ާއޮިޑޓުގަިއ ާކުަރންޖެހޭަކމަްށ ިއޞްލ ުޙ
ަވަނ213ާާިދވެހިރ އްޖޭގެާޖުްމހޫރިްއޔ ެގާޤ ޫނނުއަސ ސ ެގާާ،ފިޔަަވޅުާއެޅުމަށްަޓކައިާެއާަކންކަްނާކަުއންސިލްެގާިއދ ރ ައްށާހުަށހެޅުމ އެކު

ާަކންކަންާ ާއެ ާމަިތން ާގޮތުގެ ާބުނެަފއިވ  ާރިޯޕުޓާާމ ްއދ ަގއި ާިމ ާއަދި ާހުަށހެުޅމެވެ. ާރައ ުސލްޖުމްޫހރިްއޔ ައްށ ާަމޖިލ ހަށ އި ަރއްިޔތުްނެގ
ާހުަށހަޅައިާ ާއޮތޯރިޓ އަްށ ާގަވަރަމންޓް ާލޯކަލް ާޓްރެަޜރ އަށ ިއ ާއެްނޑް ާފިޭނންސް ާޮއްފ ާިމާާ،މިނިސްްޓރ  ާފެްނނ ނެެހން ަރއްިޔތުްނނަްށ

ާަގއިާޝ އިޢުކުެރޭވނެއެވެ.www.audit.gov.mvާއޮފ ުހގެާވެބްަސިއޓްާ

ާ 31ާާކައުންސިލްގެ ާަތއްޔ ރުކޮށ2013ާްޑިސެންަބރު ާނޯޓްަތްއ ާުގޅޭ ާަބޔ ންތަކ  ާއެ ާަބޔ ްނތަކ އި ާމ ލ  ާައހަުރެގ ާމ ލ  ާނިޭމ ާ،އަށް
ަވނަާމ ްއދ ެގާ)ހ(ާެގ35ާާ)ަދއުލަތުގެާމ ިލއްަޔތުެގާޤ ނޫުނ(ާގ2006/3ާާެޤ ޫނނުާަނންބަރުާާ،އޮޑިޓްކުރުަމށްާިމާއޮފ ަހށްާުހށަހެުޅމަކ 

ާަނަމވެސް ާމަސްޫއލިްއޔަތެެކވެ. ާވެިރޔ ެގ ާިޒންމ ދ ރު ާއިދ ރ ެގ ާކަުއންިސލްގެ ާމ ލ ާާ،ދަުށން ާނުުވމުްނ ާހުށަހަޅ ަފއި ާބަޔ ންަތއް ާމ ލ  މި
ާަފިއނޭންާ ާކުރެވޭގޮްތާުނެވފައެވެ.ާއެެހންކަުމންބަޔ ްނތަްއާއޮޑިްޓކުރުމުެގާޮގތުްނާކުރެވޭ ާއޮޑިްޓާަވނ  ާސްޓޭްޓމަްނޓްސް ާއޮިޑްޓާާ،ޝަލް މި

ާކުރިއަްށާެގންިދަޔއ ާކޮްމޕަަލޔަންްސާއޮޑިެޓއްެގާޮގތުަގއެވެ.

ާފ ހަގަޮކށް ާަމޝްވަރ ުކރެވިަފިއވ ކަން ާއިސްެވރިްނނ  ާއިދ ރ ގެ ާކައުްނސިލްގެ ާކަންތަްއތަްއ ާފ ހަގަކޮށްަފއިވ  ާިރޕޯޓުަގއި އޮޑިްޓަގިއާާމިާ،މި
ާއެހ ެތރިިވާެއާިއދ ރ ގެާހުިރހ ާމުަވްއޒަފުންަނށްާމިާުފރުޞަުތގައިާޝުުކރުާަދްނނަަވމެވެ.

 ގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާމ ލ ާޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ށ.ާ

ާ ާނަްނބަުރ 2010/7ާާޤ ނޫނު ާގެ ާޤ ޫނނު( ާހިންގުުމެގ ާުއޞޫލުްނ ާލ ަމރުކަޒ  ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރ  ާމ ްއދ ަގިއ88ާާ)ދިވެހިރ ްއޖޭެގ ަވނަ
ާއެއްގޮްތވާ  ާގަވ އިުދަތކ  ާޤ ނޫނ އި ާބެލެހެއްޓުމުގެ ާަފއިސ  ާމުދަލ އި ާަދއުލަތުގެ ާބަލަހައްަޓްނވ ނ  ާމުދ  ާއ އި ާފައިސ  ާލިޭބ ާކައުންސިލަްށ
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ޤ ޫނނުާނަންަބުރާާ،ގަިއާަބޔ ންކޮށްަފއިވ ާގޮތަށ10ާާްންކަަމށްާަބޔ ންޮކށްފަިއާވުުމން،ާދައުަލތުެގާމ ިލއްަޔތުެގާަގވ އިުދެގާބ ބުާގޮތުގެާމަތިާ
ާެއންެމހަިއ2006/3ާާ ާކުރަްނެޖހޭ ާިހންުގމަްށ ާކައުންސިލުގަިއ ާގަވ އިދު ާމ ިލްއޔަތުގެ ާދައުަލތުެގ ާއ އި ާޤ ނޫނު( ާމ ލިްއަޔތުެގ )ދައުަލތުގެ

ާޯހުދމުގެކަންތަްއތަ ާއ މްަދނ  ާއަްނދ ޒ ކޮށްަފއިވ  ާލިޭބނެކަމަްށ ާއިދ ރ އަށް ާއެ ާކުުރމ އި، ާފަިއސ އ ިއާާއް ާއިދ ރ ގެ ާކުރުމ އި މަސައްަކްތ
ާރައްކ ެތރިކޮށްާ ާތަެކިތ ާބެެލހެއްޓުމ އިާމުދަލ އި ާހިންގަިއ ާއެއޮފ ްސ ާއިސްރ ުފުނވ ނޭހެން ާޚަރަދުކުޑަކޮށް، ައިދާ، ބެލެހެއްުޓމ ިއ

ނޑައެޅިަފއިވ ޮގތަ ާލިޔެިކއުްނތައްާކަ ާހިސ ުބތަކ ިއ ާއެކުަލވ ލަިއާާްށ ާަބޔ ްނތަްއ ާމ ލ  ާއަހަރ  ާއެއްގޮަތށް ާހިސ ބުތަކ  ާއެ ބެލެހެއްޓުމ އެުކ
ާހުަށހެުޅމަކ  ާިމާއޮފ ަހށް ާާ،އޮޑިޓްކުރުަމށް ާަނންބަރު 2006/3ާާޤ ޫނނު ާޤ ނޫނު(ާގެ ާމ ިލއްަޔތުގެ ާދަުށްނ46ާާ)ދައުަލތުގެ ާމ ްއދ ގެ ަވނަ

ނަޑއަޅ ަފިއވ ާމ ލ ާިޒންމ ދ ރުާވެރިޔ ެގާމަްސއޫލިްއޔަތެެކވެ.ާފެރިދޫއަރިައތޮުޅާއުުތުރބުރ ާ ާާަކުއންސިލްެގާއިދ ރ ައށްާކަ

 ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާނ.ާ

ާ ާުއތުރުބުރ  ާއަރިއަތޮުޅ ާމަސްއޫިލއްަޔަތކ  ާޖެެނރަލްގެ ާާފެރިދޫއޮޑިޓަރ ާއިދ ރ ގެ ާަޚރަުދ2013ާާކައުންސިލްގެ ާަބެޖޓުން ާއަހަރުގެ ަވނަ
ާެއއްޮގތަށް ާބަޖެޓ  ާކަުއންސިލުްނާފ ސްުކރި ާއެ ާެއާއަހަަރށް ާޮގތަށްާ،ކޮށްފައިވަނ  ާމަޤުަޞދުތައްާޙ ޞިލްވ  ބަޖެޓުގަިއާާ،ެއާކަުއްނސިލްގެ

ނޑައެޅިަފއިވ ާކަންތަްއތަކަށް ނަޑއެުޅނުާހުޫދދުެގާތެރޭގަިއތޯާބެުލމުެގާިއތުރަށްާާ،ކަ ިއާަކއުންިސލްގެާއިދ ރ އާ ާ،ަބޖެޓުަގއިާަޚރަދުުކރުމަްށާކަ
ާ ާއިދ ރ ެގާަދށުގަިއވ  ާއެއެ ާުގޅުންުހރި ާަފއިސ އ  )ަދއުލަުތެގ2006/3ާާޤ ނޫުނާނަންބަުރާެހނިެހްނާކަންކަްނާހިްނގުމުގަިއާވިޔަފ ރިަތކ އި
ާ)ދިވެިހރ ްއޖޭެގާއިދ ރ ާދ ިއރ ަތއްާލ މަރުކަޒާ 2010/7ާޤ ނޫުނާނަންބަުރާއ ިއާދައުަލުތެގާމ ިލއްަޔތުެގާަގވ އިދ ިއާމ ލިްއޔަުތެގާޤ ޫނނު(ާ

ާޤ ނޫނު( ާހިްނުގމުެގ ާގަވ އިުދތަކަށ އިާާއުޞޫުލްނ ާޤ ނޫނުތަކ ިއ ާއެހެނިެހްނ ާުގޅުްނހުިރ ާކަންަކމ  ާމ ލ  ާއިދ ރ ެގ ާކަުއންސިްލެގ އ އި،
ާރައުެޔއްދިުނމ އި ާމިންވަރ މެުދ ާޢަމަލުކުރެިވފަިއވ  ާގަވ ިއދުތަކަްށ ާޤ ނޫނުތަކ ިއ ާެއހެިނެހން ާަޢމަލުކުރަންެޖހޭ ާަކއުްނސިލުން ،ާއަިދވެސް

ާިދނުމ އެކުއިޞް ާލަފ  ާިއޞްލ ޙުުކރުމަްށ ާަކންަތްއތަްއ ާފ ހަގަުކރެުވނު ާފަރ ތްތަކުެގާާ،ލ ޙުކުަރންެޖހޭކަމަްށ ާަކމ ބެޭހ ާކަންކަން ެއ
 ސަމ ލުކަމަްށާގެަނއުެމވެ.ާ

ާެތރޭަގއި ާމަްސއޫލިްއޔަތުގެ ާާ،މި ާަބޔ ންކުރެުވނު ާިހންގުުމަގއި،ާކުރިން ާަކންކަން ާަކުއންސިލްެގާމ ލ  ާއެއްގޮަތށްޤ ޫނުނތަކ އި ާގަވ އިުދތަކ 
ާެހކިތަްއާހޯދުުމެގާގޮުތްނާފުރިަހމަުކރަންެޖޭހާިއޖުރ ައތުތަްއާުފރިަހމަކުރުްނާިހމެ ާިމންަވުރާބެުލމަްށާބޭުންނވ  ެނއެވެ.ާޢަމަުލާކުރެިވފަިއވ 

ާއޮ ާުފރުަސތު ާޢަމަލުކޮްށަފއިުވމުގެ ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިުދތަކ  ާޤ ނޫނުތަކ އި ާެއ ާތެޭރަގއި ާއިުޖރ ައތުތަކުގެ ާވަަޒންކުރުްނާމި ާމިްނަވރު ތް
ާހިމެެނެއވެ.

ވަަނާއަހަރުގެާަބޖެޓުްނާޚަަރދުކޮށްފަިއަވނ ާއެާއަހަަރށްާއެާކަުއންސިުލްނ2013ާާަކުއންސިލުެގާއިދ ރ ިއންާާފެރިދޫއަރިައތޮޅުާއުުތުރބުރ ާ
ާއެއްގޮަތށް ާަބޖެޓ  ާޮގތަށް،ާބަޖެޓުގަިއާަކނޑައެާ،ފ ސްކުރި ާކަްނތަްއތަަކށް،ާަބޖެޓުަގިއާެއާަކއުންސިްލެގާމަުޤޞަުދތަްއާޙ ޞިްލވ  ޅިަފއިވ 

ާތެރޭގަިއތޯއ އިާ ާހުދޫދުގެ ާަކނޑައެުޅުނ ާއިދ ރ ގެާާ،ޚަރަދުކުުރމަްށ ާެއ ާއިދ ރ އ ިއ ާަފއިސ އ ާާކަުއންސިްލެގ ާިވޔަފ ިރަތކ އި ަދށުގަިއވ 
ާޤ ނޫނ އި ާމ ިލއްަޔތުެގ ާދައުަލތުެގ ާިހންުގމުަގއި ާަކންކަްނ ާއެެހނިހެން ާމ ިލއްޔަާާ،ގުޅުްނހުިރ ާގަވ އިދ އިާަދުއލަތުެގ ދިެވހިރ ްއޭޖެގާާ،ތުގެ

ާޤ ނޫނުތަކ ިއާ ާެއހެިނެހން ާުގޅުންުހރި ާކަންކަމ  ާމ ލ  ާކައުންސިލްގެ ާއަިދ ާޤ ޫނނު ާހިްނގުމުގެ ާުއޞޫލުން ާލ މަރުކަޒ  ާދ އިރ ތަްއ އިދ ރ 
ާކުރެވިފަ ާަޢމަލު ާަގވ އިދުަތކަށް ާޤ ނޫުނތަކ އި ާއެހެނިެހްނ ާަޢމަލުކުރަްނޖެޭހ ާކައުންސިުލން ާއޮިޑަޓރާގަވ އިުދތަކަށ އި ާިމންަވރ މެުދ ިއވ 

ާޖެނެރަްލާދެކޭގޮްތާބަޔ ންާކުުރމަްށާބޭނުންވ ާމިންވަަރށްާއެަކށ ެގްނވ ާެހކިާހޯދިަފިއވ ކަމަްށާމިާއޮފ ހުްނާޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 ޤ ނޫނ އިާޤަވ އިދަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވ ާމިންވަރ މެދުާދެވޭާރައުޔުާބިނ ކުރެވުނުާއަސ ސްާާރ.

(1) ާ ާނަންބަރު ާގ2006/3ާެޤ ނޫނު ާޤ ނޫނު( ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ 35ާާާ)ދައުލަތުގެ ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ
ާ ާނިމޭތ  ާއަހަރެއް ާމ ލ  ާކޮންމެ ާހިސ ބުތަކ އ3ާާިގޮތުން، ާމ ލ  ާބުނެފައިވ  ާމ އްދ ގައި ާއެ ާތެރޭގައި، މަސްދުވަހުގެ



 

info@audit.gov.mvާމެއިލް:ާ-އާ 3316430ާާ ފެކްސް:3323939ާ މ ެލ،ާދިވެހިރ އްޖެ.ާފޯން:ާ،އަމ ރުާއަޙްމަދުާމަގުާ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާބިލްޑިންގާ)ޣ ޒ ާ
 3 ގ6ާާެާޙ ފުޞަ  

ާއަ ާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ާހިމަނައިގެން ާރިޕޯޓް ާކަންތައްތަކުގެ ާހިނގި ނޑައަޅ ފައިވ ާއިދ ރ ގައި ާކަ ާއެތަނަކަށް ާރިޕޯޓެއް، ހަރ 
ާއުތުރުބުރ ާ ާހުށަހަޅަންޖެހޭާނަމަވެސް،ާއަރިއަތޮޅު ާއިދ ރ ގެާާފެރިދޫޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށް ކައުންސިލްގެ

ާރިޕޯޓ2013ާެ ާއަހަރ  ާހިމަނައިގެން ާރިޕޯޓް ާކަންތައްތަކުގެ ާހިނގި ާއިދ ރ ގައި ާހިސ ބުތަކ އި ާމ ލ  ާއަހަރުގެ އްާވަނަ
 ތައްޔ ރުކޮށް،ާއެާމ އްދ ގައިާބުނެފައިވ ާމުއްދަތުގައިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށްާހުށަހަޅ ފައިާނުވުން.

(2) ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ އްދ 1.01ާދައުލަތުގެ ާއެފައިސ ާވަނަ ާއަވަހަކަށް ާވ އެންމެ ާލިބޭފައިސ  ާވ ގޮތުން، ގައި
ާޖަމ ކުރަންޖެހޭއިރު ާއެކައުންޓަށް ާއަާ،ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ާދުވަސްތަކެއްގިނަ ާގިނަ ާޖަމ ނުކޮށް ާބޭންކަށް ާފައިސ  ާދަދެއްގެ

 .ންހުރުާވަންދެންާތިޖޫރ ގައިާބަހައްޓ ފައިާ

(3) ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާގޮތުގައ6.13ާާިދައުލަތުގެ ާފައިސ ގެ ާއަތްމަތ  ާތަންތ ގައި ާދައުލަތުގެ ާ)ހ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ
ާ ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރ  ާގެންގުޅެންވ ނ  ާހުއްދަދިންާފައިސ  ާިމނިސްޓްރ އިން ާއެ ާލިޔެ ާޓްރެޜަރ އަށް އެންޑް

ާބަޔ ންކޮށްފައި ާކައުންސިލުާ،ސްވިޔަާއަދަދަށްކަމަށް ާފެރިދޫ ާއުތުރުބުރ  ާތިޖޫރ ގައިާާންއަރިއަތޮޅު ާފައިސ  ާއަދަދެއްގެ ގިނަ
ާގެން ާޚަރަދުކުރަމުން ާޓޭރޭޜަރ އިބަހައްޓައިގެން ާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑް ާމިނިސްޓްރ  ންާހުއްދައެއްާނެތިކަންާގޮސްފައިވަނ 

 ފ ހަގަާކުރެވުން.ާ

ާދައުލަތުގެާ (4) ާޖެހޭނެކަމަށް ާބަލަހައްޓަން ާދަްފތަރެއް ާމުދަލުގެ ާލިބޭ ާގޮތުގައި ާހަދިޔ ގެ ާނުވަތަ ާގަންނަ ާތަންތަނަށް ދައުލަތުގެ
ާ ާބ ބު ާގަވ އިދުގެ 7ާާމ ލިއްޔަތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާނަމަވެސްގައި ާގަ 2013، އޮތް ާކައުންސިލަށް ާއަހަރު ނެފައިވާ ވަނަ

ާ ާހަރުމުދަލުގެ ާހިމަނ ފައިނުވުމ އި ާރަޖިސްޓްރ ގައި ާހަރުމުދަލުގެ ާކައުންސިލްގެ ާރެކޯޑު ާހަރުމުދަލެއްގެ ާކަންތައްތައްާއެއްވެސް
 .ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ ާއެއްގޮތަށްާބަލަހައްޓ ފައިާނުވުން

ާރައުޔުދެވޭާޤ ނޫނ އިާޤަވ އިދަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވ ާމިންވަރ މެދުާބ.ާ

ާ ާއަސ ސްގައި ާބިނ ކުރެވުނު ާދެކޭގޮތް ާމިންވަރ މެދު ާޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ާޤަވ އިދަށް ާޤ ނޫނ އި ކަންތައްތަކުގެާބަޔ ންކޮށްފައިވ 
ާ ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާފެރިދޫ ާއުތުރުބުރ  ާއ2013ާާެސަބަބުން،ާއަރިއަތޮޅު ާކޮށްފައިވަނ  ާޚަރަދު ާބަޖެޓުން ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާ ާއެ ާއެއްގޮތަށްާއަހަރަށް ާބަޖެޓ  ާފ ސްކުރި ާބަޖެޓުގައިާ، ކައުންސިލުން ާގޮތަށް، ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ާކައުންސިލްގެ އެ
ާޤ ނޫނުާ ާތެރޭގައި، ާހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ާކަ ާޚަރަދުކުރުމަށް ާބަޖެޓުގައި ާކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  2006/3ާާނަންބަރުާކަ

ާ، އ އިާާ(ޤ ނޫނުާާމ ލިއްޔަތުގެާ)ދައުލަތުގެ ާގަވ އިދ އި، ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާނަންބަރު )ދިވެހިރ އްޖޭގ2010/7ާާެޤ ނޫނު
ާ ާޤ ނޫނު( ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒ  ާދ އިރ ތައް ާއެހެނިހެންާއިދ ރ  ާގުޅުންހުރި ާކަންކަމ  ާމ ލ  ާކައުންސިލްގެ އ އި

ާއެއްގޮތަށްކަމަށްާމިއޮފ ހުންާނުދެކެމެވެ.ާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކ ާ

ދިންގޮާއޮާާ.ޅ  ތްާޑިޓުގައިާފ ހަގަކުރެވުނުާކަންތައްތަކ އިާއެާކަންތައްތައްާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ބަޔ ންތައްާއޮޑިޓްކުރުމަށްާ .1 ާށަހަޅ ފައިާނުވުންާހުާމ ލާ 

ާ ާަނންބަުރ 2006/3ާާޤ ނޫުނ ާެގ ާޤ ނޫުނ( ާމ ިލްއޔަުތެގ ާކޮްނެމ35ާާ)ދަުއލަތުެގ ާދައުަލތުެގ ާގޮުތން، ާގަިއވ  ާ)ހ( ާމ ްއދ ެގ ވަަނ
ނޑައަޅ ާޒިްނމ ދ ރުާވެިރޔ ،ާކޮްނމެާމ ލ ާައހަރެްއާނިމޭތ ާިތންާމަްސާުދވަހުގެާތެރޭގަިއ،ާއެާ އޮފ ެހއްަގއި،ާެއާޤ ނޫނުގެާދަުށންާކަ
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 4 ގ6ާާެާޙ ފުޞަ  

ާަބޔ ްނކުރ  ާއޮޑިޓަރާާމ ްއދ ަގއި ާރިޕޯެޓއް ާއަހަރ  ާހިަމނަިއގެން، ާިރޕޯްޓ ާކަްނތައްތަކުގެ ާިހނިގ ާއިދ ރ ަގއި ާިހސ ބުތަކ އި މ ލ 
ާމ ލ ާ ާކަުއންސިލްަތކުން ާިސޓ  ާކަުއންިސލްތަކުންނ ިއ ާއަތޮުޅ ާަކއުްނސިލްތަކުްނނ ިއ ާަރށު ާއަިދ ާޖެެހެއވެ. ާހުަށަހޅަްނ ޖެނެރަަލްށ

(ާގައ2013/01ާިޮއފްާފިނޭންްސާެއންްޑާޓްރެަޜރ ެގާމ ިލއްަޔތ ބެހޭާަސރިކއުލަރާ)ާހިސ ބުާަތއްޔ ރުުކރަންާޖެޭހާޮގތްާމިނިސްްޓރ 
ނަޑއަޅަިއާއ ންމުކޮށްަފެއވެ.ާ  ވަނ ާކަ

ާ ާއުުތުރބުރ  ާއަރިައތޮޅު ާާފެރިދޫއެހެްނނަމަވެސް، ާބަޔ ނ އ2013ާާިަކުއންސިލްެގ ާޮގތުެގ ާކުރި ާޚަރަދު ާބަޖެޓުްނ ާއަހަރުގެ ާ،ަވނަ
ާކަުއންސިަލށ2013ާް ާއެ ާއަަހރު ާތަްއޔ ރުކޮށްާާވަނަ ާަބޔ ން ާޚަރަދުގެ ާިހނގި ާއ އި ާއ ްމަދނ  ާާ،ލިބުނު ާަނންބަރު 2006/3ާޤ ޫނނު

ާ ާގެ ާޤ ނޫނު( ާމ ލިްއޔަތުގެ ާގޮުތެގމަިތނ35ާް)ދައުަލތުެގ ާަގއިވ  ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ ާއޮޑިްޓާާ،ަވނަ ާމުްއދަތުގަިއ ާބުނ  ާމ ްއދ ަގއި ެއ
ާނުވ ަކން ާުހށަހަޅ ފަިއ ާެޖނެރަްލައށް ާޮއޑިޓަރ ާއޮޑިޓަރާާކުރުމަށްޓަކަިއ ާަބޔ ްނތަްއ ާމ ލ  ާކަުއންސިލްެގ ާައިދ ާކުރަެމވެ. ފ ހަަގ

ާސަބަުބން ާނުުވމުެގ ާުހަށހަޅ ފަިއ ާާ،ޖެނެރަްލއަްށ ާމ ލ 2013ާާިޑސެމްބަުރ31ާާކަުއންސިލްެގ ާއަހަުރެގ ާމ ލ  ާިނމުުނ ާިނޔަލަްށ ގެ
ާބަޔ ްނތަކުެގާއޮިޑޓްާކުރެިވފަިއާނުވެެއވެ.ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާދިންގޮތްާ

ާޤ ނޫނުާ ާމ ިލްއޔަތުގެ 35ާާާގެާދައުަލތުެގ ާއަދި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމ ިލއްަޔތ ބެހޭާވަަނ ާޓްރެަޜރ ެގ ާފިނޭންްސާއެންްޑ ާއޮްފ ިމނިސްޓްރ 
ާ 2013/01ާ)ާަނންބަރުސަރކިއުލަރ ާތަްއޔ ރުކޮށްާ( ާަބޔ ންތައް ާމ ލ  ާގޮަތށް ާަބޔ ންކޮށްފައިވ  ާއަހަރ ާާ،ަގއި ާަބޔ ންތަްއ އެ

 ެރއްާނިމޭތ ާިތންާމަްސދުަވހުެގާެތރޭަގއިާއޮޑިޓަރާޖެެނރަްލއަށްާހުަށހެޅުަމށްާދަްނނަަވެމވެ.ޮކންެމާމ ލ ދ ާއަހަާ،ރިޕޯޓ އެކު

 ގިނަާދުވަސްތަކެއްާވަންދެންާލިބޭާފައިސ ާޖަމ ނުކޮށްާތިޖޫރ ގައިާބަހައްޓ ފައިވުންާ .2

ާ ާފެރިދޫ ާއުުތުރބުރ  ާސިކަުއންއަރިައތޮޅު ާިގނަ ާފަިއސ  ާއަަދެދއްެގ ާގިަނ ާތިޫޖރ ަގއި ާއިދ ރ ެގ ާޖަމ ނުޮކްށާލް ާވަްނެދން ދުަވްސތަކެއް
ާފ ހަގަކުރެވުެނވެ. ާކަުއންސިާބަހައްޓ ަފއިހުރިަކން ާއިދ ރ އިންފެރިދޫ ާާމައުޫލމ ތުާާލްެގ ާޮގތުަގިއ ާއ2011ާާެދިްނ ާއަހަރު ާވަނަ

ާނަގ ފަ ާވަަގށް ާތިޫޖރ އެްއ ާހިނގ ަފއިާއިވެކައުންސިލްގެ ާކުރިން ާހ ދިސ ތަްއ ާމިަކހަލަ ާއިދ ރ އިންާާލްގެކައުންސިާވެސްާާވ އިރުާާއެވެ.
ާގެްނގޮސްފަާާަކމުގެާރައްކ ތެރި ާޖަމ ުކރަުމްނ ާބޭްނކަން ާފަިއސ  ާގަވ ިއުދން ާގޮުތން ާެއޅުުމެގ ާކުރެވުެނވެ.ފިޔަަވޅު ާފ ހަގަ ާނުވ ަކން ާއި
ހަތްދިަހާ)71,862ާަފއިސ ެގާެތރެއިްނާާިލބުނުާަލށްަވނަާުދަވހުާިތޖޫރ ާޗެކްކުރިިއުރާކައުންސ2014ާިިޑސެމްބަރ15ާާމިގޮތުންާ

 މ ގެާއިތުުރންާރުިފޔ ާާޖަމ ނުޮކށްާތިޫޖރ ގަިއާބަަހއްޓ ފަިއާހުރިކަްނާފ ަހަގާކުރެވުނެވެ.ާާއް(އަށްަސތޭކަާފަްސދޮޅަްސާދޭާާހ ސްާއެއް
ާކައުންސި ާިއދ ރ އިްނ 2013ާާލުގެ ާފުަރތަަމ ާައހަުރ ާވަަނ ާަދއްކަނ ފަހަަރްށ ާލިޔުންތަުކްނ ާޖަމ ކޮށްަފއިވ ަކމަްށ ާޭބންކަްށ ، ަފއިސ 

ާމަ ާނުަވ ާފެުށނުތ  ާފަުހން،އަހަުރ 29ާާާްސ ާގައ2013ާާިސެޕްެޓމްބަރ ާސަތޭަކ64,143ާާާލަާމްޖުާ ާަހތަރުހ ްސ )ފަްސޮދޅަސް
ާސ ޅ ސްާިތެނއް(ާރުފިޔ އެވެ.ާ

ާއޮްތއިރު ާމިެހން ާދައުަލތުެގާަތންަތނަްށާލިބޭފަިއސ 1.01ާާދައުަލތުެގާމ ލިްއޔަުތެގާަގވ އިުދެގާާ،ކަން ާމ ްއދ ގަިއާުބނެފައިވަނ  ަވނަ
ާ ާަވުގތު ާޖަމ ކުރަންެޖހޭާޮއއްވާ ޖަމ ކުެރވޭހ  ާއެފައިސ އެްއ ާލިޭބުދވަހު ާއެަފއިސ އެއް ާޖަމ ކުަރންޖެޭހެނާާލިބިްއޖެނަމަ، އެަކުއންޓަކަށް

ާކަމަށެވެ. ާޖަމ ކުަރންވ ެނ ާދުވަުހ ާއަްނނަ ާޖެިހެގްނ ާނެތްނަަމ ާަވގުތު ާަޖމ ުކރެވޭހ  ާނިޒ ުމާާކަމަށ އި، ާޭބންކިންގ ާއަތޮޅުގެ ައިދ
ާ ާފެރިދޫ ާބަލ އިރު ާެނތްަނމަވެސް،ާރޭވިަފއިވ ގޮަތށް ާފުރުޞަުތ ާަޖމ ކުރުުމެގ ާދުވަަހށް ާދުވަުހން ާފަިއސ  ާބަަލއިަގންަނ ކައުންސިލަްށ

ާކުެރެވއެވެ.ާ ާފ ހަގަ ާއޮތްަކން ާފުރުަޞުތާކައުންސިަލށް ާޖަމ ުކރުމުގެ ާެއާފައިސ  ާެއއްފަަހރު ާަޖމ ނުކޮްށާލަސްވެގެްނާަމހަުކ ބޭންަކށް
ާ ާބެހެއްޓުމަކ  ާފަިއސ  ާައދަެދއްގެ ާގިަނ ާައިދާތިޖޫރ ގަިއ ާަކމެއްކަަމށ ިއ ާމަުގަފހިވ ނޭ ާބޭުނންކުރުަމށް ާޮގތުަގިއ ާނަަހަމ ފަިއސ 

ާރައްކ ތެރިަކމެްއާނޫންކަުމަގއިާފ ަހގަކުރަމެވެ.

ާ
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 5 ގ6ާާެާޙ ފުޞަ  

ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާދިންގޮތްާާ

ޖޫރ ގަިއާފައިސ ާގިަނާދުވަސްތަެކއްާަވންެދންާތިާ،ތިޖޫރ ގަިއާބަަހްއޓ ާފައިސ ާބޭންަކށްާަޖމ ކުރުމުގެާހަރުަދނ ާނިޒ ެމްއާގ ިއމުކޮށްާ
ާވ ާެއންެމާައވަހަކަްށާެއފައިސ ާޖަމ ކުަރންޖެހޭާއެކަުއންޓަކަށްާަޖމ ކުރުަމށްާަދންަނވަމެވެ.ނުބަހަްއޓ ާ

 ފައިސ އިންާޚަރަދުާކުރަމުންާގެންދިއުންާާގިނަާއަދަދެއްގެާފައިސ ާކައުންސިލްގެާތިޖޫރ ގައިާބަހައްޓައިގެންާއެާ .3

ގަިއާއަްތމަތ ާަފއިސ ެގާނވަަނާމ ްއދ ެގާ)ހ(ާަގިއާބ ޔ ންކޮްށފައިވަނ ާދައުަލތުެގާތަްނތ 6.13ާދައުަލތުެގާމ ލިްއޔަުތެގާަގވ އިުދެގާ
ާއޮްފާިފނޭންްސާެއންްޑާޓްރެޜަރ އަްށާލިެޔާެއާިމނިސްޓްރ އިްނާުހއްދަދިްނާއަަދދަާ ާިމނިސްޓްރ  ާގެންގުެޅންވ ނ  ްށާގޮތުގަިއާަފއިސ 

ެދއްގެާަފިއސ ާިތޖޫރ ގަިއާަބހައްޓަިއެގންާަޚަރދުކުރަުމންާެގންޮގސްފައިަވނ ާަކއުންސިްލެގާއިދ ރ އިްނާިގަނާއަދަާ،ށެވެ.ާަނަމެވސްކަމަ
ާ ާނުޯހދައެވެ. ާހުއްދަ ާޓްެރޜަރ ެގ ާެއންޑް ާފިޭނންސް ާޮއްފ ާޕްރާ ާމިނިސްްޓރ  ާފައިސ ާ-ހ އްސަގޮެތއްަގއި ާލިބޭ ސްކޫލަށް

ާފާ  ާކުަރުމންދ ަކން ާަޚރަުދ ާބަަހއްޓަިއެގން ާތިޫޖރ ގަިއ ާޖަމ ނުޮކށް ާބ ކ އިންާއެްއގޮތަކަށްވެްސ ާއައިަޓްމ ާްޕރ ްސކޫލުގެ ހަގަކުރެުވނެވެ.
ާ ާޖެނުއ2013ާަދައްކ ގޮުތގައި ާެފިށގެން ާއިން 2014ާާާޑިސެމްބަރ10ާުރ  ާބަހައްޓަިއެގން ާިތޖޫރ ގައި ާނިަޔލަށް 291,489ާގެ

ާާދުއިސައްތަ) ާުނަވދިހަ ާނުވަެއއް( ާައްށޑިހަ ާހަތަރުަސތޭކަ ާޕްރާ އެްއހ ސް ާޚަަރދުކޮށްަފއިެވއެ-ރުފިޔ  ާާވެ.ސްކޫލަށް ގިަނާިމގޮތަްށ
ާބަ ާިތޖޫރ ގަިއ ާފަިއސ  ާގެންދިުއމަކ ހައަދަދެްއެގ ާކުރަުމން ާަޚރަުދ ާެގއްލުަމށ ާއްޓަިއެގން ާޮގތުަގިއާާއިާަފިއސ  ާނަހަަމ ފައިސ 

ާބޭނުންކުުރމަްށާަމގުފަހިވ ެނާކަެމއްަކމަށްާދެކެމެވެ.

ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާދިންގޮތްާ

ާ ާަކންކަމަްށ ާއެކިއެިކ ާއ ްއމުގޮެތއްގަިއ ާގަވ އިދުގެާޓ ޕެ)ހ( ާމ ލިްއޔަުތެގ ާަދއުަލތުެގ ާަޚރަދުކުަރންޖެހޭަނމަ، ާަފިއސ  ާޮގތުަގިއ ްޝެގ
6.13ާާ ާއެއްގޮަތށް ާމ އްދ އ އި ާއެންްޑާތްާއަވަނަ ާފިޭނންްސ ާއޮފް ާިމނިސްްޓރ  ާގެްނގުޅުމަށް ާފައިސ  ާގޮުތގައި ާަފިއސ ގެ މަތ 

 މަްށާދަްނނަވަެމވެ.ާދުޓްރެޜަރ ގެާހުްއަދާހޯާ

 ަޖމ ކުރުަމްށާަދންނަވަެމވެ.ާަގވ އިދުްނާަފއިސ ާިގނަާދުަވސްތަކެްއަވންެދންާތިޖޫރ ަގއިާނުބަަހއްޓ ާާ)ށ(ާކަުއންސިަލްށާލިބޭ

 ބަލަހައްޓ ފައިާނުވުންާާގަވ އިދ ާއެއްގޮތަށްާހަރުމުދަލުގެާރަޖިސްޓްރ ާ .4

ާ ާގަވ ިއދުެގ ާމ ިލްއޔަތުގެ ާހަިދޔ ެގ7.01ާާދައުަލތުެގ ާނުވަަތ ާަގންަނ ާތަންތަަންށ ާަދުއލަތުެގ ާގޮތުގަިއ ާަބޔ ންކޮްށފައިވ  ާަގއި )ހ(
ާ ާވ ނެއެވެ. ާބަލަަހްއޓަން ާދަފްަތރު ާމުދަެލއްގެ ާުހރިހ  ާލިޭބ ާަނމަވެްސާގޮުތގައި ާފެރިދޫއެހެްނ ާއުުތރުބުރ  ާގެާަކއުންސިލްާާއަރިައތޮޅު

ާހަުރމު ާރެކޯޑުާއިދ ރ ގެ ާާތައްަދލުގެ ާގަވ ިއދުެގ ާމ ިލްއޔަތުގެ ާގޮަތށ7.01ާްދައުަލތުެގ ާގައިވ  ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ އްޓަުމްނާބަލަހަާާވަނަ
ާފ ަހގަކުރަމެވެނުެގންދ  ާަކްނ .ާ ާކޮްމޕިއުަޓރާސިސްޓަާމިގޮުތން، ާްޕރިންޓަރާފަދަ ާމ ިއ ާކަުއްނސިލްެގ2013ާާަހރުމުދ  ާއަހަުރ ަވނަ
އިދ ރ އަްށާިއންާެފށިެގން،ާއ2013ާާެެޖނުއަރ ާއެާއިދ ރ ެގާލިޔެިކއުްނަތކުންާެއނގެްނާޮއތްާނަމަވެސް،ާާހޯދ ަފއިވ ަކންާއިދ ރ އަށްާ

ާ.ުކރެުވނެވެއަްށާަވއްދ ފަިއާނުވ ަކންާފ ހަގަހަުރމުދަުލގެާރެޖިސްަޓރ ެއާިއދ ރ ގެާާ،ހޯދ ަފއިވ ާެއްއެވސްާހަުރމުދަެލއް

ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާދިންގޮތްާ

)ހ(ާަގއިވ ާގޮަތްށާކައުްނސިލްެގ7.01ާާަދއުލަުތެގާމ ިލްއޔަތުގެާގަވ ިއދުގެާާަދުށގައިވ ާުހރިހ ާހަުރމުދަެލއްާާމުގެާކައުންސިލްގެާބެލުާ
ާައްޕޑޭޓްކުރުމަްށާ ާގަަވއިުދްނ ާަރޖިސްޓްރ ގަިއ ާހަުރމުދަުލެގ ާބަދަުލ ާގެެނޭވ ާހަުރުމދަލަްށ ާހިެމނުމަށ އި، ާރަިޖސްޓްރ ަގިއ ހަރުމުދަލުެގ

 ދަްނނަަވެމވެ.
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