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 ަވަނ ައަހުރގެ  1023ަކުއްނސިލްގެ  މާޮޅހު ައރިައޮތޅު ުއުތުރުބީރ 

 ޮއިޑްޓ ިރޕޯޓް  ޮކްނޕަްލަޔްނސް 

ުތަޢ ރަފ ުހ.ު

ު ުނަންބަރ : ުޤ ނޫނ  ުބޭނ މަކ  ުރިޕޯޓ ގެ ުޤ ނޫނ ު(4/2007ުމި ުު)އޮޑިޓް ުއ ތ ރ ބ ރ  ުއަރިއަތޮޅ  ުކ ރެވ ނ  ުއޮޑިޓް ުދަށ ން ުމ ޅޮހ ުގެ
ު،ވަނަުއަހަރ ގެުބަޖެޓ ންުޚަރަދ ުކޮށްފައިވަނ ުއެުއަހަރަށްުއެުކައ ންސިލ ންުފ ސްކ ރިުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށ2013ުްުކައ ންސިލްގެުއިދ ރ ގެ

ުގޮތަށް ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤ ޞަދ ތައް ުކައ ންސިލްގެ ުކަންތައްތަކަށްު،އެ ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ނޑައެޅ ުު،ބަޖެޓ ގައި ުކަ ުޚަރަދ ކ ރ މަށް ނު ބަޖެޓ ގައި
މ ލ ުއަދިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގު ުއެުއިދ ރ ގެުބެލ މ ގެުދަށ ގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކ ގެއިދ ރ އ އިުުކައ ންސިލްގެ ،ހ ދޫދ ގެުތެރޭގައިތޯުއ އި

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުދައ ލަތ ގެ ުު،ބަލަހައްޓ ފައިވަނ  ުޤަވ އިދ އި، ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުދައ ލަތ ގެ ުއިދ ރ  ުލ މަރ ކަޒު ދިވެހިރ އްޖޭގެ ދ އިރ ތައް
ުކ ރެވިފައިވ ު ުޢަމަލ  ުގަވ އިދ ތަކަށް ުޤ ނޫނ ތަކ އި ުއެހެނިހެން ުޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ުކައ ންސިލ ން ުއަދިވެސް ުޤ ނޫނ އި ުހިންގ މ ގެ ުއ ޞޫލ ން

ުއޮޑިޓްކޮށް ުބަލައި ުރައ ޔެއްދ ު،މިންވަރ  ުކަު،އެކަންކަމަށް ުފ ހަގަކ ރެވ ނ  ުއޮޑިޓ ގައި ުކ ރަންޖެހޭކަމަށް ުއިޞްލ ޙު އިޞްލ ޙ  ންކަމ މެދ 
ވަނ213ުުަދިވެހިރ އްޖޭގެުޖ މްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނ އަސ ސ ގެުު،ފިޔަވަޅ ުއެޅ މަށްޓަކައިުއެުކަންކަންުކައ ންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހ ށަހެޅ މ އެކ 

ުހ ށަހެޅ  ުރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ އަށް ުމަޖިލ ހަށ އި ުރައްޔިތ ންގެ ުކަންކަން ުއެ ުމަތިން ުގޮތ ގެ ުބ ނެފައިވ  ުރިޕޯޓު މ އްދ ގައި ުމި ުއަދި މެވެ.
ުހ ށަހަޅައި ުއޮތޯރިޓ އަށް ުގަވަރމަންޓް ުލޯކަލް ުޓްރެޜަރ އަށ އި ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިުު،މިނިސްޓްރ  ުފެންނ ނެހެން ރައްޔިތ ންނަށް

ުގައިުޝ އިޢ ކ ރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުއޮފ ހ ގެުވެބްސައިޓްު

ު 31ުުކައ ންސިލްގެ ުތައްޔ ރ ކޮށ2013ުްޑިސެންބަރ  ުނޯޓްތައް ުގ ޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއެ ުބަޔ ންތަކ އި ުމ ލ  ުއަހަރ ގެ ުމ ލ  ުނިމޭ ު،އަށް
ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގ35ުުެ)ދައ ލަތ ގެުމ ލިއްޔަތ ގެުޤ ނޫނ (ުގ2006/3ުުެޤ ނޫނ ުނަންބަރ ުު،އޮޑިޓްކ ރ މަށްުމިުއޮފ ހަށްުހ ށަހެޅ މަކ 

ުކައ ންސިލްު ުނަމަވެސްދަށ ން ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ުޒިންމ ދ ރ  ުއިދ ރ ގެ ުމ ލު ު،ގެ ުނ ވ މ ން ުހ ށަހަޅ ފައި ުބަޔ ންތައް ުމ ލ  މި
ުނ ވެފައެވެ.ުއެހެންކަމ ން ުކ ރެވޭގޮތް ުވަނ  ުއޮޑިޓް ުސްޓޭޓްމަންޓްސް ުފައިނޭންޝަލް ުކ ރެވޭ ުގޮތ ން ުއޮޑިޓްކ ރ މ ގެ ުއޮޑިޓްުު،ބަޔ ންތައް މި

ުކޮމްޕަލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތ ގައެވެ.ކ ރިއަށްުގެންދިޔައ ު

ުފ ހަގަކޮށް ުމަޝްވަރ ކ ރެވިފައިވ ކަން ުއިސްވެރިންނ  ުއިދ ރ ގެ ުކައ ންސިލްގެ ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކޮށްފައިވ  ުރިޕޯޓ ގައި މިުު،މި
ުއޮޑިޓްގައިުއެހ ތެރިވިުއެުއިދ ރ ގެުހ ރިހ ުމ ވައްޒަފ ންނަށްުމިުފ ރ ޞަތ ގައިުޝ ކ ރ ުދަންނަވަމެވެ.

ޒިންމ ދ ރ ވެރިޔ ުމ ުށ.ު ުމަސްއޫލިއްޔަތ ުގެުލު 

ު ުނަްނބަރ  2010/7ުުޤ ނޫނ  ުގެ ުޤ ނޫނ ( ުހިންގ މ ގެ ުއ ޞޫލ ން ުލ މަރ ކަޒ  ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރ  ވަނ88ުުަ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ުޤ ނޫނ އިު ުބެލެހެއްޓ މ ގެ ުފައިސ  ުމ ދަލ އި ުދައ ލަތ ގެ ުބަލަހައްޓަންވ ނ  ުމ ދ  ުއ އި ުފައިސ  ުލިބޭ ުކައ ންސިލަށް މ އްދ ގައި



 

މަގ ު،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުބިލްޑިންގު)ޣ ޒ ު އަޙްމަދު  info@audit.gov.mvުމެއިލް:ު-އ 3316430ުުު ފެކްސް:3323939ު މ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ.ުފޯން:ު،އަމ ރު 
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ުމަތި ުގޮތ ގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ ތަކ  ުބ ބ  ުަގވ އިދ ގެ ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުދައ ލަތ ގެ ުވ މ ން، ުބަޔ ންކޮްށފައި ގަިއ10ުުންކަމަށް
)ދައ ަލތ ގެުމ ލިއްޔަތ ގެުޤ ނޫނ (ުއ އިުދައ ަލތ ގެުމ ލިއްޔަތ ގެުގަވ އިދ 2006/3ުުޤ ނޫނ ުނަންބަރ ުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށް

ުަކންތައްތަ ުއެންމެހައި ުކ ަރންޖެހޭ ުހިންގ މަށް ުއަންދ ޒ ކޮށްފައިވ ުކައ ންސިލ ގައި ުިލޭބނެކަމަށް ުއިދ ރ އަށް ުއެ ުކ ރ މ އި، ްއ
ުހޯދ މ ގެ ުރައްކ ތެރިކޮށްުއ މްދަނ  ުތަކެތި ުމ ދަލ އި ުފައިސ އ އި ުއިދ ރ ގެ ުކ ރ މ އި ުޚަރަދ ކ ޑަކޮށް،ުުމަސައްކަތް ބެލެހެއްޓ މ އި

ުބެލެހެއްޓ މ އި ުހިންގައި ުއެއޮފ ސް ނޑައެޅިފައިވ ގޮތަ، އިސްރ ފ ނ ވ ނޭހެން ުކަ ުލިޔެކިއ ންތައްއަދި ުހިސ ބ ތަކ އި ުށް
ުހ ށަހެޅ މަކ  ުއޮފ ހަށް ުމި ުއޮޑިޓްކ ރ މަށް ުއެކ ލަވ ލައި ުބަޔ ންަތއް ުމ ލ  ުއަހަރ  ުއެއްގޮތަށް ުހިސ ބ ތަކ  ުއެ ު،ބެލެހެއްޓ މ އެކ 

ު ުނަންބަރ  2006/3ުުޤ ނޫނ  ުޤ ނޫނ (ުގެ ުމ ލިއްޔަތ ގެ 46ުު)ދައ ލަތ ގެ ުއ ތ ރ ބ ރ  ުއަރިއަތޮޅ  ުދަށ ން ުމ އްދ ގެ ުމ ޅޮހ ުވަނަ
ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލ ުޒިންމ ދ ރ ުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  ކައ ންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުކަ

ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތ ުނ.ު

ު ުއ ތ ރ ބ ރ  ުއަރިއަތޮޅ  ުމަސްއޫލިއްޔަތަކ  ުޖެނެރަލްގެ ުުމ ޅޮހ އޮޑިޓަރ ުއިދ ރ ގެ ުޚަރަދު 2013ުކައ ންސިލްގެ ުބަޖެޓ ން ުއަހަރ ގެ ވަނަ
ުއަހަރަށްުއެުކައ ންސިލ ންުފ ސްކ ރިުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށްު ބަޖެޓ ގައިުު،އެުކައ ންސިލްގެުމަޤ ޞަދ ތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށްު،ކޮށްފައިވަނ ުއެ

ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް ނޑައެޅ ނ ުހ ދޫދ ގެުތެރޭގައިތޯުބެލ މ ގެުއިތ ރަށްުު،ކަ އިުކައ ންސިލްގެުއިދ ރ އ ު،ބަޖެޓ ގައިުޚަރަދ ކ ރ މަށްުކަ
ު ުދަށ ގައިވ  ުއިދ ރ ގެ ުއެުއެ ުގ ޅ ންހ ރި ުފައިސ އ  ުވިޔަފ ރިތަކ އި ުހިންގ މ ގައި ުކަންކަން ުހެނިހެން ުނަންބަރ  )ދައ ލަތ ގ2006/3ުުެޤ ނޫނ 
ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރ ުދ އިރ ތައްުލ މަރ ކަޒ 2010/7ުުޤ ނޫނ ުނަންބަރ ުއ އިުދައ ލަތ ގެުމ ލިއްޔަތ ގެުގަވ އިދ އިުމ ލިއްޔަތ ގެުޤ ނޫނ (ު

ުޤ ނޫނ ( ުހިންގ މ ގެ ުގަވ އިދ ތަކަށ އިުުއ ޞޫލ ން ުޤ ނޫނ ތަކ އި ުއެހެނިހެން ުގ ޅ ންހ ރި ުކަންކަމ  ުމ ލ  ުއިދ ރ ގެ ުކައ ންސިލްގެ އ އި،
ުރައ ޔެއްދިނ މ އި ުމިންވަރ މެދ  ުޢަމަލ ކ ރެވިފައިވ  ުގަވ އިދ ތަކަށް ުޤ ނޫނ ތަކ އި ުއެހެނިހެން ުޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ުކައ ންސިލ ން ،ުއަދިވެސް

ުދިނ މ އެކ އިޞް ުލަފ  ުއިޞްލ ޙ ކ ރ މަށް ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކ ރެވ ނ  ުފަރ ތްތަކ ގެުު،ލ ޙ ކ ރަންޖެހޭކަމަށް ުކަމ ބެހޭ ުކަންކަން އެ
 ސަމ ލ ކަމަށްުގެނައ މެވެ.ު

ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތ ގެ ުު،މި ުބަޔ ންކ ރެވ ނ  ުހިންގ މ ގައި،ުކ ރިން ުކަންކަން ުމ ލ  ުގަވ އިދ ުކައ ންސިލްގެ ުއެއްގޮތަށްުޤ ނޫނ ތަކ އި ުތަކ 
ުހިމެ ުފ ރިހަމަކ ރ ން ުއިޖ ރ އަތ ތައް ުފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ުގޮތ ން ުހޯދ މ ގެ ުހެކިތައް ުބޭނ ންވ  ުބެލ މަށް ުމިންވަރ  ުކ ރެވިފައިވ  ނެއެވެ.ުޢަމަލ 

ުމިން ުއޮތް ުފ ރ ސަތ  ުޢަމަލ ކޮށްފައިވ މ ގެ ުޚިލ ފަށް ުގަވ އިދ ތަކ  ުޤ ނޫނ ތަކ އި ުއެ ުތެރޭގައި ުއިޖ ރ އަތ ތަކ ގެ ުވަޒަންކ ރ ންުމި ވަރ 
ުހިމެނެއެވެ.

ވަނަުއަހަރ ގެުބަޖެޓ ންުޚަރަދ ކޮށްފައިވަނ ުއެުއަހަރަށްުއެުކައ ންސިލ ނ2013ުުްކައ ންސިލ ގެުއިދ ރ އިންުުމ ޅޮހ ުއަރިއަތޮޅ ުއ ތ ރ ބ ރ ު
ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓ ގައިުު،ފ ސްކ ރިުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށް ުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓ ގައިުކަ ުކައ ންސިލްގެުމަޤ ޞަދ ތައް އެ

ުތެރޭގައިތޯއ އި ުހ ދޫދ ގެ ނޑައެޅ ނ  ުކަ ުއިދ ރ ގެު،ޚަރަދ ކ ރ މަށް ުއެ ުއިދ ރ އ އި ުފައިސ އު ުކައ ންސިލްގެ ުވިޔަފ ރިތަކ އި ދަށ ގައިވ 
ުހިު ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުޤ ނޫނ އިގ ޅ ންހ ރި ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުދައ ލަތ ގެ ުގަވ އިދ އިު،ންގ މ ގައި ުމ ލިއްޔަތ ގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެުު،ދައ ލަތ ގެ

ުޤ ނޫނ ތަކ އިު ުއެހެނިހެން ުގ ޅ ންހ ރި ުކަންކަމ  ުމ ލ  ުކައ ންސިލްގެ ުއަދި ުޤ ނޫނ  ުހިންގ މ ގެ ުއ ޞޫލ ން ުލ މަރ ކަޒ  ުދ އިރ ތައް އިދ ރ 
ުޢަމަލ  ުކައ ންސިލ ން ުއޮޑިޓަރުގަވ އިދ ތަކަށ އި ުމިންވަރ މެދ  ުކ ރެވިފައިވ  ުޢަމަލ  ުގަވ އިދ ތަކަށް ުޤ ނޫނ ތަކ އި ުއެހެނިހެން ކ ރަންޖެހޭ

ުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކ ރ މަށްުބޭނ ންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށ ގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފ ހ ންުޤަބޫލ ކ ރަމެވެ.

ު  
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މިންުރ.ު ދެުޤ ނޫނ އިުޤަވ އިދަށްުޢަމަލ ކ ރެވިފައިވު  އަސ ސްުުވޭުރައ ޔ ުވަރ މެދު   ބިނ ކ ރެވ ނު 

(1) ު ުަނންބަރ  ުގ2006/3ުެޤ ނޫނ  ުޤ ނޫނ ( ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 35ުުު)ަދއ ލަތ ގެ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ު ުނިމޭތ  ުއަހަރެްއ ުމ ލ  ުކޮންެމ ުހިސ ބ ތަކ ިއ3ުުގޮތ ން، ުމ ލ  ުބ ެނފައިވ  ުމ އްދ ގައި ުއެ ުތެޭރގައި، މަސްދ ވަހ ގެ

ނޑައަޅ  ުކަ ުެއތަަނކަށް ުރިޕޯޓެއް، ުއަހަރ  ުތައްޔ ރ ކޮށްފައިވ  ުހިމަނައިގެން ުކަންތަްއތަކ ެގުރިޕޯޓް ުހިނގި ފައިވު އިދ ރ ގައި
ު ުއ ތ ރ ބ ރ  ުނަމަވެސް،ުއަރިއަތޮޅ  ުހ ށަހަޅަންޖެހޭ ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށް ުވެރިޔ  ުއިދ ރ ގެުުމ ޅޮހ ޒިންމ ދ ރ  ކައ ންސިލްގެ

ުރިޕޯޓެއ2013ުުް ުއަހަރ  ުހިމަނައިގެން ުރިޕޯޓް ުކަންތައްތަކ ގެ ުހިނގި ުއިދ ރ ގައި ުހިސ ބ ތަކ އި ުމ ލ  ުއަހަރ ގެ ވަނަ
ުފައިވ ުމ އްދަތ ގައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހ ށަހަޅ ފައިުނ ވ ން.ތައްޔ ރ ކޮށް،ުއެުމ އްދ ގައިުބ ނެ

ވަނަުދ ވަހ ުކައ ންސިލ ުހަވ ލ ވެ،2014ުުފެބްރ އަރ 26ުުކައ ންސިލްުމެމްބަރ ކަމަށްުއ ުދައ ރަކަށްުހޮވ ނ ުމެމްބަރ ންު (2)
ުއިރ  ުގ ނި ުފައިސ  ުހ ރި ު ތިޖޫރ ގައި ުފައަށްޑިުސަތޭކަ)އެއ183,503ުުްތިޖޫރ އިން ުހ ސް ުތިން ުތިނެހަ (ުއްސްސަތޭކަ

އަދިުމިކަމު ުހޯދައިުސަބަބ ުފައިސ ުމަދ ވ ުމިވިޔަސް،ުުރ ފިޔ ުމަދ ވ ކަމަށްުކައ ންސިލްގެުލިޔ ންތަކ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައި
 އަޅ ފައިނ ވ ން.ގ ޅޭުގޮތ ންުއެއްވެސްުފަރ ތަކ އިުމެދ ުފިޔަވަޅ ު

މިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިނޭންސްު ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ6.13ުުިމ ލިއްޔަތ ގެުގަވ އިދ ގެުުދައ ލަތ ގެ (3)
ުއެކައ ންޓްު އެންޑް ުއިދ ރ ގެ ުކައ ންސިލްގެ ުނ ޯހދ  ުހ އްދަ ުއެކައ ްނޓ3ުުްޓްރެޜަރ އިން ުފަހަރ މަތިްނ4ުުއަދި ުއެކި ކ ން
ު 2,121,231ުުޖ މްލަ ުމިލިަޔން ުއެއްތިރ ސް()ދެ ުދ އިސައްތަ ުރ ފިޔ  ުހ ސް ުއެކ ވ ސް ުުއެއްލައްކަ ކައ ންސިލްގެުރ ފިޔ 

 އެކިުއެކިުޚަރަދ ކ ރ މަށްުޗެކ ންުނަގައިުތިޖޫރ ގައިުބަހައްޓައިގެންުޚަރަދ ކޮށްފައިވ ން.ު

(4) ު ުބ ބ  ުގަވ އިދ ގެ ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުބަލަހައްޓަންެޖހޭުު,8ދައ ލަތ ގެ ުކ ރިން ުޚަރަދ ކ ރ މ ގެ ުފައިސ  ުދަށ ން ުނިޒ މްގެ ވައ ޗަރ 
 ޓ ފަިއނ ވ ން.ލިޔ ންތައްުކައ ންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލަހައް

ުމ ލިއްޔަތ ގެު (5) ުދައ ލަތ ގެ ުކޮށްފައިވަނ  ުޚަރަދ ތައް ުބައެއް ުތެރެއިން ުޚަރަދ ތަކ ގެ ުކޮށްފައިވ  ުއިދ ރ އިން ކައ ންސިލްގެ
ު ުބ ބ  8ުIIުުގަވ އިދ ގެ ުބައިގެ 3ުުވަނަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި ުކ ރެވ ން.ުވަނަ ުފ ހަގަ ުނެތިކަން ލިޔެކިޔ ންތައް

މިގޮތ ންުފައިސ ުޚަރަދ ކ ރ މަށްުހ އްދަުދިންކަމ އިުފައިސ ުހަވ ލ ކ ރިކަންުފިޔަވައިުއެޚަރަދަކ އިުގ ޅޭުއެހެންުއެއްވެސްު
ު ުޖ މްލަ ުނެތި ުކައ ންސިލްއ84,158ުިލިޔެކިޔ މެއް ުރ ފިޔ  ުއަށެއް( ުފަންސ ސް ުއެއްސަތޭކަ ުހ ސް ުހަތަރ  ންު)އަށްޑިހަ

ުޚަރަދ ކޮށްފައިވ ން.ު

(6) ު ުޖ މްލަ ުހޯދ މަށް ުޚިދ މަތް ުރ ފިޔ 58,263ުުތަކެއްޗ އި ުތިނެއް( ުފަސްދޮޅަސް ުދ އިސައްތަ ުައށްހ ސް )ފަންސ ސް
ުޚަ ުފައިސ  ުއެ ުފަރ ތަުހަވ ލ ކޮށްފައިވަނ  ުހ އްދަދިން ުތެރެއިންުށްރަދ ކ ރ މަށް ުފައިސ ގެ ުިމ ުއަދި ުފ ހަގަކ ރެވ ން. ކަން

 ސް(ުރ ފިޔ ުޚަރަދ ކޮށްފައިވ ުގޮތ ގެުލިޔެކިޔ ންތައްުކައ ންސިލ ންުބަަލހައްޓ ފައިުނ ވ ން.ުު)ފަންސ ސްުހަތްހ 57,000ު

ުމ ލި (7) ުއްދައ ލަތ ގެ ުގަވ އިދ ގެ ުގޮތ ނ4.11ުްޔަތ ގެ ު)ހ(ުގައިވ  ުމ އްދ ގެ ުހަވ ލ ކ ރަންވ ނ ުު،ވަނަ ުފައިސ  ުނަގ  ޚަރަދަށް
ުފަ ުއަސްލ  ުލިބެންވ  ުފައިސ އެއް ުބަޔ ންކޮށްފަށްރ ތައެ ުވިޔަސްކަމަށް ުފ ރމަސު ުއި ުމ ޅޮހ  ުއިދ ރ އިން ކައ ންސިލްގެ

ުޖެހޭ ުހަވ ލ ކ ރަން ުފަރ ތ އި ުކ ރި ުމަސައްކަތް ުކ ރ މ ގެ ުއަދިު 37,000 އިމ ރ ތް ުރ ފިޔ  ުހ ސް( ުހަތް )ތިރ ސް
އިު)އެއްހ ސް(ުރ ފިޔ އ 1,000ުކައ ންސިލ ގެުއިދ ރ އަށްުޑިޝްުއެންޓެނ އެއްުފޯރ ކޮށްދިންުފަރ ަތކ އިުހަވ ލ ކ ރަންުޖެހޭު
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ުހަވ ލ ކ ރިކަންު ުފަރ ތްތަކ  ުހަވ ލ ކ ރަންޖެހޭ ުފައިސ  ުމި ުމ ވައްޒަފަކަށްވެފައި ުއިދ ރ ގެ ުކައ ންސިލ  ހަވ ލ ވެފައިވަނ 
 ލިޔެކިޔ ންތަކ ންުއެނގެންުނެތ ން.ު

(8) ު ުގަވ އިދ ެގ ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުއަގ އެކ 8.15ުދައ ލަތ ގެ ު)ތަކެތ ގެ ުއަގ  ުމަސައްކަތ ގެ ުގޮތ ން ުަގއިވ  ު)ށ( ުމ އްދ ގެ (ުވަނަ
25,000ުު ުފެށިގެން ުރ ފިޔ އިން ުހ ސް( ުއ އ1,500,000ުުި)ފަންސަވ ސް ުރ ފިޔ  ުހ ސް( ުފަސްސަތޭކަ )އެއްމިލިޔަން
ު ުދެމެދ ގެ ުމަސައްކަތްކޮހޯއެއްޗެއް ުކ ރަންވެއްޖެނަމަ،ުއެ ުމަސައްކަތެއް ުނ ވަތަ ުހޯދަން ުއެއްޗެއް ުނ ވަތަ ުދިނ މަށް ދަންުށް
އ ންމ ޮކށްުއިއ ލ ނ ޮކށްގެންުިލބޭުއަންދ ސ ުހިސ ބ ަތއްުބަލައިގެންކަމަށ ިއ،ުުނ ވ ކަށ ގެންވ ުރަގަޅ ުފަރ ތެއްުހޮއެންމެުއެ

ު ުގަވ އިދ ގެ ުމި ުމ އްދ ގައ8.22ުިއަދި ުމަސައްކަތެއް ،ވަނަ ުއެުުދައ ލަތ ގެ ުވ ނ  ުހަވ ލ ކ ރަން ުފަރ ތަކ އި އެއްވެސް
ުކ  ުއެއްބަސްވ މެމަސައްކަތެއް ުބެހޭގޮތ ން ުރ ވ މ އި ުސޮއި ުފަރ ތ ން ުދެ ުބަޔ ންކޮށްފަިއުުއްގައި ުކަމަށް ުފަހ ގައި ކ ރ ވ މަށް

ުު،ވިޔަސް ުއިދ ރ އިން ުމަސައްކަތްތަްއ25,000ުުކައ ންސިލްގެ ުބައެއް ުބޮޑ  ުއަގ  ުވ ރެ ުހ ސް(ުރ ފިޔ އަށް )ފަންސަވ ސް
ުނ ޮކށް ުއިޢ ލ ން ުގ ޅޭގޮތ ު،ހަވ ލ ކޮށްފައިވަނ  ުމަސައްކަތްތަކ އި ުބައެއް ުހަވ ލ ކޮށްފައިވ  ުއަދި ުނ ހޯދ  ންުއެސްޓިމޭޓް
 ުކަމ ގައިވ ން.ނ ކޮށްދެފަރ ތ ގެުއެއްބަސްވ ންުތައްޔ ރ 

(9) ުު ުގަވ އިދ ގެ ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުހަދިޔ ގ7.01ުުެދައ ލަތ ގެ ުނ ވަތަ ުގަްނނަ ުަތންތަަނށް ުދައ ލަތ ގެ ުގޮތ ން ުމ އްދ ގައިވ  ވަނަ
ގޮތ ގައިުލިބޭުހ ރިހ ުމ ަދލ ގެުަދފްތަރެއްުއެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮްށފައިހ ރިުމަޢ ލޫމ ތ ުހިމަނައިެގްނުލިޔެުބެލެހެއްޓ މ އިު

ު ުގަވ އިދ ގެ ުމ އ7.11ުްމި ުއަންަނުވަނަ ުތަކެއްޗަށް ުެއ ުވަކިވަކިން ުއެކިބައިބައި ުިހސ ބ  ުމ ަދލ ގެ ުމި ު)ހ(ގައި ދ ގެ
ުބ ނެފައިވ ު ުމ އްދ ތަކ ގައި ުމި ުވިޔަސް ުަބޔ ންކޮށްފައި ުކަމަްށ ުބަލަހައްޓަންވ ނެ ުިލޔެ ުޮގތަށް ުއެނގޭނެ އ ނިއިތ ރ 

 ބަލަހައްޓަމ ންުގެންޮގސްފައިުނ ވ ން.ުުގަވ އިދ ތަކ ުއެއްގޮތަށްުކައ ންސިލްގެުހަރ މ ދަލ ގެުފ ރިހަމަުދަފްަތރެއްުލިޔެ

ުރައ ޔ ު ދެވޭު މިންވަރ މެދ ު ޢަމަލ ކ ރެވިފައިވ ު ޤަވ އިދަށް ޤ ނޫނ އިބ.ު

ުކަންތައްތަކ ެގު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއަސ ސްގައި ުިބނ ކ ރެވ ނ  ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދ  ުޢަމަލ ކ ރެިވފައިވ  ުޤަވ އިދަށް ޤ ނޫނ އި
ުމ  ުއ ތ ރ ބ ރ  ުއަރިއަތޮޅ  ުސަބަބ ން، ުއިދ ރ އިން ުކައ ންސިލްގެ ުއ2013ުުެޅޮހ  ުކޮށްފައިވަނ  ުޚަރަދ  ުބަޖެޓ ން ުއަހަރ ގެ ވަނަ

ުބަޖެޓ ގައިު ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤ ޞަދ ތަްއ ުކައ ންސިލްގެ ުެއ ުއެއްގޮތަްށ، ުބަޖެޓ  ުފ ސްކ ރި ުކައ ންސިލ ން ުއެ އަހަރަށް
ުކަނޑައެ ުޚަރަދ ކ ރ މަށް ުބަޖެޓ ގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުނަންބަރ  ުޤ ނޫނ  ުތެރޭގައި، ުހ ދޫދ ގެ 2006/3ުޅ ނ 

ު ުނަންބަރ  ުޤ ނޫނ  ުގަވ އިދ އި، ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުދައ ލަތ ގެ ުއ އި، ުޤ ނޫނ ( ުމ ލިއްޔަތ ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގ2010/7ުުެ)ދައ ލަތ ގެ
ުގ ޅ ން ުކަންކަމ  ުމ ލ  ުކައ ންސިލްގެ ުއ އި ުޤ ޫނނ ( ުހިންގ މ ގެ ުއ ޞޫލ ން ުލ މަރ ކަޒ  ުދ އިރ ތައް ުއެހެނިހެންުއިދ ރ  ހ ރި

ުޤ ނޫނ ތަކ އިުގަވ އިދ ތަކ ުއެއްގޮަތށްކަމަށްުމިއޮފ ހ ންުނ ދެކެމެވެ.

ދިންގޮތްުޅ.ު ކަންތައްތަކ އިުއެުކަންތައްތައްުއިޞްލ ޙ ކ ރަންުލަފު  ުއޮޑިޓ ގައިުފ ހަގަކ ރެވ ނު 

 މ ލ ުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކ ރ މަށްުހ ށަހަޅ ފައިުނ ވ ންު .1

ު ުަނންބަރ  ުޤ ނޫނ (ުެގ2006/3ުުޤ ނޫނ  ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުގޮތ ން،ުދައ ަލތ ެގ35ުު)ަދއ ލަތ ގެ ު)ހ(ުގައިވ  ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުމަްސު ުތިން ުނިމޭތ  ުއަހަރެއް ުމ ލ  ުކޮންމެ ުވެރިޔ ، ުޒިންމ ދ ރ  ނޑައަޅ  ުކަ ުދަށ ން ުޤ ޫނނ ގެ ުއެ ުއޮފ ހެއްގައި، ކޮންމެ

މ ލ ުހިސ ބ ތަކ އިުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކ ގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިގެން،ުުދ ވަހ ގެުތެރޭގައި،ުއެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކ ރ 
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އަހަރ ުރިޕޯޓެއްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހ ަށހަޅަންުޖެހެއެވެ.ުއަިދުރަށ ުކައ ންސިލްތަކ ންނ އިުައތޮޅ ުކައ ންސިލްތަކ ންނ ިއު
ުމިނިސްޓްރ  ުގޮތް ުޖެހޭ ުތައްޔ ރ ކ ރަން ުހިސ ބ  ުމ ލ  ުކައ ންސިލްތަކ ން ުޓްރެޜަރ ގެުުސިޓ  ުއެންޑް ުފިނޭންްސ އޮފް

ނޑައަޅައިުއ ންމ ކޮށްފައެވެ.2013/01ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއ ލަރު)  (ުގައިުވަނ ުކަ

ު ުއ ތ ރ ބ ރ  ުއަރިއަތޮޅ  ުއެހެންނަމަވެސް، ުމ ޅޮހ  ުގޮތ ގ2013ުުެކައ ންސިލްގެ ުކ ރި ުޚަރަދ  ުބަޖެޓ ން ުއަހަރ ގެ ވަނަ
ުކައ ންސިލަށ2013ުްު،ބަޔ ނ އި ުއެ ުއަހަރ  ުތައްޔ ރ ކޮށްުވަނަ ުބަޔ ން ުޚަރަދ ގެ ުހިނގި ުއ އި ުއ މްދަނ  ޤ ނޫނު ު،ލިބ ނ 

ުމ ލިއްޔަތ ގެުޤ ނޫނ (ުގ2006/3ުުެނަންބަރ ު އެުމ އްދ ގައިުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިވ ުގޮތ ގެމަތިނ35ުް)ދައ ލަތ ގެ
ުނ ވ ކަން ުހ ށަހަޅ ފައި ުޖެނެރަލްއަށް ުއޮޑިޓަރ ުކ ރ މަށްޓަކައި ުއޮޑިޓް ުމ އްދަތ ގައި ުއަދިުުބ ނ  ުކ ރަމެވެ. ފ ަހގަ

ުސަބަބ ން ުނ ވ މ ގެ ުހ ށަހަޅ ފައި ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށް ުބަޔ ންތައް ުމ ލ  ުު،ކައ ންސިލްގެ ޑިސެމްބަރު 31ުކައ ންސިލްގެ
ުގެުނިޔަލަށްުނިމ ނ ުމ ލ ުއަހަރ ގެުމ ލ ުބަޔ ންތަކ ގެުއޮޑިޓްުކ ރެވިފައިުނ ވެއެވެ.2013ުު

ުއިޞްލ ޙ ކ ރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުނަން ުޤ ނޫނ  ުގ3/2006ުެބަރ  ުޤ ނޫނ ( ުމ ލިއްޔަތ ގެ 35ުުު)ދައ ލަތ ގެ ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުމަޢ ލޫމ ތު ވަނަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި
ު ުސަރކިއ ލަރ ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ުޓްރެޜަރ ގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރ  2013/01ު) ނަންބަރ ުހިމަނައިގެން ގައިު(

ު ުއެއްގޮތަށް ނޑ  ުއޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުއަހަރެއްުމ ލ  ުމ ލ ދ  ުރިޕޯޓ އެކ ،ުކޮންމެ ުއަހަރ  ުބަޔ ންތައް ުތައްޔ ރ ކޮށް،ުއެ ބަޔ ންތައް
ުނިމޭތ ުތިންުމަސްދ ވަހ ގެުތެރޭގައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހ ށަހެޅ މަށްުދަންނަވަމެވެ.

ކައ ންސިލްގެުތިޖޫރ އިންުގެއްލިފައިވ ންު .2  ވ ގޮތެއްުނޭނގިުގިނަުއަދަދެއްގެުފައިސު 

20ުު ުހ ންނަންޖެހ2014ުުޭޑިސެމްބަރ  ުތިޖޫރ ގައި ުއިދ ރ ގެ ުކައ ންސިލްގެ ުމ ޅޮހ  ުއ ތ ރ ބ ރ  ުއަރިއަތޮޅ  ުނިޔަލަށް ުދ ވަހ ގެ ވަނަ
ު ުއަދަދަކ  ުދައްކ  ުތިޖޫރ ބ ކ އިން ުރ ފިޔ އެވެ.249,796ުުކަމަށް ުހައެއް( ުނ ވަދިހަ ުހަތްސަތޭކަ ުނ ވަހ ސް ުސ ޅ ސް )ދެލައްކަ

)ފަސްދޮޅަސްުހަތްހ ސ67,696ުުްންސިލްގެުއިދ ރ ގެުތިޖޫރ ުއޮޑިޓަރ ންުޗެކްކ ރިއިރ ުތިޖޫރ ގައިުހ ރު ނަމަވެސްުމިުތ ރ ޚ ގައިުކައ 
ު ުއަދަދަށްވ ރެ ުހ ންނަންޖެހޭ ުތިޖޫރ ގައި ުމިއ  ުރ ފިޔ އެވެ. ުހައެއް( ުނ ވަދިހަ ުދެހ ސ182,100ުުްހަސަތޭކަ ުއަށްޑިހަ )އެއްލައްކަ

ުއެއްސަތޭކަ(ުރ ފިޔ ުމަދ ުއަދަދެކެވެ.ު

ު ުއޮތްއިރ ، ުމިހެން ުކަން ުމެމްބަރ ން ުހޮވ ނ  ުދައ ރަކަށް ުއ  ުމެމްބަރ ކަމަށް 26ުުކައ ންސިލް ުދ ވަހު 2014ުފެބްރ އަރ  ވަނަ
ުއިރ  ުގ ނި ުފައިސ  ުހ ރި ުތިޖޫރ ގައި ުހަވ ލ ވެ، ު ކައ ންސިލ  ުފަސްސަތޭކ183,503ުުަތިޖޫރ އިން ުހ ސް ުތިން ުއަށްޑިހަ )އެއްލައްކަ

ވެ.ުކަންުމިމައްސަލަުއިތ ރަށްުބެލިުބެލ މ ންުފ ހަގަކ ރެވ ނެުލިޔ ންތަކ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއ ންސިލްގެ(ުރ ފިޔ ުމަދ ވ ކަމަށްުކަތިނެއް
ުފައިސ  ުބަޔ ންކޮށްފައިުއެހެންނަމަވެސް ުލިޔެކިޔ ންތަކ ގައި ުސަބަބަކ ހެދިކަމެއް ުކޮން ުދައ ރ ގެުުގެއްލިފައިވަނ  ުއ  ުއަދި ނ ވެއެވެ.

ުހަވ ލ ކ ކ ރ މ ގެ ުތިޖޫރ  ު ުރައ ުުކައ ންސިލ  ުކައ ންސިލްގެ ުދައ ރ ގެ ުކ ރ  ުހަވ ލ ވެހ ރ  ުތިޖޫރ އ  ުކ ރިން އޮޑިޓަރ ންނަށްުސެވެ.
ުތިޖޫ ުކައ ންސިލަރ ން ުމަދ ވ ކަމަށްުދައްކ ުއަދަދ އި ުކަމަށްުދައްކ ތިޖޫރ އިން ުމަދ ވ  )އެއްހ ސ1,403ުުްގައި،ުުއަދަދ ު ރ ުގ ނިއިރ 

ު ުތިނެއް( ުއައިސްފައިވަނ ުހަތަރ ސަތޭކަ ުތަފ ތެއް ުކަމަށްުުރ ފިޔ ގެ ުނ ގެންދ ތ  ުކ ރަމ ން ުފ ރިހަމަ ުގަވ އިދ ން ުބ ކ ކ ރ  ތިޖޫރ 
ުުލަފ ކ ރެވެއެވެ.

ުތިޖޫރ  ުގޮތ ގައި ުމައ ލޫމ ތ ދިން ުއިދ ރ އިން ުއެންޓިުއިކައ ންސިލްގެ ުމައްސަލަ ުމަދ ވި ުފައިސ  ުއަދަދެއްގެ ުގިނަ ކޮރަޕްޝަންު-ން
.ުއެހެންުނަމަވެސްުމިކަމ ގ ޅޭުގޮތ ންުއެއްވެސްުރިޕޯޓެއްުމިހ ތަނަށްުކޮމިޝަނ ންނ އިުފ ލ ހ ންގެުއިދ ރ އިންުވަނ ުތަހ ޤ ގ ކޮށްފައެވެ



 

މަގ ު،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުބިލްޑިންގު)ޣ ޒ ު އަޙްމަދު  info@audit.gov.mvުމެއިލް:ު-އ 3316430ުުު ފެކްސް:3323939ު މ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ.ުފޯން:ު،އަމ ރު 
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ުފަރ ތަކ އިު ުއެއްވެސް ުމިހ ތަނަށް ުގޮތ ން ުގ ޅޭ ުމިކަމ  ުނ ވެއެވެ.ުއަދި ުފޮނ ވ ފައެއް ުއިދ ރ އަށް ުކައ ންސިލް ުއިދ ރައަކ ން އެއްވެސް
ުުމެދ ުފިޔަވަޅ ުއަޅ ފައެއްުވެސްުނ ވެއެވެ.

ުުުއިޞްލ ޙ ކ ރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުގޮތ ން)ހ(ު ުގ ޅޭ ުމައްސަލައ އި ުމަދ ވެފައިވ  ުފައިސ  ުކޮމިޝަންުތިޖޫރ ން ުއެންޓިކޮރަޕްޝަން ުކ ރިޔަށްުއ އި ުއިދ ރ އިން ފ ލ ހ ންގެ
ުގެުއިދ ރ އިންުއަމަލ ކ ރ މަށްުދަންނަވަމެވެ.ުުސިލ ުގޮތަކަށްުކައ ންުގ ގެންދ ުތަހ ގ ގ ުނިންމ ފައިުއެފަރ ތްތަކ ންުއަންު

މ ގެުކަންތަކ ގައިުއަމަލ ގޮތ ންުކައ ންސިލްގެުމެމްބަރ ންުބައިވެރިނ ވ މަށ އި،ުތިޖޫރ ުބެލެހެއްޓ މ ގެުކަންތައްު)ށ(ުތިޖޫރ ުބެލެހެއްޓ 
ުޖަވ ބ ދ ރ ވަނިވިުގޮތަކަށްުކައ ންސިލްގެުމ ވައްޒަފ ންނ ުހަވ ލ ކ ރ މަށްުދަންނަވަމެވެ.ުުު

ބޭންކްުއެކައ ންޓ ންު .3 އެއްފަހަރު  ކޮށްފައިވ ންުގިނަުއަދަދެއްގެުފައިސު  ުނެގ މަށްފަހ ުތިޖޫރ ގައިުބަހައްޓައިގެންުޚަރަދު 

ު ުގަވ އިދ ގެ ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުއަތްމަތު 6.13ުދައ ލަތ ގެ ުތަންތ ގައި ުދައ ލަތ ގެ ުގޮތ ގައި ުބ ޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުޓްރެޜަ ުފިނޭންސްުއެންޑް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރ  ުގެންގ ޅެންވ ނ  ުގޮތ ގައިުފައިސ  ުއެުފައިސ ގެ ުލިޔެ ުހ އްދަދިންު ރ އަށް މިނިސްޓްރ އިން

ގިނަުއަދަދެއްގެުފައިސ ުބޭންކްުު،ވަނަުއަހަރ 2013ުއަދަދަކަށެވެ.ުއެހެންުނަމަވެސް،ުމިުހ އްދަުނ ހޯދ ުކައ ންސިލްގެުއިދ ރ އިންު
ުކޮށްފައި ުޚަރަދ  ުބަހައްޓައިގެން ުތިޖޫރ ގައި ުނެގ މަށްފަހ  ުއެއްފަހަރ  ުއެކައ ންޓ ން ުމ ޅޮހު ުމިގޮތ ންވެއެވެ. ުއ ތ ރ ބ ރ  އަރިއަތޮޅ 

ު ުއެކައ ންޓް ުއިދ ރ ގެ 3ުުކައ ންސިލް ުއެކައ ންޓް 4ުުއަދި ުޖ މްލަ ުފަހަރ މަތިން ުއެކި 2,121,231ުުކ ން ުމިލިޔަން އެއްލައްކަު)ދެ
ުއެއްތިރ ސް( ުދ އިސައްތަ ުރ ފިޔ  ުހ ސް ުޚަރަދ ުުއެކ ވ ސް ުއެކިއެކި ުކައ ންސިލްގެ ުތިޖޫރ ުތައްރ ފިޔ  ުނަގައި ުޗެކ ން ގައިުކ ރ މަށް

ގިނަުއަދަދެއްގެުފައިސ ުތިޖޫރ ގައިުބަހައްޓައިގެންުބަހައްޓ ފައިވ ުކަމަށްުބޭންކ ުސްޓޭޓްމަންޓ ުއަދިުތިޖޫރ ުބ ކ ުފޮތ ންުދައްކައެވެ.ު
ުނޫންކަމ ގައިު ުރައްކ ތެރިކަމެއް ުއަދި ުކަމެއްކަމަށ އި ުމަގ ފަހިވ ނޭ ުބޭނ ންކ ރ މަށް ުގޮތ ގައި ުނަހަމަ ުފައިސ  ޚަރަދ ކ ރ މަކ 

ުރަމެވެ.ފ ހަގަކ 

ުއިޞްލ ޙ ކ ރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ވަނަުުމ އްދ ގައިވ ުގޮތަށްުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރ އަށްުލިޔެުހ އްދ6.13ުުަދައ ލަތ ގެުމ ލިއްޔަތ ގެުގަވ އިދ ގެު
ދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުބޭންކ ންުފައިސު ހޯދައިގެންުއެުމިނިސްޓްރ އިންުކަނޑައަޅ ުއަދަދެއްުއަތްމަތ ުފައިސ ގެުގޮތ ގައިުގެންގ ޅ މަށްު

ނ ވ ނޭހެންުުޢަމަލ ކ ރ މަށްުދަންނަވަމެވެ. ުނަގައިުތިޖޫރ ގައިުބެހެއްޓ މ ގައިުހ އްދަުދެވިފައިވ ުއަދަދަށްވ ރެުއިތ ރު 

ކ ރ މ ގައިުވައ ޗަރުނިޒ މެއްުގ އިމްކޮށްފައިުނ ވ ންު .4  ކައ ންސިލްުއިދ ރ އިންުޚަރަދު 

ުގަވ އި ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުދައ ލަތ ގެ ުބ ބ  ުޚަރަދ ކ ރ މ ގ8ުުެދ ގެ ުަފއިސ  ުގޮތ ގަިއ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުބައިަގއި ުއެއްވަނަ ގެ
ުނިޒ މ ގައިު ުވައ ޗަުވައ ޗަރ ުޚަރަދ ކ ރ މ ގެ ުލިޔެުުރ ތަކ ގެ،ފައިސ  ުރަޖިސްޓްރ  ުޗެކް ުއަދި ުރަޖިސްޓްރ  ވައ ޗަރ 

ުމިބ ބ ގެުދެަވނަބައިގައިވ ުގޮތ ގަިއުފައިސ  ހަރ ދަނ ުު،ޚަރަދ ކ ރ މ ގެުވައ ޗަރ ުނިޒ މެއްުބަލަހައްޓަންވ ނެއެވެ.ުއަދިުހަމަ
ުފޯމ  ުއެދޭ ުލިބިގަތ މަށް ުމ ދ  ުހިންގ މަށްޓަކައި ުފޯމ ު،ގޮތެއްގައި ުއެދޭ ުގަންނަން ުފޯމް/ުތަކެތިުު،މ ދ  ުއޯޑަރ ކ ރ  މ ދަލަށް

ޓަންޖެހެއެވެ.ުއެހެްނުބަލައިގަތްުނޯޓްުއަދިުފައިސ ުޚަރަދ ކ ރ މ ގައިުބަލަންޖެހޭުބެލ ްނތަކ ބެހޭުފޯމ ުތައްޔ ރ ކޮށްުބަލަަހއް
ުކައ ންސިލ ގެު ުމ ޅޮހ  ުނ ވެއެވެ.ުމިގޮތ ން ުގ އިމްކޮށްފައެއް ުވައ ޗަރުނިޒ މެއް ުއިދ ރ ގައި ުކައ ންސިލ ގެ ުމ ޅޮހ  ނަމަވެސް

ު 2013ުުއިދ ރ އިން ު ުގޮތ ގައި ުއ ޖޫރައިގެ ުމ ވައްޒަފ ންގެ ު ުއަަހރ  1,703,547ުުވަނަ ހަތްލައްކަު)އެއްމިލިޔަން
ރ ފިޔ ުުއަދިުމ ވައްޒަފ ންނަށްުހިގ ުޚަރަދ ުނޫންުއެހެނިހެންުޚަރަދ ގެުގޮތ ގައިުުޅ ސްުހަތެއް(ތިންހ ސްފަސްސަތޭކަުސ 



 

މަގ ު،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުބިލްޑިންގު)ޣ ޒ ު އަޙްމަދު  info@audit.gov.mvުމެއިލް:ު-އ 3316430ުުު ފެކްސް:3323939ު މ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ.ުފޯން:ު،އަމ ރު 
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ުދައ ލަތ ގ484,901ުުެ ުކޮށްފައިވ އިރ  ުޚަރަދ  ުރ ފިޔ  ުއެކެއް( ުސަތޭކަ ުނ ވަ ުހ ސް ުހަތަރ  ުއަށްޑިހަ ުސަތޭކަ )ހަތަރ 
 ތައްުތައްޔ ރ ުކޮށްފައެއްނ ވެއެވެ.ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުލިޔެކިޔ ނ8ުްމ ލިއްޔަތ ގެުގަވ އިދ ގެުބ ބ ު

 އިޞްލ ޙ ކ ރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

 ވަނަުބ ބ އިުއެއްގޮތަށްުވައ ޗަރ ުނިޒ މ ުތަޢ ރަފ ކ ރ މަށްުދަންނަވަމެވެ.8ުުދައ ލަތ ގެުމ ލިއްޔަތ ގެުގަވ އިދ ގެު

5. ު ުނަގ ފައިވ  ުތިޖޫރ އިން ުފަހަރ މަތިން ުއެކި ުކ ރ މަށްޓަކައި ުޚަރަދ  ުއިދ ރ އިން ުގ ޅ84,158ުުޭކައ ންސިލްގެ ުއ އި ރ ފިޔ 
 އެއްވެސްުތަފްޞ ލެއްުނެތ ން.

ޓަކައިުފައިސ ުޚަރަދ ކ ރ މަށްުު،ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ 3ުވަނަުބައިގIIުުެގ8ުުެދައ ލަތ ގެުމ ލިއްޔަތ ގެުގަވ އިދ ގެުބ ބ ު
ުތައްޔ ރ ކ ރަންވ ނެކަމަށ އި ުވައ ޗަރ ުފޯމ ،ުު،ޕޭމަންޓް ުއޯޑަރ ކ ރ  ުމ ދަލަށް ުފޯމ ، ުއެދޭ ުގަންނަން ުމ ދ  ުވައ ޗަރ އެކ  ޕޭމަންޓް

ުއޮންނަންވ ނެކަމަށެވެ.ު ުފ ރިހަމަކޮށްފައި ުފޯމ  ުބެހޭ ުބެލ ންތަކ އި ުބަލަންޖެހޭ ުޚަރަދ ކ ރ މ ގައި ުފައިސ  ުއަދި އިންވޮއިސް/ބިލ 
ުު،ސްއެހެންނަމަވެ ުޖ މްލަ ުއިދ ރ އިން ުރ ފިޔު 84,158ުކައ ންސިލްގެ ުއަށެއް( ުފަންސ ސް ުއެއްސަތޭކަ ުހ ސް ުހަތަރ  )އަށްޑިހަ

ު ުޚަރަދ ކ ރ މަށް ުނަގ ފައިވ އިރ  ުތިޖޫރ ން ުފަހަރ މަތިން ުތަކެތިގަތ މަށްޓަކައިުއެކި ުއަދި ުދިންކަމ އި ުހ އްދަ ުޚަރަދ ކ ރ މަށް ފައިސ 
ު ުހޯދ މަށްޓަކައި ުޚިދ މަތް ުހަވ ލ ކ ރިކަންުނ ވަތަ ުފައިސ  ުފަރ ތަކ އި ުދެ ުއަމިއްލަ ުއަދި ުރައ ސ އި ުނައިބ  ުރައ ސ އި ކައ ންސިލ ގެ

ުލިޔެކިޔ ންތަކ ންު ުމިގޮތ ން ުހިއްސ ކޮށްފައެއްނ ވެއެވެ. ުއޮޑިޓަރ ންނ  ުލިޔެކިޔ މެއް ުއެއްވެސް ުއެހެން ުގ ޅޭ ުފައިސ އ  ުމި ފިޔަވައި
)ފަންސ ސްުހަތްހ ސް(ުރ ފިޔ އ އިުު 57,000ސިލްގެުރައ ސ އިުހަވ ލ ކޮށްފައިވ ުދައްކ ގޮތ ންުމިފައިސ ގެުތެރޭގައިުހިމެނެނ ުކައ ން

)ހަތަރ ުހ ސްުއަށްސަތޭކަުފަންސަވ ސް(ުރ ފިޔ އ އިުއަމިއްލަުދެުފަރ ތަކަށ4,825ުުްކައ ންސިލްގެުނައިބ ުރައ ސ ުހަވ ލ ކޮށްފައިވ ު
ު ުތިނެއް(ުރ ފިޔ އ2,333ުެހަވ ލ ކޮށްފައިވ  ުތިރ ސް ުތިންސަތޭކަ ު)ދެހ ސް ުހިމެނޭ ުތެރޭގައި ުމ ގެ )ވިހިހ ސް(20,000ުުވެ.ުުއަދި

ުޕްރ ު ުލިޔެކިޔ ންތަކ ު-ރ ފިޔ  ުނަގ ފައިވ ކަން ުތިޖޫރ ން ުލިޔެ ުގަތ މަށްކަމަށް ުތަކެތި ުބޭސްފިހ ރައަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިސްކޫލަށ އި ުގައި
ުއެނގޭކަވ  ުލިޔެކިޔ ންތަކ ން ުކަމެއް ުކޮންފަރ ތަކ  ުހަވ ލ ކޮށްފައިވަނ  ުފައިސ  ުމި ުގ ޅޭުނަމަވެސް ުފައިސ އ އި ުމި ުނެތެވެ. ށް

ުބޭނ މަށްކަމ މެދު  ުކައ ންސިލްގެ ުޚަރަދ ކޮށްފައިވަނ  ުފައިސ  ުމި ުނެތ މ ން ުބަލަހައްޓ ފައި ުއިދ ރ އިން ުކައ ންސިލްގެ ލިޔެކިޔ ންތައް
ުސ ވ ލ އ ފެދެއެވެ.ު

ުއިޞްލ ޙ ކ ރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ު ުގަވ އިދ ގެ ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުދައ ލަތ ގެ ުއ8ުެ)ހ(. ުބ ބ އި ުގ ޅޭުވަނަ ުޚަރަދ ތަކ އި ުކ ރެވޭ ުތަޢ ރަފ ކޮށް ުނިޒ މ  ުވައ ޗަރ  އްގޮތަށް
ުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުޓ އެންމެހ ުލިޔެކިޔ ންތައްުބެލެހެއް

ު ުޤ ނޫނ ގެ ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުދައ ލަތ ގެ ުކަމަށ47ުުް)ށ(. ުކޮށްފައިވ  ުޢަމަލެއް ުނޫން ުހ އްދަ ުފަދަ، ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި ވަނަ
ކ ރ މަށްުދަންނަވަމެވެ.48ުއިހ މ ލ ވިުފަރ ތްތަކ އިމެދ ،ުއެުޤ ނޫނ ގެުުބެލެވޭތ ،ުއެކަމ ގައި ގޮތ ގެމަތިންުޢަމަލު  ުވަނަުމ އްދ ގައިވު 

 

އަދިުއެުފައިސ އ އިުހަވ ލ ވެފައިވ ން.ު  .6 ނެގ މަށްުހ އްދަދު   ކައ ންސިލްގެުރައ ސްުފައިސު 

ށްުފައިސ ހަވ ލ ކޮށްފައިވަނ ުއެުޚަރަދ ކ ރ މަށްުހ އްދަދ ފައިވު ވަނަުއަހަރ ުކޮށްފައިވ ުބައެއްުޚަރަދ ތައްުކ ރ މ2013ުަކައ ންސިލ ންު
ު ުހޯދ މަށް ުޚިދ މަތް ުތަކެއްޗ އި ުމިގޮތ ން ުކ ރެވ ނެވެ. ުފ ހަގަ 2013ުުފަރ ތ އިކަން ުޖ މްލަ ުކޮށްފައިވ  ުއަހަރ  58,263ުވަނަ

އަދިުއެުފައިސ އ އިުހަވ ލ ވެފައިވަނު ު)ފަންސ ސްުއަށްހ ސްުދ އިސައްތަުފަސްދޮޅަސްުތިނެއް(ުރ ފިޔ ުތިޖޫރ އިންުނެގ މަށްުހ އްދަދ ު



 

މަގ ު،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުބިލްޑިންގު)ޣ ޒ ު އަޙްމަދު  info@audit.gov.mvުމެއިލް:ު-އ 3316430ުުު ފެކްސް:3323939ު މ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ.ުފޯން:ު،އަމ ރު 
 8 ގ10ުުެުޙ ފ ޞަ  

ު ުތެރެއިން ުމ ގެ ުރައ ސެވެ. ުކައ ންސިލ ގެ ުލިޔެކިޔ ންތައ57,000ުުްވެސް ުމ ޢ މަލ ތްތަކ ބެހޭ ުރ ފިޔ އަށްވ  ުހަތްހ ސް( )ފަންސ ސް
ުނަހަމަު ުހަވ ލ ވ މަކ  ުފައިސ އ އި ުފަރ ތ ން ުހ އްދަދޭ ުމ ޢ މަލ ތްތަކ ގައި ުއަދި ުބަލަހައްޓ ފައެއްނ ވެއެވެ. ުއިދ ރ އިން ކައ ންސިލްގެ

 އޮފ ހ ންުދެކެމެވެ.ގޮތ ގައިުފައިސ ބޭނ ންުކ ރ މ ގެުފ ރ ސަތ ުބޮޑ ވ ނޭުކަމެއްކަމ ގައިުމި

 އިޞްލ ޙ ކ ރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

އަދިުފައިސ ގެުހަވ ލ ވ އިރ ުވެރިންގެުފެންވަރ ގެުއެހެންުމ ވައްޒަފަކ ުހ އްދަދިނ މަށްުދަންނަވަމެވެ.ުުއ ކައ ންސިލ ގެުވެރިންުފައިސ 
ުކޮންު ުއިންޓަރނަލް ުގޮތަކަށް ުފަދަ ުފ ށ ނ ރ ނޭ ުމަސްލަހަތ  ުކަންތައްތައްތަކ ގައި ުދަންނަވަމެވެ.ުއެންމެހ  ުގ އިމްކ ރ މަށް ޓްރޯލްސްތައް

ުހަމަޖެއްސ މަށްު ުގޮތ ގައި ުމ ވައްޒަފެއްގެ ުދެ ުތަފ ތ  ުފަރ ތަކ  ުހަވ ލ ވ  ުފައިސ އ އި ުދޭފަރ ތ އި ުހ އްދަ ުނެގ މަށް ުފައިސ  މިގޮތ ން
ުދަންނަވަމެވެ.ުު

ކައ ންސިލްު .7 ުބެހޭުމ ވައްޒަފ ންުހަވ ލ ވެފައިވ ން.އިދ ރ ގެުފައިސ އ އިުުއަމިއްލަުފަރ ތްތަކ އިުހަވ ލ ކ ރަންޖެހޭުފައިސު 

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިވ ގޮތ ންުޚަރަދަށްުނަގ ުފައިސ ުހަވ ލ ކ ރަންވ ނ ުއެުފައިސ އެއ4.11ުުްދައ ލަތ ގެުމ ލިއްޔަތ ގެުގަވ އިދ ގެު
ުފައިސު  ުއެ ުކ ރަންވ ނ  ުހަވ ލ  ުފައިސ  ުފަރ ތަކ  ުއެހެން ުނޫން ުފަރ ތް ުހައްގ ވ  ުލިބ ން ުފައިސ  ުފަރ ތ އެވެ. ުއަސްލ  ލިބެންވ 

ުރަށ ގަ ުފައިސ ުލިބެންވ މ ހ  ުއެމ ހ އ އި ުވަގ ތ ގައި ުހަވ ލ ކ ރަންޖެހޭ ުފައިސ  ުއެ ުސަބަބަކ ހ ރެ ުއެހެންވެސް ުނ ވަތަ ުނެތ މ ން އި
ުހަވ ލ ކ ރެވެންުނެތްނަމައެވެ.ުމިފަދަުގޮތެއްުދިމ ވެގެންުއެހެންމ ހަކ ުފައިސ ުހަވ ލ ކ ރެވޭނ ުއެުފައިސ ުހަވ ލ ކ ރ މަށްުއެދިުފައިސ ު

ުފަރ ތ ންުސޮއިކޮ ުއަސްލ  ުލިބެންވ  ުހަމަ ުއަދި ުއޮތްނަމައެވެ. ުލިޔ މެއް ުއޮފ ހ ގ4.11ުުެށްފައިވ  ުގޮތ ން ުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިވ  ވަނަ
ުނަމަވެސްު ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ހ( ުމިނަމްބަރ ގެ ުމ ވައްޒަފަކަށް ުއެއްވެސް ުބެހޭ ުހިސ ބ ތަކ  ުފައިސ ގެ ފައިސ އ އި

މ ޅޮހ ުފ ރމަސ ުއިމ ރ ތްުުކައ ންސިލްގެުއިދ ރ އިންު،އެހެންމ ހެއްގެުބަދަލ ގައިުފައިސ ުހަވ ލ ކޮށްގެންުނ ވ ނެއެވެ.ުއެހެންނަމަވެސް
އަދިުކައ ންސިލ ގެުއިދ ރ އަށްުޑިޝްު )ތިރ ސްުހަތްުހ ސް(ުރ ފިޔ 37,000ުުކ ރ މ ގެުމަސައްކަތްުކ ރިުފަރ ތ އިުހަވ ލ ކ ރަންުޖެހޭު

ު ުޖެހޭ ުހަވ ލ ކ ރަން ުފަރ ތަކ އި ުފޯރ ކޮށްދިން ުކައ ންސިލްގ1,000ުެއެންޓެނ އެއް ުހަވ ލ ވެފައިވަނ  ުރ ފިޔ އ އި ނައިބު ު)އެއްހ ސް(
ުކ ރެވ ނެވެ.ުު ުފ ހަގަ ުލިޔ މެއްނެތިކަން ުފަރ ތ ގެ ުއަސްލ  ުޖެހޭ ުހަވ ލ ކ ރަން ުފައިސ  ުއެ ުހަވ ލ ވެފައިވަނ  ުމިގޮތަށް ުއަދި ރައ ސެވެ.
ުމިގޮތަށްު ުކ ރެވ ނެވެ. ުފ ހަގަ ުނެތްކަން ުއެނގެން ުލިޔެކިޔ މަކ ން ުއެއްވެސް ުހަވ ލ ކ ރިކަމެއް ުފަރ ތްތަކ  ުއެ ުފައިސ  ުމި އަދި

ުުކައ ންސިލްގެ ުހަވ ލ ކ ރ މަކ  ުފައިސ  ުފަރ ތްތަކ ގެ ުއެހެން ުބޭނ ންކ ރ މަށްުމ ވައްޒަފ ންނ  ުނަހަމަގޮތ ގައި ުފައިސ  އެފަދަ
ުމަގ ފަހިވ ނޭކަމެއްކަންުފ ހަގަުކ ރަމެވެ.ުުު

ުއިޞްލ ޙ ކ ރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ު ުގަވ އިދ ގެ ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުދައ ލަތ ގެ ުހަވ ލ ކ ރ މ ގައި ުފައިސ  ުމ އްދ ގ4.11ުުެ)ހ( ުއެއްގޮތަށްު،)ހ(ުވަނަ ުއ އި ު)ރ( ުއަދި )ނ(
ު.ޢަމަލ ކ ރ މަށްުދަންނަވަމެވެު

ު ުޤ ނޫނ ގެ ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުދައ ލަތ ގެ ުކަމަށ47ުުް)ށ( ުކޮށްފައިވ  ުޢަމަލެއް ުނޫން ުހ އްދަ ުފަދަ، ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި ވަނަ
ކ ރ މަށްުދަންނަވަމެވެ.ވަނަުމ އްދ 48ުބެލެވޭތ ،ުއެކަމ ގައިުއިހ މ ލ ވިުފަރ ތްތަކ އިމެދ ،ުއެުޤ ނޫނ ގެު ގޮތ ގެމަތިންުޢަމަލު  ުގައިވު 

ުދެފަރ ތ ގެު .8 ުހަވ ލ ކ ރ މ ގައި ުމަސައްކަތް ުބައެއް ުއަދި ުހަވ ލ ކޮށްފައިވ މ އި ުމަސައްކަތްތައް ުބައެއް ުކ ރ މެއްނެތި އިޢ ލ ން
 އެއްބަސްވ މެއްުތައްޔ ރ ކޮށްފައިުނ ވ ން.ު

ު ުގަވ އިދ ގެ ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުއަގު 8.15ުދައ ލަތ ގެ ުމަސައްކަތ ގެ ުގޮތ ގައި ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ށ( ުމ އްދ ގެ ުވަނަ
)އެއްމިލިޔަންުފަސްސަތޭކަުހ ސް(ުރ ފިޔު 1,500,000ު)ފަންސަވ ސްުހ ސް(ުރ ފިޔ އިންުފެށިގެނ25,000ުުް)ތަކެތ ގެުއަގ އެކ (ު
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ުކ ރަންވެ ުމަސައްކަތެއް ުދެމެދ ގެ ުއެއްޗެއްުއ އި ުނ ވަތަ ުދިނ މަށް ުމަސައްކަތްކޮށް ުއެ ުހައްދަންވެއްޖެނަމަ، ުއެއްޗެއް ުނ ވަތަ އްޖެނަމަ،
ުހައްދަންުއެންމެުއެކަށ ގެންވ ުރަގަޅ ުފަރ ތެއްުހޯދ ނ ުއ ންމ ކޮށްުއިޢ ލ ނ ކޮށްގެންުލިބޭުއަންދ ސ ުހިސ ބ ތައްުބަލައިގެންނެވެ.ުއަދިު

ކޮށްފައިވ ުގޮތ ގައިުދައ ލަތ ގެުމަސައްކަތްުއެއްވެސްުފަރ ތަކ އިުހަވ ލ ކ ރަންުވ ނ ުއެުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ނ8.22ުްމިުގަވ އިދ ގެު
ުއެއްބަސްވ  ުބެހޭގޮތ ން ުކ ރ ވ މ އި ުއެހެންނަމަވެސްމެމަސައްކަތެއް ުފަހ ގައެވެ. ުކ ރ ވ މަށް ުސޮއި ުދެފަރ ތ ން ކައ ންސިލ ގެުު،އްގައި

ުއިސް ުކ ރ ވ ފައިވަނ  ުމަސައްކަތްތައް ުބައެއް ުފ ހަގަުއިދ ރ އިން ުނެތްކަން ުކ ރެވެން ުޔަގ ން ުއެއްގޮތަށްކަން ުމ އްދ އ އި ުދެންނެވި ވެ
ކަންތައްތައްުތިރ ގައިުމިވަނ އެވެ. ުކ ރެވ ނެވެ.ުމިގޮތ ންުފ ހަގަުކ ރެވ ނު 

ުކ ރިު ުހޯދަން ުފަރ ތެއް ުކޮށްދޭނެ ުއިމ ރ ތް ުތަކެތ ގައި ުއިދ ރ ގެ ުކައ ންސިލް ުބޭސްފިހ ރަ ުހިންގ  ުއިދ ރ އިން ުކައ ންސިލް )ހ(
ުހޮވ މަށްު ުފަރ ތެއް ުމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ުހިސ ބ ތަކ އި، ުއަންދ ސ  ުހ ށަހަޅ ފައިވ  ުފަރ ތްތަކ ން ުކ ރިމަތިލ  ުމިކަމަށް އިއ ލ ނ އި،
އަންދ ސ ުހިސ ބ ތައްުބަލ ުމ ކްސްުދިންުގޮތްުއެނގޭނޭުއެއްވެސްުލިޔެކިއ މެއްުކައ ންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލަހައްޓ ފައެއްުނ ވެއެވެ.ު

ުމަސައް ުމި ުގޮތ ގައިއަދި ުއަގ ގެ ުގ ޅިގެންު 37,000 ކަތ ގެ ުމަސައްކަތ އި ުމި ުޚަރަދ ކޮށްފައިވ އިރ  ުރ ފިޔ  ުހަތްހ ސް( )ތިރ ސް
ުމަސައްކަތްު ުމި ުއެހެންކަމ ން، ު ުއެނގޭކަށްނެތެވެ. ުލިޔެކިޔ މަކ ން ުއެއްވެސް ުވ ކަމެއް ުތައްޔ ރ ކޮށްފައި ުއެއްބަސްވ މެއް ދެފަރ ތ ގެ

ުމަސައްކަތްު ުމި ުފ ހަގަުުހަވ ލ ކޮށްފައިވަނ  ުނެތްކަން ުގޮތެއް ުއެއްވެސް ުއެނގޭނޭ ުފަރ ތ ކަމެއް ުއެކަށ ގެންވ  ުއެންމެ ކ ރ މަށް
ުކ ރެވ ނެވެ.ު

ުއެއްބަސްވ މެއްު ުމަސައްކަތ ގެ ުހަވ ލ ކޮށްފައިވަނ  ުމަސައްކަތް ުސ ފ ކ ރ މ ގެ ނޑ  ުބޯޅަދަ ުރަށ ގެ ުއިދ ރ އިން ުކައ ންސިލްގެ )ށ(
)ތިރ ސްުތިންުހ ސްުފަސްސަތޭކަުސ ޅ ސ33,549ުުްވަނަުއަހަރ ުުޖ މްލ2013ުުުަނެތިކަންުފ ހަގަކ ރެވ ނެވެ.ުމިުމަސައްކަތަށްު

ުޚަރަދަކު  ުމި ުއެހެންކަމ ން ުކ ރެވ ނެވެ. ުފ ހަގަ ުނެތިކަން ުލިޔެކިއ މެއް ުއެއްވެސް ުމިކަމ ގ ޅޭ ުޚަރަދ ކޮށްފައިވަނ  ުރ ފިޔ  ނ ވައެއް(
ުޔަޤ ންކ ރެވެންުނެތެވެ.ުުހަގ ގަތ ގައިވެސްުކޮށްފައިވ ުމަސައްކަތަކަށްުކޮށްފައިވ ުޚަރަދެއްކަން

ުއިޞްލ ޙ ކ ރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ު ުގަވ އިދ ގެ ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުދައ ލަތ ގެ ު)ތަކެތ ގ8.15ުުެ)ހ( ުއަގ  ުމަސައްކަތ ގެ ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ށ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ
25,000ުުއަގ އެކ (ު ުފެށިގެން ުހ ސް(ުރ ފިޔ އިން ުފަސ1,500,000ުް)ފަންސަވ ސް ުމިލިޔަން ުއ އިު)އެއް ުހ ސް(ުރ ފިޔ  ސަތޭކަ

ުއެއްޗެއްު ުނ ވަތަ ުދިނ މަށް ުމަަސއްކަތްކޮށް ުއެ ުހައްދަންވެއްޖެނަމަ، ުއެއްޗެއް ުނ ވަތަ ުކ ރަންވެއްޖެނަމަ، ުމަސައްކަތެއް ދެމެދ ގެ
ުއިޢ ު ުއ ންމ ކޮށް ުފަރ ތެއް ުރަގަޅ  ުއެކަށ ގެންވ  ުއެންމެ ުބަލައިގެންުލ ންކޮށްހައްދަން ުހިސ ބ ތައް ުއަންދ ސ  ުލިބޭ ގެން

ުވ މަށްދަންނަވަމެވެ.ުހޮ

ު ުގަވ އިދ ގެ ުމ ލިއްޔަތ ގެ ުހަވ ލ ކ ރ އިރު 8.22ު)ށ(ުދައ ލަތ ގެ ުމަސައްކަތެއް ުދައ ލަތ ގެ ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި ވަނަ
ުދެފަރ ތ ގެުއެއްބަސްވ މެއްުތައްޔ ރ ކ ރ މަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

 ހަރ މ ދަލ ގެުކަންކަންުބަލަހައްޓ ފައިުނ ވ ންުދައ ލަތ ގެުމ ލިއްޔަތ ގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްު .9

ު ުގަވ އިދ ގެ ުމ ލިއްޔަތ  ުހަދިޔ ގ7.01ުުެދައ ލަތ ގެ ުނ ވަތަ ުގަންނަ ުތަންތަނަށް ުދައ ލަތ ގެ ުގޮތ ގައި ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި )ހ(
އްދ ގެު)ހ(ުގައިުމިުމ ދަލ ގެުވަނަުމ 7.11ުގޮތ ގައިުލިބޭުހ ރިހ ުމ ދަލެއްގެުދަފްތަރ ުބަލަހައްޓަންުވ ނެއެވެ.ުއަދިުމިުގަވ އިދ ގެު

ުކަމަށްު ުބަލަހައްޓަންވ ނެ ުލިޔެ ުގޮތަށް ުއެނގޭނޭ ުއިތ ރ  ުއ ނި ުއަންނަ ުތަކެއްޗަށް ުއެ ުވަކިން ުވަކި ުބައިބައި ުއެކި ހިސ ބ 
ުމަު،ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއެހެންނަމަވެސްު ުބައެއް ުކ ރަންޖެހޭ ުފ ރިހަމަ ުރަޖިސްޓްރ ގައި ުހަރ މ ދަލ ގެ ުއިދ ރ ގެ ޢ ލޫމ ތު ކައ ންސިލްގެ

ުހަރ މ ދަލ ގެު ުއެކަން ުވެސް ުބަދަލ ވެފައިވ އިރ  ުހ ރިތަން ުތަކެތި ުބައެއް ުމިގޮތ ން ުކ ރެވ ނެވެ. ުފ ހަގަ ުނ ވ ކަން ފ ރިހަމަކޮށްފައި
ުނ ވ ކަންު ުހިމަނ ފައި ުރަޖިސްޓްރ ގައި ުހަރ މ ދަލ ގެ ުމަޢ ލޫމ ތ  ުހަލ ކ ވިކަމ ގެ ުތަކެތި ުހަލ ކ ވެފައިވ  ުއެގެންނެތ މ އި ުރަޖިސްޓްރ އިން
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