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cާ

ުަވަނުައަހުރގ2013ުުެުިއާދާރގެުުގެުަކުއްނސިލްުުައޮތޅުުުައޮތޅުުެދުކުނުބރީުހަވދުު
ުރިޕޯޓްުުޮއިޑޓްުުްނސްުޮކމްޕަްލޔަު

ފުާތަޢ ރަާހ.ާ

ުހވަދުއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާއަތޮުޅާއޮޑިޓްާޤ ނޫުނ(ާގެާދަުށންާއޮޑިޓްާކުރެވުނުާ)4/2007ާާަނންބަރު ޤ ނޫނުމިާރިޕޯޓުގެާބޭނުމަކީާ
ވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުާކޮށްފައިވަނީާއެާއަހަރަށްާއެާކައުންސިލުންާފ ސްކުރިާބަޖެޓ 2013ާާާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެ

ާބަެޖޓުގައިާާ،އެއްގޮތަށް ާކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާބަޖެޓުގައި ާގޮތަށް، ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ާކައުންސިލްގެ އެ
ާ ާެބލުމ އި، ާތެރޭގައިތޯ ާހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ާކަ ާއިދ ރ ޚަރަދުކުރުމަށް ާ ކަުއންސިލްގެ ާދަށުގައިވ ާއ އި ާބެލުމުގެ ާއިދ ރ ގެ އެ

ގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާކަންކަންާހިންގައިާބެލެހެއްޓުމުގައިާާވިޔަފ ރިތަކ އި ދައުލަތުެގާާ،ދައުަލތުގެާމ ލިްއޔަތުގެާޤ ނޫނ އިފައިސ އާ 
ާ ާގަވ އިދ އި، ާޤ ނޫާމ ލިއްޔަތުގެ ާހިންގުމުެގ ާއުޞޫލުން ާލ މަުރކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކުރެވިފައިވ ާނަށް ޢަމަުލ
ާއޮޑިޓްކޮށް ާބަލައި ާރައުޔެއްދީާ،މިންވަރު ާކަންކަމ މެދުާާ،އެކަންކަމަށް ާފ ހަގަކުރެވުނު ާއޮޑިޓުގައި ާކުރަންޖެހޭކަމަށް އިޞްލ ޙު

ާހުށަހެޅުމ އެކު ާއިދ ރ އަށް ާކައުންސިލްގެ ާކަންކަން ާއެ ާއެޅުމަށްޓަކައި ާފިޔަވަޅު ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާ،އިޞްލ ޙީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ާބ213ާަާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގައި ާމަޖިލީހަށ އިާާޔ ންކޮށްފައިވ ވަނަ ާރައްޔިތުންގެ ާކަންކަްނ ާއެ ާމަތިން ގޮތުގެ

ނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީއަށ އިާލޯކަލްާގަވަރމަންްޓާއަދިާމިާރިޕޯޓުާމިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާހުށަހެޅުމެވެ.ާ
ާވެބްސައިޓްާ،ހުަށހަޅައިާއޮތޯރިޓީއަށް ާއޮފީހުގެ ާިމ ާެފންނ ނެެހން ގައwww.audit.gov.mvާާިާރައްޔިތުންނަށް

ާޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

ާ،އަށްާނިމޭާމ ލީާއަހަރުގެާމ ލީާބަޔ ންތަކ އިާއެާބަޔ ންތަކ ާގުޅޭާނޯޓްތައްާތައްޔ ރުކޮށ2013ާްޑިސެންބަރ31ާާުކައުންސިލްގެާ
ވަނަާމ އްދ ގ35ާާެ)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ޫނނު(ާގ2006/3ާާެޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ،އޮޑިޓްކުރުމަށްާމިާއޮފީހަށްާހުށަެހޅުމަކީ

މިާމ ލީާބަޔ ންތައްާހުށަހަޅ ފައިާާ،)ހ(ާގެާދަށުންާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ާނަމަވެސް
ާނުވެފައެވެ.ާ ާކުރެވޭގޮތް ާވަނީ ާއޮޑިޓް ާފައިނޭންޝަލްާސްޓޭޓްމަންޓްސް ާކުރެވޭ ާގޮތުން ާއޮޑިޓްކުރުމުގެ ާބަޔ ންތައް ާމ ލީ ނުވުމުން

ާމިާއޮޑިޓްާކުރިއަށްާގެންދިޔައީާކޮމްޕަލަޔަންސްާއޮޑިޓެއްގެާގޮތުގައެވެ.ާ،އެހެންކަމުން

ާފ ހަގަާމި ާއިދ ރ ާކަންތައްތައްާކޮށްފައިވ ރިޕޯޓުގައި ާއިސްވެރިންނ ކައުންސިލްގެ ާފ ހަގަކޮށް،ާެގ ާމިާާމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން
ާރުޞަތުގައިާޝުކުރުާދަންނަވަމެވެ.ފުާގެާހުރިހ ާމުވައްޒަފުންނަށްާމިއިދ ރ ާއެާއޮޑިޓްގައިާއެހީތެރިވި
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ާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާށ.ާ

ވަނަާމ އްދ ގައ88ާާިގެާާ)ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނު(2010/7ާޤ ނޫނުާނަްނބަރުާ
ާގަވ އިދުތަކާ  ާޤ ނޫނ އި ާބެލެހެއްޓުުމގެ ާފައިސ  ާމުދަލ އި ާދައުލަުތގެ ާބަލަހައްޓަންވ ނީ ާމުދ  ާއ އި ާފައިސ  ާލިބޭ ކައުންސިލަށް

ގޮތު ދައުަލތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާބ ބުާާަބޔ ންކޮށްފައިގެާމަތިންކަމަށްާއެއްގޮތްވާ  ގޮތަށ10ާްވުމުނާް، ާ،ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 
ގައިާހިންގުމަށްާލް(ާއ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާކައުންސިޤ ނޫނުާމ ލިއްޔަތުގެާ)ދައުލަތުގ2006/3ާެާނަންބަރުާޤ ނޫނު

ާކުރުމ  ާކަންތައްަތއް ާއެންމެހައި ާހޯދުމުގެކުރަންޖެހޭ ާއ ްމދަނީ ާއަންދ ޒ ކޮށްފައިވ  ާލިޭބނެކަމަށް ާއިދ ރ އަށް ާއެ މަސައްކަތްާާއި،
ާރައްކ ތެރިކޮށްާ ާތަކެތި ާމުދަލ އި ާފައިސ އ އި ާއިދ ރ ގެ ާއެާކުރުމ އި ާިއސްރ ފުނުވ ނޭހެން ާޚަރަދުކުޑަކޮށް، ާއިދ ރ ބެލެހެއްޓުމ އި

ާބެެލހެއްޓުމ އި  ބަޖެޓުގައި  ަބޖެޓާއެއްގޮތަށް، ފާސްކުރި ކައުންސިލުން އެ ށްައހަރަ އެ ކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުތައް، ހިންގައި
ނޑައެޅިފައިވާ ނޑައެޅުނު ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަންތައްތަކަށް، ކަ ނޑައެޅިފައިވ ގޮތަށްާ ޔަގީންކުރުމާއި، ހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯ ކަ ކަ

ާލިޔެކިއުންތައް ާާހިސ ބުތަކ އި ާއެއްގޮތަށް ާހިސ ބުތަކ  ާއެ ާބަޔ ންތައްބެލެހެއްޓުމ އެކު ާމ ލީ ާއޮޑިޓްކުރުމަށްާާއަހަރީ ާއެކުލަވ ލައި
ަވނަާމ އްދ ގ46ާާެގެާާ(ޤ ޫނނުާމ ލިއްޔަތުގެާ)ދައުލަތުގ2006/3ާެާނަްނބަރުާޤ ނޫނުާ،ުހަށހެޅުމަކީއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާއޮފީހަށްާ

މ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ާާއަތޮޅުދަށުންާހުވަދުއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާކަނޑައަޅ ފައިވާ 

އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާނ.ާ

ވަނަާއަހަރުގެާބަޖެުޓްނ2013ާާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާާހުވަދުއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާއަޮތޅުއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތަކީާ
ާކޮށްފައި ާއެއްގޮތަށްޚަރަދު ާަބޖެޓ  ާފ ސްކުރި ާކައުންސިލުން ާއަހަރަްށާއެ ާއެ ާޙ ޞިްލވ ާާ،ވަނީ ާމަޤުޞަދުތައް ެއާކައުންސިލްގެ

ާކަންތައްތަކަށްާ،ގޮތަށް ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާބެލުމުެގާާ،ބަޖެޓުގައި ާތެރޭގައިތޯ ާހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ާކަ ާޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގަިއ
ގުޅުންހުރިާއެހެިނހެންާކަންކަންާހިންގުމުގަިއާއ އިާއެާާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ާ،އިތުރަށް ވިޔަފ ރިތަކ އިާފައިސ އާ  އިދ ރ ގެާދަށުގައިވާ 

ާ ާނަންބަރު ާގަވ އިދ އ2006/3ާިޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާއ އި ާޤ ނޫނު( ާމ ލިއްޔަތުގެ ާނަންބަރުާާ،)ދައުލަތުގެ ޤ ނޫނު
ޢަމަުލކުރެވިފައިވ ާމިންވަރ މެުދާާައށްލުްނާހިންގުމުގެާޤ ނޫނު(ާ)ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞ2010/7ާޫ
ާފ ހަގަާ،ދިނުމ އިާރައުޔެއް ާދިނުމ އެކުާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ާލަފ  ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ާަކންތައްތައް ާކަންކަްނާާ،ކުރެުވނު އެ

ާކަމ ބެހޭާފަރ ތްތަކުގެާސަމ ލުކަަމށްާގެނައުމެވެ.ާ

ާތެރޭގައި ާމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ާާ،މި ާބަޔ ންކުރެވުނު ާހިންގުމުގައި،ާކުރިން ާކަންކަން ާމ ލީ ާގަވ އިދުތަކ ާޤ ނޫނުކައުންސިލްގެ ތަކ އި
ާބެލުާއެއްގޮތަށް ާމިންވަރު ާކުރެވިފައިވ  ާއިޖުރ މަށްާބޭނުންވ ާހެކިތައްާހޯދުމުގެާގޮތުންާފުރިހަަމކުރަންޢަމަލު އްާތުތައަޖެހޭ

ލުކޮށްފައިވުމުގެާފުރުސަތުާކ ާޚިލ ފަށްާޢަމަޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތައެާާތެރޭގައިތުތަކުގެާއަފުރިހަމަކުރުންާހިމެނެއެވެ.ާމިާއިޖުރ 
ާރުންާހިމެނެއެވެ.އޮތްާމިންވަރުާވަޒަންކު

ވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުކޮށްފައިވަނީާއެާއަހަރަށްާއ2013ާާެާ،ކައުންސިލުގެާއިދ ރ އިންއަތޮޅުާހުވަދުއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާ
ާ ާފ ސްކުރި ާއެއްގޮތަށްކައުންސިލުން ނޑައެޅިފައިވާ ާ،ބަޖެޓ  ާކަ ާބަޖެޓުގައި ާގޮތަށް، ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ާކައުންސިލްގެ އެ

ނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގައިތޯއ އި ބަޖެޓުގައިާޚަރަދުކުރުމަށްާކަ ދަށުގައިވ ާާއިދ ރ އ އިާއެާއިދ ރ ގެގެާކައުންސިލްާ،ކަންތައްތަކަށާް،
ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާ ގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާކަންަކންާހިންގުމުަގއިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އާި، ާވިޔަފ ރިތަކ އިާފައިސ އާ 
ާކަންކަމ ާ ާމ ލީ ާަކއުންސިލްގެ ާއަދި ާޤ ނޫނު ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫުލން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ީރ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ގަވ އިދ އި،



ާާ

 info@audit.gov.mvމެއިލް:ާ-އ6430ާީ 331ފެކްސް:3939ާާ 332އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު،ާމ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.ާފޯން:ާާ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާޣ ޒީާބިލްޑިންގާ)
3 ގ61ާާެ ސަފުހ ާާ   

ާއެހެނިހެންގުޅު ާގަވ އިދުތަަކްށާާންހުރި ާޤ ނޫނުތަކ އި ާއެހެިނހެން ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ާކައުންސިލުްނ ާގަވ އިދުތަކަށ އި ޤ ނޫނުތަކ އި
ާ ާކުރެވިފައިވ  ާހެިކާޢަމަލު ާއެކަށީގެންވ  ާމިްނވަރަށް ާޭބނުންވ  ާކުރުމަށް ާބަޔ ން ާދެކޭގޮތް ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ މިންވަރ މެުދ

ާންާޤަޫބލުކުރަމެވެ.ހޯދިފައިވ ކަމަށްާމިާއޮފީހު

ާާބިނ ކުރެވުނުާއަސ ސްާާމިންވަރ މެދުާދެވޭާރައުޔުާޢަމަލުާކުރެވިފައިވާ ާނ އިާގަވ އިދަށްާޤ ނޫާރ.ާ

ގޮތުން،ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކ35ާޮާގެާ(ޤ ނޫނުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ)2006/3ާާނަްނބަރުާޤ ނޫނު (1) ށްފައިވާ 
މ ލީާހިސ ުބތަކ 3ާއަހަރެއްާނިމޭތާ މ ލީާކޮންމެާ އިާއިދ ރ ގައިާހިނގިާމަސްދުވަހުގެާތެރޭގައި،ާއެާމ އްދ ގައިާބުނެފައިވާ 

ނޑައަޅ ފަ އިވ ާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔާ ކަންތައްތަކުގެާރިޕޯޓްާހިމަނައިގެންާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ާއަހަރީާރިޕޯޓެއް،ާއެތަނަކަށްާކަ
ާނަމަވެ ާހުށަހަޅަންެޖހޭ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށް ާސް، ާއަތޮޅުދެހުވަދުއަތޮޅު ާވަނ2013ާަާގެއިދ ރ ާކައުންސިލްގެާކުނުބުރީ

ާއަހަީރާރިޕޯޓެ ާހިމަނައިގެން ާިރޕޯޓް ާކަންތަްއތަކުގެ ާހިނގި ާއިދ ރ ގައި ާހިސ ބުތަކ އި ާމ ލީ ާެއާއަހަރުގެ ާތައްޔ ރުކޮށް، އް
 މ އްދ ގައިާބުނެފައިވ ާމުއްދަތުގަިއާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށްާހުށަހަޅ ފައިާނުވުން؛

 މަާރިކޮންސިލިއޭޝަންއެކައުންޓްާބ ކީާތަފ ތުާވެއްޖެނަ އެކައުންޓުާފޮތުންާދައްކ ާބ ކީާއ އި ،ކޮންމެާމަހެއްާނިމޭާދުވަހު (2)

ާހޯދަންވ ނެކަމަށ  ާތަފ ތުވ ޮގތް ާބ ކީ ާދެ ާތައްޔ ރުކޮށްގެްނ ާސްޓޭޓްމަންޓެއް ާސްޓޭއި ާހަދ ާރިކޮންސިލިއޭޝަން ޓްމަންޓް
ާބެހޭާ ާކަމ  ާއިތުރުން ާބަލަވެރިާމުވައްޒަފުގެ ާއެސްޓޭޓްމަންޓް ާވ ނެާއިާޔަކު ާކުރަން ާސޮއި ދައުލަުތެގާާކަމަށްރަނގަޅުކަމަށް

ކައުންސިލުްނާ،ާންކޮށްފައިާވިޔަސްވަަނާމ އްދ ގައިާބަޔ 6.25ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއ އ1.12ާާިމ ލިއްޔަތުާގަވ އިދުގެާ
ާރިކޮންސައިލްކޮށްވ އިދުންާގައެކައުންޓެއްގެާހިސ ބުތައްާާއެއްވެސްާއެކައުންޓްގެާތެރެއިންބޭންކްާާހަތަރުހިންގައިާބަލަހައްޓާ 
 ނުވުން؛ފުރިހަމަކޮށްފައިާ

(3) ާ ާތަންަތނަށް ާހިސ ާލިބޭދައުލަތުގެ ާފައިސ ގެ ާދުވަހަށްާބުތައްއ ްމދަނީ ާބަާދުވަހުން ދައުލަތުެގާާނެކަމަށްްއޓަްނވ ލަހަލިޔެ
ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ އ2.03ާްމ ލިއްޔަތުގެ ާވަނަ ާދ ގައި ާދުވަހުފޮާާ،ީވނަމަވެސްބަޔ ންކޮށްފައި ކޮށްފައިާތައްޔ ރުާތްލިބޭފައިސ ގެ

މަސްދުވަހުގެާާގެމްދަނީއ ކައުންސިލްގެާާ،ތައްޔ ރުކުރުމަށްާބުނެފައިވ ާވަނަާމ އްދ ގައ2.04ާިާނުވުމ އިާއަދިާމިާގަވ އިދުގެާ
 ތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވުން؛ރިޕޯޓްާއަހަރީާރިޕޯޓ އިާ

ާތެ (4) ާފައިސ ގެ ާބަލައިަގންނަ ނޑައަޅ ފައިވާ ރެއިންާވަކިާޤ ނޫުނތަކެއްގެާދަށުންާދައުލަތަށްާިލބުމަާކައުންސިލްތަކުން ާކަ ށް
މޯލްޑިވްސްާއިންލަ ފްާފިނޭންސްާއެންޑްާރީާއޮާޓްމިނިސްނުވަންވ ނެާކަމަށްާައށްާފޮާ)މީރ ާ(ާންޑްާރެވެނިއުާއޮތޯރިޓީފައިސ ާ،

އެފަދަާާ،ަފއިާވިޔަސްގައިާބުނެ(2012ާމްބަރާނޮވ08ާެ)2012/08ާސަރކިއުލަރާނަންބަރުާާމ ލިއްޔަތ ބެހޭޓްރެޜަރީގެާ
142,135ާމްލަާޖުފައިސ ގެާތެރެއިންާާނެފައިވ ކައުންސިލަށްާބަލައިގަވަނަާއަހަރ2013ާާުޤ ނޫނުތަކުގެާދަށުންާާބައެއް

ާޔަލަށްާގެާނ2013ާިސެޕްޓެމްބަރ30ާާމީރ އަށްާރުފިޔ ާާ(ފަހެއްާތިރީސްާސަތޭކަާއެއްާސ ޅީސްދެހ ސްާާސަތޭކަާއެއް)
 ފޮނުވ ފައިާނުވުން؛

ސީރިއަލްާނަންބަރުާ (5) ރަސީދުާފޮްތތައްާބަހައްޓަންވ ނީާތަުރތީބުންާސީރިއަލްާނަންބަރުާޖަހ ފައިާކަމަށ ިއާ، ފައިސ ގެާބިލ އާި،
ާ ާކަމަށް ާއެއްނަްނބަރެއް ާއޮންނަންވަނީ ާކޮޕީއެއްގައި ާކޮންމެ ާއޭގެ ާއަސްލ އި ާރަސީދުގެ ާނުވަތަ ާބިލު ދައުލަތުެގާޖެހުމުގައި
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4 ގ61ާާެ ސަފުހ ާާ   

ފްޓްާއެކްސެސްގައިާތައްޔ ރުކޮށްާޕްރިންޓުާމައިކްރޯސޮާއިާބުނެފަިއާވިޔަސް،ަވނަާމ އްދ ގ1.08ާަގަވ އިދުގެާާމ ލިއްޔަތުގެ
ކޮންޓްރޯލްތައްާފުރިަހމަާވެފައިާނެތުން؛ދޫކުރ ާރަސީދުާކޮށްގެން  އިރުާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 

ާފައިސ ގެ (6) ާލިބޭ ާތަންތަަނށް ާދުވަހުންދުވަހަާދައުލަތުގެ ާލިޔެ ާފޮތުގައި ާދުވަހު ާފައިސ ގެ ާލިބޭ ާޖުމްލަކޮްށާހިސ ބު، ށް
 ކައުންސިލުގެާއިދ ރ އަށްާ، ޔަސްވަނަާމ އްދ ގައިާބުނެފައިވ2.03ާިބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށްާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ

ާގޮތުން،ާއޭގައިވ ކަންތައްތައްާރޭވިަފއިވ ބޭނުންކުރ ާސޮްފޓްވެއަރާސިސްޓަމްގެާާރަސީދުާދޫުކރަންާ،ބަލައިގަނެާފައިސ 
ާރެކޯޑުތަ ާރައްކ ކޮށްފައިވ  ާސިސްޓަމްގައި ާފެންނ ތީ ާއޮތްކަމަށް ާފުރުޞަތު ާބަދަލުކުރުމުގެ ާރެކޯޑުތައް ފުރިހަމަކަންާކުގެ

 ވެންާނެތުން؛އްޙަާޢަދަދުާކަށަވަރުކުތުމ އެކުާކައުންސިލަށްާލިބިފައިވ ާފައިސ ގެާޞަކަށަވަރުކުރެވޭނެާގޮތެއްާނެ

(7) ާ ާއަގު ާގަންނަންޖެޭހާތަކެތީެގާޖުމްލަ ާބޮޑުވ 25,000ާއެއްފަހަރ  ާވުރެ ާހ ސް(ާރުފިޔ އަށް ާއެތަެކިތާ)ފަްނސަވީސް ނަމަ
ާދައުލަ ާކަމަށް ާބަލައިގެން ާހިސ ބުތަކަށް ާއަންދ ސީ ާލިބޭ ާއިޢުލ ންކޮށްގެން ާއ ންމުކޮށް ާމ ލިއްޔަތުެގާގަންނަންވ ނީ ތުގެ

އްނެތިާދެާބަޔަކަށްާއ ންމުކޮށްާއިޢުލ ނުާކުރުމެ، ޔ ންކޮށްފައިާީވނަަމވެސްވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބ8.15ާަދުގެާގަވ އި
އް(ާރުފިޔ ގެާމުދާ ހ ސްާތިންސަތޭކަާހަތްދިހަާަހއެ)ތިރީސްާއެއ31,376ާްާށްާޖުމްލަކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަބަހ ލައިގެންާ

ާވުން؛ގަނެފައި

ާ)ހަރުމުދަ (8) ާދަފުތަރެއް ާހަރުމުދަލުގެ ާލިބޭ ާގޮތުގައި ާހަދިޔ ގެ ާތަްނތަނަްށާގަންަނާުނވަތަ ލުެގާރަޖިސްޓަރީއެއް(ާދައުލަތުގެ
ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާކަމަްށ، ާޖެހޭނެ 7.01ާާބަލަހައްޓަން ާމ އްދ ގައި ާވީނަމަވެސްބަޔ ންކޮށްާވަނަ ، ފައި

ްސޓަރީއެއްާއެކުލަވ ލައިާހަރުމުދަލުގެާރަޖިާބެލުމުގެާަދށުގައިާހުރިގެާއުންސިލްގެާއިދ ރ ވަދުއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާއަތޮޅުާކަާހު
ާފުރި ާގަވ އިދުެގ ާއެ ާއަދި ާނުުވން. ާބަަލހައްޓ ފައި ާއެއްގޮތްވ ޮގތުެގމ7.11ާަހަމަކޮށް ާމ އްދ އ  ާހަރުމުދަލުގެާވަނަ ތިން

ާާ؛ފަިއނުވުންބަދަލުަތއްާއިނގޭނެާގޮތަށްާބަަލހައްޓ ށްާއަންނަާހސ ބުތައް،ާއެކިާބައިބައިާވަކިަވކިންާއެތަކެއްޗަ

ގ8ާެާގަވ އިދުގެާބ ބުާހޯދ ާމުދަުލގެާސްޓޮކްާބަލަހައްޓަންާޖެހޭނެާކަމަށްާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެދައުލަތުގެާތަންަތނަށްާ (9)
IIާެގައިާބަޔ ންކޮށްަފއިާއޮތްާނަމަވ2ާެގ ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާސްޓޮކްގެާ)ށާ( ފުރިހަމަކޮްށާއިދުންާގަވ ރެކޯޑުތައްާާސާް،

ތަކެތިާދޫކުރީާކޮންާ،ާ.ާއެގޮތުންާސްޓޮކުންާތަކެތިާދޫކުރުމަށްފަހުާސްޓޮކްާބ ކީާކޮށްފައިާނެތުމ އިނުވުންާބަލަހައްޓ ފައި
ހަވ ލުވ ފަރ ތުންާސްޓޮކްާބަކީާކު ތަކެއްޗާ  ސްޓޮކުންާދޫކުރާ  ރ ފޮތުގައިާސޮއިކޮށްފައިާމުވައްޒަފަކަށްކަންާއިނގެންާނެތުމ އާި،

 ާ؛ނުވުން

ރަދުގެާގޮތުގައިާދޭންވ ނީާކޮއްތުާޚަާ،އެއްއިރުގެާސައިާފ އިތުާވ ނަމަާ،ދުވަހެއްގެާއެއްއިރުގެާކެއުމ އިރަސްމީާދަތުރެއްގައާި، (10)
ާގަވ  ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާކަމަށް ާއެއްބައި ާދެބައިކުޅަ ާއޮންނަވަރުގެ ނޑައެޅިފައި ާކަ ާދުވަހަކަށް ވަނ5.08ާާައިދުގެ

ނޑައ މިފަދަާހ ލަްތތަކުގައިާގައިާުބނެަފއިާވިޔަސް،1ާާމ އްދ ގެާ)ނ(ާެގާ ާދަދުާކެއުމުގެާޢަމަާފުރިހަާފައިވ ާދުވަހަކަށްާކަ
ާދޫކޮށްފައިވުންޚަ ާގޮތުގައި ާރަދުގެ ާ.ާއަދި ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގ5.08ާާެގަވ އިދުގެ ާ)ާވަނަ (ާއ އ1ާި)ނ(ާގެ
ދުވަސްތ2ަ) ކަށްާކެއުމުގެާޚަރަދުާ(ާއަށްާރިއ ޔަތްކުރ އިރު،ާއެއްާއިރުގެާކެއުމ އިާއެއްއިރުގެާސައިގެާވަގުތުާފ އިތުާނުވާ 

ާ ާނަމަވެސް،ާކެއުމުގެ ާނުޖެހޭ ާދެބައިދޭން ާޢަދަދުގެ ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ާގަވ އިދުގައި ާއެއްބައިޚަރަދުގެގޮތުގައި އެފަަދާާކުޅަ
 ދޫކޮށްފައިވުން؛ާދުވަސްތަކަށްާ
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ނޑައެޅިފައިވ ާމިންވަރުާދެވޭނީާއެާދަތުރެއްގައިާކ ރެއަާގެާގޮތުގައިންސްދަތުރުާއެލަވަ (11) ގަޑިއިރުާނުވަތ12ާާަދުވ ލަށްާކަ
ގައިާބުނެފަިއާާ(4)ގެާވަނަާމ އްދ 5.09ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާކަމަށްާާއެއަށްވުރެާގިނަާވަގުތުާހޭދަވ ނަމަާ

ބައެއްާދަތުރުތަކުގައިާާވިޔަސް، ދަތުރ12ާުކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާކޮށްފައިވާ  ތަކަށްާދަތުރުާއެލަވަންސްާގަޑިއިރުާހަމަނުވާ 
 ދޫކޮށްފައިވުން؛

އިާސަރުކ ރުގެާކަމ ބެހޭާއ މްދަނީގެާއަހަރީާރިޕޯޓްާލޯކަލްާގަވަރމަންޓްާއޮތޯރިޓީއަށ ރަށ އިާއަތޮޅުާކައުންސިލްގެާޚަރަދ އިާ (12)
ާ ާނަންބަރު ާޤ ޫނނު ާފޮނުވުމަށް  ހިންގުމުގެާ ޞޫލުންއުާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައް އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޭޖގެ) 2010/7އިދ ރ ތަކަށް

ފޮނުވަންޖެޭހާާ،އްހަރުާމިއިންާއެއްވެސްާރިޕޯޓެވަނަާއ2013ާަވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާވިޔަސާް،105ާގެާާ(ޤ ނޫނު
އެއްވެސްާލިޔުމެއްާވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންޮކށްފައ109ާިއެއްވެސްާއިދ ރ އަކަށްާފޮނުވ ފައިާނުވުމ އިާއަދިާމިާޤ ނޫނުގެާ ވާ 

ނޑައަޅެފައިވ ާއުޞޫލުންާލޯ ާއަށްާފޮނުވ ފައިނުވުްނ؛ކަލްާގަވަރމަންޓްާއޮޯތރިޓީއެާމ އްދ ގައިާކަ

(13) ާ ާލަސްވެގެން ާފެށޭތ  ާގަޑި ާކައ30ާުމަސައްކަތު ާޙ ޟިރުވެ ާއިދ ރ އަށް ާަކއުންސިލްގެ ާތެރޭގައި ންސިލަރުންގެާމިނިޓުގެ
ާ،ފައިާވީނަމަވެސްބަޔ ންޮކށްނަާމ އްދ ގައިާވ47ާަާގަވ އިުދގެާޙ ޟިރީގައިާސޮއިކުރަންވ ނެާކަމަށްާކައުންސިލްގެާހިންގ 

 ނުވުްނ؛ހ ޟިރުވެފައިާ އޮފީހަށް ގިނަާދުވަހުއަހަރުާާވަނ2013ާަާމެމްބަރުންާބައެއްާކައުންސިލްގެ

މިންވަރ މެދުާދެވޭާރައުޔުާޢަމަލުާކުާާށްާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދަާބ.ާ  ރެވިފައިވާ 

ާދެކޭ ާމިންވަރ މެދު ާކުެރވިފައިވ  ާޢަމަލު ާގަވ އިދަށް ާނަޤ ނޫނ އި ާއަސ ސްގެ ާބިނ ކުރެވުނު ާ)ންގޮތް ާ)1ަބރު ާއިން ާއަށ11ާް( )
ާކަންކަ ާާދެކުނުބުރީާއަތޮޅުހުވަދުާރިއ ޔަތްކުރ އިރު،ާމަށްބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާކައުންސިލުގެ 31ާާއަތޮޅު އަށ2013ާާްޑިސެމްބަރު

ާ،ނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގެާމ ލީާކަންކަންާހިންގައިާބަލަހައްޓ ފައިަވނީާއެާއަހަރަށްާއެާކައުންސިލުންާފ ސްކުރިާބަޖެޓ ާއެއްގޮތަށް
ާޚަރަދުކުރުމަށްާ ާބަޖެޓުގައި ާކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާބަޖެޓުގައި ާގޮތަށް، ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ާކައުންސިލްގެ އެ

ނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގައި،ާޤ ނޫނުާނަްނބަރުާ ކަމަށްާމިއޮފީހުްނާާއެއްގޮތަށްާނު(ާއ )ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނ2006/3ާޫކަ
ާދެކެމެވެ.ނު

ާނަން ާ)އަދި ާ)12ބަރު ާއިން ާއަށ13ް( ާަކންާ( ާކައު ،ފިޔަވައިާތައްތައްބަޔ ންކޮށްފައިވ  ނޑުގޮތެއްގައި ންސިލުްނާމައިގަ
ާ ާޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ާނަންަބރު ާހ2010/7ާިޤ ޫނނު ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާޤ ޫނނު(ާ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ންގުމުގެ

ާއެއްގޮތަށްާކަމަށްާމިއޮފީހުްނާދެކެމެވެ.އ އިާ

ާދިންގޮތްާންތައްތައްާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާގައިާފ ހަގަކުރެވުނުާކަންތައްތަކ އިާއެާކަާޓުާއޮޑިާޅ.ާ

 ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާމ ލީާބަޔ ންތައްާއޮޑިޓްާކުރުމަށްާހުށަހަޅ ފައިާނުވުންާ .1

ާކޮންމެާާދައުލަތުގެާގޮތުން،ާގައިވ (ާހ)ާމ އްދ ގެާވަނ35ާަާގެ(ާޤ ނޫނުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ)2006/3ާާނަްނބަރުާޤ ނޫނު
ނޑައަޅ ާދަށުންާާޤ ނޫނުގެާއެާއޮފީހެއްގައި، ާތެރޭގައި،ާދުވަހުގެާމަސްާތިންާނިމޭތ ާއަހަރެއްާމ ލީާކޮންމެާވެރިޔ ،ާޒިންމ ދ ރުާކަ

ާއޮޑިޓަރާރިޕޯޓެއްާާއަހަރީާހިމަނައިގެން،ާރިޕޯޓްާކަންތައްތަކުގެާހިނގިާއިދ ރ ގައިާހިސ ބުތަކ އިާމ ލީާބަޔ ންކުރ ާމ އްދ ގައިާއެ
ާކައުންސިލްތަކުންާސިޓީާއަދިާާކައުންސިލްތަކުންނ އިާއަތޮޅުާކައުންސިލްތަކުންނ އިާރަށުާއަދި.ާޖެހެއެވެާހުށަހަޅަންާޖެނެރަލަށް
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(2013/01ާ)ާސަރކިއުލަރާމ ލިއްޔަތ ބެހޭާޓްރެޜަރީގެާއެންޑްާފިނޭންސްާއޮފްާޓްރީމިނިސްާގޮތްާޖެހޭާތައްޔ ރުކުރަންާހިސ ބުާމ ލީ
ނޑައަޅައިާވަނީާގައި ާ .އ ންމުކޮށްފައެވެާކަ

2013ާާބަޔ ނ އި،ާގޮތުގެާކުރިާާޚަރަދުާބަޖެޓުންާއަހަރުގެާވަނ2013ާަާކައުންސިލްގެާއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާހުވަދުއަތޮޅުާނަމަވެސް،
2006/3ާާނަންބަރުާޤ ނޫނުާތައްޔ ރުކޮށް،ާބަޔ ންާޚަރަދުގެާހިނގިާއ އިާއ މްދަނީާލިބުނުާކައުންސިލަށްާއެާއަހަރުާވަނަ
ާއޮޑިޓްާމުއްދަތުގައިާބުނ ާމ އްދ ގައިާއެާގޮތުގެމަތިން،ާގައިވ (ާހ)ާމ އްދ ގެާވަނ35ާަާގެ(ާޤ ނޫނުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ)

ާ.ކުރަމެވެާފ ހަގަާނުވ ަކންާހުށަހަޅ ފައިާކުރުމަށްޓަކައި

ާނިޔަލަށްާގ2013ާެާޑިސެްމބަރ31ާާސަބަބުން،ާނުވުމުގެާހުށަހަޅ ފައިާޖެނެރަލަށްާއޮޑިޓަރާބަޔ ންތައްާމ ލީާކައުންސިލްގެ
ާ.ނުވެއެވެާކުރެވިފައިާއޮޑިޓްާބަޔ ންތަކުގެާމ ލީާއަހަރުގެާމ ލީާކައުންސިލްގެާނިމުނު

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

މަޢުލޫމ ތުާިއާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާާ)ހ(ާގަވަނަާމ އްދ ގ35ާެެގާ)ަދއުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(3/2006ާާޤ ނޫނުާަނންބަރުާ
ާ ާޓްރެޜަރީހިމަނައިގެން ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮްފ ާއެއްގޮތަށްމިނިސްޓްރީ ނޑ  ާއޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ާބަޔ ންތައްާާން މ ލީ

ާތައްޔ ރުކޮށް،ާކޮންމެާމީލ ދީާއަހަރެއްާނިމޭތ ާތިންާމަސްދުވަހުގެާތެރޭގައިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށްާހުަށހެޅުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ާނުވުންާާބޭންކްާސްޓޭޓްމަންޓްާރިކޮންސައިލްާކޮށްފައިާބ ކީާއ އިާާއެކައުންޓްާ .2

ާމަތިން،ާގޮތުގެާބަޔ ްނކޮށްފައިވ ާގައި(ާށ)ާމ އްދ ގެާވަނ1.12ާަާމ އްދ އ އިާވަނ6.25ާަާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުާދައުލަތުގެ
ާރިކޮންސައިލްކޮށްާާސްޓޭްޓމެންޓްާބޭންކްާއ އި(ާބ ކީއެަކއުންޓްާ)ާބ ކީާދައްކ ާފޮތުންާމަހެއްގެާކޮންމެާ،އޮފީސްތަކުންާދައުލަތުގެ
ާދެކުނު .ޖެހެއެވެސޮއިކުރަންާބަލައިާވެރިޔަކު ާހުވަދުއަތޮޅު ާކައުންސިލްނަމަވެސް ާއަތޮޅު ާބޭންކްާާގެބުރީ ާއެއްވެސް އިދ ރ ގެ

ސޮއިކޮށްފައިާބަލަިއާާތައްސްޓޭޓްމަްނޓުާއެބ ކީއ އިާބޭންކްާސްޓޭޓްަމންޓްާރިކޮންަސއިލްކޮށްާވެރިޔަކުާއެކައުންޓުާއެކައުންޓެއްގެާ
ާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާދައްކ ާފޮތްތަކުންާއިދ ރ ގެާބ ކީއ އިާާބޭންކުގެބޭްނކުގެާބ ކީާގަވ އިދުންާރިކޮންސައިލްާނުކުރ ނަމަ،ާާއ އިާބ ކީާދައްކ ާފޮތްތަކުން
ާމަދުވިޔަސްާާފައިސ ާއެކައުންޓުންާއިތުރަށް،ާނެތުމުގެާދެނެގަނެވެންާފަސޭހައިންާކޮބައިކަންާޢަދަދަކީާާޞައްޙަާތެރެއިންާބ ކީގެ
އަދިާާ.ކަމެކެވެާއެކަށީގެންވ ާޖެހުމަކީާކުރިމަތިލ ންާގެއްލުމ ާމ ލީާކައުންސިލަށްާފ އިތުވެާދިގުމުއްދަތެއްާނުކުރެވިާފ ހަގަާއެކަން

ާާކަމެކެވެ.އެކަށީގެންވ ާވެސްޓުތައްާތައްޔ ރުކުރަންާއުނދަގޫާވުމަކީރުމ އިާތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭާރިޕޯހިސ ބުތައްާއޮޅުންއެ

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާކޮންމެާާގޮތަށް،ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގައި(ާށ)ާމ އްދ ގެާވަނ1.12ާަާމ އްދ އ އިާވަނ6.25ާަާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ
ާވެރިޔަކުާާރިކޮންސައިލްކޮށްާންްޓ،ސްޓޭޓްމަާއެކައުންޓްާޭބންކްާއ އި(ާބ ކީާއެކައުންޓް)ާބ ކީާދައްކާ ާފޮތުންާދުވަހުާނިމޭާމަހެއް

ާ.ދަންނަވަމެވެާކުރުމަށްާފައިލްާގަވ އިދުންާށްާބަލައިާސޮއިކޮސްޓޭޓްމަންޓްާާއެ

 

ާ



ާާ

 info@audit.gov.mvމެއިލް:ާ-އ6430ާީ 331ފެކްސް:3939ާާ 332އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު،ާމ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.ާފޯން:ާާ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާޣ ޒީާބިލްޑިންގާ)
7 ގ61ާާެ ސަފުހ ާާ   

ާނުވުންާާފައިާތައްޔ ރުކޮށްާާތައްާއ މްދަނީާރިޕޯޓްާާ،ާބަލަހައްޓ ފައިާނުވުމ އިގެާދުވަހުާފޮތްާއެކައުންޓުއ މްދަނީާ .3

އ މްދަނީާފައިސ ގެާާކޮންމެާދުވަހަކުާލިބޭާންދ ގައިާބަޔ ންާކޮށްފައިވ ާގޮތުވަނަާމ އ2.03ާްދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ
ާބަލަހައްަޓންާލިޭބާފައިސ ގެާދުވަުހާފޮތުގައި ،ބުތައްހިސ  ރިޕޯޓ އިާއަހަރުާގެާމަްސދުވަހުގެާއ މްަދނީލިބޭާއަދިާާ.ޖެެހއެވެާލިޔެ

ާތައްޔ ރު ާރިޕޯޓް ާދުވަހުގެ ާގަވ އިދުގެ ާއެ ާކަމަށް ާވެވަނ2.04ާަކުރަންވ ނެ ާބުެނފައި ހުވަދުއަތޮޅުާާ،ނަމަވެސްާެއވެ.ާމ އްދ ގައި
ާއިދ ރ ގެާއ މްދަނީާ މަސްދުވަހުގެާާ،ެގާުދވަހުާފޮތ އިާ)ކައުންސިލްގެާއ މްދަނީ(1ާާއެކައުންޓްދެކުނުބުރީާއަތޮޅުާކައުންސިލްގެ

ާދުވަހުގެާއ މްދަނީާރިޕޯޓްާތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ާާއަހަރުާ،އ މްދަނީާރިޕޯޓ އި

ކައުންސިލަްށާާއ މްދަނީގެާދުވަހުާފޮތ ިއ،ާމަސްދުވަހުގެާއަދިާއަހަރީާއ މްދަނީާރިޕޯޓްާތައްޔ ރުާނުކުރ ނަމަ،ާއ މްދަީނގެާގޮތުގައި
ާވ ނެެއވެ.ާއެއްާކަމެއްާދެނެގަންނަންާއުނދަގޫލިބިފައިވަނީާކިހ ާފައިސ 

ދިންގޮތްާ  އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ގޮތަށ2.03ާާްާތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެދައުލަ )ކައުންސިލްެގ1ާާއެކައުންޓްާަކއުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާއ މްދަނީާވަނަާމ އްދ ގައިވާ 
އ މްދަނީާމަސްދުވަހުގެާާވަނަާމ އްދ ގައިވ ާގޮަތށ2.04ާްއަދިާމިގަވ އިުދގެާާބެލެހެްއޓުމ އިާދުަވހުޮފތްާގެއ މްދަނީާއެކައުންޓް(ާ

ާއަހަރުާދުވަހުގެާއ މްދަނީާރިޕޯޓްާތައްޔ ރުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާރިޕޯޓ އި

މުއައްސަސ ތަކަށްާފޮނުވ ފައިާދައުލަތުގެާކަމ ބެހޭާބައެއްާފައިސާ ާއ މްދަނީގެާގޮތުގައިާބަލައިގަތްާދައުލަތުގެާ .4
ާނުވުންާ

(2012ާނޮވެމްބަރ08ާާ)2012/08ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެްނޑްާޓްރެޜަރީގެާމ ލިއްޔަތ ބެހޭާސަރކިއުލަރާނަންބަރުާ
ކައުންސިލްތަކުންާބަލައިގަންނަާފައިސ ގެާތެރެއިންާވަކިާޤ ނޫނުތަކެއްގެާދަށުންާދައުލަތަށްާލިބެންޖެޭހނެާކަމަށްާާ،ގޮތުންާގައިވ 

ފައިސ ،ާމޯލްޑި ނޑައަޅ ފައިވާ  އެކިާޤ ނޫނުތަކުގެާދަށުްނާވްސްާއިންލޭންޑްާރެވެނިއުާއޮތޯރިޓީާ)މީރ (ާއަށްާފޮނުވަންާޖެހެއެވެ.ާކަ
ާވީނަމަވެސް،ާ ާގެންގޮސްފައި ާޖަމ ކުރަމުން ާކައުންސިލުން ާއިދ ރ ތަކަށް ާޖަމ ކުރަންޖެހޭ ާފަިއސ  ާބަލައިގަންނަ ކައުންސިލަށް

ާފަ ާލިބޭ ާކައުންސިލަށް ާކަންތައްތަކުްނ ާގުޅޭ ާކައުްނސިލްގެދަތުރުފަތުރ  ާނުކުރަން، ާޓްރ ންސްފަރ ާއ ންމ27ާާުާއިސ  ވަނަ
އެާފައިސ ާފޮނުވަންޖެޭހާާ،ބައެއްާޤ ނޫނުތަކުގެާދަށުންާަކއުންސިލަށްާބަލައިަގންނަާފައިސ ާބައްދަލުވުމުންާފ ސްކުރުމ ގުޅިގެްނ،

އެއްާސަތޭކަާ)142,135ާވަނަާއަހަރުގެާނިޔަލަށ2013ާާްމިގޮތުންާާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ާފޮނުވުންާހުއްޓ ލ ފަިއވ ކަންއިދ ރ ތަކަށްާ
ާފަހެއް ާތިރީސް ާސަތޭކަ ާއެއް ާސ ޅީސްދެހ ސް ާނުފޮނުވައިާ، ރުފިޔ ( ާމުއައްސަސ ތަކަށް ާދައުލަތުގެ ާފޮނުވަންޖެހޭ އެފައިސ 

ާވަނީއެވެ..ާމިާފައިސ ގެާތަފްޞީލްާތިރީގައިާމިކައުންސިލްގެާބެލުމުގެދަށުގައިާުހރިކަންާފ ހަގަާކުރަމެވެ

އިން(  ތަފްސީލްާ )ރުފިޔާ 
އުޅަނދުާފަހަރުާސަރވޭާކުރުންާ/ާސަރވޭާސެޓިފިކޭޓް 4,850 ނޑުގައިާދުއްވާ   ކަ

 ޓެސްޓްގައިާބައިވެރިވުމަށްާދައްކ ާފީާާޑްރައިވިންގ 33,385
 ނަންބަރުާވިއްކައިގެންާލިބޭާފައިސ ާއޮޑީ 380

 ލައިސަންސްާދޫކުރުމުގެާފީާާޑްރައިވިންގ 65,520
ނޑުގެާއުޅަނދުާރަޖިސްޓްރީާކުރުމުގެާފީާާއެއްގަމ އި 9,300  ކަ

ާސެޓްފިކެޓްާފީާާސަލ މަތީ 28,700
 ޖުމްލަާ  142,135
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ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ނޑައަޅ ފައިވ ާފައިސ ާ(ހ) ާ،ކައުންސިލުންާބަލައިަގންނަާފައިސ ގެާތެރެއިންާވަކިާޤ ނޫނެއްގެާދަށުންާދައުަލތަށްާލިބުމަށްާކަ
މ ލިއްޔަތ ބެހޭާސަރކިއުލަރާނަމްބަރުާާލަފ ގެާމަތިން،ާއެާމިނިސްޓްރީގެާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީގެމިނިސްޓްރީާ

ާނޮވެމްބ08ާަ)8/2012ާ 2012ާރ ާފޮނުވުމަްށާ( ާގަވ އިދުން ާއިދ ރ ތަކަށް ާފޮނުވަންޖެހޭ ާފައިސ  ާއެ ގައިވ ގޮތަށް
 .ދަންނަވަމެވެ

ާާ(ށ) ާަކއުންސިލްގެ ާދަށުން ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާނުފޮނުވިހުރިާއެކިއެކި ާމީރ އަށް ާތެރެއިން ާފައިސ ގެ ާބަލައިަގނެފައިވ  އިދ ރ އަށް
ާމޯ ާޓްރެޜަީރއ އި ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާކަންތައް ާއޮފައިސ ގެ ާރެވެނިއު ާއިންލަންޑް ރިޓީގެާތޯލްޑިވްސް

 .ލަފ ގެމަތިންާނިންމުަމށްާދަންނަަވމެވެ

ބަލައިގަނެާރަސީދުާ .5 ދޫކުރުމުގެާނިޒ މުގައިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާކައުންސިލަށްާފައިސާ 
ކޮންޓްރޯލްތައްާއެކުލެވިފައިާނުވުންާ ާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 

ާބަަލއިގަންނަނަމަ ާފައިސ  ާތަނަކަށް ާާ،ދައުލަތުގެ ާޕްރިންޓުކޮްށފައިވ ،ާރަސީދެއް ާމެޝިނުން ާނުވަތަ ާލިޔެފައިވ  ފައިސާ އަތުން
ާފަރ ތަށް ާާދޭންވ ނެކަމަށްާދެއްކި ާއެ 1.02ާާގަވ އިދުގެ ާބުނެފައިވ އިރު، ާމ އްދ ގައި ާފޮތްތައްާވަނަ ާރަސީދު ާބިލ އި، ފައިސ ގެ

ރަސީދުގެާއަސްލ އިާާސީރިއަލްާނަންބަރުާޖެހުމުގައިާިބލުާނުވަތަާފައިާކަމަށ އި،ނަންބަރުާޖަހާ ާބަހައްޓަންވ ނީާތަރުީތބުންާސީރިއަލް
މިާކަންކަމުގ1.08ާާެއްާކަމަށްާއެާަގވ އިދުގެާއެއްނަންބަރެާއޭގެާކޮންމެާކޮޕީއެއްގައިާއޮންނަންވަނީ ވަނަާމ އްދ ގައިާބުނެފައިވެއެވެާ.

ާއިތުރަށް،ާ ާއޮތުމުގެ ާނިޒ މެއް ާކަށަވަރުކުރެވޭނެ ާޢަދަދު ާޞައްޙަ ާފައިސ ގެ ާިލބޭ ާތަންތަނަށް ާދައުލަތުެގ ާބޭނުމަކީ، ނޑު މައިގަ
ާޓުވުންަކންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ތަންތަަނށްާލިބޭާފައިސ ާނަހަމަޮގތުގައިާބޭނުންކުރުންާހުއްާ

އަތުންާލިޔެގެންާރަސީދުާދޫކުރުމުގެާބަދަލުގައިާރަސީދުާތައްޔ ރުކުރުމަށްާހުވަދުއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާއަތޮޅުާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގައިާ
ގަިއާނިޒާމުމުގެ ފައިސާ ބަލައިގަތު، ރ މެކެވެ.ާނަމަވެސްފްޓްާއެްކސެސްާގައިާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ާޕްރޮގްމައިކްރޯސޮބޭނުންކުރަނީާ

ބައެއްާކޮންޓްރޯލްތައްާމިާސިސްޓަމުގައިާނެތްކަންާފ ހަގަާކުރަމެވެ. ާހުންނަންވ ނެކަަމށްާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާބުނާ 
ާމިގޮތުންާފ ހަގަާކުރެވުނުާކަންތަްއތައްާތިރީގައިާމިވަނީއެވެ.

އެާސިސްޓަމަށްާވަންނަާކޮންެމާާ،ޑޭޓ ބޭސްގައިާުހންނަާމައުލޫމ ތުސިސްޓަމުގައިާރަސީދުތަކުގެާމައުލޫމ ތުާރައްކ ކުރާ  (1)
ާތެރެއިން،ާ ާމައުލޫމ ތުގެ ާރެކޯޑުކުރ  ާޭޑޓ ބޭސްގައި ާމިޮގތުން ާއޮތުން؛ ާފުރުޞަތު ާބަދަލުކުރުމުގެ ާވެސް މީހަކަށް

ާފަހުންާއެޑިޓްކުރެވޭާފީލްޑްތަކެއްކަމަށްވުން؛ާފީލްޑްތަކަކީާތަކުގެާމައުލޫމ ތ ގުޅޭާގިނަާރަސީދު

ާއުޞޫލެއްާރަސީ (2) ާވަކި ާއަމަލުކުރ ެނ ާހ ލަތެއްގައި ާޖެިހއްޖެ ާކުަރން ާއެޑިޓް ާނުވަތަ ާޖެހިއްޖެ ާކެންސަލްކުރަން ދެއް
ނޑައަޅ ފައިާނެތުން؛ ާކަ

ާހަދ ފަހުން (3) ާކުރުމުގެާ،ރަސީދު ާޕްިރންޓް ާއަލުން ާބަދަލުކޮށްެގން ާމައުޫލމ ތު ާއޮތަސްާއޭގެ ާކަމެއްާާ،ފުރުސަތު އެފަދަ
ާސްޓަމުގައިާގ އިމުކުރެވިފައިާނެތުން؛ޓްާޓްރެއިލް"ާއެއްާބެލެހެއްޓޭނެާގޮެތއްާސިކުރިކަންާދެނެގަނެވޭފަދަާ"އޮޑި
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ާގަވ އިދުގެާ (4) ާމ ލިއްޔަތުގެ ާރަސީދުތަކަކީާދައުލަތުގެ ާތައްޔ ރުކުރ  ާކައުންސިލުން ާމެދުވެރިކޮށް ވަަނ1.08ާާސިސްޓަމް
 ކަމަށްާނުވުްނ؛ރަސީދުތަކެއްމ އްދ ގައިާބުނެފައިވ ގޮތަށްާތަުރީތބުންާސީރިއަލްާނަމްބަރުާޖެހިފަިއހުންނަާ

ާޮފތުގައިާލިޔެާދުވަހުންދުވަހަްށާކަންމިހެންާއޮތުމ އެކު،ާ ދައުަލތުެގާތަންތަަނށްާލިބޭާފައިސ ގެާިހސ ބު،ާލިބޭާފައިސ ގެާދުވަހު
ންސިލަށްާލިޭބާވަނަާމ އްދ ގައިާބުނެފަިއވ ގޮތަށްާކައ2.03ާުދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާާޖުމްލަކޮށްާބަލަހައްަޓންވ ނެކަމަށް

ާ.ފައިސ ގެާހިސ ބުތައްާޞައްޙަކަމ އެކުާބެލެހެއްޓިފައިވ ކަންާކަށަވަުރކުރެވިފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ

ާބަދަުލާ ާއޮތުމ އި، ާފުރުޞަތު ާބަދަލުގެނައުމުގެ ާރޭވިފައިވ ގޮތުން،ާރެކޯޑުތަކަށް ާސިސްޓަމް ާބަލައިގަްނނަ ާފައިސ  ކައުންސިލަށް
ފައިސ ގެާހިސ ބުތައްާދައުލަތުގެާާކައުންސިލަށްާލިބޭންާދެނެގަނެވޭނެާގޮތެއްާނެތުމުގެާސަބަބުން،ާގެނެސްފައިވިޔަސްާފަސޭހައި
ާ ާގަވ އިދުގެ ާބުެނފައިވ ގޮތަށ2.03ާާްމ ލިއްޔަތުގެ ާމ އްދ ގައި ާދުވަހުންދުވަހަްށާާބޭލި، ވަނަ ާލިޔެ ާފޮތުަގއި ާދުވަުހ ފައިސ ގެ

ާކުޖުމްލަ ާނެތުމ އެކު،ާފުރިހަމަކަންރުމުގެ ާާކަށަވަރުކުރެވެން ާޢަދަދ2013ާާުކައުްނސިލަށް ާޞައްޙަ ާލިބުނު ާއަހަރު ވަނަ
ާާކަށަވަރުކުރެވިފައިާނުވ ކަންާފ ހަަގކުރަމެވެ.

ާ ާބަލައިގަނެއަދި ާފަސޭހަިއންާާ،ފައިސ  ާއަދި ާުނވ ނަމަ، ާފުރިހަަމ ާސަލ މަތީކަންކަން ާސިސްޓަމްެގ ާބޭނުންކުރ  ރެކޯުޑކުރަން
މަދުވިޔަސްާއެކަންާނޭނ ބޭނުންކުރުމ އިާފައިސާ  ނަހަމަގޮތުަގއިާފައިސާ  ގިާރެކޯޑުތައްާބަދަލުކުރެވޭާގޮތަށްާފަރުމ ކުރެވިފައިވ ނަމާަ،

ާމުގެާފުރުޞަތުާއޮްތކަންވެސްާފ ހަގަކުރަމެވެ.ކުރިމަތިލ ންޖެހުާކައުންސިލަށްާމ ލީާގެއްލުމަކ 

ދިންގޮތްާ  އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާާ)ހ( ާރޭވުމަށ އި، ާނިޒ މެއް ާފަދަ ާކަށަވަރުކުރެވޭނެ ާޞައްޙަކަން ާހިސ ބުތަކުގެ ާފަިއސ ގެ ާބަލައިގަންނަ ފައިސާ ކައުންސިލަށް
ާނިޒ މު ާބަލައިގަތުމުގެ ާގަވ އިދުގައި ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުަލތުގެ ާުހންަނންވ ނެކަމަށް ހިމެނޭގޮަތްށާާކޮންޓްޯރލްތައްާބުނާ ގައި

ާ.ކައުންސިލަށްާފައިސ ާބަލައިގަްނނަާނިޒ މުާބައްޓަންާކުރުމަށްާަދންނަވަމެވެ

ާާ(ށ) ާގަވ އިުދގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ 1.08ާާދައުލަތުގެ ާގޮތަށް، ާުބނެފައިވ  ާމ އްދ ގައި ާވަނަ ާކޮންމެާރަސީދުގެ ާއޭގެ ައސްލ އި
ާއެއްނަންބަރެ ާރަސީދުކޮޕީއެއްގައި ާޖަހ ފައިވ  ާނަމްބަރު ާސީރިއަލް ާގޮތަށް ާއޮންނ ނެ ާދައްކާ ާ،އް ާފައިސ  ކައުންސިލަށް

ާފަރ ތްތަކަށްާދޫކުރުމަށްާދަންނަވަެމވެ.

ާބައިބަޔަށްާބަހ ލައިގެންާތަކެތިާގަނެފައިވުންާއިޢުލ ނުާނުކޮށްާ .6

 ާއެއްފަހަރ ާގަންަނންެޖހޭާތަކެތީގެާޖުްމލަާއަގުާގޮތުންވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާގަިއވ 8.15ާާގަވ އިދުެގާާގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެާ
ލިބޭާއަންދ ސީާާގެންލ ންކޮށްޢުތިާގަންނަންވ ނީާއ ންމުކޮށްާއިރުފިޔ އަށްާވުރެާބޮޑުވ ނަމަާއެތަކެާ)ފަންސަވީސްާހ ސް(25,000ާ

ާއިެގންނެވެ.ާހިސ ބުތަކަށްާބަލަ

ާ، ނަމަވެސް ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުެގ ާ)ހ(8.15ާާދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގެ ާގޮތ ވަނަ ާުބނެފައިވ  ާނުކޮާ،ޚިލ ފަށްާގައި ްށާއިޢުލ ނު
ާކަންވެސްާފ ހަގަކުރަމެވެ.ތަެކތިާގަނެފައިވާ ާބަިއބަޔަށްާބަހ ލައިގެންާނެފައިވ ކަމ އި،ގަބައެއްާތަކެތިާާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށް

)އެއްތީސްާހ ސްާިތންސަތޭކަާހަތްދިހަާހައެއް(31,376ާާާތ ގުޅޭގޮތުންއިޑީާކ ޑުާހެދުމުގެާޚިދުމަމިގޮތުންާލައިސަންސްާކ ޑ އިާއަ
މިާަތކެއްޗަށްާއޯޑަރުކޮށްފައިވަނީާއ ންމުކޮށްާއިޢުލ ނުާާކައުންސިލަށްާހޯދުމުގައިކ ޓްރިޖުާފަދަާތަކެތިާރުފިޔ ގެާ ކޮށްފައިާނުވ ކަމ އާި،



ާާ

 info@audit.gov.mvމެއިލް:ާ-އ6430ާީ 331ފެކްސް:3939ާާ 332އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު،ާމ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.ާފޯން:ާާ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާޣ ޒީާބިލްޑިންގާ)
10 ގ61ާާެ ސަފުހ ާާ   

ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ކަންާމަތިންސްޖެހިޖެިހގެންއައިާދެާދުވަދެާބަޔަކަށްާބަހ ލައިގެންާ

ާއު ާއެ ާހ ލަތްތަކުގައި ާހޯދަންޖެހޭ ާތަކެތި ާކޮށްގެން ާއިޢުލ ނު ާތަކެިތާާ،ޢަމަލުނުކޮށްާށްލަޞޫއ ންމުކޮށް ާބަހ ލައިގެން ބައިބަޔަށް
ާވެ.ލިގެންާދިއުމަްށާމަގުފަހިވ ާކަމެކެާލިބިދ ނެާމަްނފ އެއްާނުލިބިާގެއްހޯދުމަކީާދައުލަތަށް

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާ ާާގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެ 8.15ާާގަވ އިދުގެ ާ)ހ(ާގައިވ  ާމ އްދ ގެ ާއަގުާގޮތަވަނަ ާޖުމްލަ ާތަކެތީގެ ާގަންނަްނޖެހޭ ާއެއްފަހަރ  ާށް
ންާއިގެލިބޭާއަންދ ސީާހިސ ބުތަކަށްާބަލަާގެންލ ންކޮށްޢުއ ންމުކޮށްާއި، ރުފިޔ އަށްާވުރެާބޮޑުވ ނަމަާ)ފަންސަވީސްާހ ސް(25,000ާ

ާތަކެތިާގަތުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާާއެ

ާހަރުމުދަލުގެާރަޖިސްޓަރީާގަވ އިދުންާބަލަހައްޓ ފައިާނުވުންާ .7

ގުޅިގެން،ާގައުމީާއިދ ރާ ާބަދަލުކުރުމ ާާގިާއިމ ރ ތަށްާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ންސަރަޙައްދުގެާޤައުމީާއިދ ރ ާހިމަތިދެކުނުާާކުރީގެ
އިމ ރ ތުގައިާހުރިާހުރިހ ާތަކެއްޗަކ އި،ާއެާއިދ ރ ގެާބެލުުމގެާދަށުގައިހުރިާއުޅަނދުފަހަރ އިާވެހިކަލްތައްާކައުންސިލްެގާާހިންގި

ާހޯމް ާއޮފް ާމިިނސްޓްރީ ާތަފްޞީލ އެކު ާތަކެތީގެ ާބަދަލުކޮށްފައިވ ކަްނ، ާއިދ ރ އަށްާާއިދ ރ އަށް ާކައުންސިލްގެ ރޒުން އެފެއަ
ާއެތަކެ ާއެންޑްާއަންގ ފައިވެއެވެ.ާއަދި ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްްޓރީ ާވެއްދުމަށްފަހު ާއިންވެންޓަރީއަށް ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ ތި

ާބަދަލުކުރުމަށްާ ާނަމަށް ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ ާރަޖިސްޓަރީ ާތަކެތީެގ ާބަދަލުކުރަންޖެހޭ ާރަޖިސްޓަރީ ާއެންގުމަށ އި ޓްރެޜަރީއަށް
ާވެސްާއަންގ ފައިާވެއެވެ.

ާގައުމީާ ާފިޔަވައި ާބަދަލުކުރުން ާނަމަށް ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ ާރަޖިސްޓަރީ ާތަކެތީގެ ާބަދަލުކުރަންޖެހޭ ާރަޖިސްޓަރީ ނަމަވެސް،
ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާާބެލެހެއްޓުމ ގުޅޭގޮތުންާއިތުރުކަމެއްއިދ ރ އިންާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާބަދަލުކުރިާމުދަލުގެާރެކޯޑުތައްާ

ާންާފ ހަގަާކުރެވުނެެވ.ފައިނުވ ކަކޮށް

ާާ،މިގޮތުން ާއިދ ރ އިން ާށްކޮތައްޔ ރުގައުމީ ާދަށުގައިހުރިާާލިސްޓެއްާހަރުމުދަލުގެފައިވ  ާބެލުމުގެ ާކައުންސިލްގެ ފިޔަވައި،
ތަންަތނަްށާކަންާމިހެންާއޮތްއިރު،ާދައުލަތުގެާހަރުމުދަލ ގުޅޭާރެކޯޑެއްާކައުންސިލުންާބަލަހައްޓ ފައިާނުވ ކަންާފ ަހގަކުރެވުނެވެ.ާ

ާކަމަށް،ާ ާޖެހޭނެ ާރަޖިސްޓަރީއެއް(ާބަލަހައްޓަން ާ)ހަރުމުދަލުގެ ާދަފުތަރެއް ާހަރުމުދަލުގެ ާލިބޭ ާގޮތުގައި ާހަދިޔ ގެ ާނުވަތަ ގަންނަ
ާވަނަާމ އްދ ގައިާބުނެފައިާވެއެވެ.7.01ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ

ާމ ލިއް ާދައުލަތުގެ ާރެކޯޑުތައް ާހަރުމުދަލުގެ ާނުވުމުގެާކައުންސިލްގެ ާބަލަހައްޓ ފައި ާގޮަތށް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާަގވ އިދުގައި ޔަތުގެ
ނުވަތަާކައުްނސިލްގެާހުރިހ ާހަރުމުދަލެްއާާންސަބަބުން،ާކަުއންސިލްގެާމިލްކިއްޔ ތުގައިާހުރިާހަރުމުދަލުާޖުމްލަާއަގަކީާކޮބައިކަ

ާކަށަވަރު ާހުރިކަން ާދަށުގަިއ ާބެލުމުގެ ާނެާކައުންސިލްގެ ާގޮތެއް ާކުރަމެވެާކުރެވޭނެ ާފ ހަގަ ާރެކޯޑުތައްާާ.ތްކަން ހަރުމުދަލ ބެހޭ
ާވ ނުވ  ާހަރުމުދަލަށް ާކައުންސިލްެގ ާނުބެލެހެއްޭޓނަމަ ާފުރިހަމަކޮްށ ާގޮތަށް ާގެއްލުމ ، ޭނނގިާގަވ އިދުގައިވ  ާމ ލީ ާަކއުންސިލަށް

ާ.ކުރިމަތިލ ންާޖެހުމަކީާއެކަށީގެންވ ާކަމެކެވެ

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާ ާރަޖިސްޓަރީ ާހަރުމުދަލުގެ ާދަށުގައިވ  ާބެލުމުގެ ާގަވ އިދުކައުންސިލްގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބ ބުގައ7ާާިާގެދައުލަތުގެ ވަނަ
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ާތައްޔ ރުޮކށް ާގަވަާ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ާބެލެހެއްޓުމަށ އި ާފުރިހަމަކޮށް ާހަރުމުދަލުގެާއިދުން ާބަދަލު ާގެނެވޭ ހަރުމުދަަލށް
ާށްާބެލެހެްއޓުމަށްާދަންނަވަމެެވ.އަޕްޑޭޓްކޮއިދުންާރީގައިާގަވަރަޖިސްޓަ

ާ

ާބަލަހައްޓ ފައިާނުވުންާާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ ާއެއްގޮތަށްާސްޓޮކްާކައުންސިލްގެާ .8

ާވިޔަފ ރީގައިާވިއްކުމަށްާނުވަތަާެއތަކެތިާޭބނުންކޮށްެގންާއެހެންާއެއްޗެއްާއުފެއްދުމަށްާނުވަތަާޚިދުމަތްާދިނުމުގައިާޭބނުންކުރުމަށްާ
ވަނަާބ ބުެގާ 8 ގަވ އިދުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ދައުލަތުގެބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށްާާށްާގަންނަާމުދަލުގެާސްޓޮކްވިޔަސް،ާދައުލަތުގެާތަންތަނަ

IIާާެނުވ ކަންާ ބަލަހައްޓ ފައި ރެކޯޑް ސްޓޮކް ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެ ހުވަދުއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާއަތޮޅު ،ާގޮތަށްބުނެފައިވ ( ށ)ގެާ 2ގ 

މިގޮުތން،ާސްޮޓކަށްާވައްދ ާތަކެއްޗ އިާދޫކުރ ާތަކެތި،ާސްޓޮކްާބ ކީއިންާގަވ އިދުންާބ ކީކޮށްފައިާނުހުންނަކަްނާ .ކުރެވުނެވެފ ހަގަ
ނުވެއެވެ .ފ ހަގަާކުރެވުނެވެ ޢަދަދުާދިމާ  ާ .ނަތީޖ އެއްގެާޮގތުން،ާސްޓޯރާރޫމުގައިާހުރިާބައެއްާމުދަލ އިާސްޓޮކްާބ ކީއިންާދައްކާ 

ާ ާގަންނަ ާނުދ ނަމަ،ސްޓޮކަށް ާކުރަމުން ާއަޕްޑޭޓް ާގަވ އިދުން ާސްޓޮކްބ ކީގައި ާނަހަމަ ތަކެތި  ކުރުމުގެާ ބޭނުންާ ގޮތުގައި މިތަެކތި

ާއެނގެން ބޭުނން ްސޓޮކް ޮގތުގައި ނަހަމަ މިގޮތަށްާއަދިާވ ކަމ އިާހުޅުވިފައިާފުރުޞަތު ާފަސޭހައިން  ޯނންނ ނޭކަން ކުރިޔަސް

ާ.ފ ހަގަކުރަމެވެ

ާދިންގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ތަކެއްޗ އި މަތިން،ާސްޓޮކަށް ގޮުތގެ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ބ ބުގައި ވަނަ 8 ގަވ އިދުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ތަކެތިާ ސްޓޮކުންާދޫކުރ  ހޯދާ 
އިާއަދިާމަދުވެގެންާއަހަރަކުާއެއްފަހަރުާސްޓޮކްާގުނައި،ާސްޓޮކްާބ ކީާއ ސްޓޮކްާބ ކީގައިާދުވަހުންާދުވަހަށްާރެކޯޑްާކުރުމަށ އިާ

ާާސްޓޮކްގައިާހުންނަާތަކެތިާއަޅ ކިޔައިާސްޓޮކަށްާގެންނަންޖެހޭާއުިނއިތުރުާގެނައުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ހިލ ފަށްާކޮއްތުާޚަރަދ އިާދަތުރުާއެލަވަންސްާދީފައިވުންާ .9 ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދާ 

ާ ާކުރ  ާރަަށށް ާއަނެއް ާރަށުން ާއެއް ާރ އްޖޭގެ ާމުއައްސަސ ތަކުން ާދަތުރުާދައުލަތުގެ ާމުވައްޒަފުންނަށް ާބައިވެިރވ  ދަތުރުތަކުގައި
ޚިލ ފަށް،5ާާއެލަވަންސ އިާކެއުމުގެާޚަރަދުާދިނުމަށްާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާަގވ އިދުގެާބ ބުާ އުޞޫލުތަކާ  ނޑައަޅ ފައިވާ  ގައިާކަ

ތަކުގަިއާބައިވެރިވިާމުވައްޒަފުންގެާވަނަާއަހަރުާކޮށްފައިވ ާބައެއްާދަތުރ2013ާުހުވަދުއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާއަތޮޅުާކައުންސިލުންާ
ާއެލަވަންސްާހިސ ބުކޮށްފައިވ ކަންާފ ހަގަާކުރަމެވެ.

ާ ާއެއްއިރުއެގޮތުން، ާދުވަހެއްގެ ާވ ނަމަާގެއެއްއިރުާ،ކެއުމ އިާގެދަތުރުގައި ާފ އިތު ާދޭންާއްތުކޮާ،ސައި ާގޮތުގައި ާނީާވ ޚަރަދުގެ
ނޑައެޅިފައި ާކަ ާކަމަށްާދުވަހަކަށް ާއެއްބައި ާދެބައިކުޅަ ާގަވ އިދުގެާއޮންނަވަރުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ އްދ 5.08ާާދައުލަތުގެ ާގެާވަނަ

، ބައެއްާދަތުރުތަކުގައިމިފަދަާފައިވ ާށްކޮރުާވަނަާއަހ2013ާަގެާއިދ ރ އިންާކައުންސިލްާވިޔަސް،ބުެނފައިާާގައިާ(1)ާ)ނ(ާގެ

ނޑައެޅިފައިާއޮންނަފުރިހަމަާ ާޢަދަދުާކެއުމުގެާޚަރަދުާގޮތުގައިާދޫކޮށްފައިވ ކަންާފ ހަގަުކރެވުނެވެ.ާދުވަހަކަށްާކަ

އިރުގެާާއިރުގެާކެއުމ އިާއެއްާއެއްާދުވަހެއްގެާާތެރެއިންާދަތުރުގެާފައިވ ށްކޮރުާވަނަާއަހ2013ާަގެާއިދ ރ އިންާކައުންސިލްދިާއަ
ޢަދަދުގެގޮތުގައިާގަވ އިދުގައިާެކއުމުގެާޚަރަދުގެދުވަސްތަކަށާް،ވާ ނުސައިާފ އިތު ނޑައަޅ ފައިވާ  ދީފައިވ ކަންާދެބައިކުޅަާއެއްބައިާާކަ

(ާއަށްާރިއ ޔަތްކުރ އިރު،2ާ(ާއ އިާ)1ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގެާ)5.08ާނަމަވެސް،ާގަވ އިދުގެާާފ ހަގަާކުރެވިފައިވެއެވެ.ވެސްާ
ާާދޭކަށްާނުޖެހެއެވެ.ފ އިތުާނުވ ާދުވަސްތަކަށްާކެއުމުގެާޚަރަދުާގެާވަގުތުއެއްާއިރުގެާކެއުމ އިާއެއްއިރުގެާސައި
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 info@audit.gov.mvމެއިލް:ާ-އ6430ާީ 331ފެކްސް:3939ާާ 332އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު،ާމ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.ާފޯން:ާާ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާޣ ޒީާބިލްޑިންގާ)
12 ގ61ާާެ ސަފުހ ާާ   

ގަޑިއިރ12ާާުދުވ ލަށްާކަނޑައެޅިފައިވ ާމިންވަރުާދެވޭނީާއެާދަތުރެއްގައިާކ ރެއ ާގެާގޮތުގައިންސްދަތުރުާއެލަވަާ،ހަމަާއެހެންމެ
ބުނެފަިއާގައިާާ(4)ގެާވަނަާމ އްދ 5.09ާދައުަލތުގެާމ ލިްއޔަތުގެާގަވ އިދުގެާނުވަތަާއެއަށްވުރެާގިަނާވަގުތުާޭހދަވ ނަމަާކަމަށްާ

ގެާދަތުރުަތކަށްާދަތުރުާއެލަވަންސްާބައެއްާގަޑިއިރުާހަމަނުވ 12ާާާތެރެއިންގެތަކުދަތުރުާފަރ ތުންާކޮށްފައިވ ާކައުންސިލްގެާވިޔަސް،
ނޑައެޅިފައިވ ާޢަދަދުގެާދެބައިކުޅަާއެއްބައި ާދޫކޮށްފައިވ ކަންާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ާާގޮތުގައިާދުވ ލަކަށްާކަ

ދިާ ާންގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ވަނ5.08ާާަދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަުތގެާގަވ އިދުގެާޚަރަދުާދެވިފައިވ ާގޮތްާމުޠ ލިޢ ކޮށް،ާދަތުރުާއެލަވަންސ އިާދަތުރުގެާކެއުމުގެާ
ާދީފ5.09ާަާމ އްދ އ އި ާޚިލ ފަށް ާމ އްދ އ  ާކޮއްވަނަ ާޚަރަދ އިއިވ  ާާތު ާފައިސ  ާއެލަވަންސްގެ ާއަތުންާދަތުރު ާމުވައްޒަފުން އެ
 ދަންނަަވމެވެ.ާކައުންސިލުގެާއ މްދަނީއަށްާޖަމ ކުރުމަށްއިާރ ާހޯދައަނބު

ާ

ާހުށަހަޅ ފައިާނުވުންާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާދަތުރުާރިޕޯޓްާ .10

ވަނަާމ އްދ ގައިވ ާގޮުތން،ާރ އްޖެއ އިާރ އްޖެއިންާބޭރަްށާކުރ ާދަތުރުތަކުގެާދަތުރ5.16ާާުގަވ އިދުެގާާގެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތު
ާ ާބަންދުނޫން ާއަންނަތ ާސަރުކ ރު ާހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.3ާާރިޕޯޓް،ާދަތުރުާނިންމ ފައި ާއޮފީހަކަށް ާއެ ާތެރޭގައި ާ)ތިނެއް(ާދުވަހުގެ

ރަސްމީާއެއްވެސްާާކުރިާޭބރަށްާރަށުންއްޒަފުންާވަކަުއންސިލްގެާމުާކުނުބުރީާއަތޮޅުވަނަާއަހަރުާުހވަދުއަތޮޅުާދ2013ާެނަމަވެސްާ
ާާއިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ހުށަހަޅ ފަކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާދަތުރުާރިޕޯޓްާާއްގެދަތުރެ

ާނުވުމުގެާސަބަބުން ާހުށަހަޅ ފައި ާރިޕޯޓުތައް ނޑައެޅިާ  ދަތުރު ާކަ ާހ ޞިލްކުރަން ާޙ ޞިލްވެދަތުުރތަކުން ވ ކަމެއްާފައިކަންތައްތައް
ދަތުރުާާކެއުމުގެާޚަރަދ އިއި،ާހުރުމުގެާޚަރަދ ގުޅިގެންާމުވައްޒަފުންަނށްާދޫކޮށްފައިވާ ާދަތުރުތަކ ކަށްާނެތެވެ.ާހަމައެހެންމެާއެނގޭ

ވެްސާގޮތެއްާނެތްކަންށަވަރުކުރެވޭނެާފައިސ ގެާޢަދަދުގެާޞައްޙަކަންާކަާމިނޫނަސްާދަތުރުތަކަށްާދޫކޮށްފައިވ ާއެލަވަންސްާއަދި
ާކުރަމެވެ.ފ ހަގަ

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާމަށްވަނަާމ އްދ ގައިވ ާގޮތުގެމަތިންާދަތުރުާރިޕޯޓްާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާހުށަހެޅ5.16ާުގަވ އިދުގެާާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ
 ފައިލްާކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.އެންގުމަށ އިާދަތުރުާރިޕޯޓުތައްާހޯދައިާގަވ އިދުންާާމުވައްޒަފުންނަށްާދަތުރުތަކުގައިާދ ާ

ާ

ހިންގުމުގެާޤ ނޫނު(ާގައިާާ)ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުނ2010/7ާާްޤ ނޫނުާނަންބަރުާ .11
ރިޕޯޓުތަކ އިާލިޔުންތައްާކަމ ބެހޭާދައުލަތުގެާއިދ ރ ތަކަށްާފޮނުވ ާ ާފައިާނުވުންާބުނެފައިވާ 

ވަނަާމ އްދާ 105ާގެާާ(ޤ ނޫނުާހިންގުމުގެާލުންއުޞޫާލ މަރުކަޒީާދ އިރ ތައްާއިދ ރީާދިވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ
ގައިވ ާގޮތުންާރަށ އިާއަތޮޅުާކައުންސިލްގެާޚަރަދ އިާއ މްދަނީގެާއަހަރީާރިޕޯޓްާލޯކަލްާގަވަރމަންޓްާއޮތޯރިޓީއަށ އިާސަރުކ ރުގެާ

ާ ާއިދ ރ ތަކަށް ާކަމ ބެހޭ ާކަުއންސިލުން ާއަތޮޅު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގައ109ާާިފޮނުވަންެޖހެއެވެ.ާއަިދާމި ާއެ ާގޮތުން ާަގއިވ  މ އްދ 



ާާ

 info@audit.gov.mvމެއިލް:ާ-އ6430ާީ 331ފެކްސް:3939ާާ 332އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު،ާމ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.ާފޯން:ާާ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާޣ ޒީާބިލްޑިންގާ)
13 ގ61ާާެ ސަފުހ ާާ   

ނޑައެޅިފައިވ ާއުޞޫލުންާސިޓީާކައުންސިލުންނ އިާއަތޮޅުާކައުންސިލުންާލޯކަލްާގަވަރ މަންްޓާންބަޔ ންކޮށްފައިވ ާލިޔުންތައްާކަ
ާއޮތޯރިޓީާއަށްާފޮނުވަންޖެހެއެވެ.

ާާ،ނަމަވެސް ާއަތޮޅު ާދެކުނުބުރީ ާާ،އިދ ރ އިންާސިލްގެކައުންހުވަދުއަތޮޅު ާނަންބަރު ާއިދ ރީާާދިވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ާޤ ނޫނު
ނޑައެޅިފައިވާ 109ާާގެާ(ޤ ނޫނުާހިންގުމުގެާލުންއުޞޫާލ މަރުކަޒީާދ އިރ ތައް ަވނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާލިޔުންތައްާކަ
ވަނަާމ އްދ ާގައިވ 105ާާަމންޓްާއޮތޯރިޓީއަށްާފޮނުވ ފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާއަދިާމިޤ ނޫނުގެާންލޯކަލްާގަވަރއުޞޫލުންާ

ާ ާރަށ އި ާރިޕޯޓްގޮތަށް ާއަހަރީ ާއ މްދަނީގެ ާޚަރަދ އި ާކައުންސިލްގެ ާގަވަރާ،އަތޮޅު ާސަރުކ ރުގެާންލޯކަލް ާއޮތޯރިޓީއަށ އި މަންޓް
 ފޮނުވ ފައިާނުވ ކަންވެސްާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާކަމ ބެހޭާއިދ ރ ތަކަށް

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާާ()ހ ާަނންބަރު ވަަނ109ާާާގެާ(ޤ ނޫނު ިހންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަުރކަޒީ ދ އިރ ތައް އިދ ރީ ދިެވހިރ އްޖޭގެ) 2010/7ޤ ނޫނު
ާ ާއުޞޫލުން ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާލިޔުންތައް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާގަވަރމ އްދ ގައި ާހުށަހެޅުމަްށާންލޯކަލް ާޮއޯތރިޓީއަށް މަންޓް

ާދަންނަވަމެވެ.ާ

ަވނ105ާާަގެާާ(ޤ ޫނނުާހިންގުމުގެާލުންއުޞޫާލ ަމރުކަޒީާދ އިރ ތައްާއިދ ރީާދިެވހިރ އްޖޭގެ)2010/7ާޤ ނޫނުާަނންބަރުާާ()ށ
ގޮތަށްާރަށ އިާއަތޮޅުާކައުންސިލްގެާޚަރަދ އިާއ މްދަނީގެާއަހަރީާރިޕޯޓްާލޯކަލްާގަވަރ ގައިވާ  މަންޓްާއޮތޯރިޓީއަށ ިއާންމ އްދާ 

ާފޮނުވުމަށްވެސްާދަންނަވަމެވެ.ށްާސަރުކ ރުގެާކަމ ބެހޭާއިދ ރ ތަކަ

ާ

ާގަވ އިދުންާއޮފީހަށްާހ ޒިރުނުވުންާކައުންސިލްގެާބައެއްާމެންބަރުންާ .12

ާއެ ާކުރުމަކީ ާމަސައްކަތް ާމެމްބަރުން ާކައުންސިލްގެ ާކުރުމަށްޓަކައި ާޙ ޞިލު ާމަގުޞަދުތައް ގެާމެމްބަރުންާކައުންސިލްގެ
ނެާމަސްއޫލިއްޔަތެއްާކަމަށ އި،ާއެާމެމްބަރަކ ާޙަވ ލުކުރ ާކޮންމެާކަމެއްާއަތޮޅުާކައުންސިލުންާކަނޑައަޅ ާއުޞޫލަކުންާކުރަންވ 

ވަަނ20ާާ)ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ަތއްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާިހންގުުމގެާޤ ނޫނު(ާގ7/2010ާާެކަމަށްާޤ ނޫުނާނަމްބަރުާ
ާކައުން ާބުނެފައިވ އިރު، ާމަސައްކަތަށ އިމ އްދ ގައި ާވ ނެކަމަށ ިއ،ާާސިލްގެ ާޙ ޟިރުވ ން ާމެމްބަރުން ާކައުންސިލްގެ ޖަލްސ ތަކަށް

ތެރޭގައިާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާޙ ޟިރުވެާކައުންސިލަރުންގެާޙ ޟިރީގައިާމިނިޓުގ30ާާެާލަސްވެގެންާމަސައްކަތުާގަޑިާފެށޭތ 
ާވަނަާމ އްދ ގައިާބުނެފައިާވެއެވެ.47ާގަވ އިދުގެާއަތޮޅުާކައުންސިލްގެާހިންގ ާހުވަދުއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާސޮއިކުރަންވ ނެާކަމަށްާ

ާމަސްތަކުގައިާގެާއަހަރުާވަނ2013ާަ، ނަމަވެސް ާކައުންސިްލގެާބައެއް ާއަތޮޅު ާދެކުނުބުރީ ގިަނާާ،މެމްބަރުންާގިނަާހުވަދުއަޮތޅު
ާތެރޭގައިނުވ ކަމ އި،ާާހ ޟިރުވެފައިާށްއޮފީހަާތަކެއްގައިދުވަސް ާާމީގެ ާމަސްތަކުގައި ާހ ޒިރުާބައެއް ާއޮފީހަށް އެއްވެސްާދުވަހަކު

)ދިވެިހރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައ7/2010ާާްބަރުާންޤ ނޫނުާނައެހެންކަމުންާާނުވ ާމެމްބަރުންާތިބިކަންާވެސްާފ ހަގަާކުރަމެވެ.
ާ ާޤ ނޫނު( ާހިންގުމުެގ ާއުޞޫލުން ާހިންގ 20ާާގެާލ މަރުކަޒީ ާކައުންސިލްގެ ާމ އްދ އ އި ާާވަނަ ާމ އްދ ގަިއ47ާާގަވ ިއދުގެ ވަނަ

 ކަމަކަށްާނުބެލެވެއެވެ.ާކުރެވޭނެއަދ ާާގެާމަސްއޫލިއްޔަތުތައްމެމްބަރުންާކައުންިސލްާ،ގޮތަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ާ
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ާ ާމެމްބަރުން ާކައުންސިލްގެ ާއަތޮޅު ާދެކުނުބުރީ ާެނތ2013ާާްހުވަދުއަތޮޅު ާއެނގެން ާހ ޒިރުވިކަން /ާ ާނުވ  ާޙ ޒިރު ާއަހަރު ވަނަ
ާދުވަސްތަކުގެާތަފްޞީލްާތިރީގައިާމިވަނީއެވެ.

ާނަންާ

ނުވަތަާމަސްާ ާދުވަހުގެާޢަދަދުާާހ ޒިރުވިކަންާއެނގެންާނެތްާާ/ާޙ ޟިރުނުވާ 

ާޖުމްލަާ
ޙ ޒިރުނުވާ 
%ާ

ޖެނުއަރީާ
ާ

ފެބްރުއަރީާ

މ ރޗްާ

އޭޕްރިލްާ

ޖޫންާމެއިާ

ޖުލައިާ

ަސްޓްާ
އޮގ

ސެޕްޓެމްބަރ

އޮކްޓޯބަރ

ނޮވެމްބަރ

ިސެމްބަރ
ޑ

%1122211620181917162117270.8-މުޙައްމަދުާމުޚްތ ރު

%621721205122118161714660.1ޝިފ ޒްާهللاާޢަބްދު

%16914111016162311848.6-21-ސ ހިރުާޙަސަންާ

%1172582018152310041.2--މުޙައްމަދުާޢަބްދުއްޞަމަދުާ

%43581613566024.7----އަޙްމަދުާޤައިސްާ

%332511128595823.9---މުޙައްމަދުާވަޙީދުާ

%0.8 2 - - - - - - - 2 - - - - މުޙައްމަދުާނިޒ މް

- - - - - - - - - - - - - - މުޙައްމަދުާޙަސަންާދީދީާ

.މަސްތަކެވެާނުވ ާހ ޒިރުވެފައިާއެއްވެސްދުވަހަކުާއެވަނީާޖައްސ ފައިާކުލަ.ާއެވ243ާެާޢަދަދަކީާދުވަހުގެާމަސައްކަތުާރަސްމީާއަހަރުގެާވަނ2013ާާަާ:ނޯޓްާ

ާ ާމެމްބަރުންގެ ާޚިކައުންސިލް ާނުލިބޭނަަމ، ާކައުންސިލަށް ާގޮތެއްގައި ާއެދެވޭ ާއެންމެ ާނަދުމަތް ާންޤ ޫނނު 7/2010ާބަރު
މަޤުޞަުދާާޔ ންކޮށްފައިވ ބަވަނަާމ އްދ ގައ2ާާިާ)ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނު(ާގެ

 .ާއެކަށީގެންވ ކަމެކެވެާޙ ޞިލުާނުވުމަކީ

ދިންގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ ާލަފާ 

ގ7/2010ާާެބަރުާންާޤ ނޫނުާނަ ވަނަާމ އްދ އ އ20ާާި)ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނުާ(
ާކައުންސިލްގެާހިންގ ާ ާގޮތަށްާކައުންސިލުގެާމަގުޞަދުަތއްާޙ ޞިލުާކުރުމަށްޓަކައ47ާާިގަވ އިދުގެ ވަނަާމ އްދ ގައިާބުެނފައިވ 

ނޑައެޅިފައިވާ ާކައުންސިލްގެާމަސައްކަތަށްާގަވަކައުންސިލްގެާމެމްބަރުންާމަސައްކަތްާކުރުމަށ އި ގައިާޙ ޟިރީއިދުންާޙ ޟިރުވެާކަ
ާސޮއިކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ޚަރަދުާ .13 ާކައުންސިލްގެާމެމްބަރުންާއަތޮޅުގޭގައިާދިރިއުޅުމ އި،ާއަތޮޅުގެއަށްާހިނގާ 

ހުވަދުއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާއަތޮޅުާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާބެލުމުގެާދަުށގައިާހުންނަާއެާއަތޮޅުާއަތޮޅުގޭގައިާކައުންސިލްގެާމެމްބަރުންާ
)ފަސްާސަތޭކަ(ާުރފިޔ ގެާކުއްޔެއްާދައްކައިގެންާތިޭބގޮތަށްާކައުންސިލުންާފ ސްކޮށްަފއިވ ާނިންމުމ އެއްގޮތަްށާއ500ާާެމަހަކުާ

މެމްބަރަކުާއެާއިމ ރ ތުގައިާދިރިއުޅެމުންާގެންގޮސްފައިާވެއެވެ.ާނަމަވެސް،ާއެާފަރ ތްތަކުންާކުލީގެާގޮތުގައ5ާާިކައުންސިލްގެާ
ޢަދަދަށްވުރެާއިތުރަށް،ާެއތަނުގެާ ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާލިޔެކިއުންތަކުންާހިނގ ފައިވ ކަންާކަރަންޓ އިާއެހެނިެހންާޚަރަދުާދައްކާ 

އެއްާ)112,285ާާއަހަރުާއަތޮޅުގެއިންާއ މްދަީނގެާގޮތުގައިާލިބުނުާއަދަަދށްވުރެާއިތުރަށްާަވނ2013ާައެނގެއެވެ.ާއެގޮތުން،ާ
ާއަށްޑިހަ ާދުއިސައްތަ ާހ ސް ާބ ރަ ާާސ ތޭކަ ާބަޖެޓުްނ ާކަުއންސިލްގެ ާރުފިޔ  ާފަހެއް( ާކައުންސިލްެގާޚަރަދު ކޮށްފައިވ ކަން

ާ ާއެނގެއެވެ. ާއެވްރެޖްލިޔެކިއުންތަކުން ާމައްޗަށް ާމެމްބަރެއްގެ ާމިީއ ާމަހަކު ާހަތްދިަހ(1,870ާާކޮށް ާސަތޭކަ ާއަށް ާހ ސް )އެއް
ާރުފިޔ އަށްވުރެާބޮޑުާޢަދަދެއްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.
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ާކައުންާ ާއަތޮޅުގޭގައި ާހަމަޖައްސ އެހެންކަމުން، ާދިރިއުޅުން ާމެމްބަރުން ާކައުންސިލަށްާ، ޅިގެންގުާފައިވުމ ސިލްގެ ާފަރ ތްތަކުން އެ
ާކަުއންސިލުގެ ާއިތުރަށް ާކުލީގެ ާކުރަންެޖހޭާދައްކ  ާއެަތނަށް ާާ،ޚަރަދަކީާބަޖެުޓން ާނަންބަރު ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ)2010/7ާޤ ނޫނު

ާމަޖިލީހުނ120ާާްާގެާާ(ޤ ނޫނުާާހިންގުމުގެާއުސޫލުންާލ މަރުކަޒީާދ އިރ ތައްާއިދ ރީ ާރައްޔިތުންގެ ާދަށުްނ ާމ އްދ ގެ ވަނަ
ާޚިލ ފަށް ާޤ ޫނނ  ާއެ ާބޭރުން ާއިނ ޔަތްތަކުގެ ާމުސ ރައ އި ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ާމެމްބަރުންނަްށ ާނުސީދ ގޮތެއްގައިާކައުންސިލްތަކުގެ

ާކެވެ.އިނ ޔަތެާކައުންސިލްގެާމެމްބަރުންާނަގަމުްނދ 

ާ ާހައުސްތިނަދޫގައަދި ާގެސްޓް ާހިންގ  ާާގެތަކުއި ާއަގުތައް ާދުވ ލަކަށް 300ާާއުޅެނީ ާއަށް ާރުފިޔ  ާއެކު،ކަމަށްވުމ ާމަތީގައިވުރެ
އޮްތާާލިބުމުގެާފުރުޞަތުފައިވ ތީ،ާއެތަންާކުއްޔަށްާދީގެންާކައުންސިލަށްާހަމަޖައްސ ާކައުންސިލަރުންގެާދިރިއުޅުންާއަތޮޅުގޭގައި

ާފައިވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާއްާހޯދުމުގެާފުރުސަތުާގެއްލިއެބޮޑުާއ މްދަނ

ގުޅޭާޚަރަދުާނުހިމަނައި(ާ)ބޮޑެތިާމަރ މ ުތތަކ ާވަނަާއަހަރުާއަތޮޅުގެއިންާލިބުނުާއ މްަދނީއ އިާއަތޮޅުގެއަށްާކުރެވުނުާޚަރަދ 2013ާ
ާގުޅޭާތަފްޞީލްާތިރީގައިާމިވަނީއެވެ.

ާ(ރުފިޔ ާޢަދަދުާ)ާލްާޞީާތަފްާ

ާާލިބުނުާ

30,000 ާމެންބަރުންާއަތުންާލިބުނުާކުއްޔަށްދީގެންާކައުންސިލްާ

2,000ާވީ.އައި.ޕީާކުލިާ

32,000ާލިބުނުާޖުމްލަާ

ާޚަރަދުވިާކަނޑަން:ާ

141,282ާާބިލްތައްކަރަންޓު

3,003ާއެހެނިހެންާޚަރަދުާ

144,285ާޖުމްލަާޚަރަދުާ

/ާ)ގެއްލުން( (112,285)ާފައިދާ 

ާ

ާޖޫރިމަނ ގެާގޮތުގައިާާމުގެާސަބަބުންނުވުާދައްކ ފައިގަވ އިދުންާވަނަާއަހަރުާއަތޮޅުގޭގެާކަރަންޓްާބިލްތައ2013ާާްމީގެާއިތުރުން،ާ
ާމެވެ.އަރ ފައިވ ކަންާފ ހަގަކުރަހ ސްާއަށްާސަތޭކަާއަށްޑިހަ(ާރުފިޔ ާާހަތަރު)4,880ާޖުމްލަާާނިޔަލަށްާއަހަރުގެާއެ

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ޢަދަށްވުރެާިގނައިންާކައުންސިލްގެާާ)ހ( ެއފަރ ތްތަކުންާދައްކާ  އަތޮޅުގޭގައިާކައުންސިލްގެާމެމްަބރުންާދިރިއުޅުންާހަމަޖައްސައާި،
ާމަޖިލީހުންާއެތަނުާބަޖެޓުން ާރައްޔިތުންގެ ާމެމްބަރުންނަށް ާކައުންސިލްގެ ާކުރުމަކީ، ާޚަރަދުތައް ާކަރަންޓުަފަދ ގެ

ާ ާމުސ ރައ އި ނޑައަޅ ފައިވ  ާދިރިއުޅުންާކަ ާއެފަރ ތްތަކުގެ ާއެތަނުގައި ާޢިނ ޔަތެއްކަމަށްވ ތީ، ާދެވޭ ާބޭރުން ޢިނ ޔަތްތަކުގެ
ާތިބެވޭގޮތްާ ާދައްކައިގެން ާއެފަރ ތްތަކުން ާޢަދަދެއް ާފަދަ ާކަވަރުކުރެވޭނެ ާޚަރަދު ާހިނގ  ާއެތަނަށް ހަމަޖައްސ ފައިވ ތީ

ހަމަޖެއްސުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ާމަުހންާމަހަށްާގަވ އިދުންާފައިސ ާދެއްކުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާއަތޮޅުގޭގެާކަރަންޓްާބިލްތައްާ()ށ
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