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ނޑ ުުުއުތުރުބީރުުހަވުދައޮތޅުު ްުުޮކ ުއްނސިލ ުރގު 1023ުުގ ުަކ ުަވަނުައަހ

ުޮއިޑްޓުރިޕޯޓްުުްނސްުޮކމްޕަްލޔަު

 ތަޢ ރަފުާާހ.

ާ ާޤ ނޫނު ާއޮޑިޓް ާބޭނުމަކީ ާރިޕޯޓުގެ ާނަންބަރު(މި :4/2007ާ ާކުރެވުނު ާއޮޑިޓް ާދަށުން ާާހުވަދުއަތޮޅު(ގެ ނޑޭއުތުރުބުރީ ާކޮ
9313ާާާއިދ ރ ގެާގެކައުންސިލްާ ާއަހަރުގެ ާފ ސްާތައްޚަރަދުވަނަ ާކައުންސިލުން ާއެ ާއަހަރަށް ާއެ ާއެކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓާ ާކޮށް،
ާބަޖެޓުގައިާާ،އެއްގޮތަށްާ ާކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާބަޖެޓުގައި ާގޮތަށް، ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ާކައުންސިލްގެ އެ

ނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގައިތޯާއ އި،ާ ާއެާއިދ ރ ގެާބެލުމުގެާދަށުގައިވ ާވިޔަފ ރިތަކުގެާއ އިާާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ޚަރަދުކުރުމަށްާކަ
ދައުލަތުގެާާ(ާއ އ3/2006ި)ނަންބަރު:ާާމ ލީާއަދިާއެހެނިހެންާކަންކަންާހިންގ ާބަލަހައްޓ ފައިވަނީާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު

(ާއަށ7/2010ާް)ނަންބަރު:ާާހިންގުމުގެާޤ ނޫނުދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާާއަދިާާމ ލިއްޔަތުގެާޤަވ އިދު
ާރައުޔެއްދީ، ާއެކަމަށް ާއޮޑިޓްކޮށް، ާބަލައި ާމިންވަރު ާކުރެވިފައިވ  ާފ ހަގަކުރެވުނުާާޢަމަލު ާއޮޑިޓުގައި ާޖެހޭކަމަށް ާކުރަން އިޞްލ ޙު

ދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާ،އެކުއެާކަންކަންާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާހުށަހެޅުމ ާކަންކަމ މެދުާއިޞްލ ޙީާފިޔަވަޅުާއެޅުމަށްޓަކައިާ
ވަނަާމ އްދ ގައިާބުނެފައިވ ާގޮތުގެާމަތިންާއެާކަންކަންާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށ އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ913ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާމި ާރިޕޯޓު ާމި ާއަދި ާހުށަހެޅުމެވެ. ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާޓްރެޜަރީއަށ އި ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ހުށަހަޅައި،ާާއޮތޯރިޓީއަށްާނިސްޓްރީ
ާގައިާޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvާާރައްޔިތުންނަށްާފެންނ ނެހެންާމިާއޮފީހުގެާވެބްސައިޓްާ

ާ 31ާާކައުންސިލްގެ ާނޯޓްތ2013ާާަޑިސެންބަރު ާގުޅޭ ާބަޔ ންތަކ  ާއެ ާބަޔ ންތަކ އި ާމ ލީ ާއަހަރުގެ ާމ ލީ ާނިމޭ ާތައްޔ ރުކޮށް،ާއަށް އް
ާހުށަހެޅުމަކީާ ާއޮފީހަށް ާމި ާާ،އޮޑިޓްކުރުމަށް ާ)ނަންބަރު: ާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތުގެ 3/2006ާދައުލަތުގެ ާ)ހ(ގ35ާާެ(ގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ލީާދަށުންާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ާނަމަވެސް،ާމިާމ ލީާބަޔ ންތައްާހުށަހަޅ ފައިާނުވުމުންާމ 
ާސްޓޭޓްމަންޓް ާފައިނޭންޝަލް ާކުރެވޭ ާގޮތުން ާކުރުމުގެ ާއޮޑިޓް ާއެހެންކަމުންާާބަޔ ންތައް ާނުވެފައެވެ. ާކުރެވޭގޮތް ާވަނީ މިާާ،އޮޑިޓް

ާންސްާއޮޑިޓެއްގެާގޮތުގައެވެ.ޔަލަޓްާކުރިއަށްގެންދިޔައީާކޮމްޕްއޮޑި

ާކައުންސިލް ާކަންތައްތައް ާފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ާރިޕޯޓުގައި ާމިާާގެމި ާފ ހަގަކޮށް، ާމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ާއިސްވެރިންނ  އިދ ރ ގެ
މުވައްޒަފުންނަށްާމިާފުރުޞަތުގައިާޝުކުރުާދަންނަވަމެވެ.ާގެާއޮޑިޓްގައިާއެހީތެރިވިާކައުންސިލްާ ާއިދ ރ ގެާހުރިހާ 

ާ

ާ
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ާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާ.ާށ

ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާ)ނަންބަރު: ާޤ ނޫނު ާހިންގުމުގެ 2010/7ާއުޞޫލުން ާމ އްދ ގައ88ާާި(ގެ ާ،ވަނަ
ާގަވ އިދުތަކާ  ާޤ ނޫނ އި ާބެލެހެއްޓުމުގެ ާފައިސ  ާމުދަލ އި ާދައުލަތުގެ ާބަލަހައްޓަންވ ނީ ާމުދ  ާއ އި ާފައިސ  ާލިބޭ ކައުންސިލަށް

ގޮތުގެާމަތިންކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާވުމުން،ާދައުލަތުގެާމ ލިއް ާ،އިންާބ ރުާލިބިގެންާ(3/2006ޔަތުގެާޤ ނޫނުާ)ނަންބަރު:ާއެއްގޮތްވާ 
ާޓްރެޜަރީ ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާކޮށްފައިވ ާާންމިނިސްޓްރީ ާމަތިންާާ،ޝ އިޢު ާގޮތުގެ ާއެއްގޮތްވ  ާގަވ އިދ  ާމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ާ ާކައުންސިލްގެ ާހިންގުމ އިާއިދ ރ ގެ ާކަންތައްތައް ާބަޖެޓާ ާ،މ ލީ ާފ ސްކުރި ާކައުންސިލުން ާއެ ާއަހަރަށް ާއެ ާކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދު
ާކައުންސިލްގެާާ،އެއްގޮތަށްާ ާބަޖެޓުގައިާާއެ ާކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާބަޖެޓުގައި ާގޮތަށް، ާޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް

ނ ާކަ ާޔަޚަރަދުކުރުމަށް ާތެރޭގައިތޯ ާހުދޫދުގެ ާއެއްގޮތަށްާާރ ގެއިދ ާކައުންސިލްގެާ،ންކުރުމ އިާޤީޑައެޅުނު ާހަޤީޤަތ  ހިސ ބުތައް
ާބަލަހައްޓައިާ ާފުރިހަމަކަމ އެކު ާމިާ، ޞައްޙަކަމ އި ާއޮޑިޓްކުރުމަށް ާއެކުލަވ ލައި ާބަޔ ންތައް ާމ ލީ ާއަހަރީ ާއެއްގޮތަށް ާހިސ ބުތަކ  އެ

އުތުރުބުރީާހުވަދުއަތޮޅުާވަނަާމ އްދ ގެާދަށުނ46ާާް(ގ3/2006ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނުާ)ނަންބަރު:ާާ،އޮފީހަށްާހުށަހެޅުމަކީާ
ނޑޭ ާާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާކަނޑައަޅ ފައިވ ާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ާކޮ

 އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާ.ާނ

ާމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ާޖެނެރަލްގެ ާކައުންސިލުނ2013ާާްާ،އޮޑިޓަރ ާއެ ާއަހަރަށް ާއެ ާކޮށްފައިވަނީ ާޚަރަދު ާބަޖެޓުން ާއަހަރުގެ ވަނަ
ާއެއްގޮތަށްާ ާބަޖެޓ  ާާ،ފ ސްކުރި ާކައުންސިލްގެ ާއެ ނޑައެޅިފައިވާ އިދ ރ ގެ ާކަ ާބަޖެޓުގައި ާގޮތަށް، ާޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް

ނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގަ އ އިާއެާއިދ ރ ގެާދަށުގައިވާ ާއިދ ރ ގެާކައުންސިލްއ އިާާއިތޯކަންތައްތަކަށް،ާބަޖެޓުގައިާޚަރަދުކުރުމަށްާކަ
ާާވިޔަފ ރިތަކ އި ާ)ނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާހިންގ ފައިވަނީ ާކަންކަން ާއެހެނިހެން ާގުޅުންހުރި (2006/3ާ:ފައިސ އ 

ާގަވ އިދ އިާާ،އ އި ާމ ލިއްޔަތުގެ ާއިާ،ދައުލަތުގެ ާލ މަދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދ އިރ ތައް ާއުދ ރީ ާ)ނަންބަރޞޫރުކަޒީ ާޤ ނޫނު ާހިންގުމުގެ ާ:ލުން
2010/7)ާާ ާކަާއ އި، ާއަދިވެސް ާއުންސިލްގެ ާގުޅުންހުރިއިދ ރ ގެ ާކަންކަމ އި ާގަވ އިދުތަކަށްާާމ ލީ ާޤ ނޫނުތަކ އި އެހެނިހެން

ާ ާފ ހަގަކުރެވުނު ާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ާރައުޔެއްދިނުމ އި، ާމިންވަރ މެދު ާލަފާ ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ކަންތައްތައް
 .ާއެާކަންކަންާކަމ ބެހޭާފަރ ތްތަކުގެާސަމ ލުކަމަށްާގެނައުމެވެާ،ދިނުމ އެކު

ާތެރޭގައިާ ާމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ާާ،މި ާކައުންސިލްގެ ާޤ ނޫނުތަކ އިާއިދ ރ ގެ ާބަޔ ންކުރެވުނު ާކުރިން ާހިންގުމުގައި، ާކަންކަން މ ލީ
ާއެއްގޮތަށްާޢަމަލުާކުރެާ ާބެލުގަވ އިދުތަކ  ާގޮތުންާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭާއިޖުރ ތުތަވިފައިވ ާމިންވަރު ާހެކިތައްާހޯދުމުގެ ާބޭނުންވ  އްާމަށް

ާތެރޭގައިާ ާއިޖުރ ތުތަކުގެ ާމި ާހިމެނެއެވެ. ާާ،ފުރިހަމަކުރުން ާގަވ އިދުތަާއެ ާފުރުސަތުާޤ ނޫނުތަކ އި ާޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ާޚިލ ފަށް ކ އި
 .ރުންާހިމެނެއެވެއޮތްާމިންވަރުާވަޒަންކު

ާ ާހުވަދުއަތޮޅު ނޑޭއުތުރުބުރީ ާލްކައުންސިާކޮ ާއިދ ރ އިން ާޚަރ2013ާަގެ ާބަޖެޓުން ާއަހަރުގެ ާއެާވަނަ ާއަހަރަށް ާއެ ާކޮށްފައިވަނީ ދު
ާއެއްގޮތަށްާ ާބަޖެޓ  ާފ ސްކުރި ނޑައެޅިފައިވާ ާ،ކައުންސިލުން ާކަ ާބަޖެޓުގައި ާގޮތަށް، ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ާކައުންސިލްގެ އެ

ާތެރޭގައިތޯ ާހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ާކަ ާޚަރަދުކުރުމަށް ާބަޖެޓުގައި ާދައުލަތުގެާާ،އ އިާކަންތައްތަކަށް، ާޤ ނޫނ އި، ާމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ާދ އިރ ތައްާ ާއިދ ރީ ާގަވ އިދ އި،ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާާމ ލިއްޔަތުގެ ާކައުންސިލްގެ ާއަދި ާޤ ނޫނު ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން އިދ ރ ގެާލ މަރުކަޒީ

ާދެކޭގޮތްާ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާމިންވަރ މެދު ާކުރެވިފައިވ  ާޢަމަލު ާގަވ އިދުތަކަށް ާޤ ނޫނުތަކ އި ާއެހެނިހެން ާގުޅުންހުރި ާކަންކަމ އި މ ލީ
ާމަށްާމިާއޮފީހުންާޤަބޫލުކުރަމެވެ.ބަޔ ންާކުރުމަށްާބޭނުންވ ާމިންވަރަށްާއެކަށީގެންވ ާހެކިާހޯދިފައިވ ކަާ



 info@audit.gov.mv:ާމެއިލް-އ3316133ާާާީ ފެކްސް:3393333ާ ފޯން:މ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.ާ، އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގުާ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާޢ ޒީާބިލްޑިންގާ)

 3 ގ16ާާެސަފުހ ާ  
 

މިންވަރ މެދުާދެާނ އިާގަވ އިދަށްާޤ ނޫާ  ބިނ ކުރެވުނުާއަސ ސްާާވޭާރައުޔުާޢަމަލުާކުރެވިފައިވާ 

ާހުވަދުއަތޮޅުާ .1 ނޑޭއުތުރުބުރީ 2013ާާ،ހިސ ބުާގޮތުގެާޚަރަދުކުރިާބަޖެޓުންާާއަހަރުގެާވަނ2013ާާަާއިދ ރ ގެާގެާކައުންސިލްާކޮ
ާއިދ ރ އަާއެާއަހަރުާވަނަ ާދައުލަތުގެާާތައްޔ ރުކޮށް،ާހިސ ބުާޚަރަދުގެާހިނގިާއ އިާާއ މްދަނީާލިބުނުާށްކައުންސިލުގެ

ާއޮޑިޓްާާމުއްދަތުގައިާބުނ ާާމ އްދ ގައިާއެާގޮތުގެމަތިން،ާމ އްދ ގައިވ ާާވަނ35ާަާގެ(2006/3:ާނަންބަރު)ާޤ ނޫނުާމ ލިއްޔަތުގެ
 .ނުވުންާހުށަހަޅ ފައިާކުރުމަށްޓަކައި

ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮތަށްާތަކެއްޗ އިާޚިދުމަތްާހޯދުމަށްާހުއްދަދޭާފޮތ8.05ާާްދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ .2
ާ ާނުލައި ާހޯދުމަކ  ާހުއްދަ ާވެރިޔަކު ާއެކަމަށް ާފުރިހަމަނުކޮށް ާފޯމު ާފަސ75,464ާްނުވަތަ ާހަތަރުާ)ހަތްދިހަ ސަތޭަކާާހ ސް

(ާހ)ާމ އްދ ގެާވަނ8.10ާަާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ، ޚިދުމަތ އިާތަކެތިާހޯދ ފައިވުމ އިގެާފަސްދޮޅަސްާހަތަރު(ާރުފިޔ 
ގޮތަށްާޚިދުމަތ އިާތަކެތިާހޯދުމަށްާއޯޑަ ާރާފޯމުާތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުން.ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 

ާގަވ ާ .3 ާމ ލިއްޔަތުގެ ާއިދުދައުލަތުގެ ާ)ށ(8.09ާގެ ާމ އްދ ގެ ާ ވަނަ ާފަރ ތަކުންާާތިންާމަދުވެގެންާތަށްބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮގައި
ާާލިޔުމުން ާނުލައި ާހޯދުމަކ  ާފަހެއް()62,345ާއަގު ާސ ޅީސް ާސަތޭކަ ާތިން ާހ ސް ާދެ ާތަކެތިާާފަސްދޮޅަސް ާރުފިޔ ގެ

 ހޯދ ފައިވުން.ާ

4. ާ ާބ ބު ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ 8ާާދައުލަތުގެ ާފައިސ  ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ާބިލްާގައި ާގުޅޭ ާޚަރަދަކ  ާއެ އަދ ކުރުމަށްޓަކައި
2013ާންާގެާއިދ ރ އިާނުވަތަާއިންވޮއިސްާޕޭމަންޓްާވައުޗަރ އެކުާހިމަނަންވ ނެާކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވީާނަމަވެސް،ާކައުންސިލު

ދުކޮށްފައިވާ )ތިރީސްާފަސްާހ ސްާހަާސަތޭކަާނުވަދިހަާއެކެއް(ާރުފިޔ ގެާޚިދުމަތ އިާތަކެއްޗަށްާޚަރ35,691ާަާ،ވަނަާއަހަރު
 ބިލެއްާނެތުން.ޕޭމަންޓްާވައުޗަރުތަކ އެކުާއެާޚަރަދ ާގުޅޭާއިންވޮއިސްާނުވަތަާ

ާލިބިފައިވ ކަންާާ(ހ)ާމ އްދ ގެާާވަނ8.11ާަާގަވ އިދުގެާާމ ލިއްޔަތުގެާާދައުލަތުގެ .5 ާތަކެތި ާތަނަށް ާގޮތަށް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި
ާއެނގެން ާާލިޔެކިޔުންތަކުން ާ)33,368ާނެތި ާތިން ާއަށެއް(ތިރީސް ާފަސްދޮޅަސް ާސަތޭކަ ާތިން ާތަކެތިާާހ ސް ރުފިޔ ގެ

 ހޯދ ފައިވުން.

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށްާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާފައިސާ 1.08ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ .6
ާޖަހ ފައިާ ާނަންބަރު ާސީރިއަލް ާތަރުތީބުން ާރަސީދުތަކުގައި ާދޫކުރ  ާނަމަވެސްބަލައިގެންފައި ާޖަހ ފައިވާ ާ،ވީ ާރަސީދުގައި ބައެއް

 ނަންބަރުާބަދަލުކޮށްފައިވުން.

2013ާވަނަާމ އްދ ގެާ)އ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮތަށްާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިނ1.04ާާްމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާލަތުގެާދައު .7
ާއ އި ާކޮޕީ ާއަސްލ އި ާރަސީދުގެ ާރަސީދުތައް، ާބ ތިލްކޮށްފައިވ  ާއަހަރު ާލިޔެާާވަނަ ާސަބަބު ާކުރި ާބ ތިލު ާހީރަސްޖަހ  އެކު

 ވެރިޔަކުާސޮއިާކޮށްފައިނުވުން.

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮތަށްާހަފްތ ގެާނިޔަލަށްާތިޖޫރީގައިާހުރ6.16ާާިދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ .8
ފޮތެއްާތައްޔ ރުކޮށްާބަލަހައްޓ ފައިނުވުން.ފައިސ ގެާރިޕޯޓުާތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވ ކަމ އި،ާތިޖޫރިާބ ކީާބަލަހައް  ޓާ 

ާާވަނ7.01ާާަާގަވ އިދުގެާާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާ .9 ާގޮތަށް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާބައެއްާމ އްދ ގައި ާރަޖިސްޓްރީގައި ހަރުމުދަލުގެ
ހުރިތަންާލިޔެފައިާނުވުންާާމުދަލުގެާއަގު،ާސީރިއަލްާނަންބަރު،ާމޮޑެލް،ާބްރޭންޑްާއަދިާ  .މުދާ 
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10. ާ ާޤ ނޫނުގެ ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާގޮތުން،ާކައުންސިލްގ87ާާެދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމ އްދ ގައިވ  ވަނަ
ާމ ލިއްޔ އިންާ ާފ ސްކޮށްގެންނެވެ.ާނަމަވެސް،ާރައްޔިތުންގެ ާކައުންސިލުން ާކުރަންވ ނީ ާޚަރަދު ާފައިސ އެއް ާ 45,913އެއްވެސް

ާސަތޭކަ ާނުވަ ާހ ސް ާފަސް ާކައުންސިލުންާ)ސ ޅީސް ާކުރުމަށް ާޚަރަދުތައް ާއެ ާޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު، ާރުފިޔ  )
 ާފ ސްކޮށްފައިނުވުން.

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ދ(ާގައިވ ާގޮތުގެމަތިނ24ާާް"ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ ޢިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނު"ގެާ .11
 ރަށުގެާބިންބިމުގެާދަފްތަރުާއެކުލަވ ލ ފައިާނުވުން.ާ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގައިވ ާގޮތުގެމަތިނ108ާާްދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނުގެާ .12
ާމަސައްކަތ2013ާާު ާއަހަރުގެ ާއޮތް ާކުރިއަށް ާބިނ ކޮށް، ާޕްލޭނަށް ާތަރައްޤީގެ ާރަށު ާނިޔަލަށް ާމަހުގެ ާޖުލައި ާއަހަރުގެ ވަނަ

 ލަށްާހުށަހަޅ ފައިާނުވުން.ތ ވަލ އިާބަޖެޓްާއަތޮޅުާކައުންސި

ާ)ނަންބަރުާހިންގުމުގެާއުޞޫލުންާލ މަރުކަޒީާާދ އިރ ތައްާއިދ ރީާދިވެހިރ އްޖޭގެ .13 ާމ އްދ ގައިާާވަނ124ާާަާ(ގ2010/7ެާޤ ނޫނު
ާ ާގޮތަށް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާއުތުރުބުރީ ނޑޭހުވަދުއަތޮޅު ާއ އިާއެބޭފުޅުންގެާާ،މެންބަރުންާާކައުންސިލްގެާކޮ ާވިޔަފ ރީގެާާފައިސ 

ާ.ންނުވުާހުށަހަޅ ފައިާމަޢުލޫމ ތުާބެހޭާގުޅުންތަކ ާވިޔަފ ރީގެާގޮތްތަކ އިާާލިބޭާއ މްދަނީާ،އ މްދަނީާއ އިާއަދިާލޫމ ތުމަޢު

14. ާ ާ)ނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާމ އްދ ގައ110ާާިާ(ގ2010/7ެދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނަ
ާމަހުާާ،ބަޔ ންކުރ ގޮތަށް ާއެއް ާމަހުން ާދެ ާމަދުވެގެން ާމަޢުލޫމ ތު ާގޮތުގެ ާއަންނަމުންދ  ާސިފަ ާޢަމަލީ ާޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ

 ކައުންސިލުންާއ ންމުކޮށްާހ މަކޮށްފައިާނުވުން.

ާގައިވ ާމ އްދ ާާވަނ92ާާަާ(ގ2010/7ާެާޤ ނޫނުާ)ނަންބަރުާހިންގުމުގެާާއުޞޫލުންާާލ މަރުކަޒީާާދ އިރ ތައްާާއިދ ރީާދިވެހިރ އްޖޭގެ .15
ާފައިނޭންޝަލްާާން،ގޮތު ާތައްޔ ރުކޮށް،ާާރަށުގެ ާއަހަރަށް ާފަސް ާމަދުވެގެން ާބައިވެރިވުމ އެކު ާރައްޔިތުންގެ ޕްލޭން،

ނޑޭހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާއ ންމުކުރަންޖެހޭއިރު،ާ ާ.ންނުވުާއެކުލަވ ލ ފައިާޕްލޭންާމިާންގެާއިދ ރ އިކައުންސިލުާކޮ

ާމ އްދ ގައިވ ާވަނ105ާަާ(ގ2010/7ާެާޤ ނޫނުާ)ނަންބަރުާހިންގުމުގެާއުޞޫލުންާލ މަރުކަޒީާދ އިރ ތައްާާއިދ ރީާދިވެހިރ އްޖޭގެ .16
ާާގޮތުން ާއުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅުާާރިޕޯޓުާއަހަރީާާއ މުދަނީގެާލިބޭާޚަރަދުތަކ އިާާއިދ ރ ގެާާކައުންސިލްގެާާކޮނޑޭހުވަދުއަތޮޅު

ާކައުންސިލަށް، ާއަތޮޅު ާާއުތުރުބުރީ ާއުތުރުބުރީ ާކައުންސިލްހުވަދުއަތޮޅު ނޑޭ ާނަމަވެސްާާރައީސްާގެާކޮ ާ،ފޮނުވަންޖެހުނު
ާ ާއުތުރުބުރީ ނޑޭހުވަދުއަތޮޅު ާރިޕޯޓްާާއަހަރީާއ މްދަނީގެާލިބޭާޚަރަދުތަކ އިާއަހަރުގެާވަނ2013ާާަާއިދ ރ ގެާކައުންސިލްގެާާކޮ

 .ންނުވުާާފޮނުވ ފައިާާކައުންސިލަށްާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާއަތޮޅު

17. ާ ާބޭނުންތަކަށް ާމުއްސަސ ތަކުގެ ާބެހޭާދައުލަތުގެ ާފައިސ އ އި ާފޮނުވ  ާއިދ ރ އަށް ާކައުންސިލުގެ ާކޮނޑޭ ާއުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު
 ާވަނަާއަހަރުާބަލަހައްޓ ފައިާނުވުން.2013ާރެކޯޑެއްާ

ނޑޭާ .18 ާކޮ ާއުތުރުބުރީ ާހުވަދުއަތޮޅު ާގޮތުގައި ާފައިސ ގެ ާޒަކ ތު ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލުގެ ާއަތޮޅު ާއުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު
ާއިދ ރ  ާކައުންސިލުގެ ާޖުމްލަ ާފޮނުވި ާގޮތުެގ151,200ާާއަށް ާބެހި ާރުފިޔ  ާސައްތަ( ާދުއި ާހ ސް ާފަންސ ސް )އެއްލައްކަ

 ތަފްސީލްާކައުންސިލުގެާއިދ ރ އިންާފެންނަންނެތުން.ާ
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މިންވަރ މެދުާދެވޭާރައުޔުާޢަމަލުާކުާާށްާގަވ އިދަާއިާޤ ނޫނ ާ  ރެވިފައިވާ 

ާ)ހ(ާ ާކުރެވިފައިވ  ާޢަމަލު ާގަވ އިދަށް ާނަޤ ނޫނ އި ާއަސ ސްގެ ާބިނ ކުރެވުނު ާދެކޭގޮތް ާންމިންވަރ މެދު ާ)(1) ބަރު (ާއަށ10ާްއިން
ާާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ނޑޭ ާކޮ ާއުތުރުބުރީ ާހުވަދުއަތޮޅު ނޑުގޮތެއްގައި، ާމައިގަ ާސަބަބުން، ާކައުންސިކަންކަމުގެ ާއިދ ރ އިގެ 31ާލްގެ
ާ ާބަލ2013ާަޑިސެންބަރު ާހިންގައި ާކަންކަން ާމ ލީ ާއަހަރުގެ ާމ ލީ ާނިމުނު ާބަޖެޓެއްާއަށް ާކައުންސިލުން ާއެ ހައްޓ ފައިވަނީ،

ާޚަރަދުާ ާކަންތައްތަކަށް،ާބަޖެޓުގައި ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާގޮތަށް،ާބަޖެޓުގައި ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ާކައުންސިލްގެ ާއެ ފ ސްކޮށްގެން،
ނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގައި ނު(ާއ އި،ާކައުންސިލްގެާމ ލީާ)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫާ 3/2006 ޤ ނޫނުާނަންބަރު، ކުރުމަށްާކަ

ާާކަންކަމ ާގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކ ާއެއްގޮތަށްކަމަށްާމިާއޮފީހުންާނުދެކެމެވެ.ާާ

ާ ާއަދި ާޤ ނޫ)ށ( ާގަވ އިދަށް ާދެނ އި ާމިންވަރ މެދު ާކުރެވިފައިވ  ާރައުޔުޢަމަލު ާާވޭ ާ)ާގެއަސ ސްބިނ ކުރެވުނު ާއިނ11ާްނަންބަރު )
ދިވެހިރ އްޖޭގެާ(7/2010ާކައުންސިލުންާޢަމަލުކޮށްފައިވަނީާޤ ނޫނުާނަންބަރުާކަންކަމުގެާސަބަބުން،ާާޔ ންކޮށްފައިވ ބައަށްާ ((18

 ނުދެކެމެވެ.ާއެއްގޮތަށްކަމަށްާމިާއޮފީހުންާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނު(ާ

ދިންގޮތްާގައިާފ ހަގަކުރެވުނުާކަންތައްތަކ އިާއެާޓްާއޮޑިާ.ާރ ާކަންތައްތައްާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

 ާހުށަހަޅ ފައިާނުވުންާބަޔ ންތައްާާލީާމ ާ .1

ނޑޭއުތުރުބުރީާހުވަދުއަތޮޅުާ ާއަހަރުާާވަނ2013ާަާ،ހިސ ބުާގޮތުގެާކުރިާޚަރަދުާބަޖެޓުންާއަހަރުގެާާވަނ2013ާަާކައުންސިލްގެާކޮ
ާނަންބަރުާ)ާޤ ނޫނުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާތައްޔ ރުކޮށް،ާހިސ ބުާޚަރަދުގެާާހިނގިާއ އިާއ މްދަނީާލިބުނުާކައުންސިލަށްާާއެ

ާނުވ ކަންާާހުށަހަޅ ފައިާކުރުމަށްޓަކައިާއޮޑިޓްާމުއްދަތުގައިާބުނ ާމ އްދ ގައިާއެާާމަތިން،ާވ ގޮތުގެާމ އްދ ގައިާާވަނ35ާާަާގެާ(2006/3
ނޑޭާކައުންސިލްގެާ.ފ ހަގަކުރަމެވެ ބަޔ ންތައްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށްާހުށަހަޅ ފައިާނުވުމުގެާމ ލީާާއިދ ރ ގެާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާކޮ

ާާ،ސަބަބުން 31ާާކައުންސިލުގެ ާނުވެއެވެ.2013ާޑިސެންބަރު ާކުރެވިފައި ާއޮޑިޓް ާބަޔ ންތަކުގެ ާމ ލީ ާއަހަރުގެ ާމ ލީ ާނިމުނު ާއަށް
ާއަހަރު ާމ ލީ ާސަބަބުން، ާނަތީާތެރޭގައި މިކަމުގެ ާމުޢ މަލ ތްތަކުގެ ާމިހިންގި ާޒިންމ ތަކ އި،ާޖ އ އި،ާކައުންސިލްގެ ލްކިއްޔ ތ އި،ާމ ލީ

ާކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ންާނެތްާކައުންސިލްގެާފ ސްކުރެވިފައިވ ާބަޖެޓުންާފައިސ ާހޭދަކުރެވުނުާގޮތްާއެނގެާ

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ އްދ ގ35ާާެދައުލަތުގެ ާާވަނަ ާމ އްދ އ އި ާވަނަ ާ)ހ( ާފިނޭންސް ާއޮފް ާޓްރެޜަމިނިސްޓްރީ ރީގެާއެންޑް
ާސަރކިއުލަރ ާ)ާމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ާގޮތަށް(2013/01ާނަމްބަރު ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާތައްޔ ރުކޮށް،ާ،ގައި ާބަޔ ންތައް ާބަޔ ންތައްާާމ ލީ ާއެ

ާހުށަހެޅުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާށްއަހަރީާރިޕޯޓ އެކު،ާކޮންމެާމީލ ދީާއަހަރެއްާނިމޭތ ާތިންާމަސްދުވަހުގެާތެރޭގައިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަ

ފޯމްާތައްޔ ރުާޚިދުމަތ އިާތަކެއްޗަށްާއެދޭާފޯމުާއަދިާ .2  ކުރުމަކ ނުލައިާޚިދުމަތ އިާތަކެތިާހޯދ ފައިވުންާމުދަލަށްާއޯޑަރުކުރާ 

ކެތިާހޯދަންވ ނީާމަތްާނުވަތަާތަހޯދަންާބޭނުންވ ާޚިދުާާ،ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކުރ ގޮތުނ8.05ާްދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ
ާގަވ އިދުގެާާއެއަދިާދިނުމުންނެވެ.ާާވެރިޔަކުާހުއްދަާމަތްާހޯދުމަށްާހުއްދަދޭާފޮތްާނުވަތަާފޯމުާފުރިހަމަކޮށްާއެކަމަށްތަކެއްޗ އިާޚިދު

ާހ)ާމ އްދ ގެާވަނ8.10ާަ ާއޯޑަރު( ާތަކެއްޗަށް ާބޭނުންވ  ާގަންނަން ާބަޔ ންކުރ ގޮތުން، ާއޯޑަރުކުާގައި ާމުދަލަށް ރާ ކުރުމަށްޓަކައި
ާ ާއަސްލ އި ާއޯޑަރ3ާުފޯމުގެ ާސޮއިކޮށް ާވެރިޔަކު ާކަމ ބެހޭ ާތައްޔ ރުކޮށް ާފަރ ތަށްާާކޮޕީ ާވިއްކ  ާތަކެތި ާއަސްލު، ފޯމުގެ
ާޚިދުފޮނުވަންވ ނެއެވެ.ާ ާތަކެއްޗ އި ާތައްޔ ރުނަމަވެސް ާފޯމު ާނުވަތަ ާފޮތް ާހުއްދަދޭ ާހޯދުމަށް 75,464ާޖުމްލަާާ،ކުރުމަކ ނުލައިާާމަތް



 info@audit.gov.mv:ާމެއިލް-އ3316133ާާާީ ފެކްސް:3393333ާ ފޯން:މ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.ާ، އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގުާ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާޢ ޒީާބިލްޑިންގާ)
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ާފަސް ާާ)ހަތްދިހަ ާހަތަރެއް(ާާހަތަރުހ ސް ާފަސްދޮޅަސް ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާގެރުފިޔ ާސަތޭކަ ާހޯދ ފައިވ ކަން ާތަކެތި މިކަމުގެާާޚިދުމަތ އި
ކަށަވަރުކުރެވެންާާތަކެތިކަންލިބިގެން،ާކައުންސިލަށްާބޭނުންވެގެންާގަނެފައިވ ާާތަކެއްޗަކީ،ާވެރިއެއްގެާހުއްދަާާހޯދ ފައިވ ސަބަބުން،ާ

 ާނެތްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާދިންގޮތްާާލަފ ާާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާހޯދަނ8.05ާް)ހ(ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ ބޭނުންވ ާތަކެތިާާވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮތަށްާޚިދުމަތްާނުވަތަ
ާހޯދުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ފޮތްާނުވަތަާފޯމު"ާފުރިހަމަކޮށްާވެރިއެއްގެާސޮއިާާހޯދުމުގެާކުރިންާ"ތަކެއްޗ އިާޚިދްމަތްާހޯދުމަށްާހުއްދަދޭާ

ާއަދިާ

ާ ާހ)ާމ އްދ ގެާވަނ8.10ާަާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުގެާާދައުލަތުގެ)ށ( ާތަކެއްޗަށްާ( ާބޭނުންވ  ާގަންނަން ާބަޔ ންކުރ ގޮތަށް، ގައި
ގެާއަސްލު،ާފޯމުކޮޕީާތައްޔ ރުކޮށްާކަމ ބެހޭާވެރިޔަކުާސޮއިކޮށްާއޯޑަރ3ާުއޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައިާމުދަލަށްާއޯޑަރުކުރ ާފޯމުގެާއަސްލ އިާ

 އްކ ާފަރ ތަށްާފޮނުވުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ތަކެތިާވި

ގޮތަށްާާމ ލިއްޔަތުގެާާލަތުގެާއުާދަާ .3 ާާނުވުންާާހޯދ ފައިާާއަގުާާފަރ ތުންާާތިންާާގަވ އިދުގައިވާ 

ރުފިޔ އާ 250000ާއ އިާާރުފިޔ 10000ާާާ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ(ާގައިާނވަނަާމ އްދ ގެާ)8.09ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ
އެކަށީގެންވ ާފަރ ތަކުންާއެާތަކެތިާގަތުމަށެވެ.ާާ،ދެމެދުގެާތަކެތިާހޯދުމުގައިާމަދުވެގެންާތިންާފަރ ތަކުންާއަގުާލިޔުމުންާހޯދުމަށްފަހުާ

ާާ،ނަމަވެސްާ ާއުތުރުބުރީ ނޑޭހުވަދުއަތޮޅު ާކައުންސިލްާކޮ ާގެ ާޖުމ2013ާްއިދ ރ އިން ާއަހަރު ާވަނަ ާދެާ)62,345ާލަ ާފަސްދޮޅަސް
އަގުާލިޔުމުންާފަރ ތުންާާތިންމަދުވެގެންާތަކެތިާހޯދުމަށްާާމިާ،ތަކެތިާހޯދ ފައިވ އިރުާގެރުފިޔ ާ(ސަތޭކަާސ ޅީސްާފަހެއްާހ ސްާތިން

މިާތަކެތިާހޯދިފައިވަނީާާ،ތަކެތިާގަތުމުގައިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާގައިވ ގޮތަށްާޢަމަލުކޮށްފައިާނުވުމުންާހޯދ ފައިާނުވެއެވެ.
ހުރިާގޮތުގައިކަންާޔަގީންކުރެވެންާނެތެވެ.ާއެންމެާއެކަށީާ ފަރ ތުންާއަދިާދައުލަތަށްާއެންމެާފައިދާ   ގެންވާ 

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާގަވ އިދުގެާ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ އްދ 8.09ާދައުލަތުގެ ާ)ނ(ާވަނަ ާާގައިވ ގެ ާާރުފިޔ 10000ާގޮތަށް ާދެމެދުގ250000ާާެއ އި ރުފިޔ އ 
ާ ާމަދުވެގެން ާހޯދުމުގައި ާހޯދުމަށްާތަކެތި ާޚިދުމަތް/ތަކެތި ާފަރ ތުން ާއެކަށީގެންވ  ާހޯދުމަށްފަހު،ާއެންމެ ާއަގު ާލިޔުމުން ާފަރ ތުން ތިން

 ދަންނަވަމެވެ.

ޚަރަދުކޮށްފައިވުންާާބިލުާނެތިާފައިސ ާ/އިންވޮއިސްާ .4 ާޚަރަދުކުރުމުގެާވައުޗަރުާހަދައިާފައިސާ 

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ 8ާާދައުލަތުގެ ާބ ބުގެ 2ާާވަނަ ާބައިގެ ާބަޔ ންކުރ ގޮތުނ3ާްވަނަ ާނަންބަރުގައި ފައިސާ ާ،ވަނަ
ާމުދ  ާތައްޔ ރުކުރަންވ ނީ ާވައުޗަރ ާޕޭމަންޓް ާއަދި ާތައްޔ ރުކުރަންވ ނެއެވެ. ާވައުޗަރެއް ާޕޭމަންޓް ާއެދޭާާއަދ ކުރުމަށްޓަކައި ގަންނަން

ާކުރ  ާއޯޑަރު ާމުދަލަށް ާފުރިހަމަާާފޯމު، ާފޯމު ާބެލުންތަކ އިބެހޭ ާބަލަންޖެހޭ ާޚަރަދުކުރުމުގައި ާފައިސ  ާއަދި ާއިންވޮއިސް/ބިލު ފޯމު،
ާ ާކައުންސިލުން ނޑޭ ާކޮ ާއުތުރުބުރީ ާހުވަދުއަތޮޅު ާނަމަވެސް ާފައިސާ 2013ާކޮށްފައިވ ނަމައެވެ. ާއެކިއެކި ާއަހަރު ވަނަ

ާ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާބ ބުގައި ާބުނެވިދިޔަ ާއަދ ކުރުމަށްޓަކައި ާނެތި،ާޖުމްލަ ާއިންވޮއިސް/ބިލު ާތެރެއިން ާލިޔުންތަކުގެ 35,691ާމުހިންމު
ާދައްކަންޖެހޭކަންާ ާފައިސ  ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަން ާރުފިޔ  ާއެކެއް( ާނުވަދިހަ ާސަތޭކަ ާހަ ާހ ސް ާފަސް )ތިރީސް

ާނެތި ާލިޔުމެއް( ާފަދަ ާ)އިންވޮއިސް/ބިލު ާލިޔުމެއް ާފޯާ،އަންގައިދޭ ާދެއްކުމަކީާޚިދުމަތް/ތަކެތި ާފައިސ  ާފަރ ތްތަކަށް ، ރުކޮށްދޭ

 ކައުންސިލްގެާފައިސ ާނަހަމަގޮތުގައިާބޭނުންކުރުމުގެާފުރުޞަޡްާބޮޑުކަމެއްކަމުގައިާފ ހަގަކުރަމެވެ.



 info@audit.gov.mv:ާމެއިލް-އ3316133ާާާީ ފެކްސް:3393333ާ ފޯން:މ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.ާ، އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގުާ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާޢ ޒީާބިލްޑިންގާ)
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ދިންގޮތްާ  އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ގޮތަށް،ާފައިސ ާދިނުމަށްޓަކައިާވަނަާނަންބަރުގައިާބަޔ ންކުރ 3ާވަނަާބައިގ2ާާެވަނަާބ ބުގ8ާާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ
ޕޭމަންޓްާވައުޗަރުާތައްޔ ރުާކުރުމުގެާކުރިންާމުދ ގަންނަންާއެދޭާފޯމު،ާމުދަލަށްާއޯޑަރުާކުރ ާފޯމު،ާއިންވޮއިސް/ބިލުާއަދިާފައިސާ 

 ޚަރަދުކުރުމުގައިާބަލަންޖެހޭާބެލުންތަކ އިބެހޭާފޯމުާފުރިހަމަާކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ލިބުނުކަންާލިޔެކިާ .5 ާާއުމުންާއެނގެންާނެތުންާމުދާ 

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކުރ ކޮތުން،ާއޯޑަރުކުރެވުނުާތަކެތިާއޮފީހަށްާލިބުނުކަމަށ8.11ާާްދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ
ހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާ، އެާތަކެއްޗ އިާޙަވ ލުވ ާފަރ ތުންާތަކެތިާގަތުމަށްާއޯޑަރުކުރިާފޯމުގައިާލިޔެާސޮއިާކުރަންޖެހެއެވެ.ާނަމަވެސް

ނޑޭާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާ ސަތޭކަާފަސްދޮޅަސްާއަށެއް(ާާހ ސްާތިންާ)ތިރީސްާތިނ33,368ާްވަނަާއަހަރުާޖުމްލ2013ާާަކޮ
ންާރުފިޔ ާޚަރަދުކޮށްގެންާހޯދ ފައިވ ާތަކެތިާކައުންސިލަށްާލިބުނުކަންާލިޔެކިއުމުންާއެނގެންާނެތްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާމުދ ާލިބުނުކަ

ާނެތުމުންާ ާއެނގެން ާނެތްކަންާާ،ލިޔެކިއުމުން ާކުރެވެން ާޔަޤީން ާލިބުނުކަން ާހަމައަށް ާކައުންސިލަށް ާތަކެތި ާދައްކ ފައިވ  ފައިސ 
ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާ

ާދިންގޮތްާާލަފ ާާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ލިބުމުންާޗެކުކޮށްާމުދަލަށްާއޯޑަރުކުރިާނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާވ ގޮތަށްާމުދ ާއޮފީހަށްާވ8.11ާަާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުގެާާދައުލަތުގެ
ާފޯމުގައިާމުދ ާލިބުނުކަމަށްާލިޔެާސޮއިާކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ރަސީދުތަކުގެާ .6 ބަލައިގެންފައިާދޫކުރާ  ާާސީރިއަލްާނަންބަރުާބަދަލުކޮށްފައިވުންާާތެރެއިންާބައެއްާރަސީދުތަކުގެާާފައިސާ 

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާފޮތްތައ1.08ާާްދައުލަތުގެ ާރަސީދު ާބިލ އި، ާފައިސ ގެ ާބަޔ ންކުރ ގޮތުން ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ
ާއޭގެާ ާއަސްލ އި ާރަސީދުގެ ާނުވަތަ ާބިލު ާޖެހުމުގައި ާނަންބަރު ާޖަހ ފައެވެ.ާސީރިއަލް ާނަންބަރު ާސީރިއަލް ާތަރުތީބުން ބަހައްޓަންވ ނީ

ނޑޭާކައުންސިލުގެާކޮންމެާކޮޕީއެއްގައިާއޮންނަންވ ނީާއެއްނަންބަރެވެ.ާބުނެވިދިޔަާމ  އްދ ާއ އިާއެއްގޮތައްާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާކޮ
އިދ ރ އިންާފައިސ ާބަލައިގެންފައިާދޫކުރ ާރަސީދުތަކުގައިާތަރުތީބުންާސީރިއަލްާނަންބަރުާޖަހ ފައިވީާނަމަވެސްާބައެއްާރަސީދުގައިާ

ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާމިގޮތަށް ާހުންނަކަން ާބަދަލުކޮށްފައި ާނަންބަރު ާރަސީދުާާޖަހ ފައިވ  ާގެންދ ނަމަ ާކުރަމުން ާބަދަލު ާނަންބަރު ސީރިއަލް
ާފުރުސަތުާ ާދިމ ނުވުމުގެ ާނަންބަރު ާޖަހ ފައިވ  ާދުވަހުފޮތުގައި ާނަންބަރ އި ާޖަހ ފައިވ  ާރަސީދުގައި ާގެއްލި ާތަރުތީބު ފޮތްތަކުގެ

ާއޮންނ ނެއެވެ.

ާދިންގޮތްާާލަފ ާާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

އެާނަންބަރުާބަދަލުާާ،ޖެހުމަށްފަހުާނަންބަރުާސީރިއަލްާތަރުތީބުންާޔ ންކުރ ގޮތަށް،ގައިާބަ(ާހ)ާގ1.08ާެާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުގެ
ާދަންނަވަމެވެ. ާކުރަންޖެހޭާރަސީދުާއަދިާނުކުރުމަށް ާއ)ާގ1.04ެާގަވ އިދުގެާާމ ލިއްޔަތުގެާާހ ލަތްތަކުގައިާބ ތިލް ާއެއްގޮތަށްާއ ާ(

ާ.ދަންނަވަމެވެާކުރުމަށްާާޢަމަލު

ގޮތަށްާޢަމަލުކޮށްފައިާނުވުންާފައިސ ގެާރަސީދުާބ ތިލްާ .7 ާާކުރުމަށްފަހުާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިވާ 

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާނުބައިކޮށ1.04ާާްދައުލަތުގެ ާރަސީދެއް ާނުވަތަ ާބިލެއް ާބަޔ ންކުރ ގޮތުން ާގައި ާ)އ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ
ާރަސީދުގެާއަސްލ އިާ ާކުރަންޖެހިއްޖެާނަމަ،ާބިލުާނުވަތަ ާނުވަތަާރަސީދުާބ ތިލު ާބިލު ލިޔެވިގެންާނުވަތަާއެހެންވެސްާސަބަބަކ ހުރެ



 info@audit.gov.mv:ާމެއިލް-އ3316133ާާާީ ފެކްސް:3393333ާ ފޯން:މ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.ާ، އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގުާ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާޢ ޒީާބިލްޑިންގާ)
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ާވެިރޔަކުާސޮއި ާލިޔެ ާބ ތިލުާކުރިާސަބަބު ާހީރަސްޖަހ  ާއ އިާއެކު ނޑޭާާކޮޕީ ާކޮ ާއުތުރުބުރީ ާހުވަދުއަތޮޅު ކުރަންވ ނެއެވެ.ާނަމަވެސް
ާ ާއިދ ރ އިން ާއެއްގޮތަށ2013ާާްކައުންސިލްގެ ާމ އްދ އ އި ާބުނެވިދިޔަ ާކޮށްފައިވ އިރު ާބ ތިލް ާރަސީދު ާބައެއް ާހަދ ފައިވ  ާއަހަރު ވަނަ

ާރަސީދުތަ ާބ ތިލުކޮށްފައިވ  ާސަބަބުން ާމީގެ ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާނުވ ކަން ާރަސީދުތަކެއްކަންާއަމަލުކޮށްފައި ާބ ތިލް ާހަގީގަތުގައިވެސް ކަކީ
 ޔަޤީންާނުކުރެވުމ އިާބ ތިލްާކުރަންޖެހުނުާސަބަބުާއެނގެންާނޯންނ ނެއެވެ.

ާދިންގޮތްާާލަފ ާާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބަޔ ންކުރ ގޮތުނ1.04ާްދައުލަތުގެ ާގައި ާ)އ( ާމ އްދ ގެ ާނުބައިކޮާ،ވަނަ ާރަސީދެއް ާނުވަތަ ށްާބިލެއް
ާރަސީދުގެާއަސްލ އިާ ާކުރަންޖެހިއްޖެާނަމަ،ާބިލުާނުވަތަ ާނުވަތަާރަސީދުާބ ތިލު ާބިލު ލިޔެވިގެންާނުވަތަާއެހެންވެސްާސަބަބަކ ހުރެ

ބ ތިލުާކުރިާސަބަބުާލިޔެާވެރިޔަކުާސޮއިާކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.  ކޮޕީާއ އިާއެކުާހީރަސްޖަހާ 

ާބަލަހައްޓ ފައިާނުވުންާާތިޖޫރީާބ ކީާފޮތްާއަދިާތިޖޫރީގެާހަފްތ ގެާހިސ ބުާ .8

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާނިޔަލަށ6.16ާާްދައުލަތުގެ ާހަފްތ އެއްގެ ާކޮންމެ ާގޮތުން ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ
ތިޖޫރީގައިާހުރިާފައިސ ގެާހިސ ބުާ)ނަގުދުާފައިސ އިންާހުރިާޢަދަދ އި،ާޗެކުންާހުރިވަރ އި،ާބޭރުާފައިސ ާހުރިނަމަ،ާއޭގެާކޮންމެާ

އިސްާމުވައްޒަފުގެާއިތުރުންާއޮފީހުގެާއިސްާމުވައްޒަފަކުާއެާހިސ ބުާާވައްތަރެއްާވަކީންާހުރިާޢަދަދު(ާބަލައި،ާތިޖޫރިއ ާހަވ ލުވެހުރި
ޗެކްކޮށް،ާފައިސ ާގުނައި،ާއަދިާއޮފީހުގެާވެރިޔަކުާއެާހިސ ބުާބަލަމުންާގެންދަންވ ނެއެވެ.ާއަދިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ

ާހ6.16ާު ާތިޖޫރީގައި ާގޮތުން، ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާގައި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާފައިސ އެއްާވަނަ ާއެ ާތަފްޞީލު، ާފައިސ ގެ ާނަގުދު ރި
ާފައިސ ގެާ ާހުރި ާތިޖޫރީގައި ާނިޔަލަށް ާހަފްތ ގެ ާގޮތަށް، ާއެނގޭނެ ާތ ރީޚް ާބަލައިގަތް ާފައިސ އެއް ާއެ ާނުވަތަ ާނެގި، އެކައުންޓުން

ާ ާނަމަވެސް، ާއޮންނަންވ ނެއެވެ. ާބަޔ ންކޮށްފައި ާރިޕޯޓުގައި ާއުތުރުބުރީ ާކައުންސިލްގެހުވަދުއަތޮޅު ނޑޭ ާހަފްތ ގެާާކޮ އިދ ރ އިން
ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާނުވ ކަން ާތައްޔ ރުކޮށްފައި ާރިޕޯޓް ާފައިސ ގެ ާހުރި ާތިޖޫރީގައި ާބަލަހައްޓ ފައިާާނިޔަލަށް ާފޮތެއް ާބ ކީ ާތިޖޫރީ އަދި

ދ ރ ގެާވަނަާދުވަހުާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާކޮނޑޭާކައުންސިލުގެާއ2014ާާިނޮވެންބަރ7ާާުާނުވ ކަންާފ ހަގަާކުރަމެވެ.ާއެހެންކަމުން
ގުނިނަމަވެސް،ާތިޖޫރީާބ ކީއ އި،ާތިޖޫރީގެާހަފްތ ާރިޕޯޓްާތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވ ތީ،ާތިޖޫރިގައިާއޮޑިޓަރުންާާ،ފައިސ ާގައިާހުރިތިޖޫރީ

ާ ާޢަދަދުކަށް ާސައްޙަ ާހުންނަންޖެހޭ ާތިޖޫރީގައި ާޢަދަދަކީ، ާފައިސ ގެ ާހުރި ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާނެތްކަން ާޔަޤީންކުރެވެން މިގޮތަށްާއަދި
ާއިތުރުންާާރީގެާހިސ ބުާރަނގަޅަށްާބަލަހައްޓ ފައިާނުވުމުގެތިޖޫ ސަބަބުންާފައިސ ާނަހަމަާގޮތުގައިާބޭނުންާކުރުމަށްާމަގުފަހިވުމުގެ

މަދުވިކަމުގައިވިއަސްާމުވައްޒަފުންާޒިންމ ކުރުވ ާއެކަމަށްާއިޞްލ ޙީާފިޔަވަޅުާއަޅަންާދަތިވ ނެކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާާތިޖޫރީންާފައިސާ 

ާދިންގޮތްާާލަފ ާާރަންާއިޞްލ ޙުކުާ

މުވައްޒަފުާޖަވ ބުދ ރީާކުރު ާމަށްާދަންނަވަމެވެ.ވު)ހ(ާތިޖޫރީާބ ކީާތައްޔ ރުކުރުމުގައިާއިހުމ ލުވެފައިވާ 

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާނިޔަލަށ6.16ާާް)ށ( ާހަފްތ އެއްގެ ާކޮންމެ ާގޮތުން ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާ)ހ(ގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ
ތިޖޫރީގައިާހުރިާފައިސ ގެާހިސ ބުާ)ނަގުދުާފައިސ އިންާހުރިާޢަދަދ އި،ާޗެކުންާހުރިވަރ އި،ާބޭރުާފައިސ ާހުރިނަމަ،ާއޭގެާކޮންމެާ

އިސްާމުވައްޒަފުގެާއިތުރުންާއޮފީހުގެާއިސްާމުވައްޒަފަކުާއެހިސ ބުާވައްތަރެއްާވަކީންާހުރިާޢަދަދު(ާބަލައި،ާތިޖޫރިއ ާހަވ ލުވެހުރިާ
ގުނައި،ާއަދިާއޮފީހުގެާވެރިޔަކުާއެާހިސ ބުާބަލަމުންާގެންދިއުމަށްާދަންނަވަމެވެ. ާޗެކްކޮށް،ާފައިސާ 
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ގޮތަށްާ .9 ާބަލަހައްޓ ފައިާނުވުންާދަލުގެާރަޖިސްޓްރީާހަރުމުާާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިވާ 

ާދަ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާލިބ7.01ާާޭއުލަތުގެ ާގޮތުގައި ާހަދިޔ ގެ ާނުވަތަ ާގަންނަ ާތަންތަނަށް ާދައުލަތުގެ ާވަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ
ތަކެއްޗަށްާާހުރިހ ާމުދަލުގެާދަފްތަރެއްާލިޔެާބަލަހައްޓަންވ ނެާކަމަށ އިާތަންތަނުގައިާހުންނަާމުދަލުގެާހިސ ބުާއެކިބައިބައިާވަކިންާއެާ

ާއުނި ާވ ނެކަމަށެވެާއަންނަ ާބަލަހައްޓަން ާލިޔެ ާގޮތަށް ާއެނގޭނޭ ާާ.އިތުރު ާއަދި ާމުދަލުގެާމި ާނަންބަރު، ާކޯޑު ާމުދަލުގެ ދަފްތަރުގައި
ާ ާތަފްޞީލް ާނަމ އި ާމޮޑެލް)ފުރިހަމަ ާޙ ލަތުާ،ބްރޭންޑް، ާމުދަލުގެ ާބަރުދަން، ާނުވަތަ ާމިން ާނަންބަރު، ާހުރިތަން،ާާ،ސީރިއަލް މުދ 

ާއިތުރުާ ާއަދި ާއަގު ާތ ރީޚް، ާާލިބުނު ާބަދަލު)މަޢުލޫމ ތު ާއައި ނޑޭާާ،ނަމަވެސްާމެނުމަށެވެ.ހިާ((ފަހުން ާކޮ ާއުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު
ާމުދާ  ާއަދި ާބްރޭންޑް ާމޮޑެލް، ާނަންބަރު، ާސީރިއަލް ާއަގު، ާމުދަލުގެ ާބައެއް ާރަޖިސްޓްރީގައި ާހަރުމުދަލުގެ ާއިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ

ާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ާ ާނުވ ކަން ާލިޔެފައި ާހުރިތަން ާމީގެ ާސަބަބުން ާދަފްތަރުގައި ާހަޤީގަތުގައިވެސްާހިމަނ ހަރުމުދަލުގެ ާތަކެއްޗަކީ ފައިވ 
ާކުރެ ާކަށަވަރު ާމުދ ކަން ާހުރި ާފެންނަން ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ތަނުން ާނެތްކަން ާމުދަލުގެާާވެން ާބަލަހައްޓައި ާރަޖިސްޓްރީ ހަރުމުދަލުގެ

ާހަރުމުޞީތަފް ާކައުންސިލްގެ ާނުގެންދ ނަމަ ާކުރަމުން ާރިކޯޑް ާގެއްލުމުގެާލް ާމުދ ތައް ާނުބެލެހެއްޓި ާއެކު ާރައްކ ތެރިކަމ އި ދ ތައް
 އެކަށީގެންވެއެވެ.ާވެސްާތުާބޮޑުކަމުގައިާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާއަދިާމުދަލެއްާގެއްލުނުނަމަވެސްާއެކަންާފ ހަގަނުވެާހުރުންާޞަފުރު

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާގަވ އިދުގެާ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބ ބުގ7ާެާދައުލަތުގެ ާމަތިނ7.01ާާްާވަނަ ާގޮތުގެ ާމ އްދ ގައިވ  ާހަދިޔ ގެާާވަނަ ާނުވަތަ ާގަންނަ އިދ ރ އަށް
ާތަފްޞީލުތައް ާމުދަލުގެ ާހުރިހ  ާލިބޭ ާމަޢުލޫމ ތުާާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާގުޅޭ ާމުދަލަކ އި ާއެ ާހިމަނައި ާރަޖިސްޓްރީގައި ހަރުމުދަލުގެ

ާ.ދަންނަވަމެވެާބަރ ބަރަށްާބެލެހެއްޓުމަށް

ޚަރަދުތައްާކައުންސިލުންާފ ސްކޮށްފައިނުވުންާާރައްޔިތުންގެާމ ލިއްޔ އިންާ .10   ކޮށްފައިވާ 

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއެއްވެސ87ާާްދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކައުންސިލްގެ ާމ އްދ ގައި ވަނަ
ާ ާބަޔ ންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ާފ ސްކޮށްގެންކަމަށް ާކައުންސިލުން ާޚަރަދުކުރަންވ ނީ ާމ ލިއްޔ އިންާފައިސ އެއް 45,913ާާރައްޔިތުންގެ

ާފަސްާ ާާ)ސ ޅީސް ާތޭރަ( ާސަތޭކަ ާނުވަ ާކައުންސިލުންާހ ސް ާކުރުމަށް ާޚަރަދުތައް ާއެ ާޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު، ރުފިޔ 
 ފ ސްކޮށްފައިނުވެއެވެ.

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ށްާބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަާމ އްދ ގައިާވަނ87ާަާޤ ނޫނުގެާހިންގުމުގެާއުޞޫލުންާލ މަރުކަޒީާދ އިރ ތައްާާއިދ ރީާދިވެހިރ އްޖޭގެ
 ކައުންސިލްގެާފައިސ ާޚަރަދުކުރުމުގެާކުރިން،ާއެާފައިސ ާޚަރަދުކުރުމަށްާކައުންސިލުންާފ ސްކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

 ރަށުގެާބިންބިމުގެާދަފްތަރުާއެކުލަވ ލ ފައިާނުވުންާ .11

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ދ(ާގައިވަނީާރަށުގެާބިންބިމުގ24ާާެލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނު'ގެާ'ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫާ
ާބޭނުންވާ  ާއިދ ރ އަށް ާބަލަހައްޓ  ާއެކުލަވަލައި ާދަފްތަރު ާޤައުމީ ާބިމ ބެހޭ ާބެލެހެއްޓުމ އި ާދަފްތަރު ާއެ ާއެކުލަވ ލުމަށ އި، ދަފްތަރެއް

ާއު ާހުވަދުއަތޮޅު ާނަމަވެސް، ާފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. ާދަފްތަރުާމަޢުލޫމ ތު ާބިންބިމުގެ ާރަށުގެ ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލުގެ ނޑޭ ާކޮ ތުރުބުރީ
ާއެކުލަވ ލ ފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ާާ



 info@audit.gov.mv:ާމެއިލް-އ3316133ާާާީ ފެކްސް:3393333ާ ފޯން:މ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.ާ، އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގުާ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާޢ ޒީާބިލްޑިންގާ)
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ާއެކަލަވ ލައިފައިނުވުމުން،ާ ާދަފްތަރެއް ާހިމަނައިގެން ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާބިމ އިބެހޭ ާހުރި ާތެރޭގައި ާމިލްކިއްޔ ތުގެ ކައުންސިލުގެ
ާ ާމިލްކިއްޔ ތުގެ ާބޭނުންކުރެވެމުންދާ ކައުންސިލްގެ ާބިންތައް ާމިނ އި،ާއެފަދަ ާބޮޑު ާބިންތަކުގެ ާބިންކަމ އި، ާކިތައް ާހިމެނެނީ ތެރޭގައި

ާހަވ ލުާ ާމަގްސަދ އި، ާހަވ ލުކޮށްފައިވ  ާހަވ ލުކޮށްފައިވ ނަމަ، ާފަރ ތަކ އި ާވަކި ާބިމެއް ާއެފަދަ ާއަދި ާނޯންނ ނެއެވެ. ާއެނގޭކަށް ގޮތް
ލޫމަތުތައްާއެއްތަނަކުންާލިޔުމުންާފެންނަންާނޯންނ ނެއެވެ.ާއަދިާވަކިާފަރ ތަކަށްާދޫކޮށްފައިވާ ކޮށްފައިވ ާމުއްދަތުާފަދަާމުހިއްމުާމައު

 ބިންތައްާބޭނުންކުރަމުންާދަނީާއެފަރ ތްކަމ އި،ާބިންާދޫކުރިާމަގުސަދުާހ ސިލުވޭތޯާޔަޤީންާކުރަންާދަތިވ ނެއެވެ.

ާދިންގޮތްާާލަފ ާާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާ ާއިދ ރީ ާ'ދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނު'ގެ ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާބަޔ ންކުރާ 24ާދ ޢިރ ތައް ާގައި ާ)ދ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ
ާއެކުލަވައިާާ،ގޮތުގެމަތިންާ ާބިންބިމުގެާދަފްތަރު ާބެލެހެއްޓުމ އިާާ،ރަށުގެ ާއެކުލަވައިާބަލަހައްޓާ ާ،އެާދަފްތަރު ާޤައުމީާދަފްތަރު ބިމ ބެހޭ
ާފޯ، އިދ ރ އަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާބިންތަކުގެ ާތަނ އި،ާއެ ާއޮތް ާބިން ާދަފްތަރުގައި، ާކުރ  ާތައްޔ ރު ާމިގޮތުން ާދަންނަވަމެވެ. ރުކޮށްދިނުމަށް

ާމިނ އި ާބޮޑު ާބިންާ، ބިމުގެ ާފަރ ތަކ އި ާވަކި ާތަފްސީލ އި، ާގޮތުގެ ާއެކަށައަޅ ފައިވ  ާބިން ާކަންކަމަށް ާބޭނުންތަކަށ އި އެކި
ާމަޢުލޫމަތ އި ާފަރ ތުގެ ާކުރ  ާހަވ ލު ާދޫކޮށްފައިވ ނަމަ،ާ،ާހަވ ލުކޮށްފައިވ ނަމަ،ާބިން ާކުއްޔައް ާބިން ާއަދި ާމުއްދަތު ާދޫކޮށްފައިވ  ބިން

އަދަދުާފަދަާމުހިއްމުާމައުލޫމ ތުތައްާހިމެނުމަށްާދަންނަވަމެވެ. ާކުއްޔަށްާދޫކޮށްފައިވާ 

ާނުވުންާާކުރިއަށްާއޮތްާއަހަރުގެާމަސައްކަތުާތ ވަލ އިާބަޖެޓްާތައްޔ ރުކޮށްާހުށަހަޅ ފައިާ .12

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާގޮތުގެމަތިނ108ާާްދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގައިވ  ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ
ާތ ވަލ އ2013ާާި ާމަސައްކަތު ާއަހަރުގެ ާއޮތް ާބިނ ކޮށް،ާކުރިއަށް ާޕްލޭނަށް ާތަރައްޤީގެ ާރަށު ާނިޔަލަށް ާމަހުގެ ާޖުލައި ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާލަށްާހުށަހަޅ ފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާބަޖެޓްާއަތޮޅުާކައުންސި

 ދިންގޮތްާާލަފ ާާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގައިވ ާގޮތުގެމަތިންާކޮންމ108ާާެދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ ޢިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނުގެާ
ބިނ ކޮށް،ާކުރިއަށްާއޮތްާއަހަރުގެާމަސައްކަތުާތ ވަލ އިާބަޖެޓްާއަތޮޅުާއަހަރެއްގެާޖުލައިާމަހުގެާނިޔަލަށްާރަށުާތަރައްޤީގެާޕްލޭނަށްާ

 ކައުންސިލަށްާހުށަހެޅުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ާއ އިާއ މްދަނީގެާމަޢުލޫމ ތުާލިޔުމަކުންާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާހުށަހަޅ ފައިާނުވުންާާކައުންސިލްާމެންބަރުންގެާވިޔަފ ރިާ .13

ާދ  ާއިދ ރީ ާއިދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނުރ ތައް ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާާލ މަރުކަޒީ ާ(2010/7)ނަންބަރު ާމ އްދ ގައ124ާާިގެ ާވަނަ
ާގޮތުން،ާ ާކޮންމެާމެންބަރަކުާއިންތިޚ ބުވުމ އެކުާއެާމެންބަރެއްގެާފައިސ ބަޔ ންކުރ  އ އިާވިޔަފ ރީގެާމަޢުލޫމ ތުާާކައުންސިލަށްާހޮވޭ

ާއޭނ  ާގުޅުާއ މްދަނީާާއަށްާއަދި ާވިޔަފ ރީގެ ާގޮތްތަކ އި ާކައުންސިލްލިބޭ ާލިޔުމަކުން ާމަޢުލޫމ ތު ާއިދ ރ އަށްާންތަކ ބެހޭ ާގެ
ާހުށަހަޅަންާ ާޖެހެއެވެ. ާއެއްގޮތަށްނަމަވެސް، ާމ އްދ އ  ާކުރެވުނު ާބަޔ ން ާކައުންސިލްާާ،އިސްވެ ާދައުރުގެ ާނިމުނު ކައުންސިލްގެ

ާ ާާފައިސ ާމެންބަރުންގެ ާއަދި ާމަޢުލޫމ ތު ާވިޔަފ ރީގެ ާވިޔަފ ރީާއ މްދަނީއ އި ާގޮތްތަކ އި ާލިޔުމަކުންާލިބޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާގުޅުންތަކ ބެހޭ ގެ
ާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާހުށަހަޅ ފައިާގެާއިދ ރ އަށްކައުންސިލްާ

ާ

ާާ
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ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާދ ދި ާއިދ ރީ ާޤ ނޫނުއިވެހިރ އްޖޭގެ ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާާރ ތައް ާމ އްދ ގައ124ާާިާގެ(2010/7)ނަންބަރު ާވަނަ
ާފައިސ ާ،ބަޔ ންކުރ ގޮތަށް ާމެންބަރެއްގެ ާއެ ާއިންތިޚ ބުވުމ އެކު ާމެންބަރަކު ާކޮންމެ ާހޮވޭ ާމަޢުލޫމ ތުާާކައުންސިލަށް ާވިޔަފ ރީގެ އ އި

ާއޭނ  ާކައުންސިލްާާއ މްދަނީާާއަށްާއަދި ާލިޔުމަކުން ާމަޢުލޫމ ތު ާގުޅުންތަކ ބެހޭ ާވިޔަފ ރީގެ ާގޮތްތަކ އި ާއިދ ރ އަށްލިބޭ ހުށަހެޅުމަށްާާގެ
 މެވެ.ދަންނަވަ

ގޮތުގެާމަޢުލޫމ ތުާރައްޔިތުންނަށްާދީފައިނުވުންާ .14 ާތަރައްޤީގެާޕްލޭނަށްާޢަމަލީާސިފަާއަންނަމުންދާ 

ާ ާ)ނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާމ އްދ ގައ110ާާިާ(ގ2010/7ެދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނަ
ާގޮތަށް ާސިާ،ބަޔ ންކުރ  ާޢަމަލީ ާޕްލޭނަށް ާމަހުާތަރައްޤީގެ ާއެއް ާމަހުން ާދެ ާމަދުވެގެން ާމަޢުލޫމ ތު ާގޮތުގެ ާއަންނަމުންދ  ފަ

ާކައުންސިލުންާއ ންމުކޮށްާހ މަކޮށްފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާ(2010/7ާނަންބަރު)ާޤ ނޫނުާހިންގުމުގެާއުޞޫލުންާލ މަރުކަޒީާާދ އިރ ތައްާާއިދ ރީާދިވެހިރ އްޖޭގެ 110ާާގެ މ އްދ ގައިާާވަނަ
ާތަރައްޤީގެާޕްލޭނަށްާޢަމަލީާސިފަާއަންނަމުންދ ާގޮތުގެާމަޢުލޫމ ތުާއ ންމުކޮށްާހ މަކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާ،ބަޔ ންކުރ ގޮތަށް

ާނުވުންާާއެކުލަވ ލ ފައިާާބައިވެރިވުމ އެކުާާރައްޔިތުންގެާާޕްލޭންާާފައިނޭންޝަލްާާރަށުގެާ .15

ާގޮތުންާާމ އްދ ގައިވ ާވަނ92ާަާ(ގ2010/7ެާޤ ނޫނުާ)ނަންބަރުާހިންގުމުގެާއުޞޫލުންާލ މަރުކަޒީާދ އިރ ތައްާއިދ ރީާދިވެހިރ އްޖޭގެ
ާކައުންސިލުާާރަށުާބައިވެރިވުމ އެކުާރައްޔިތުންގެާާޕްލޭންާާފައިނޭންޝަލްާާދ އިރ ގެާއިދ ރީާރަށ އިާާއަހަރުގެ،5ާާމަދުވެގެން
ާއ ންމުކުރަންޖެހެއެވެާއެކުލަވ ލައި ާާނަމަވެސް،. ާއުތުރުބުރީ ނޑޭހުވަދުއަތޮޅު ާ، ކައުންސިލުންާާކޮ ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީ އަހަރ5ާާުރަށ އި

ާޕްލޭނެއް،ާރައްޔިތުންގެާބައިވެރިވުމ އެކުާރަށުާކައުންސިލުންާއެކުލަވ ލައިާއ ންމުކޮށްފައިނުވެއެވެ.ާާދުވަހުގެާފައިނޭންޝަލް

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާވ ގޮތަށްާާމ އްދ ގައިާވަނ92ާަާގެ(2010/7ާނަންބަރު)ޤ ނޫނުާާގުމުގެހިންާއުޞޫލުންާލ މަރުކަޒީާދ އިރ ތައްާއިދ ރީާދިވެހިރ އްޖޭގެ
ާ ާކައުންސިލ5ާުމަދުވެގެން ާރަށު ާބައިވެރިވުމ އެކު ާރައްޔިތުންގެ ާޕްލޭން ާފައިނޭންޝަލް ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީ ާރަށ އި ާންާއަހަރުގެ،

 .ދަންނަވަމެވެާމަށްއެކުލަވ ލައިާއ ންމުކުރު

 ނުވުންާާހުށަހަޅ ފައިާާކައުންސިލަށްާާއަތޮޅުާާރިޕޯޓްތައްާާޚަރަދުތަކ އިާއ މްދަނީާާކައުންސިލްގެާ .16

ާ)ނަންބަރުާހިންގުމުގެާއުޞޫލުންާލ މަރުކަޒީާާދ އިރ ތައްާާއިދ ރީާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމ އްދ ގައިާާވަނ105ާަާ(ގ2010/7ެާޤ ނޫނު
ާރައީސްާކައުންސިލްގެާރަށުާކައުންސިލަށް،ާއަތޮޅުާރިޕޯޓުާއަހަރީާާއ މްދަނީގެާލިބޭާޚަރަދުތަކ އިާކައުންސިލްގެާރަށުާވ ގޮތުން

ާފޮނުވަންޖެހެއެވެ ނޑޭާނަމަވެސް. ާކޮ ާއުތުރުބުރީ ާއ މްދަނީގެާާލިބޭާޚަރަދުތަކ އިާއަހަރުގެާވަނ2013ާަާކައުންސިލުންާހުވަދުއަތޮޅު
ާާ.ފ ހަގަކުރަމެވެާނުވ ކަންާފޮނުވ ފައިާާކައުންސިލަށްާއުތުރުބުރީާއަތޮޅުާހުވަދުއަތޮޅުާރިޕޯޓްާއަހަރީ

ާ
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ާދިންގޮތްާާލަފ ާާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާވ ގޮތަށްާާމ އްދ ގައިާވަނ105ާަާ(ގ2010/7ެާޤ ނޫނުާ)ނަންބަރުާހިންގުމުގެާއުޞޫލުންާލ މަރުކަޒީާދ އިރ ތައްާއިދ ރީާދިވެހިރ އްޖޭގެ
 ދަންނަވަމެވެ.ާފޮނުވުމަށްާކައުންސިލަށްާއަތޮޅުާާރިޕޯޓުާއަހަރީާއ މްދަނީގެާލިބޭާޚަރަދުތަކ އިާާކައުންސިލްގެާރަށު

ާއިދ ރ އިންާ ާބަލަހައްޓ ފައިނުވުމުންާކައުންސިލްގެ ާލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓްާތައްޔ ރުކޮށްާބަލަހައްޓަންޖެހޭާބައެއް
 ބައިތައްާނުކުރެވުނުާ

ާމަތިން ާގޮތުގެ ާގަވ އިދުގައިވ  ާމ ލިއްޔަތުގެ ާކައުންސިލުގ2013ާާެާ،ދައުލަތުގެ ނޑޭ ާކޮ ާއުތުރުބުރީ ާހުވަދުއަތޮޅު ާއަހަރަށް ވަނަ
ާތައް ާއިދ ރ އިން ާގޮތުގައިާޔ ރުކޮށް ާފައިސ ގެ ާއ މްދަނީ ާސަބަބުން، ާބަލަހައްޓ ފައިނުވުމުގެ ާލިޔެކިޔުންތައް ާބައެއް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ

ާއެކައުންޓުތަކުގައިާ ާބޭންކު ާހިސ ބ އި، ާބ ކީ ާފައިސ ގެ ާލިބޭ ާތަނަށް ާގޮތ އި، ާއަމަލުކޮށްފައިވ  ާމެދު ާފައިސ އ އި ބަލައިގެންފައިވ 
ާތަފްސީ ާފައިސ ގެ ާފ ހަގަކުރެވުނުާހުންނަންޖެހޭ ާމިގޮތުން ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާކުރެވިފައިނުވ ކަން ާއޮޑިޓް ާބައިތައް ާމުހިއްމު ާފަދަ ލް
ާކަންކަންާތިރީގައިާމިވަނީއެވެ.ާ

ާސަރުކ ރ އިާއެހެނިހެންާމުއައްސަސ ތަކުންާކައުންސިލްާމެދުވެރިކޮށްާޚަރަދުާކުރުމަށްދޭާފައިސ ާ .17

ާބެހޭާ ާއ އި ާފައިސ  ާފޮނުވ  ާއިދ ރ އަށް ާކައުންސިލުގެ ާކޮނޑޭ ާއުތުރުބުރީ ާހުވަދުއަތޮޅު ާބޭނުންތަކަށް ާމުއްސަސ ތަކުގެ ދައުލަތުގެ
ާ 2013ާާރެކޯޑެއް ާސަބަބުން ާމީގެ ާނުވެއެވެ. ާބަލަހައްޓ ފައި ާއަހަރު ނޑ2013ާާޭވަނަ ާކޮ ާއުތުރުބުރީ ާހުވަދުއަތޮޅު ާއަހަރު ވަނަ

އުލަތުގެާމުއައްސަސ ތަކުގެާބޭނުންތަކަށްާކައުންސިލުގެާއިދ ރ އަށްާފޮނުވ ފައިވަނީާކިހ ާފައިސ އެއްކަންާދަާ،ކައުންސިލުގެާއިދ ރ އަށްާ
ޔަޤީންާކުރެވޭާގޮތްާވަނީާނުވެފައެވެ.ާއަދިާއެކަންތައްތަކަށްާޚަރަދުާކުރުމަށްފަހުާބ ކީާފައިސ ާހުރިނަމަވެސްާއެއީާކިހ ާޢަދަދެއްގެާ

ާށްާނެތެވެ.ާފައިސ ާއެއްކަންވެސްާޔަގީންާކުރެވޭކަ

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

)ހ(ާދައުލަތުގެާމުއްސަސ ތަކުގެާބޭނުންތަކަށްާކައުންސިލުގެާއިދ ރ އަށްާފޮނުވ ާފައިސ އ އިާބެހޭާރެކޯޑުތައްާވަކިވަކިންާބަރ ބަރަށްާ
ާހުރިނަމަ ާފައިސ  ާބ ކީ ާކުރުމަށްފަހު ާޚަރަދު ާއެކަންތައްތަކަށް ާއަދި ާދަންނަވަމެވެ. ާމުއައްސަސ ތަކަށްާާބެލެހެއްޓުމަށް ކަމ އިބެހޭ

އ އިާމެދުާއަމަލުާކުރ ނެގޮތެއްގެާއިރުޝ ދުާހޯދުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާ ާލިޔުމުންާއެކަންާއަންގައިާއެފައިސާ 

ާފަރުވ ކުޑަކޮށްފައިވާ  ާމަސައްކަތަށް ާމުވައްޒަފުން ާހަވ ލުކޮށްފައިވ  ާމަސައްކަތް ާބަލެހެއްޓުމުގެ ާކަންތައްތައް ާބެހޭ ާއ އި ާފައިސ  )ށ(
 ށްާބެލެވޭތީ،ާއެާމުވައްޒަފުންާޖަވ ބުދ ރީާކުރުވުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާކަމަ

ބެހިގޮތ އިާގުޅޭާލިޔެކިޔުންތައްާފޯރުކޮށްދީފައިާނުވުންާ .18  ޒަކ ތުާފައިސާ 

ނޭޑާ ާކޮ ާއުތުރުބުރީ ާހުވަދުއަތޮޅު ާގޮތުގައި ާފައިސ ގެ ާޒަކ ތުގެ ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާއަތޮޅު ާއުތުރުބުރީ ާއަތޮޅު ހުވަދު
ާ ާޖުމްލަ ާފޮނުވި ާއިދ ރ އަށް ާދުއިސައ151,200ާްކައުންސިލްގެ ާހ ސް ާއެއް ާފަންސ ސް ާގޮތުގެާ)އެއްލައްކަ ާބެހި ާރުފިޔ  ތަ(
ާއި ާކައުންސިލުގެ ާހޯދަން ާއެފެއ ޒްއަށްާތަފްޞީލުތައް ާއިސްލ މިކް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާއަސްލު ާރިޕޯޓުގެ ާއެ ާއެދެމުން، ދ ރ ގައި

ޒަކ ތުާާފޮނުވ ފައިވ ތީ،ާއެާފައިސ ާބަހ ފައިވ ާގޮތުގެާއެއްވެސްާލިޔެކިޔުމެއްާއިދ ރ ގައިާނެތްކަމަށް،ާމިއޮފީހަށްާމައުލޫމ ތުާދިނެވެ.
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ާޗެކުކުރުމަށްޓަކައި،ާމިއޮފީހުން ާގޮތް ާބަހ ފައިވ  ާބަހ ފައިވާ ާފައިސ  ާއެދުމުން،ާފައިސ  ާއެފެއ ޒްގައި ާއިސްލ މިކް ާއޮފް މިނިސްޓްރީ
ާާާލިސްޓުާފޯރުކޮށްދީފައިވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާ

ދިންގޮތްާ  އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާރި ާބަހ ފައިވ ގޮތުގެ ާފައިސ  ާޒަކ ތު ާފައިސ އ އި، ާ)ލިބުނު ާހިސ ބުތައް ާފައިސ ގެ ާޒަކ ތު ާބަލައިގަންނަ ާކައުންސިލުން ޕޯޓު(ާ)ހ(
ާބަރ ބަރަށްާބެލެހެއްޓުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާއަދިާ

ާއިދ ރ ގައިާ ާކައުންސިލްގެ ާކޮޕީއެއް ާރިޕޯޓުގެ ާފޮނުވ ނަމަ، ާމުއައްސަސ ތަކަށް ާގުޅުންހުރި ާއޮރިޖިނަލް ާރިޕޯޓުތަކުގެ ާމިފަދަ )ށ(
ާހެއްޓުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާލެާބެާގައި،ާބަރ ބަރަށްާފައިލްކޮށްނަ

19. ާ ާއިދ ރ އިން ާފައިސާ ކައުންސިލްގެ ާލިބޭ ާނުވުމ އި، ާބަލަހައްޓ ފައި ާލިޔެކިޔުންތައް ާގުޅޭ ާފައިސ އ އި ބަލައިގަންނަ
 ޖަމ ކޮށްފައިވ ކަންާކަށަވަރުާނުކުރެވުންާ

ާގަވ ާ)ހ(ާ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާފައިސާ 1.10ާއިދުގެ ާއެތަނަކަށް ާތަނެއްގައިވެސް ާކޮންމެ ާދައުލަތުގެ ާ)ހ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ
ާ ާކަންތައްތައް ާއެލިބޭ ާއޮންނަންވ ނެާާގޭނެނތަފްސީލްކޮށް ާރިކޯޑެއް ާބަޔ ންކޮށްފައިވެާކަމަށްފަދަ ާހުވަދުއަތޮޅުާއެވެ. ނަމަވެސް،

ާބަލަހައްޓަމުންާ ާތައްޔ ރުކޮށް ާރަޖިސްޓްރީއެއް ާކަންތައްތަކުގެ ާލިބޭ ާއ މްދަނީ ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލުގެ ނޑޭ ާކޮ އުތުރުބުރީ
ާގެންގޮސްފައިނުވެއެވެ.ާ

ވަނަާމ އްދ ގައިާތަނަށްާބަލައިގަންނަާފައިސ ގެާހިސ ބުތައ2.03ާާްވަނަާމ އްދ އ އ1.13ާާިާއިދުގެގަވ )ށ(ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާ
ކޮންމެާދުވަހަކުާލިބުނުާފައިސ ގެާހިސ ބުާދުވަހުާފޮތުގައިާލިޔ އިރުާއެާއަދިާބަރ ބަރަށްާބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ާ

ާދުވަހެއްގެާ ާއެ ާލިޔެ ާނަންބަރ އެކު ާރަސީދު ާނުވަތަ ާބިލު ާއެނގޭނެގޮތަށް ާއަދަދު ާފަރ ތ އި،ާދެއްކި ާލިބުނުކަމ އި،ާދެއްކި ފައިސ އެއް
ާާށްކުރަންވ ނެކަމަާޖުމްލަާ ާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ނޑޭ ާކޮ ާއުތުރުބުރީ ާހުވަދުއަތޮޅު ލިބޭާނަމަވެސް

ާފައިސ  ާފޮތެާގެފައިސ /އ މްދަނީ ާބަލަހައްޓ ފައިނުވެއެވެ.ދުވަހު ާތައްޔ ރުކޮށް ާފައިސ ގ2013ާާެާއް ާލިބުނު ާތަނަށް ާއަހަރަށް ވަނަ
ާ ާސަބަބުން ާނުވުމުގެ ާބަލަހައްޓ ފައި ާބަރ ބަރަށް 2013ާާރިކޯޑެއް ާއިދ ރ އަށް ާއަހަރު ާޔަޤީންާވަނަ ާފައިސ އެއްކަން ާކިހ  ލިބުނީ

ާާކުރޭވޭކަށްާނެތެވެ.ާ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާވަގުތ1.01ާާު)ނ( ާޖަމ ކުރެވޭހ  ާފައިސ  ާލިބޭ ާތަންތަނަށް ާދައުލަތުގެ ާވަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ
ނޑޭާ ާކޮ ާއުތުރުބުރީ ާހުވަދުއަތޮޅު ާނަމަވެސް ާޖަމ ކުރުމަށެވެ. ާއެކައުންޓަކަށް ާޖަމ ކުރަންޖެހޭ ާފައިސ އެއް ާއެ ާލިބިއްޖެނަމަ، އޮއްވ 

ާއިދ  ާކައުންސިލުގެ ާޖަމ ކޮށްފައިނ2013ާުރ އަށް ާފައިސ  ާބަލައިގަނެފައިވ  ާއަހަރު ނޑޭާާ،ކަމަށްާނެާވ ވަނަ ާކޮ ާއުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު
ާ ާނަންބަރު ާއިދ ރ ގެ 7ާާ)412/7/2014/1ާކައުންސިލުގެ ާއަންގ ފައިވ ކަނ2014ާްނޮވެންބަރު ާއޮފީހަށް ާމި ާސިޓީން )

ާ ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާކައުނ2013ާްމިހެންކަމުން ާއަހަރު ާޔަޤީންާވަނަ ާޖަމ ކޮށްފައިވ ކަން ާހަމައަށް ާފައިސ  ާބަލައިގަނެފައިވ  ސިލަށް
ާކުރޭވޭކަށްާނެތެވެ.ާާ

ވަނަާމ އްދ ގައިާއ މްދަނީާގޮތުގައިާލިބޭާފައިސ ގެާމަސްދުވަހުގެާރިޕޯޓ އި،ާއަހަރ2.04ާާީ)ރ(ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ
ާ ނޑޭާކައުންސިލުން ާކޮ ާއުތުރުބުރީ ާތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،ާހުވަދުއަތޮޅު ވަނަާމިާފަދ2013ާާަރިޕޯޓެއް

ާޓެއްާތައްޔ ރުކޮށްާބަލަހައްޓަމުންާގެންގޮސްފައިނުވެއެވެ.ާއެއްވެސްާރިޕޯ



 info@audit.gov.mv:ާމެއިލް-އ3316133ާާާީ ފެކްސް:3393333ާ ފޯން:މ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.ާ، އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގުާ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާޢ ޒީާބިލްޑިންގާ)
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ާދިންގޮތްާާލަފ ާާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކުރ ގޮތަށްާފައިސ ާލިބޭާކަންތައްތައްާތަފްސީލްކޮށ1.10ާާްއިދުގެާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ ާ)ހ(ާ
 އެގޭނެފަދަާރިކޯޑެއްާބެލެހެއްޓުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާ

ތަނަށްާލިބިގެންާޖަމ ކުރާ ބަޔ ންކުރ ގޮތަށް، ވަނަާމ އްދ ގައ2.03ާާިވަނަާމ އްދ އ އ1.13ާާި)ށ(ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ
ާހިސ ބުާ ާފައިސ ގެ ާލިބުނު ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާމިގޮތުން ާދަންނަވަމެވެ. ާބެލެހެއްޓުމަށް ާބަރ ބަރަށް ާރިކޯޑުތައް ާހިސ ބުތަކުގެ ފައިސ ގެ

/އ މްދަނީާފައިސ ގެާދުވަހުފޮތުގައިާރެކޯޑުކުރުމަށ އި،ާއަދިާރިކޯޑުާކުރ އިރުާއެފައިސ އެއްާލިބުނުކަމ އި،ާފައިސ ާދެއްކިާލިބޭާފައިސ 
ާގެންދިއުމަށްާ ާކުރަމުން ާޖުމްލަ ާދުވަހެއްގެ ާއެ ާލިޔެ ާނަންބަރ އެކު ާރަސީދު ާނުވަތަ ާބިލު ާއެނގޭނެގޮތަށް ާއަދަދު ާދެއްކި ފަރ ތ އި،

ފައިސޖުމްލަާކުރުމަށްފަހުާޖަމ ކުރަންޖެހޭާއެކައުންޓުތަކަށްާޖަމ ކުރުމަށ އި،ާއ މްދަނީާފައިސ ގެާދުވަހުފޮތްާދަންނަވަމެވެ.ާއަދިާލިބޭާ
ާފައިސާ  ާއެކައުންޓަށް ާޖަމ ކުރަންޖެހޭ ާއެނގޭނެގޮތަށް ާވަކިވަކިން ާޖުމްލަ ާއަދަދުގެ ާލިބުނު ާކަންކަމަށް ާއެކިއެކި ާކުރުމަށްފަހު ޖުމްލަ

ާފޯމުގައިވެސްާލިޔުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާޖަމ ކުރުމަށްާގެންގުޅޭާޖަމ ކުރާ 

ކައުންސިލަށްާލިބޭާފައިސ ާޖަމ ކުރެވޭހާ ާ،ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮތަށ1.01ާާް)ނ(ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ
ރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާއަދިާއެާއެާފައިސ ާޖަމ ކުރަންޖެހޭާއެކައުންޓަށްާޖަމ ކުވަގުތުާއޮއްވ ާލިބިއްޖެނަމަ،ާއެފައިސ އެއްާލިބޭާދުވަހުާ

ާދުވަހެއްގައިާޖަމ ކުރުމަށްާވަގުތުާނެތިާލިބޭާފައިސ ،ާޖެހިގެންާއަންނަާދުވަހުާލިބޭާފައިސ އެއްގެާގޮތުގައިާދުވަހުފޮތުގައިާހިމެނުމަށް
ާާދަންނަވަމެވެ.ާ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާލ2.04ާި)ރ(ާދައުލަތުގެ ާކައުންސިލަށް ާމ އްދ ގައިވ ާގޮތަށް ާދުވަހުގެާވަނަ ާމަސް ާފައިސ ގެ ާއަމްދަނީ ބޭ
ާރިޕޯޓ އިާއަހަރީާރިޕޯޓުާތައްޔ ރުކޮށްާބަރ ބަރަށްާބެލެހެއްޓުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާ

ާގަވ ދުގަ)ށ(ާ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާފުރިހަމަކުރުމުގައި،ާދައުލަތުގެ ާކަންކަން ާބަޔ ންކުރ  ާބެއި ާކަންތައްތައް ާބެހޭ ާއ އި ލެހެއްޓުމުގެާފައިސ 
ާކުރުވުމަށްާ ާޖަވ ބުދ ރީ ާމުވައްޒަފުން ާއެ ާބެލެވޭތީ، ާކަމަށް ާފަރުވ ކުޑަކޮށްފައިވ  ާމުވައްޒަފުން ާހަވ ލުކޮށްފައިވ  މަސައްކަތް

ާދަންނަވަމެވެ.ާ

20. ާ ާގެންގުޅެމުންދ  ާކައުންސިލުން ާާގެާތަކުގެާއެކައުންޓުާބޭންކް ާބަލަހައްޓ އެކައުންޓް ާނުވުމ އިާބ ކީ ރިކޮންސިލިއޭޝަންާާފައި
ާާާސްޓޭޓްމަންޓްތައްާތ އްޔ ރުކޮށްފައިނުވުންާ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާއ އ1.12ާިދައުލަތުގެ ާމ އްދ  ާމ އްދ 6.25ާާވަނަ ާވަނަ ާއެކައުންޓެއްގައިާބަޔ ންކުރ ގައި ާބޭންކް ގޮތުން
ާ ާބ ކީކޮށް ާއެކައުންޓް ާބަލަހައްޓައި ާހިސ ބު ާއެކައުންޓުގެ ާއެ ާއޮފީހަކުން ާއެ ާގެންގުޅޭނަމަ ާބ ކީފައިސ  ާދައްކ  އ އިާާއެކައުންޓުން

އޮފީހުގެާހިސ ބުންާދައްކ ާބ ކީާއަކީާރަނގަޅުާއެއްޗެއްކަންާދެނެގަތުމަށްޓަކައިާރިކޮންސިލިއޭޝަންާސްޓޭޓްމަންޓެއްާތައްޔ ރުކުރަންާ
ާނަމަވެސް ާާ،ޖެހެއެވެ. ާއުތުރުބުރީ ނޑޭހުވަދުއަތޮޅު ާއިދ ރ އިާކައުންސިލުާާކޮ ާހުގެ ާގައި ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ާބޭންކް ޅުވ ފައިވާ ން

ާ ާކައުންސިލްގެ ާއެކައުންޓުހަތަރު ާމުޢ މަލ ތްތަާބޭންކް ާފައިސ ގެ ާބަލަހައްޓައިާާތައްކުން ާހިސ ބު ާއެކައުންޓުގެ ކުރަމުންދ އިރު،
ާ ާބ ކީ ާއެކައުންޓް ާތައްޔ ރުކޮށްފައިާާ،ކޮށްފައިނުވ ކަމ އިާގަވ އިދުން ާސްޓޭޓްމަންޓަތައް ާރިކޮންސިލިއޭޝަން ާއެކައުންޓުތަކުގެ މި

ާބަލަހައްޓ ފައިާނުވ ނެކަމަ ާނަގައި ާބޭންކުން ާސްޓޭޓްމަންޓްތައްވެސް ާބޭންކު ާބޭނުންވ  ާތައްޔ ރުކުރުމަށް ާރިކޮންސިލިއޭޝަން ށ އި،
ާ ާދިނެވެ. ާމައުލޫމ ތު ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލުގެ ާއިދ ރ ާސަބަބުންާމިހެންވުމުގެނުވ ކަމަށް ާހުޅުވ ފައިވާ ކައުންސިލުގެ ާނަމުގައި ގެ
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ާ ާބޭންކު ާދައްކާ 2013ާއެކައުންޓުތަކުގައި ާގޮތުގައި ާބ ކީގެ ާއެކައުންޓުގައި ާއަދި ާފައިސ އެއްކަމ އި، ާކިހ  ާހުރީ ާބ ކީ ާނިޔަލަށް ގެ
ާއަދަދަކީާރަނގަޅުާއަދަދެއްކަންާމިާއޮފީހަށްާޔަޤީންާކުރެވެންާނެތްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާ

ާނުގެންދ ނަމަ،ާ ާތައްޔ ރުކުރަމުން ާސްޓޭޓްމަންޓްތައް ާރިކޮންސިލިއޭޝަން ާނުބެލެހެއްޓުމ އި ާރަނގަޅަށް ާބ ކީ އެކައުންޓުތަކުގެ
ާއޮތްކަންވެސްާާފުރުޞަތުާގެއްލުމުގެާާފައިސ ާ،ފ އިތުވެާދިގުމުއްދަތެއްާފ ހަގަނުކުރެވިާއެކަންާމަދުވިޔަސްާާފައިސ ާއެކައުންޓުން

 ފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްާއިޞްލ ޙުާ ާކުރަންާލަފާ 

ާ ާ)ހ( ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ 1.12ާާދައުލަތުގެ ާއ އި ާމ އްދ  ާމ އްދ 6.25ާވަނަ ާވަނަ ާގައި ކައުންސިލުގެާބަޔ ންކުރ ގޮތަށް،
ާ ާބޭންކު ާހުޅުވ ފައިވ  ާތަކުގެއެކައުންޓުއިދ ރ އިން ާބ ކީ ާގެ ާދައްކާ ާ،ބަލަހައްޓައިބަރ ބަރަށް ާއެކައުންޓުން ާނިމުމުން ާމަހެއް ކޮންމެ

ާދަންނަވަމެވެ.ާ،ބ ކީއ އިާކައުންސިލްގެާފޮތްތަކުންާދައްކ ާބ ކީއ އިާއަޅ ކިޔައި ާތައްޔ ރުކުރުމަށް ާރިކޮންސިލިއޭޝަންާސްޓޭޓްމަންޓެއް
ާލިޔުންތައްާ ާއެ ާހޯދ އި، ާބޭންކު ާސްޓޭޓްމަންޓްތައް ާއެކައުންޓުތަކުގެ ާބޭންކު ާއިތުރުން ާމީގެ ާބަލަހައްޓަމުންާާއަދި ބަރ ބަރަށް

ާގެންދިއުމަށްާދަންނަވެމެވެ.ާ

ާ ާއެކައުންޓު)ށ( ާހިސ ބުބޭންކް ާރިކޮން، ލެހެއްޓުމ އިބެާތަކުގެ ާފަރ ތްތައްާޝިލިއޭާބޭންކް ާއިހުމ ލުވެފައިވ  ާހެދުމުގައި ޝަން
 ވ ބުދ ރީކުރުވުމަށްާދަންނަވެމެވެ.ާޖަ

އެއްގޮތަށްާސްޓޮކްާ .21 ާބަލަހައްޓ ފައިާނުވުންާާބ ކީާގަވ އިދާ 

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބަޔ ންކުރ ގޮތުނ8.12ާްދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގައި ާތެރޭގައިާާ،ވަނަ ާތަކެތީގެ ާހޯދޭ ާއިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ
ާމުދަލުގެާ ާދައުލަތުގެ ާނުވަތަ ާސްޓޮކަށް ާތަކެތި، ާވައްދަންޖެހޭ ާރަޖިސްޓްރީއަށް ާމުދަލުގެ ާދައުލަތުގެ ާނުވަތަ ާސްޓޮކަށް ހިމެނޭ،

ނޑޭާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާނަމަވެސްރަޖިސްޓްރީއަށްާވައްދަންވ ނެއެވެ.ާ ހޯދާ ންާތަނުގެާބޭނުންކުރުމަށްާއިާކޮ
ާ ާމައުލޫމ ތުާތަކެތ ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލުގެ ާބަލަހައްޓ ފައިނުވ ނެކަމަށް ާބަރ ބަރަށް ާތައްޔ ރުކޮށް ާފޮތެއް ާސްޓޮކް ާކުރުމަށް ރިކޯޑު

ފޮތެއްާބަލަހައްޓ ފައިާދިނެވެ.ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާސްޓޮކުގައިާހިމަނައިގެންާބަލަހައްޓަންޖެހޭާތަކެތިާރިކޯޑުާކުރުމަށްާސްޓޮކްާ
2014ާާ،ވަނަާއަހަރުާކައުންސިލުގެާއިދ ރ އަށްާހޯދ ފައިވ ާތަކެތިާތަނަށްާލިބުނުކަންާޔަޤީންާކުރެވެންާނެތްކަމ އ2013ާާިާންނުވުމުާ

ދަދަށްާވަނަާއަހަރުވެސްާސްޓޮކްާފޮތެއްާބަލަހައްޓ ފައިނުވުމުން،ާކައުންސިލުގެާއިދ ރ ގައިާސްޓޮކްާބ ކީގެާގޮތުގައިާހުންނަންޖެހޭާއަާ
ާތަނުގައިާތަކެތިާހުރިކަންާޔަޤީންާކުރެވެންާނެތްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާ

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާ)ހ(ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބ ކީގައ8.12ާާިދައުލަތުގެ ާސްޓޮކް ާތަކެތި ާހޯދޭ ާސްޓޮކަށް ާގޮތަށް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ
ާބެލެހެއްޓުމަށްާ ާފުރިހަމައަށް ާލިޔެކިޔުންތައް ާބެހޭ ާސްޓޮކ އި ާބ ކީކޮށް، ާސްޓޮކުން ާތަކެތި ާދޫކުރެވޭ ާސްޓޮކުން ރެކޯޑްކުރުމަށ އި،

ާގުާ ާސްޓޮކް ާއެއްފަހަރު ާއަހަރަކު ާމަދުވެގެން ާއަދި ާފޮތަށްާދަންނަވަމެވެ. ާސްޓޮކް ާއަޅ ކިޔައި ާތަކެތި ާފޮތ އި ާބ ކީ ާސްޓޮކް ނ ،
ާގެންނަންޖެހޭާއުނިާއިތުރުާގެނައުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ާއެާ ާބެލެވޭތީ، ާކަމަށް ާފަރުވ ކުޑަކޮށްފައިވ  ާމަސައްކަތަށް ާމުވައްޒަފުން ާހަވ ލުކޮށްފައިވ  ާމަސައްކަތް ާބެލެހެއްޓުމުގެ ާސްޓޮކް )ށ(
ާމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާމުވައްޒަފުންާޖަވ ބުދ ރީާކުރުވު
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