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 ދިވެހިރ އްޖެާ ،މ ލެ

ާ

 ަވަނ ައަހުރގ   2013 ިއާދާރގ   ގ  ަކުއްނިސލް  ގާިދްއފުީށޮކުޅަމޑުލު 

 ޮއިޑްޓ ިރޯޕޓް  ްނސް ޮކމްޕްަލޔަ 

 ތަޢ ރަފުާާހ.

ާގެާކައުންސިލްާގ ދިއްފުށީކޮޅުމަޑުލުާާ(ގެާދަށުންާއޮޑިޓްާކުރެވުނުއޮޑިޓްާޤ ނޫނު)4/2007ާާ:ނަްނބަރުޤ ނޫނުާާމިާރިޕޯޓުގެާބޭނުމަކީ
އެފ ސްކޮބަޖެޓެއްާކޮށްފައިވަނީާއެާއަހަރަށްާއެާކައުންސިލުންާާތައްވަނަާއަހަރުގެާޚަރަދ2013ާު އިދ ރ ގެ އެއްގޮތަށްާާށާް، ާ،ބަޖެޓާ 

ާބަޖެޓުގަ ާގޮތަށް، ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ާކައުންސިލްގެ ާޚަރަދުާއެ ާބަޖެޓުގައި ާކަންތައްތަކަށް، ާކަނޑައެޅިފައިވ  ކުރުމަށްާާއި
މ ލީާއަދިާާއެާއިދ ރ ގެާބެލުމުގެާދަށުގައިވ ާވިޔަފ ރިތަކުގެއ އިާާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ކަނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގައިތޯާއ އި،ާ

އިާދައުލަުތެގާއ ާ(ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަުތގެާޤ ނޫނު)3/2006ާަނންބަރު:ާޤ ނޫނުާާެލހެއްޓުމުގައި،އެހެނިހެންާކަންަކންާހިންގ ާބެ
ދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާ)2010/7ާނަންބަރު:ާޤ ނޫނުާާާއަދިާވ އިދުގަމ ލިއްޔަތުގެާ

ގައިާއިޞްލ ޙުކުރަންާޖެހޭކަމަށްާއޮޑިޓްާދީ، ޢަމަލުާކުރެވިފައިވ ާމިންވަރުާބަލައިާއޮޑިޓްކޮށް،ާެއކަމަށްާރައުޔެއްާއަށްާ(ޤ ނޫނު
ާ ާއެޅުމަށްޓަކައި ާފިޔަވަޅު ާިއޞްލ ޙީ ާކަންކަމ މެދު ާފ ހަގަކުރެވުނު ާކަންކަން ާއިދ ރ އައެ ާކައުންސިލްގެ ާ،ހުށަހެޅުމ އެކުށް

ާދި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާރައްޔިތުންގ213ާާެވެހިރ އްޖޭގެ ާކަންކަން ާއެ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާބުނެފައިވ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ
ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާެއންޑްާޓްރެޜަރީއަށ އިާލޯކަލްާމަޖިލީހަށ އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާހުށަހެޅުމެވެ.ާއަދިާމިާރިޕޯޓްާ

ާއޮތޯރިޓީއަށ  ާއިދ ރ އަށްގަވަރމަންޓް ާކައުންސިލްގެ ާއަތޮޅު ާކޮޅުމަޑުލު ާއޮފީހުގެާ، ހުށަހަޅައިާއި ާމި ާފެންނ ނެެހން ާރައްޔިތުންނަށް
ާގައިާޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvާާވެބްސައިޓް

ގުޅޭާނޯޓްތައްާތައްޔ ރުކޮށްާނުާއަށްާނިމ2013ާުޑިސެންބަރ31ާާުކައުންސިލްގެާ ، މ ލީާއަހަރުގެާމ ލީާބަޔ ންތަކ އިާއެާބަޔ ންތަކާ 

ވަނަާމ އްދ ެގ35ާާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(ގެާ)3/2006ާނަްނބަރު:ާޤ ނޫނުާާ،އޮޑިޓްާކުރުމަށްާމިާއޮފީހަށްާހުަށހެޅުމަކީ
ާ ާވެރިޔ ގެ ާޒިންމ ދ ރު ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ ާދަށުން ާނަމަވެސް،މަސްއޫ)ހ(ގެ ާހުށަހަޅ ފައިާާލިއްޔަތެކެވެ. ާބަޔ ންތައް މ ލީ

ވަނީާކުރެވޭގޮތްާނުވެފައެވެ.ާާނޭންޝަލްާސްޓޭޓްމަންޓްސްާއޮޑިޓްމ ލީާބަޔ ންތައްާއޮޑިޓްާކުރުމުގެާގޮތުންާކުރެވޭާފައިާ،ނުވުމުން
ާންސްާއޮޑިޓެއްގެާގޮތުގައެވެ.ޔަގެންދިޔައީާކޮމްޕަލަމިާއޮޑިޓްާކުރިއަށްާ،އެހެންކަމުން

mailto:info@audit.gov.mv
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އިސްވެރިންނ ާމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންާފ ހަގަކޮށް،ާިމާ އިދ ރ ގެާގެކައުންސިލްމިާރިޕޯޓުގައިާފ ހަގަކުރެވިފައިވ ާކަންތައްތައްާ
ާތުގައިާޝުކުރުާދަންނަވަމެވެ.ސައިދ ރ ގެާހުރިހ ާމުވައްޒަފުންނަށްާމިާފުރުާގެއޮޑިޓްގައިާއެހީތެރިވިާކައުންސިލް

ާ
ާ

ާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާާށ.

ާ،ަވނަާމ އްދ ގައ88ާިނު(ގެާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫާާގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ ަމރުކަޒީދިެވހިރ އްޖޭ)2010/7ާަނންބަރުާ:ޤ ނޫނުާ
ާގަވ އިދުތަކ ާ ާޤ ނޫނ އި ާބެލެހެއްޓުމުގެ ާފައިސ  ާމުދަލ އި ާދައުލަުތގެ ާބަލަހައްޓަންވ ނީ ާމުދ  ާއ އި ާފައިސ  ާލިބޭ ކައުންސިލަށް

ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(ންާބ ުރާ)3/2006ާަނންބަރު:ާޤ ނޫނުާާއެއްގޮތްވ ާގޮތުގެާމަތިންކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާވުމުން،
ދައުލަތުގެާމ ލިލިބިގެންާިމނިސްޓްރީާއޮ ގޮތުެގާފްާިފނޭްނސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީންާޝ އިޢުާކޮށްފައިވާ  އެއްގޮތްވާ  އްޔަތުގެާގަވ އިދާ 

ާހިންގުމ އި ާކަންތައްތައް ާމ ލީ ާކައުންސިލްގެ ާބަޖެޓ ާާ،މަތިން ާފ ސްކުރި ާކައުންސިލުން ާއެ ާއަހަރަށް ާއެ ާކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދު
ާއެާކައުންސިލްގެާމަުޤޞަދުތައްާޙ ޞިލްވ ާގޮތަްށ،ާަބޖެޓުގައިާކަނޑައެޅިފައިވ ާކަންތަްއތަކަށް،ާބަޖެޓުގައިާޚަރަދުާ،އެއްގޮތަށް

ާކަނ ާޔަކުރުމަށް ާތެރޭގައިތޯ ާހުދޫދުގެ ާޞައްޙަކަމ އިާ ،ކުރުމ އިާންޤީޑައެޅުނު ާއެއްގޮތަށް ާހަޤީޤަތ  ާހިސ ބުތައް ކައުންސިލްގެ
ާބަލަހައްޓައި ާއެކުލަާއެ، ފުރިހަމަކަމ އެކު ާބަޔ ންތައް ާމ ލީ ާއަހަރީ ާއެއްގޮތަށް ާއޮޑިޓްހިސ ބުތަކ  ާއޮފީހަށްާާވ ލައި ާމި ކުރުމަށް

ާާ،ހުށަހެޅުމަކީ ާޤ ނޫުނ ާޤ ނޫުނ()3/2006ާނަްނބަރު: ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުެގ 46ާާގެ ާދަށުން ާމ ްއދ ގެ ކަުއންސިލްެގާަވނަ
 އިދ ރ އަށްާކަނޑައަޅ ފައިވ ާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ާ

 
ާ

 ނ.ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާ

ކައުންސިލުންާބަޖެޓެްށާާށްވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުާކޮށްފައިވަނީާއެާއަހަރ2013ާަާ،އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތަކީ
ކައުންސިލްގެާމަޤުޞަދުތައްާޙ ޞިލްވ ާގޮތަށް،ާބަޖެޓުގައިާކަނޑައެޅިފައިވ ާކަންތައްތަކަށް،ާާ،ފ ސްކޮށް،ާއެާބަޖެޓ ާއެއްގޮތަށް

ާޚަރަދު ާއ އިާބަޖެޓުގައި ާތެރޭގައިތޯ ާހުދޫދުގެ ާކަނޑައެޅުނު ާކައުންސިލްާ،ކުރުމަށް ާދަށުގައިވ ާާއިދ ރ ގެ ާއިދ ރ ގެ ާއެ އ އި
ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާ)3/2006ާނަންބަރު:ާޤ ނޫނުާާުމގައިފައިސ އ ާގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާކަންކަންާހިންގުާވިޔަފ ރިތަކ އި

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީ)2010/7ާަނންބަުރ:ާޤ ނޫނުާާ،އ އިާދައުަލތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އިާޤ ނޫނު(
ާޤ ޫނނު( ާހިންގުމުގެ ާކަމަށްާާއުޞޫލުން ާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ ާދިނުމ އި، ާރައުޔެއް ާމިންވަރ މެދު ާޢަމަލުކުރެވިފައިވ  އަށް

 .ާއެާކަންކަންާކަމ ބެހޭާފަރ ތްތަކުގެާސަމ ލުކަމަށްާގެނައުމެވެާ،ފ ހަގަކުރެވުނުާކަންތައްތައްާއިްޞލ ޙުކުރުމަށްާލަފ ާދިނުމ އެކު

ާ ާމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ާާ،ތެރޭގައިމި ާބަޔ ންކުރެވުނު ާހިންގުމުގައި،ާކުރިން ާކަންކަން ާމ ލީ ާގަވ އިދުތަކ ާކައުންސިލްގެ ޤ ނޫނުތަކ އި
ާބެލުާއެއްގޮތަށް ާމިންވަރު ާކުރެވިފައިވ  ާއިޖުރ ޢަމަލު ާފުރިހަަމކުރަންޖެހޭ ާގޮތުން ާހޯދުމުގެ ާެހކިތައް ާބޭނުންވ  އްާތުތައަމަށް

ކ ާޚިލ ަފށްާަޢމަލުކޮށްފައިވުމުގެާފުރުސަތުާޤ ޫނނުތަކ އިާގަވ އިދުތައެާާތަކުގެާތެރޭގައިތުއަފުރިހަމަކުރުންާހިމެނެއެވެ.ާިމާިއޖުރ 
ާރުންާހިމެނެއެވެ.އޮތްާމިންވަރުާވަޒަންކު
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ހަރަށްާއެާކައުންސިލުންާވަނަާއަހަރުގެާޚަރަދުތައްާކޮށްފައިވަނީާއެާއ2013ާައިދ ރ އިންާާގެކައުންސިލްާާގ ދިއްފުށީކޮޅުމަޑުލުާ
ާއެއްގޮތަށްާބަޖެޓެއް ާބަޖެޓ  ާއެ ާކަނޑައެޅިފައިވާ ާ،ފ ސްކޮށް، ާބަޖެޓުގައި ާގޮތަށް، ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ާކައުންސިލްގެ އެ

ދައުލަތުގެާ)3/2006ާނަންަބރު:ާޤ ނޫނުާާ،ކުރުމަށްާކަނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގައިތޯާއ އިާކަންތައްތަކަށް،ާބަޖެޓުގައިާޚަރަދުާ
ދިވެިހރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާ)2010/7ާނަންބަރު:ާޤ ނޫނުާއި،ާދައުަލތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އިާއ ާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(

މިންވަރ މެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތްާބަޔ ންާކުރުމަްށާފައިވ ާޢަމަލުާކުރެވިއަށްާާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނު(ާލ މަރުކަޒީ
ާދިފައިވ ާކަމަށްާމިާއޮފީހުންާޤަބޫލުކުރަމެވެ.ބޭނުންވ ާމިންވަރަށްާއެކަށީެގންވ ާހެކިާހޯ

ާ
ާ

 ާާއަސ ސްާބިނ ކުރެވުނުާާވޭާރައުޔުާމިންވަރ މެދުާދެާޢަމަލުާކުރެވިފައިވާ ނ އިާގަވ އިދަށްާޤ ނޫާރ.ާ

ާގޮތުްނ،ާވ ބަޔ ްނކޮށްފައިާގައި(ާހ)ާމ އްދ ގެާވަނ35ާަާގެގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(ދަުއލަތު)3/2006ާަނންބަރުާ:ޤ ނޫނުާ (1)
ާނިމޭތ ާއަހަރެއްާމީލ ދީާކޮންމެާވެރިޔ ،ާޒިންމ ދ ރުާކަނޑައަޅ ާދަށުންާޤ ނޫނުގެާއެާއޮފީހެއްގައި،ާކޮންމެާދައުލަތުގެ

ާރިޕޯޓްާކަންތައްތަކުގެާހިނގިާއިދ ރ ގައިާހިސ ބުތަކ އިާމ ލީާބަޔ ންކުރ ާމ އްދ ގައިާއެާތެރޭގައި،ާދުވަހުގެާމަސްާތިން
ާކައުންސިލްގެާގ ދިއްފުށީާނަމަވެސް،ާ.ވ ނެއެވެާހުށަހަޅަންާޖެނެރަލަށްާއޮޑިޓަރާތައްޔ ރުކޮށްާރިޕޯޓެއްާއަހަރީާހިމަނައިގެން،

ާރިޕޯޓެއްާއަހަރީާހިމަނައިެގން،ާޓްރިޕޯާކަންތައްތަކުގެާހިނގިާއިދ ރ ގައިާހިސ ބުތަކ އި،ާމ ލީާއަހަރުގެާވަނ2013ާަ
 .ނުވުންާހުށަހަޅ ފައިާޖެނެރަލަށްާއޮޑިޓަރާއޮޑިޓްާކުރުމަށްޓަކައިާމުއްދަތުގައި،ާބުނ ާމ އްދ ގައިާއެާތައްޔ ރުކޮށް،

ާ

(2) ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބަޔ ންކުރ 6.16ާދައުލަތުގެ ާ)ހ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ާނިޔަލަށްާ، ގޮތުންާވަނަ ާހަފްތ އެއްގެ ކޮންމެ
ހަވ ލުވެހުރިާމުވައްޒަފުގެާއިތުރަށްާއޮފީހުގެާިއސްާމުވައްޒަފަކުާއެާާއ ތިޖޫރީގައިާހުރިާފައިސ ގެާހިސ ުބާބަލައި،ާތިޖޫރީ

ަނމަވެސް،ާ ގުނައި،ާއަދިާއޮފީހުގެާވެރިޔަކުާއެާހިސ ބުާބަލަމުންާގެންދަންވ ނެއެވެާ. ާގ ދިއްފުށީހިސ ބުާޗެކްކޮށް،ާފައިސާ 
ރިޕޯޓްާތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވުންާކޮންމެާހަފްތ އެއްގެާނިޔަލަށްާތިޖޫރީގައިާހުރިާފައިސ ގެާއިދ ރ އިންާކައުންސިލްގެ ާ.ހަފުތާ 

ފައިސ ގެާތަފްޞީލުާލިޔުުމްނާާނަތީޖ އެއްގެާޮގތުންާތިޖޫރީގައިާހުރިތިޖޫރީާބ ކީާޮފތެއްާބަަލހައްޓ ފައިާނުވުމ އި،ާާއަދި
 ފެންނަންާެނތުން.

ާ

ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ްނކޮށްފައިވ ާގޮތުްނ،ާއެކައުންްޓާޮފތުންާކޮންމެާަމހެއ6.25ާާްދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުެގާ (3)
ނިމޭާދުވަހުާދައްކ ާބ ކީާއ އިާެއމް.އެމް.އޭާނުވަތަާބޭންކްާބ ކީއ ާތަފ ތުވެއްޖެނަމަާރިކޮންސިލިއޭަޝންާސްޓޭޓްމަންޓެްއާ

ާތަފ ތު ާބ ކީ ާދެ ާހޯދަންވ ނެއެވެ.ާނަމަވެސް،ާާތައްޔ ރުކޮށްގެން ާވ ގޮތް ާކައުންސިލްގެ ާގ ދިއްފުށީ ާހަތަރު ބޭންްކާއިދ ރ ގެ
ތިރީސްާހަާހ ސްާފަސްާސަތޭކަާތިރީސްާާއެއްާލައްކަ)136,532ާވަނަާއަހަރުގެާނިޔަލަށްާޖުމުލ2013ާާައެކައުންޓްގައިާ

ާ ާަހތަރު ާއެ ާހުރިއިރު، ާރުފިޔ  ާސްދޭއް( ާރިކޮްނސިލިއޭޝަން ާވެސް ާއެކައުންޓްގެ ާއަހަރ2013ާާުޓޭޓްމަންްޓ ވަނަ
ާާ.ންކަށްވެސްާތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވުއެއްގޮތަ
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ާވެސްާއެާާދައުލަތުގެާކޮންމެާތަނެއްގައިާބަޔ ންކުރ ާގޮތުން،ވަނަާމ އްދ ގައ1.10ާާިދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ (4)
ާ ާރިކޯޑެއް ާއެނގޭނެފަދަ ާކަންތައްަތއްާތަފްޞީލްކޮށް ާލިބޭ ާފައިސ  ކައުންސިލަްށާާއޮންނަންވ ނެއެވެ.ާނަމަވެސް،ތަނަކަށް

ާކަންކަމުން ާޓީވީ)ާއެކިއެކި ާކޭބަލް ާވިއްކައިގެން، ާކުއްޔަށްާކ ށި ާމަސްދޯނި ާއަދި ާކަންކަމުންދީގެންާފީ ފައިސ ާާ(ފަދަ
 ާޓ ފައިާނުވުން.އްފައިސ ާލިބޭާކަންކަމުެގާރަޖިސްޓްރީއެއްާބަލަހަލިބޭއިރު،ާ

 
ާަގއިވަނަ މާއްދާގެ  7.11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  (5) ާތަްނތަނުގަިއާ، ންގޮތު ބަޔ ންކޮއްފައިވ ާ)ހ( ދަުއލަތުގެ

ގޮތަްށާލިެޔާާއެނގޭނެތަކެއްޗަށްާއަންނަާއުނިިއތުރުާާބަިއބައިާވަކިވަކިންާއެާހުންނަާދައުަލތުގެާމުދަލުގެާހިސ ބުާއެކި
ދައުަލތުެގ7.01ާާގަވ އިދުގެާދައުލަުތގެާމ ލިއްޔަތުގެާއަދިާވ ނެއެވެާ.ބަލަހައްޓަން ގޮތުނާް، ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 

މަޢުލޫމ ުތާ ުމދަލުގެާދަފްތަރެއްާ)އެާމ އްދ ގައިާބަޔ ްނކޮށްފައިވާ  ތަންތަަނށްާގަްނނަާނުަވތަާހަދިޔ ގެާގޮތުގައިާިލބޭާހުރިހާ 
ާ ާބަލަހައްަޓްނވ ނެއެވެ. ާލިޔެ ާމުދަލުެގާމ ާއެހިމަނައިގެން( ާނަންބަރު، ާކޯޑް ާމަޢުލޫމ ތުތަކަކީ؛ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  އްދ ގައި

ާަމޢުޫލމ ތެވެ. ާއިތުރު ާމުދަލ ބެހޭ ާއަދި ާއަގު ާތ ރީޚު، ާިލބުނު ާހުރިތަން، ާމުދ  ާތަފްީޞލު، ާނަމ އި ނަމަވެސް،ާާފުރިހަމަ
ސީރިއަލްާ، ންޑް)ބްރޭާމ އިާތަފްޞީލުމުދަލުގެާފުރިހަމަާނަާގެާހަރުމުދަލުގެާރަޖިސްޓްރީގައިއިދ ރ ާގެކައުންސިލްާގ ދިއްފުށީ
ާންބަރުާނަާކޯޑްާމުދަލުގައި،ާއެާމުދަުލގެާއަދިއިާުނވުން.ާކޮށްފަރެކޯޑްހުިރތަން،ާލިުބުނާތ ރީޚު،ާއަގުާާމުދ ، ނަންބަރު(

 ޖަހ ފައިާނުވުން.
 

ާގަވ ާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ (6) ާމ އްދ 8.16ާއިދުގެ ާގޮތުން،ގައިވަނަ ާާވ  ާފަންީނ ާގަތުމ އި ާހޯދުމ އިާތަކެތި މ ހިރުން
މަޢުާ އަްނދ ސީާހިސ ބުާހުށަހެޅުމަށާް، އެމަސައްކަތްާކުރުވުމަށްޓަކައާި، ިލޔުމުގައިާއެކަމެއްގެާާޫލމ ތުާދޭންވ ނީާލިޔުމުންނެެވާ.
ވ ނެާކަމުގައިާދޭނެާއުސޫލުާވެސްާބަޔ ންކުރަންާޕޮއިންޓްތަފްސީލުގެާއިތުރުން،ާއެކަމެއްާކުރުވ ނެާފަރ ތެއްާހޮވުމުގައިާ

)ިތރީސްާހ ސް(ާރުފިޔ އަށްާޙަވ ލުކުރެވުނު،ާގ ދިއްފުށީާބޯޅަދަނޑުގެާވަށ ާޖަހ ފައިާހުިރ30,000ާާމަވެސް،ާނަާއެވެ.ވެ
ާ ާމަސައްކަތްތަކުގެ ާކުރުމުގެ ާވެލްޑިން ާހޮޅިތައް ާލިޔުދަގަނޑު ާގުޅޭގޮތުން ާހުށަހެޅުމ  ާހިސ ބު ާމަޢުލޫމ ުތާއަންދ ސީ މުން

 ދީފައިާނުވުން.
 

ގޮތުން،ށ(ާގައިާ(ާއަދިާ))ހާގެާވަނަާމ އްދ 8.23ާާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ (7) ާޖުމުލަާމަސައްކަތުގެާާބަޔ ންކުރާ 
އެޑްވ ންސްގެާާދަދަކަށްޢަވުރެާބޮޑުނުވ ާާ %15އަގުގެާޖުމުލައަށްވުރެާބޮޑުނަމަާމަސައްކަތުގެާރުފިޔ 100,000ާއަގުާ

ދައުލަތުގެާާދެވިދ ނެއެވެ.ާފައިސ ާގޮތުގައި ގޮތުންާއެޑްވ ންސްގެާގޮތުގައިާއެހެންކަމުނާް، މ ލިއްޔަުތގެާގަވ އިދުާހުއްދަާކުރާ 
ދެވޭނީާމަ ާގ ދިއްފުށީަނމަވެސާް،ާާއެވެ.ރުފިޔ އަށްވުރެާބޮޑުނަމަ)އެއްާލައްކަާ(100,000ާސައްކަތުގެާޖުމުލަާއަގުާފައިސާ 

އެޑްވ ންސްާފައިސ ގެާގޮތުގައިާމަސައްކަތަކަށްާ)ނަވ ވީސްާހ ސް(ާރުިފޔ ގ29,000ާާެާޖުމުލަާ،އިދ ރ އިންާގެކައުންސިލް
އެޑްވ ންސްާ )އަށ ރަާހ ސްާއަށްާސަތޭކަާފަންސ ސް(18,850ާާޖުމުލަާ،ފައިސ އަށްވާ ާ%65މަސައްކަތުާއަގުގެާ ރުފިޔާ 

 ފައިވުން.ގެާގޮތުގައިާދީފައިސ 
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ގޮތުނާް،ާމ އްދ ގައިާވަނ8.29ާަާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ (8) މަސައްކަތްާލަސްވަމުންދ ނަމަާކޮންޓްރެކްޓްާބަޔ ންކުރާ 
މަސައްކަތްާހަވ ލުވިފަރ ތުންާދޭންޖެހޭނެއެވެ.ާާ،އެލަސްވ ާލަސްވުމުން،ާމަސައްކަތްާހަވ ލުކުރިާފަރ ތަށް،ާގެއްލުމުގެާއަގު

ކޮންމެާދުވަހަކަށް =ާލިކުއިޑޭޓްާޑެމެޖަސްާ)ލަސްވުމުގx CP/CTާެ 0.75 ާ،އެާގެއްލުމުގެާއަގުާކަނޑައަޅ ނީާލަސްވާ 
ބޭނުންކޮށްެގްނާކަމިާ، އަގު( ބޭނުންކުރުމުގެާބަދަލުގައި،ާާ،ނަމަވެސްމުގައިާއެާމ އްދ ގައިާބުނެއެވެ.ާފޯމިއުލާ  މިާފޯމިއުލާ 

ކަނޑައެޅުމަށް ޓްރެްކްޓާންގ ދިއްފުށީާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާބޭނުންކޮށްފައިވަނީ،ާކޮާ،މަސައްކަތްާލަސްވުމުގެާޖޫރިމަނާ 
 ކަމުގައިވުން.ާ%0.5އަގުގެާ

 
ތަނެއްގަިއާބަޔ ންކޮއްފައިވ ާގޮތުން،ާ ގައ2ާާިނަްނބަރުގެާވަނަާ IIާވަނަާބ ބުގ8ާެާގަވ އިދުގެާާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ (9)

ާއުފެއްދުމަށް،ާ ާއެއްޗެއް ާއެހެން ާބޭނުންކޮށްެގން ާތަކެތި ާއެ ާނުވަތަ ާވިއްކުމަށް ާވިޔަފ ރީގައި ާކުރުމަށްޓަކައި،ާއެއީ ބޭނުން
ާ ާދިުނމުގައި ާޚިދުމަްތ ާތަނަށް ާވައްދައި،ާނޫންނަމަ ާސްޓޮކަށް ާވަީނނަމަވެސް، ާބަހައްޓ ކަމުގައި ާހޯދ ފައި ބޭނުންކުރުމަްށ

ގ ދިއްފުށީާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާސްޓޮކްބ ކީާއެއްގޮތަކަށްވެސްާ، ނަމަވެސްާސްޓޮކަށްާވ ނުވ ގޮތްާބަަލހައްޓަްނާވ ނެއެވެ.
 ބަލަހައްޓ ފައިާނުުވން.

 
ކައުންސިލަްށާާ،ޮގތުންާމ އްދ ގައިވ ާވަނ96ާަާޤ ނޫނުގެާހިންގުމުގެާއުޞޫލުންާލ މަރުކަޒީާދ އިރ ތައްާއިދ ރީާދިވެހިރ އްޖޭގެ (10)

ދަނީާއ އިާއެކިާގޮތްގޮތުންާލިބޭާއެހީާއ އިާނަގ ާލޯނަށްާބަލައިގެންާހިނގ ާއަހަރުގެާކައުންސިލްގެާބަޖެޓްާއެާމްލިބޭާއ 
އަދ15ާާިއަހަރުގެާޖަނަވަރީާމަހުގެާ އަހަރުގެާބަޖެޓްާފ ސްކުރެވެންދެްނާވަނަާދުވަހުގެާކުރިންާފ ސްކުރަންވ ނެއެވެާ. ހިނގާ 

ކައުންސިލްގެާާގ ދިއްފުށީާ،ނޫންާމައްސަލައަކ ބެހޭާގޮތުންާމަޝްވަރ އެއްާނުކުރެވޭނެއެވެ.ާނަމަވެސްާކައުންސިލްގައިާއެ
، އިތުރުންާކޮށްފައިާނުވުމުގެދުވަހުގެާކުރިންާފ ސްާވަނ15ާަވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓްާއެާއަހަރުގެާޖަނަވަރީާމަހުގ2013ާާެ

 ވެސްާފ ސްކޮށްފައިާނުވުން.ާއަހަރުގެާނިޔަލަށް
 

(11) ާ ާޤ ނޫނުގެ ާހިންގުުމގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ 105ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމ އްދ ގައި ވަނަ
ާކައު ާރަށު ާކައުންސިލަށް، ާއަތޮޅު ާރިޕޯޓު ާއަހަީރ ާއ މްަދނީގެ ާލިބޭ ާޚަރަދުތަކ އި ާކައުންސިލްގެ ާރަުށ ންސިލްެގާގޮތުން،

ާފޮނުވަންވ ނެއެވެ.ާނަމަވެސް ާާ،ރައީސް ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާލިބ2013ާާޭގ ދިއްފުށީ ާޚަރަދުތަކ އި ާއަހަރުގެ ވަނަ
 ން.ހުށަހަޅ ފައިާނުވުއެއްގޮތަކަށްވެސްާއަތޮޅުާކައުންސިލަށްާއ މްދަނީގެާއަހަރީާރިޕޯޓުާ

 
ާބަޔ ންކޮށްފައިވާ ާމ އްދ ގައިާވަނ124ާަާޤ ނޫނުގެާހިންގުުމގެާއުޞޫލުންާލ މަރުކަޒީާދ އިރ ތައްާއިދ ރީާދިވެހިރ އްޖޭގެ (12)

ާމަޢުލޫމ ތުާވިޔަފ ރީގެާއ އިާާފައިސ ާާމެންބަރެއްގެާއެާއިންތިޚ ބުވުމ އެކުާމެންބަރަކުާކޮންމެާހޮވޭާކައުންސިލަށްާގޮތުން،
ާދަނީއ މްާާއ އިާދަނީއ މްާއޭނ ގެާއަދި ާގުޅުންތަކ ބެހޭ ާވިޔަފ ރީގެ ާޮގތްތަކ އި ާކައުންސިލްގެާާލިބޭ ާލިުޔމަކުން މަޢުލޫމ ތު

އެއިންާާމެންބަރުންާތިބިއިރު،5ާާނިމުނުާދައުރުގައިާކައުންސިލްގެާގ ދިއްފުށީ، އިދ ރ އަށްާހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.ާަނމަވެސް
ާ ާއްމެންބަރެއެއްވެސް ާއ ގެ ާއަދި ާމަޢުލޫމ ތު ާވިޔަފ ރީގެ ާއ އި ާމްފައިސ  ާވިަޔފ ރީގެ ާގޮތްތަކ އި ާލިބޭ ގުޅުންތަކ ބެޭހާދަނީ

 މަޢުލޫމ ތުާލިޔުމަކުންާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާހުށަހަޅ ފައިާނުވުްނ.
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މިންވަރ މެދުާދެވޭާރައުޔުާގަވ އިދަާއިާޤ ނޫނ ާބ.ާ ާށްާޢަމަލުާކުރެވިފައިވާ 

(ާއަށ9ާް)އިންާ(1) )ހ(ާޤ ނޫނ އިާގަވ އިަދށްާޢަމަލުާކުރެވިފައިވ ާމިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބިނ ކުރެވުނުާއަސ ސްގެާނަންަބރުާ
ާ ާމައިގަނޑުގޮތެއްގައި، ާސަބަބުން، ާކަންކަމުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާއިދ ރ ާދިއްފުށީގ ކޮޅުމަޑުޅު ާކައުންސިލްގެ ޑިސެންބަރ31ާާުގެ

އަށްާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގެާމ ލީާކަންކަންާހިންގައިާބަލަހައްޓ ފައިވަނީ،ާއެާކައުންސިލިންާބަޖެޓެއްާފ ސްކޮށްގެން،ާެއ2013ާާ
ާމަ ާކުރުމަށްާކައުންސިލްގެ ާޚަރަދު ާބަޖެޓުގައި ާކަންތައްތަކަށް، ާަކނޑައެޅިފައިވ  ާބަޖެޓުގައި ާގޮތަށް، ާޙ ޞިލްވ  ޤުޞަދުތައް

ާތެރޭގައި ާހުދޫދުގެ ާނަންބަރު، ކަނޑައެޅުނު ާޤ ނޫނު(ާއ އި)ދައުލ3/2006ާަ :ޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެާާތުގެ ދައުލަތުގެ
 ާާދެކެމެވެ.ާކަމަށްާމިާއޮފީހުންާނުާއެއްގޮތަށްާގަވ އިދ 

(ާއިްނ10ާ)ށ(ާއަދިާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދަށްާަޢމަލުާކުރެވިފައިވ ާމިންވަރ މެދުާދެވޭާރައުޔުާބިނ ކުރެވުނުާއަސ ސްގެާނަންބަރުާ)
ާފިޔަވައ12ި( ާަކންތައްތައް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާނަްނބަުރާ، (ާއަށް ާޤ ޫނނު ާޢަމަލުޮކށްފައިވަނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި،ާކައުންސިލުން

ާޤ ނޫނު((7/2010ާ ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫުލން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއޮީފހުްނާާއެއްޮގތަށްާއ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމި ކަމަށް
ާދެކެމެވެ.

 
 

ދިންގޮތްާޓްާއޮޑިާޅ.ާ ާގައިާފ ހަގަކުރެވުނުާކަންތައްތަކ އިާއެާކަންތައްތައްާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

 ހުށަހަޅ ފައިާނުވުންާބަޔ ންތައްާއޮޑިޓްާކުރުމަށްާކައުންސިލްގެާމ ލީާ .1

ާ ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނު()3/2006ާނަްނބަރު: ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ)ހ(35ާާގެާދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގެ ާގޮތުން،ާާގައިާާވަނަ ބަޔ ންކޮށްފައިވ 
އަޅ ާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ،ާކޮންމެާމ ލީާއަހަރެއްާނިމޭތ ާއްގައި،ާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާަކނޑަގެާކޮންމެާމަސްއޫލުާއޮފީހެދައުލަތު
ާރިޕޯޓްާާތިން ާކަންތައްތަކުެގ ާިހނގި ާއިދ ރ ގައި ާހިސ ބުތަކ އި ާމ ލީ ާބަޔ ންކުރ  ާމ އްދ ގައި ާއެ ާތެރޭގައި، ާދުވަހުގެ މަސް

ާހުށަހަޅަންވ ެނއެވެ.ާށްރިޕޯޓެއްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަާރީހިމަނައިގެން،ާއަހަ

ާހިސ ބުތަކ އ2013ާިާއިދ ރ އިންާގެކައުންސިލްާގ ދިއްފުށީނަމަވެސް،ާ ާމ ލީ ާއަހަރުގެ ާކަންތައްތަކުގެާވަނަ ާހިނގި ާއިދ ރ ގައި
ާއަހަ ާހިމަނައިގެން، ާާރީރިޕޯޓް ާިރޕޯޓެއް ާތައްޔ ރުކޮށް، ާުކރުމަށްޓަކައި ާއޮޑިޓް ާޖެނެރަލްައށް ާނުވ ކަންާއޮޑިޓަރ ހުށަހަޅ ފައި

ާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ޑިސެންބަރ31ާާުކަުއންސިލްގެާާގ ދިއްފުށީާ،ރިޕޯޓްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަށްާހުށަހަޅ ފައިާުނވުމުގެާސަބަބުންާއަހަރީކައުންސިލްގެާ
ާާމ ލީާބަޔ ންތަކުގެާއޮޑިޓްާކުރެވޭގޮތްާވަނީާނުވެފައެވެ.ާއަށްާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގ2013ާެ

ާ

ާ
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ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާ ާޤ ޫނނު()3/2006ާަނންބަރު:ާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ އްދ ގ35ާެާގެަދއުލަތުގެ މ ީލާާކައުންސިލްގެ، ގޮތަށްއެއްާއ ާ)ހ(ވަނަ
ށްާއަކޮންމެާމީލ ދީާއަހަރެއްާނިމޭތ ާތިންާމަސްދުވަހުގެާތެރޭގައިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއަހަރީާރިޕޯޓ އެކުާބަޔ ންތައްާތައްޔ ރުކޮށް،
ާހުށަހެޅުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

 ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާހިސ ބުތައްާއެކަށީގެންވ ާގޮތެއްގައިާބަލަހަްއޓ ފައިާނުވުންާ .2

ދައުލަތުގެާހުރިހ ާއޮފީސްތަކަށްާބެލެހެއްޓުމަށްާލ ޒިމްކުރ ާބަެއއްާފޮތްތަކ އިާހިސ ބުތައްާާއި،ގަވ އިދުގަާާމ ލިއްޔަތުގެދައުލަތުގެ
އްޓ ަފއިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރެވުުނާވެ.ާއެގޮތުންާބަަލހަނެއްޓ ފައިާނުވ ކަންާފ ހަަގކުރެވުކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާބަލަހަާގ ދިއްފުށީ

ާެއވަނީއެވެ.ާފޮތްތަކ އިާހިސ ބުތައްާތިރީގައި

ާތިޖޫރީާބ ކީާފޮތްާއަދިާތިޖޫރީގެާހަފްތ ގެާހިސ ބުާބަަލހައްޓ ފައިާުނވުން 2.1

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާގޮތުނ6.16ާްދައުލަތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާ)ހ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ާނިޔަލަށްާާ،ވަނަ ާހަފްތ އެއްގެ ކޮންމެ
ާހުރިނަމަ،ާއޭގެާ ާފައިސ  ާވަރ އި،ާޭބރު ާހުރި ާަޢދަދ އި،ާޗެކުން ާހުރި ާފައިސ އިން ާ)ނަގުދު ާހިސ ބު ާފައިސ ގެ ާހުރި ތިޖޫރީގައި

ާޢަދަދު(ާަބލަކޮންމެާވައްތަރެއްާވަކި ާހަވ ލުެވހުރިާންާހުރި ކުާއެާމުވައްޒަފުގެާއިތުރުންާއޮފީުހގެާއިސްާމުވައްޒަފައި،ާތިޖޫރީއ 
ާހިސ ބުާޗެކުކޮށް،ާފައިސ ާގުނައި،ާއަދިާއޮފީހުގެާވެރިޔަކުާއެާހިސ ބުާބަލަމުންާގެްނދަންވ ނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާހަފްތ ގެާނިޔަލަށްާތިޖޫރީގައިާހުރިާފައިސ ގެާރިޕޯޓުާތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވ ކަންާާގ ދިއްފުށީ، ނަމަވެސް
ާތިޖޫރީ ާއިތުރުން، ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ފ ހަގަކުރަމެވެ.ާމީގެ ާފޮތެްއާބަލަހަްއޓ ފަިއާނުވ ކަން ާވަަނާއަހަރ2013ާުާއެޮގުތން،ާާބ ކީ

ާ،މިކަމުގެާސަބަބުންތަފްޞީލުާލިޔުމުންާފެންނަންާނެތްކަންާފ ހަގަުކރަމެވެާ.ާހުރިާފައިސ ގެކައުންސިލްގެާތިޖޫރީގައިާާނިމުނުއިރު
ާއޮންނ ނެއެވެ.ތުާާގޮތުގައިާބޭނުންާކުރުމުގެާފުރުސަފައިސ ާނަހަމަ

 ނުވުންާރިކޮންސައިލްކޮށްފައިާާއެކައުންޓްތައްާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާބޭންކް 2.2

ގޮތުން،ާއެކައުންޓްާފޮތުންާކޮންމެާަމހެއްާނިޭމ6.25ާާއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާލަތުގެާމ ލިދައުއަދިާ ވަނަާމ އްދ ގައިާަބޔ ންކޮށްފައިވާ 
ބ ކީާއ އިާއެމް.އެމް.އޭާނުވަތަާބޭން ތަފ ތުވެްއޖެނަމަާރިކޮންސިލިއޭޝަންާސްޓޭޓްމަންޓެއްާތައްޔ ރުކޮށްގެންާދުވަހުާދައްކާ  ކްާބ ކީއާ 

ާދެާބ ކީާތަފ ތުާވ ގޮތްާހޯަދންވ ެނއެވެ.

ާ ާގަވ އިުދގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ 1.12ާާދައުލަތުގެ ާގޮތުްނ، ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާނިމުމުން،ާވަނަ ާމަހެއް ކޮންމެ
ކަންާދެނެގަތުމަށްޓަކައިާރިކޮންސިލިއޭޝަންާޢަދަދެއްގެާހިސ ބުންާދައްކ ާބ ކީއަކީާރަގަޅުާއޮފީހުއެކައުންޓުންާދައްކ ާބ ކީާއ އިާ

ާސްޓޭޓްމަންޓެއްާތައްޔ ރުާކުރަންވ ނެއެވެ.

ވަނ2013ާާަޓްމަންޓްާއިދ ރ ގެާހަތަރުާބޭންކްާއެކައުންޓްގެާވެސްާރިކޮންސިލިއޭޝަންާސްޓޭކައުންސިލްގެާާގ ދިއްފުށީނަމަވެސް،ާ
ާނު ާތައްޔ ރުކޮށްފައި ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާއަހަރު ާވ ކަން ާެއކައުންޓްގައި ާބޭންކް ާހަތަރު ވަނ2013ާާަކައުންސިލްގެ

mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/
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ާބޭންކްާާހުރިާކަމަށްާރުފިޔާ ާރީސްާދޭއް(ތިރީސްާހަާހ ސްާފަސްާސަތޭކަާތިާއެއްާލައްކަާ)136,532ާާޖުމުލަނިޔަލަށްާާއަހަރުގެ

ާވެ.ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުންާދައްކައެ

އޮތްާނަމަވެސްާސަބަބުންާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާފޮތްތަކުގައިާކުށެއްާާތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވުމުގެރިކޮންސިލިއޭޝަންާސްޓޭޓްމަންޓްާ
ގައިވ ާޢަދަދ ާތަކުފައިސ ާއ އިާއިދ ރ ގެާފޮތްއެކައުންޓްތަކުގައިާހުރިާާބޭންކްާއެކަންާފ ހަގަވުމުގެާފުރުސަތުާކުޑަވ ނެއެވެ.ާއަދި

ާ.ނަމަވެސްާއެާފަރަގުާދެނެގަނެާއިސްލ ޙުާނުކުރެވޭނެއެވެާދިމ ާނުވި

 ނުވުންާބަލަހައްޓ ަފއިާތައްޔ ރުކޮށްާރަޖިސްޓްރީާކަންތައްތަކުގެާލިބޭާފައިސ  2.3

ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮތުން،ާދަުއލަތުގެާކޮްނމެާތަނެއްގައިާއެާތަނަކަްށ1.10ާާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުެގާ
ާފައިސ ާލިބޭާކަންތައްތައްާތަފްީޞލްކޮށްާއެނގޭނެާފަދަާރެކޯޑެއްާއޮންނަންވ ނެއެވެ.ާ

ކޭަބލްާޓީވީާފީާއަދިާމަސްދޯނިާކުއްޔަށްާދ ރ އަށްގެާއިކައުންސިލްގ ދިއްފުށީާާ،ނަމަވެސް ާއެކިއެކިާކަންކަމުންާ)ކ ށިާވިއްކައިގެނާް،
ިލބޭއިރާު،ފަދަާކަންކަމުންދީގެން ފައިސާ  ލިބޭާކަންތަްއތަުކގެާރަޖިސްޓްރީއެއްާބަލަހައްޓ ފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ާާ( ފައިސާ 

ނަމަވެސްާއެކަންާފ ހަގަާނުކުރެވިާދިމިކަމުގެާސަބަބުންާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާލިބެންޖެހޭާ ލިބިފައިާނުވާ  ފައިސާ  މުގެާޔުހުރިހާ 
ާފުރުސަތުާއޮންނ ނެއެވެ.

ާދިންގޮތްާާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ާހ) )ާ ާަގވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާފަދަިއނ6.16ާްދައުަލތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމ އްދ ގަިއ ާނިޔަލަށްާާ،ވަނަ ާހަފްތ އެއްގެ ޮކންމެ
ާ.ދަންނަވަމެވެާތައްޔ ރުކުރުމަށްތިޖޫރީގައިާހުރިާފައިސ ގެާހިސ ބުާ

ާށ) ާަގވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ 1.12ާާ(ާދައުަލތުގެ ާައދި ާމ އްދ  ާއެއްޮގތަށް،6.25ާވަނަ ާމ އްދ އ  ާބ ީކާއެކައުްނޓުތަކުާވަނަ ގެ
ާ ާއަދި ާބެލެހެއްޓުމަށ އި ާކޮންމެ ާފޮތުން ާމީއެކައުންޓް ާއ އިލ ދީ ާބ ކީ ާދައްކ  ާދުވަހު ާިނމޭ ާނިޔަލަށްާމަހެއް ާމަހެއްގެ ބޭންްކާާއެ

ާވެއްޖެނަމަ،ާ ާަތފ ތު ާބ ކީއ  ާދައްކ  ާސްޓޭޓްަމންޓެއްާއެސްޓޭޓްމަންޓުން ާރިކޮންސިލިއޭޝަން ާކުރުމަށްާާއެކައުްނޓަަކށް ތައްޔ ރު
ާދަންނަވަމެވެ.

ކަންކަންާވަނ1.10ާާަ(ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާނ) ލިބޭާއެންމެހާ  ފަދައިން،ާކައުންސިލަށްާފައިސާ  މ އްދ ގައިާބުނާ 
ާރަޖިސްޓްރީ ާއެ ާއަދި ާދަންނަވަމެވެ. ާތައްޔ ރުކުރުމަށް ާރަޖިސްޓްީރއެއް ާކަންތައްތަކުގެ ާލިބޭ ާފައިސ  ާއެނގޭނެހެން ، ވަކިވަކިން

ެއއްގޮތަށ1ާްދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާއެނެކްސްާ ނަމޫނ އާ  ގަވ އިުދންާއަޕްޑޭޓްގައިވާ  ލެހެއްޓުމަްށާކޮށްާބެާތައްޔ ރުކޮށާް،
ާދަންނަވަމެވެ.

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދާ ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން .3

ާގޮތުންބަޔ ންކޮށްފައިާމ އްދ ގައިާވަނ7.01ާަާގަވ އިުދގެާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ ާނުވަަތާާ،ވ  ާގަންަނ ާތަންތަަނށް ދައުލަތުގެ
ެއާމަޢުލޫމ ތުާހިމަނައިެގންާލިޔެާބަލަހައްަޓންވ ނެއެވެ.ާާބުނ ހަދިޔ ގެާގޮތުގައިާލިބޭާހުރިހ ާުމދަލުގެާދަފްތަރެއްާއެާމ އްދ ގައިާ
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މުދާ ާ؛މަުޢލޫމ ތުތަކަކީާނ މ އްދ ގައިާބު މުދަލުގެާފުރިހަމަާނަމ އިާތަްފޞީލާު، ިލބުނުާތ ރީޚުމުދަލުގެާކޯޑްާނަންބަުރާ، ، ާހުރިތަނާް،

ާވެ.ާއަގުާއަދިާމުދަލ ބެހޭާއިތުރުާމަޢުލޫމ ތެ

ާ ާއަދި ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ 7.11ާާދައުލަތުގެ ާ)ހ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ާަތންތަނުގަިއާވަނަ ާގޮތުްނ،ާދައުލަތުގެ ބަޔ ންކޮްށފައިވ 
ާދައުލަތުގެ ާތަކެއްޗަާހުންނަ ާއެ ާވަކިވަކިން ާބައިބައި ާއެކި ާިހސ ބު ާިލެޔާމުދަލުގެ ާގޮތަށް ާއެނގޭނެ ާއުނިއިތުރު ާއަންނަ ށް

ާާބަލަހައްޓަންވ ނެއެވެ.

ާނުވ ކަްނާާގ ދިއްފުށީ، ނަމަވެސް ާބަލަހައްޓ ފައި ާހަރުމުދ  ާކައުންސިލްގެ ާެއއްގޮތަށް ާމ އްދ ތަކ  ާމަތީގައިވ  ކައުންސިލުން
ގެާރަޖިސްޓްރީގައިާހިމަނ ފައިާނުވ ާކަމ އި،ާވ އިދުންާހަރުމުދަލުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ާއެގޮތުންާކައުންސިލަށްާހޯދ ފައިވ ާތަކެތިާގަ
ާމަޢުލޫމ ތު ާމުހިންމު ާހިމަނަންޖެހޭ ާރަޖިސްޓްރީގައި ާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ރެކޯޑްާހަރުމުދަލުގެ ާނުވ ކަން މުދަލުެގާއެގޮތުން،ާާކޮށްފައި

ާތަްފޞީލު ާނަމ އި ާނަްނބަރު(ާފުރިހަމަ ާއަުގާ، )ބްޭރންޑް،ާސީރިއަލް ާތ ރީޚު، ާހުރިތަން،ާލިުބނު ާނުވ ކަްނާރެކޯޑްކޮށްފަމުދ  އި
ާމުދަލުގެާއަދިާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާއެ ާޖަހ ފަިއާާންބަރުނަާކޯޑްާމުދަލުގައި، ާނަންބަރު ާކޯޑް ާއެސެޓް ާހަރުމުދަލުގައި ާބައެއް އަދި

ބަލަހައްޓ ފައިާ އެއްގޮތަށްާހަރުމުދާ  ދައުަލތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދާ  ކަނުވ ކަންާފ ހަގަކުރެވުނެވެާ. އުންސިލްެގާނުވުުމގެާސަބަބުނާް،
 މިލްކިއްޔ ތުގެާތެރޭގައިާހިމެނޭާހުރިހ ާމުދަލެއްާހަމައަށްާހުރިކަންާކަށަވަރުާކުރެވިފައިާނުވެއެވެ.

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ކައުންސިލްގެާހަރުމުަދލުގެާރަޖިސްޓްރީާވަނަާމ އްދ 7.01ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ އެއްގޮތަށާް، ތައްޔ ރުކޮށް،ާގެާ)ހ(އާ 
ާހަރުމުދަލުގެާ ާތަކެތި ާއެންމެހ  ާބެލެވޭ ާގޮތުގައި ާހަރުމުދަލުގެ ާތެރެއިން ާތަކެތީގެ ާހިމެނޭ ާމިލްކިއްޔ ތުގައި ކައުންސިލްގެ

އެާގަވ އިދުގެާ އެއްގޮތަށ7.11ާްރަޖިސްޓްރީގައިާރެކޯޑުާކުރުމަށ އާި، ހަރުމުދަލުގެާހިސ ބުތައްާފުރިހަމައަްށާާ،ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(އާ 
އެއްގޮތަްށ،ާކައުންސިލްަގއިާހުންނަންެޖހޭާހުރިހ ާތަކެތިާަހމައަށްާހުރިތޯާމަދުވެެގްނާާ،ޓުމަށ އިބެލެހެއް އަދިާއެާމ އްދ ެގާ)ރ(އާ 

ާއަހަރަކުާއެއްފަހަރުާޗެކްކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

 ގުޅޭގޮތުންާފ ހަގަކުރެވުުނާކަންތައްތައްާާދިއްފުށީ ބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގ .4

މުޢ މަލ ތްތަކުްނާާގަތުމުގަޔ އިާއަދިާދަނޑުގެާއެކިއެކިާމަސައްކަތްތައްާކުރުވުމުގައިާތަކެތިާދަނޑަށްާފުޓްބޯޅަާގ ދިއްފުށީ ކޮށްފައިވާ 
 ފ ހަގަކުރެވުނުާކަންކަންާތިރީގައިާއެވަނީއެވެ.ާކުރެވިފައިވ ކަންާޚިލ ފަށްާގަވ އިދ ާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ

ާހޯދަންާއައިާފަރ ތްތަކަށްާލިޔުމުންާމަޢުލޫމ ތުާދީފައިާނުވުންާއަންދ ސީާހިސ ބ ާގުޅިގެންާމަޢުލޫމ ތުާ .4.1

ާާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ ާމަސައްކަތ8.16ާާްގަވ އިދުގެ ާހޯދުމ އި ާމ ިހރުން ާފަްނނީ ާގަތުމ އި ާގޮތުން،ާތަކެތި ާމ އްދ ގައިވ  ވަނަ
ާލިޔުމުންނެވެ ާދޭންވ ނީ ާމަޢުލޫމ ތު ާހުށަހެޅުމަށް، ާހިސ ބު ާއަންދ ސީ ާތަފްސީލުގެާކުރުވުމަށްޓަކައި، ާއެކަމެއްގެ ާލިޔުމުގައި ާއެ .

ާއިތުރުން،ާއެކަމެއްާކުރުވ ނެާފަރ ތެއްާހޮވުމުގައިާޕޮއިންޓްާދޭނެާއުސޫލުާވެސްާބަޔ ންކުރަންާވ ނެއެވެ.ާ

ޖަހ ފައިާހުރިާދަގަނޑުާހޮޅިތައ30,000ާާްނަމަވެސާް، ގ ދިއްފުށީާބޯޅަދަނޑުގެާވަށާ  ރުފިޔ އަށްާޙަވ ލުކުރެވުނާު، )ތިރީސްާހ ސްާ(
ގުޅޭގޮތުންާލިޔުމުންާމަޢުލޫމ ތުާދީަފއިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ވެލްޑިންާކުރުމުގެާމަސައްކަތްތަކުގެާ ާާއަންދ ސީާހިސ ބުާހުށަހެޅުމާ 
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ާއިދ ާޚިލ ފަށްާއެޑްވ ންސްގެާގޮތުގައިާފައިސ ާދީފައިވުންދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ ާ.4.2

މަސައްކަތުގެާޖުމުލަާއަގުާާބަޔ ންކުރ ާގޮތުން،ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަދިާ)ށ(ާގައ8.23ާާިާގެގަވ އިދުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ
ާއަގުގ100,000ާާެ ާޖުމުލަ ާމަސައްކަތުގެ ާބޮޑުނަމަ ާގޮތުގަިއާާ %15ރުފިޔ އަށްވުރެ ާއެޑްވ ންސްގެ ާޢަދަދަަކށް ާބޮޑުނުވ  ވުރެ

ާފައިސ ާދެވިދ ނެއެވެ.

ދެވޭނީާމަސައްކަތުގެާޖުމުލަާ ގޮތުންާއެޑްވ ންސްގެާގޮތުގައިާފައިސާ  އެހެންކަމުން،ާދައުަލތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާހުއްދަާކުރާ 
ާ)އެއްާލައްކަ(ާރުފިޔ އަށްވުރެާބޮޑުނަމައެވެ.100,000ާާާއަގުާ

ާާނަމަވެސް، ާއިދ ރ އިން، ާކައުންސިލްގެ ާގ ދިއްފުށީ ާރުފިޔ 29,000ާޖުމުލަ ާހ ސް( ާގ ދިއްފުށީ)ނަވ ވީސް ބޯޅަދަނޑުެގާާއަށް
ާއެއްގޮތަށް،ާ ާއެއްބަސްވުމ  ާހަވ ލުކުރުމުގެ ާމަސައްކަތް ާއެޅުމުގެ ާފައުންޑޭޝަްނ ާއޮތްބައިގައި ާނޭޅި ާފައުންޑޭޝަން ވަށ ފ ރު

ާއެޑްވ  ާގޮތުގައި ާފައިސ ގެ ާާ%65ންސް ާާފައިސ ،އަށްވ  ާފަންސ ސް(18,850ާޖުމުލަ ާއަްށާސަތޭކަ ާހ ސް ރުފިޔ ާ )އަށ ރަ
ާ.ޙަވ ލުާކޮއްފައިވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެާއެޑްވ ންސްާފައިސ ގެާގޮތުގައި

ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާބުނ ާއެންމެހ ާނުކުތ ތައްާެއއްބަސްވުންތަކުގައިާހިމަނ ފައިާުނވުންާ.4.3

ާވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކުރ ާގޮތުން،ާކޮންޓްރެކްޓްާމަސަްއކަތްާލަސްވަމުންދ ނަމަާއ8.29ާެމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާދައުލަތުގެާ
ާއަގު ާގެއްލުމުގެ ާފަރ ތަށް، ާހަވ ލުކުރި ާމަސައްކަތް ާލަސްވުމުން، ާއެާާ،ލަސްވ  ާދޭންޖެހޭނެއެވެ. ާހަވ ލުވިފަރ ތުން މަސައްކަތް

މިާ، =ާލިކުއިޑޭޓްާޑެމެޖަސްާ)ލަސްވުމުގެާއަގު(x CP/CT 0.75 ާ،ާކޮންމެާދުވަހަކަށްގެއްލުމުގެާއަގުާކަނޑައަޅ ނީާލަސްވ 
ބޭުނންކޮށްގެންާކަމުގައިާއެާމ އްދ ގައިާބުނެއެވެ.ާމިާފޯމިއުލ ގައިާ ޖުުމަލާާރަމްޒުކޮށްދެނީ،ާކޮްނޓްރެކްޓްާކޮށްފައިވ CPާފޯމިއުލާ 

އަގެވެ.ާއަދިކަމަށްާސޮއިކޮށްދީފައިާއަގުންާކުރެވުނުާމަސައްކަތްާރަނގަޅު އަގުާކެނޑުމުންާބ ކީވާ  މުޅިާާ،ރަމްޒުކޮށްދެނީާ CTވާ 

ާމުއްދަތުާ)ދުވަސް(ާއެވެ.ާާކޮންޓްރެކްޓްާނިންމުމަށްާކަނޑަައޅ ފައިވ 

ރުފިޔ 30,000ާނަމަވެސާް، ޖަހ ފައިާހުރިާދަގަނޑުާހޮޅިތައްއަށްާޙަވ ލުކުރެވުނާު،)ތިރީސްާހ ސްާ( ާގ ދިއްފުށީާބޯޅަދަނޑުގެާވަށާ 

މަާމަސައްކަތްާލަސްވަމުންދ ނަމަާއެާ،ގައިއެއްބަސްވުމުގެާކުރުމުގެާމަސައްކަތުވެލްޑިންާ ލަސްވުމުނާް، ސައްކަތް ހަވާލުކުރި ލަސްވާ 

 ވުނެވެ.ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެ ފަރާތަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް

ާއިޢުލ ނ ާގުޅިގެންާމަޢުލޫމ ތުާސ ފުކުރަންާއައިާފަރ ތްތަކުގެާމަޢުލޫމ ތުާއެއްވެސްާސިފައެއްގައިާބެލެހެއްޓިފައިާނުުވންާާ.4.4

އަދިާވަށ ފ ރުާއެތެރެާާ،ބޯޅަދަނޑުގެާވަށ ފ ރުާފައުންޑޭޝަންާނޭޅިާއޮތްބައިގައިާފައުންޑޭޝަންާއެޅުމ އި އޮތްާބައިާރ ނާ  ނުރ ނާ 
ހުމުގެާމަސައްކަތްާޙަވ ލުކުރުމަށްޓަކައިާކުރެވުނުާއިޢުލ ނ ާގުޅިގެންާަމޢުލޫމ ތުާސ ފުކުރުމަށްާއައީާއ އިާބޭރުގައިާސިމެންތިާޖެ

ގުޅިގެންާމަޢުލޫމ ތުާސ ފުކުރުމަްށާާ،ެދވަނަާފަހަރަށްާއިޢުލ ންާކުރިާނަަމވެސްާ،އެންމެާފަރ ތަކުންާކަމަށްާބުނެ ފުރަތަމަާއިޢުލ ނާ 
ާކައުންސިލްގެ ާފަރ ތަކުންކަން ާއެންމެ ާފެންނަންާއިއައީ ާލިޔެކިއުންތަކުން ާމަސައްކަތްާާދ ރ ގެ ާމި ާފ ަހގަކުރަމެވެ. ެނތްކަން

ާ)ަނވ ވީސްާހ ސް(ާރުފިޔ އަށެވެ.29,000ާކޮށްފައިވަނީާޙަވ ލު
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ގުޅިގެންާވެސްާމަޢުދެވަނަާފަހަރަށްާމީގެާއިތުރުން،ާ އައިސްފައިވަނީާއެންމެާފަރ ތަކުްނާލޫމ ތުާސ ފުކުރުމަށްާކުރެވުނުާއިޢުލ ނާ 
ާނަމަކަމު ާހ މަކުރި ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާސ ގައި ާމަޢުލޫމ ތު ާއެނގޭނެވެސް، ާފަރ ތްތަްއ ާއައި ާލިޔެކިފުކުރަން ޔުމެއްާފަދަ

ާކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.އެކަްނާކަށަވަރުާކުރެވިފައިާނުވ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާބަލަހައްޓ ފައިާނުވުމުގެާސަބަބުން

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

އެއްގޮތަށް،8.16ާާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ)ށ(ާ އަންދ ސީާހިސ ބުާހުށަެހޅުމަށް،ާމަޢުލޫމ ތުާދޭންވ ީނާވަނަާމ އްދ އާ 
ާދަންނަވަމެވެ.ކަމުގައިާާލިޔުމުން

ާމ އްދ 8.23ާާަގވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުގެާދައުަލތުގެާ)ނ( ާގޮތަށް،ާ)ހާގެވަނަ ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ  ާ)ށ(ާގައި މަސައްކަތުެގާ(ާއަދި
ާާޖުމުލަ ާބޮޑުނަމަރުފިޔ 100,000ާާއަގު ާާ،އަށްވުރެ ާބޮާ %15އަގުގެާޖުމުލަމަސައްކަތުގެ ާޢަދަދަކަްށާވުރެ ޑުނުވ 

ދިނުމަށްާދަންނަވަމެވެ. ާާއެޑްވ ންސްގެާގޮތުގައިާދޭާފައިސާ 

އެއްގޮތަށ8.29ާްގެާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުާގެދައުލަތު)ރ(ާ ކޮންޓްރެކްޓްާމަސައްކަތްާލަސްވަމުންދ ނަމަާއެލަސްވ ާާ،ވަނަާމ އްދ އާ 

ާމަ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ދޭނެ ގޮތް ސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް، ގެއްލުމުގެ އަގު ލަސްވުމުން،

ާބަޔ ންކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.އެއްބަސްވުންތަކުގައި 

ާއިޢުލ ނ  ާކުރެވޭ ާޯހދުމަށްޓަކައި ާޚިދުމަތް ާނުވަތަ ާތަކެތި ާމަޢުލޫ)ބ( ާާގުޅިގެން ާސ ފުކުރުމަށް ާފަރ ތްތަކުންމ ތު ެއާާ،އަންނަ
އައިާފަރ ތްތަކުގެާލިސްޓް"ާފަދަާލިޔުމެއްގައިާބަޔ ންކޮށްާސޮއިކުރުވުމަށްާސ ފުކުރަންާާލޫމ ތުފަރ ތްތަކުގެާމަޢުލޫމ ތު،ާ"މަޢު

ާދަންނަވަމެވެ.

ާގަވ އިދ ާއެއްގޮތައްާސްޓޮކްާބަލަހައްޓ ފައިާނުވުންާ .5

ަތނެއްަގއިާބޭނުްނާކުރުމަށްޓަކައި،ާގައިވ ާގޮތުްނ،2ާާަނންަބރުގެާަވނަާ IIާވަނަާބ ބުގ8ާެާގަވ އިދުގެާާގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެާ
ާޚިދުމަތްާ ާަތނަށް ާނޫންނަމަ ާއުފެއްދުމަށް، ާއެއްޗެއް ާއެހެން ާޭބނުންކޮށްެގން ާތަކެތި ާއެ ާނުވަތަ ާވިއްކުމަށް ާވިޔަފ ރީގައި އެއީ

ާ ާބޭނުންކުރުމަށް ާބަލަހައްޓަންާދިނުމުގައި ާވ ނުވ ގޮތް ާސްޓޮކަށް ާވައްދައި، ާސްޓޮކަށް ާވަނީނަމަވެސް، ާބަހައްޓ ކަމުގައި ހޯދ ަފއި
ގޮތ8.12ާުދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާއަދިާާވ ނެއެވެ. ތަކެތީގެާތެރޭގައިާހިމެނޭ،ާސްޓޮކަށްާވަނަާމ އްދ ގައިވާ  ން،ާހޯދާ 

ާވަ ާރަިޖސްޓްރީއަށް ާމުދަލުގެ ާދައުލަތުގެ ާރަޖިސްޓްރީއަށްާނުވަތަ ާމުދަލުގެ ާދައުލަތުގެ ާނުވަތަ ާސްޓޮކަށް ާތަކެތި، އްދަންޖެހޭ
ާވަންދަންވ ނެއެވެ.

ާއިދ ރ ގެާސްޓޮކްާގ ދިއްފުށީނަމަވެސް،ާ ާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ާާ،ކައުންސިލްގެ ާނުވ ކަން ާބަލަހައްޓ ފައި ާބ ކީކޮށް ދުވަހުންާދުވަހަށް
ކަމ އިާސްޓޮކްަގއިާހުރިާތަކެއްޗ އިާސްޓޮކްާާކްާފޮތައްާއަރުވ ފައިާނުހުންނަސްޓޮާ،ތަކެތިާހޯދ ށްާގޮތުންާކައުންސިލްގެާސްޓޮކައެ

ާނުވ  ާދިމ  ާފޮތް ާގަނެފައިާބ ކީ ާސްޓޮކަށް ާރައްކ ތެރިކަމ އި، ާތަކެތި ާތަނެއްަގއިތަޅު، ކޮށްވ  ވ ކަންާނުާާބަހައްޓ ފައިލެވޭ
ާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ާ ާއެއްފަހަރު ާއިތުރުން،ާއަހަރަކު ާމީގެ ާއަޅ ކިޔާ ގުނ ،ާސްޓޮކް ާތަކެތި ާހުރި ާސްޓޮކްގައި ާފޮތ އި ާބ ކީ ސްޓޮކް

ާބަލަހައްޓ ފައިާނުވ ަކންާފ ހަގަކުަރމެވެ.

mailto:info@audit.gov.mv
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ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާގަވ އިދުެގާ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާފަދައިނ8.12ާްދައުލަތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމ އްދ ގައި ާތަކެތިާ،ވަނަ ާޯހދޭ ާފޮތަްށާާސްޓޮކަށް ސްޓޮކް
ާވެގަވ  ާާއްދުމަށ އި،އިދުން ާބ ކީކޮށް ާދަންަނވަމެވެސްޓޮކް ާބެލެހެއްޓުަމށް ާސްޓޮކް. ާރައްކ ތެރިކޮްށާއަދި ާތަކެތި ާހުންނަ ގައި

ާކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާއަޕްޑޭޓްާއިޓޮކްާބ ކީާފޮތ އިާތަކެތިާއަޅ ކިޔަބެހެއްޓުމަށ ިއ،ާއަހަރަކުާއެއްފަހަރުާސްޓޮކްާގުނައި،ާސް

ާކުއްޔަށްާދިނުމަށްާވެފައިވ ާއެއްބަސްވުމ ާއެއްގޮތަށްާޢަމަލުާކުރެވިފައިާނުވުންާމަތް"ާމަސްދޯނިާރައްޔިތުންގެާ"ނިޢު .6

ކުރުމަށްާހިންގިާޕްރޮގްރ މަށްާއެހީތެރިވުމުގެާގޮތުންާާކ ރިސ ގައިާމަސްވެރިކަމުގެާދ އިރ އަށްާލިބުނުާގެއްލުންާއ ރ ސްތުާސުނ މީ
ާދިވެހި ާބަނދެ ާއެހީގައި ާހިލޭ ާސަރުކ ރުގެ ާދޯންޏެހަވ ލުކުރިާސަރުކ ރ ާޖަޕ ން ާތެރެއިން ާގ ދިއްފުށީާާމަސްދޯނިތަކުގެ ާވަނީ އް

ާފައެވެ.ާގެާގޮތުގައިާލިބިރައްޔިތުންނަށްާހަދިޔ 

ާާ،ންއެގޮތު ާމަސްދޯއެ ާނިންމައި، ާކައުންސިލުން ާދޫކުރުމަށް ާކުއްޔަށް 28ާާނި ާކުރެވުނ2011ާުޖުލައި ާއަހަރު ާލ ނ ޢުއިާވަނަ
ދޯނިާމަރ މ ތުކޮށްާނިމިގެން،ާ، ވަނަާމ އްދ ގައިާބުނެފައިވ ާގޮތުނ8ާްއެއްބަސްވުމުގެާާާދިނުމަށްާވެވުނުކުއްޔަށްދޯނިާގުޅިގެންާ

އުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާކަދުވަހުގެާތެރޭގައިާގ ދިއްުފށ10ާާީފައިސ ގެާބިލްތައްާލަސްވެގެންާާދިޔަާޚަރަދުާކުރުމަށްާމަރ މ ތުާދޯނި
ކުރަންވ ނީާާކުރަންާގިނަވެގެންާޚަރަދުާފައިވ ާގެއްލުންތައްާމަރ މ ތުވ ނެއެވެ.ާއަދިާދޯނީގެާއިންޖީނ އިާދޯންޏަށްާލިބިދައްކަންާ
ާޚަރަދުއެާވެއްޖެނަމަާކުރަންާއެާމ އްދ ގައިވ ާގޮތުން،ާއިތުރުާފައިސ އެއްާޚަރަދުާއެވެ.ާއަދިާރުފިޔ ާާ()އެއްާލައްކ100,000ާަ

ާ.ާލިއުމަކުންާލިބިގެންނެވެކުރަންވ ނީާގ ދިއްފުށީާކައުންސިްލގެާއިދ ރ ގެާހުއްދަާ

ާދޯނި ާލައްކ150,903ާާަާކުރުމަށްާމަރ މ ތުާނަމަވެސް، ާނުވަާާފަންސ ސްާ)އެއް ާޚަާހ ސް ާރުފިޔ  ާތިނެއް( ާރަދުާސަތޭކަ
ާހުށަހަޅ ފައިވ ކޮށްފައިވ  ާއިދ ރ އަށް ާކައުންސިލްގެ ާހުރިބިާާކަން ާއެނގެން ާއިދ ރ އިންާާއިރު،ލުތަކުްނ ާކައުންސިލްގެ ގ ދިއްުފީށ
ާދޯނިާމަރ މ ތުމަސްމީގެާއިތުރުން،ާާ.ހުއްދަާދީފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރެވުނެވެާއެއްގޮތަކަށްވެސްއެާޚަރަދުތައްާކުރުމަށްާލިޔުމުންާ
ާރަާޚަރަދ ގުޅޭާާކުރުމުގެ ާހަރުދަލިޔެކިޔުންތައް ާނގަޅަށް ާސަަބބުްނ ާނުވުމުގެ ާބަލަހައްޓ ފައި ާކައުންސިލްގ ދިނ ކަމ އެކު ގެާއްފުށީ

ާެވ.ފ ހަގަކުރަމެާކުރެވެންާނެތްކަންސ އެއްކަންާކަށަވަރުާއިދ ރ އިންާބިލްތަކަށްާދައްކ ފައިަވނީާކިހ ާފައި

ދިންގޮތްާާލ ޙުކުރަންާއިޞްާ ާލަފާ 

އެާލިޔެކިޔުންތައްާފުރިަހމައަށްާފައިލްކޮށްާބެލެހެއްޓުަމށްާަދންނަވަމެވެ. ލިޔެކިޔުންތައްާފުރިހަމަުކރުމަށ އާި، އަދިާއެންމެހ ާާއެންމެހާ 
ާހަރުދަނ ކަމ އެކުާފައިލްކޮށްާބެލެހެއްުޓމަށްާދަންނަވަމެވެ.ގުޅޭާލިޔެކިޔުންތައްާޚަރަދުތަކ 

ާ

ާ

ާ
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 ލ ފަށްާދީފައިވުންޚިއިދ ާބަންދުާދުވަހުގެާއެލަވަންސްާގަވާ  .7

"ާ ާސ ރވިސްދިވެހި ާ"2010ާގަވ އިދުާގެސިވިލް ާގޮުތނ161ާްގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމ އްދ ގައި ާ، ވަނަ ާކަމަްށާބަންދު ދުވަސް
ާއ އިވަނަާމ އްދ 38ާާވަޒީފ އ ބެހޭާޤ ނޫުނގެާާމުވައްޒަފަކުާވަޒީފ އަށްާނުކުންނަންާޖެހިއްޖެނަމަ،ކަނޑައަޅ ފައިވ ާދުވަހެއްގައިާ

އެާގަވ އިދުގައިވ ާގޮތުގެާމަތިން،ާބަންދުާދުވަހުގައިާމަސައްކަތްކުރ ާމުވައްޒަފުންނަށްާއިނ ޔަތްާދޭންާހަމަޖެހިފައިވ ާއުސޫލުްނާ
 އެާމުވައްޒަފަކަށްާއިނ ޔަތްާދެވޭނެއެވެ.

ރަސްމީާބަންުދާ، ންގޮތުާގައިާބުނ ަވނަާމ އްދ 38ާއ ބެހޭާޤ ނޫނުގެާވަޒީފ  އ ންމުކޮށްާމަސައްކަތްާކުރަންޖެހޭާދުވަހެއްގެާގޮތުގައާި،
މުސ ރައިންާދުވ ލަކަށްޖެހޭާމިންވަރުގެާާދުވަހަކުާމުވައްޒަފަކު އޭނ އަށްާމަދުވެގެންާކަނޑައެޅިފައިވާ  މަސައްކަތްާކުރުވ ނަމާަ، ލައްވާ 

އޯވަރޓައިމްގެާގޮތުގައިާލިބޭާފައިސ ގެާއިތުރުންާއެާމުވައްޒަފުގެާމުސ ރައިގައިާދެބައިކުޅަާ އެއްވަރުގެާޢަދަދެއްގެާފައިސާ  އެއްބަޔާ 

ާހިމަނައިގެންާވަޒީފ ާދޭާފަރ ތުންާއެާމުވައްޒަފަކަށްާދޭންވ ނެއެވެ.

އިރު،ާއެާދުވަސްތަކުގައިާލަވަންސްާދީފައިވ ދުވަހުގެާއެާބަންދުާނަށްއިދ ރ އިންާމުވައްޒަފުންާގެނަމަވެސް،ާގ ދިއްފުށީާކައުންސިލް
ރެވުނެވެ.ާއެގޮތުންާމުވައްޒަފުންާމަސައްކަތްާކޮށްފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުާންމުކޮށްާމަސައްކަތްާކުރަންޖެހޭާދުވަހެއްގެާގޮތުގައިާއ 

ާ ާނިކުތް ާއޮފީހަށް ާކޮޅަކަށް ާވަގުތު ާކުޑަ ާދުވަސްތަކުގައި ާބަންދު ާރަސްމީ ާމުވައްޒަފުން ާއިތުރުގަޑީާ، ކަމުގައިވިޔަސްކައުންސިލްގެ
ާފައިސ  ާއަދި ާފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ާދީފައިވ ކަން ާއެލަވަންސް ާދުވަހުގެ ާބަންދު ާއިތުރުން ާދުވަހުގ2013ާާެގެ ާބަންދު ާއަހަރު ވަނަ

ޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެސަތޭކަާއައްާހ ސްާނުވަާ)ސޯޅ16,981ާަާޖުމުލައެލަވަންސްގެާގޮތުގައިާ ރުފިޔާ  ާވެ.ޑިހަާއެކެއްާ(

އެާަޚރަދަކީވަނ2013ާާަާގެާގޮތުގައިދުވަުހގެާއެލަވަންސްާަބންދުާ،މިކަމުގެާސަބަބުން ބަޖެުޓންާާގެދައުލަތުާއަހަރުާހިނގ ފައިވާ 
 އިތުރަށްާޚަރަދުކުރެވިފައިވ ާފައިސ އެކެވެ.ާ

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

މުވައްޒަފުންގެާއަތުންާއަާ 2013ލ ފަށްޚިއިދާ ހުގެާއެލަވަންސްގެާޮގތުގައިާގަވ ދުވަާބަންދު ފައިސާ  ބުރ ާނވަނަާއަހަރުާދީފައިވާ 
ާަބންދުާދުވަހުގެާއެލަަވންސްވެސްާހެންާއަހަރުތަކުގައިާައދިާއެާއެކައުންަޓށްާޖަމ ކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާޕަބްލިކްާޭބންކްާއިހޯދަ

ާ ާއެާމިފަދައިން ާާދީފައިވ ނަމަ ާފަިއސ  ާއަތުްނާވެސް ާމިަފދަާދައުަލތަާއަނބުރ މުވައްޒަފުންގެ ާހޯދުަމށ އި،ާމުސްތަޤުބަލުގައި ށް
 ކަންކަމަށްާއިތުރަށްާސަމ ލުވުމަްށާދަންނަވަމެވެ.

ާލ މަރުކަޒީާޤ ނޫނުާލ ޒިމްކުރ ާބައެއްާކަންކަންާފުރިހަމަާކުރެވިފައިާނުވުންާ .8

ޢަމަލުކުރުމަށްާލ ޒިމްކުރާ ާދަށުންާކައުންސިލްތަކުންާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނުގެ
ާކަންކަން ާކަންކަންާގ ދިއްފުށީާބައެއް ާފ ހަގަކުރެވުނު ާއެގޮތުން ާފ ހަގަކުރެވެނުވެ. ާނުވ ކަން ާފުރިހަމަކުރެވިފައި ާކައުންސިލުން

ާއެވަނީއެވެ.ާތިރީގައި
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 ވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓްާފ ސްކޮށްފައިާނުވުނ2013ާާްކައުންސިލްގެާާގ ދިއްފުށީާ.8.1

ގޮތުނ96ާްއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނުގެާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ކައުންސިލަށްާލިބޭާާ،ވަނަާމ އްދ ގައިވާ 
ާއަހަރުގެާ ާއެ ާބަޖެޓް ާކައުްނސިލްގެ ާއަހަރުގެ ާހިނގ  ާަބލައިގެން ާލޯަނށް ާނަގ  ާއ އި ާއެހީ ާލިބޭ ާގޮތްގޮތުން ާއެކި ާއ އި އ މްދަނީ

އަހަރުގެާބަޖެޓްާފ ސްކުރެވެންދެންާކައުންސިލްގައިާވަނަާދުވަހުގެާކުރ15ާިޖަނަވަރީާމަހުގެާ އަދިާހިނގާ  ންާފ ސްކުރަންވ ނެއެވެާ.
 އެނޫންާމައްސަލައަކ ބެހޭާގޮތުންާމަޝްވަރ އެއްާނުކުރެވޭނެއެވެ.

ާމަހުގ2013ާާެާކައުންސިލުން،ާގ ދިއްފުށީނަމަވެސް،ާ ާއަހަރުގެާޖަނަވަރީ ާއެ ާބަޖެޓް ާއަހަރު ާދުވަހ15ާުވަނަ ާކުރިންާވަނަ ގެ
ާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ާބަޖެޓްާފ ސްކޮށްފައިާނުވ ކަންާާސްކޮށްފައިާނުވ ކަމ އި،ާއަދިާއެާއަހަރުގެާނިޔަލަށްާވެސްފ 

 އ މްދަނީގެާއަހަރީާރިޕޯޓްާއަތޮޅުާކައުންސިލަށްާހުށަހަޅ ފައިާނުވުންާާލިބޭާޚަރަދުތަކ އިާގެކައުންސިލްާ.8.2

ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮތުްނ،105ާާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނުގެާ
ާރައީސްާ ާކައުންސިލްގެ ާަރށު ާކައުންސިލަށް، ާއަތޮޅު ާިރޕޯޓު ާއަހަރީ ާއ މްދަނީެގ ާލިބޭ ާޚަރަދުތަކ އި ާކައުންސިލްގެ ރަށު

ާފޮނުވަންވ ނެއެވެ.ާ

ާާދިއްފުށީގ ާ،ނަމަވެސް ާއިދ ރ އިން 2013ާާކައުންިސލްގެ ާރިޕޯޓު ާއަހަރީ ާއ ްމދަނީގެ ާލިބޭ ާޚަރަދުތަކ އި ާއަހަރުގެ އަތޮޅުާވަނަ
ާ ާކައުންސިލަށް ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާނުވ ކަން ާސަބަބުންހުށަހަޅ ފައި ާމަޝްރޫޢުތަކާ ާ،މިކަމުގެ ާތަރައްޤީގެ ރަށުގެ

ާގުޅޭގޮތުންާއަތޮޅުާކައުންސިލުންާނިންމަންޖެހޭާކަްނތައްތައްާނިންުމމުގައިާހުރަސްތައްާކުރިމަތިވުމުގެާފުރުސަތުާއޮވެދ ނެއެވެ.

 ނުވުންާހުށަހަޅ ފައިާއިދ ރ އަށްާކައުންސިލްގެާމަޢުލޫމ ތުާއ މްދަނީގެާއ އިާވިޔަފ ރިާމެންބަރުންގެާކައުންސިލްާ.8.3

ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮތުްނ،124ާާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނުގެާ
ާއޭނ ގެާ ާއަދި ާމަޢުލޫމ ތު ާވިޔަފ ރީގެ ާއ އި ާފައިސ  ާމެންބަރެއްގެ ާއެ ާއިންތިޚ ބުވުމ އެކު ާމެންބަރަކު ާކޮންމެ ާހޮވޭ ކައުންސިލަށް

ާއ މްދަނީ ާއ އި ާއިދ ރ އަށްާއ މްދަނީ ާކައުންސިލްގެ ާލިޔުމަކުްނ ާމަުޢލޫމ ތު ާގުޅުްނތަކ ބެހޭ ާވިޔަފ ރީގެ ާގޮތްތަކ އި ާިލޭބ
ާހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.ާ

ާ ާާގ ދިއްފުށީނަމަވެސް، ާކައުންިސލްގެ ާމެންބަރުން ާކައުންިސލް ާދައުރުގެ ާނިމުނު ާމެންބަުރންެގ ާވިޔަފ ރީގެާެއ ާއ އި ފައިސ 
ޮގތްތަކ އިާވިޔަފ ރީގެާގުޅުންތަކ ބެހޭާމަޢުލޫމ ތުާލިޔުމަކުންާކައުންިސލްގެާއިދ ރ އަށްާހުށަހަޅ ފައިާމަޢުލޫމ ތުާއަދިާއ މްދަނީާިލބޭާ

ާހަގަކުރެވުނެވެ.ކަންާފ ނުވ 

ާފައިާނުވުންާރައްޔިތުންނަށްާއ ންމުކޮށްާހުޅުވ ލ ފައިވ ާބައްދަލުވުމެއްާކައުންސިލުންާބ އްވަާ.8.4

، ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮތުނ110ާްއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނުގެާާދިވެހިރ އްޖޭގެ

އ އިާޖުލައިާަމހުާސިޓީާކައުންސިލުންނ ިއާާބުރުވަރީރައްޔިތުންނަށްާއ ންމުކޮްށާހުޅުވ ލ ފައިވ ާބައްދަލުވުމެއްާޮކންމެާައހަރަކުާފެ
އެގޮތުންރަށްރަށުގެާކައުންސިލުންާބ އްވަާ ބައްަދލުވުމުގައިާފ އިތުވިާއަހަރުގެާއަހަރީާރިޕޯޓ އިާ،ްނވ ނެއެވެާ. ާ،ެފބުރުވަރީާމަހުާބ އްވާ 
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އ ންމުާބަްއދަލުވުމުގައިާކައުންސިލްެގާާ،މ ލީާރިޕޯޓ އި ައދިާޖުލައިާމަހުާބ އްވާ  އޮޑިޓްާރިޕޯޓްާރައްޔިތުންނަށްާުހށަހަޅަންވ ނެއެވެާ.
ާ ާމަސައްކަތު ާއަހަރުގެ ާއޮތް ާއަދިާކުރިއަށް ާވެއެވެ. ާވ ނެކަމަށްވެސް ާހޯދަން ާޚިޔ ލު ާހުށަހަޅ  ާރައްޔިތުންަނށް ާބަޖެޓް ތ ވަލ އި

ާ ާބައްދަލުވުމުގެ ާއ ންމުކޮްށ7ާާރައްޔިތުންނ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާބަޖެޓްގެ ާޕްލޭނ އި ާރިޕޯޓްތަކ އި ާއެ ާކުރިން ާދުވަސް )ހަތެއް(
ާހ މަކުރަންވ ނެއެވެ.ާ

އްދަލުވުމެއްާބ އްވ ފަިއާބަހުޅުވ ލ ފައިވ ާރައްޔިތުންނަށްާއ ންމުކޮށްާާ،ާއަހަރުވަނ2013ާަކައުންސިުލންާާގ ދިއްފުށީާ،ނަމަވެސް
ާކަންާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ނުވ 

ާދިންގޮތްާާލަފ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާާ)ހ( ާޤ ނޫނުގެ ާިހންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާގޮތަށް،96ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބަޔ ންކުރ  ާމ އްދ ގައި ަވނަ
އ މްދަނީާ ހުރިހާ  ވަނ15ާާަހިމަނައިގެާބަޖެޓެއްާއެކުލަވ ލައި،ާޖަނަވަރީާމަހުގެާއަދިާޚަރަދުާކައުންސިލަށްާލިބޭނެކަމަށްާލަފ ުކރާ 

ާއަހަރުގެާބަޖެޓްާފ ސްކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ދުވަހުގެާކުރިންާއެާ

އެއްގޮތަށްާކައުންސިލްގ105ާާެދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންުގމުގެާޤ ނޫނުގެާ)ށ(ާ ވަނަާމ އްދ އާ 
ާދަންނަވަމެވެ.ޚަރަދުތަކ އިާލިބޭާއ މްދަނީގެާއަހަރީާރިޕޯޓްާކައުންސިލްގެާރައީސްާއަތޮޅުާކައުންސިލަށްާފޮނުވުމަށްާ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ 124ާާ)ނ( ާމ އްދ ގައި ވަނަ
ާއަދިާ ާމަޢުލޫމ ތު ާވިޔަފ ރީގެ ާއ އި ާފައިސ  ާމެންބަރެއްގެ ާއެ ާއިންތިޚ ބުވުމ އެކު ާމެންބަރަކު ާކޮންމެ ާހޮވޭ ާކައުންސިލަށް ގޮތަށް،

އިާއ މްދަނީާިލބޭާގޮްތތަކ އިާވިޔަފ ރީގެާގުޅުންތަކ ބެހޭާމަޢުލޫމ ތުާލިޔުމަކުންާކައުންސިްލގެާއިދ ރ އަށްާހުށަހެޅުަމްށާއ މްދަނީާއ 
ާދަންނަވަމެވެ.ާ

ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ(ާރ) ާޤ ނޫނުގެ ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާމ 110ާއިދ ރީ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ވަނަ ާއްދ ގައި
ކައުންސިލުންާއ އިާޖުލައިާމަހުާާބުރުވަރީރައްޔިތުންނަށްާއ ންމުކޮށްާހުޅުވ ލ ފައިވ ާބައްދަލުވުމެއްާކޮންމެާއަހަރަކުާފެ، ފަދައިން

ާދަްނނަަވމެވެ.ާާއިންތިޒ މްކޮށްާބޭއްވުމަށް
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