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 ަވަނ ައަހުރގެ  1023 ަކުއްނސިލްގެ ިއާދާރގެ  މާލަެއޮތޅު ގުޅ  
 ޮއިޑްޓ ރިޯޕޓް  ޮކްނޕްަލަޔްނސް 

ުތަޢ ރަފުުހ.ު

ުގެުކައުންސިލް މ ލެއަތޮޅުުގުޅީއޮޑިޓްުކުރެވުނުުުގެުދަށުންު(އޮޑިޓްުޤ ނޫނުު)4/2007ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުުމިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީ
އެުު،ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށ2313ުް އިދ ރ ގެ

ުޚަރަދުކުރުމަށްު ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ކައުންސިލްގެ
ުއ އި،ު ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ުކަނޑައެޅުނު ުއިދ ރ އ އި ުވިޔަފ ރިތަކުގެކައުންސިލްގެ ުދަށުގައިވ  ުބެލުމުގެ ުއިދ ރ ގެ ުއަިދުުއެ މ ލީ

ުހި ުކަންކަން ުޤ ނޫނ އިއެހެނިހެން ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ުު،ންގ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ދ އި،ުގަވ އިދައުލަތުގެ
ޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރުުބަލައިުއޮޑިޓްކޮށް،ުުށްޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނަދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަ

އެުކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުއިޞްލ ޙުުކުރަންުޖެހޭުއެކަމަށްުރައުޔެއްދީ،
ު ުކަންކަން ުއިދ ރ އަށް ުޤ ު،ހުށަހެޅުމ އެކުކައުންސިލްގެ ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުނޫނުއަސ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމ އްދ ގަިއ213ުުސީގެ ވަނަ

ު ުރައްޔިތުންގެ ުކަންކަން ުއެ ުމަތިން ުގޮތުގެ ުރިޕޯޓުުބުނެފައިވ  ުމި ުައދި ުހުށަހެޅުމެވެ. ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް މަޖިލީހަށ އި
ރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުހުށަހަޅައި،ުުނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށ އިުލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީއަށްމި

ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.it.gov.mvwww.audުުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓް

ގުޅޭުނޯޓްތައްުތައްޔ ރުކޮށް،2313ުުޑިސެންބަރ31ުުުކައުންސިލްގެު އަށްުނިމޭުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުއެުބަޔ ންތަކު 
ވަނަުމ އްދ ގ35ުުެުގެ(ުޤ ނޫނުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ)2336/3ުުނަންބަރުުޤ ނޫނުު،އޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީ

ުހުށަހަޅ ފަިއު ުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުނަމަވެސް،ުމިުމ ލީުބަޔ ންތައް )ހ(ގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުޒިންމ ދ ރު
ނުވުމުންުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމުގެުގޮތުންުކުރެވޭުފައިނޭންޝަލްުސްޓޭޓްމަންޓްސްުއޮޑިޓްުވަނީުކުރެވޭގޮތްުނުވެފައެވެ.ު

ުންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.ޔަމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްގެންދިޔައީުކޮމްޕަލަު،ންކަމުންއެހެ

ުފ ހަގަ ުރިޕޯޓުގައި ުކޮށްމި ުކަންތައްތައް ުއިދ ރ ގެފައިވ  ުމިު ކައުންސިލް ުފ ހަގަކޮށް، ުމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން އިސްވެރިންނ 
ުންނަށްުމިުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.އިދ ރ ގެުހުރިހ ުމުވައްޒަފުުގެއޮޑިޓްގައިުއެހީތެރިވިުކައުންސިލްު

 މ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުށ.ު

ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު(2313/7ުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނ88ުުަގެ
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ު ުބަލަހަްއޓަންވ ނީ ުމުދ  ުއ އި ުފައިސ  ުލިބޭ ުކައުންސިލަށް ުޤ ނޫނ އިުމ އްދ ގައި ުބެލެހެްއޓުމުގެ ުފައިސ  ުމުދަލ އި ދައުލަތުގެ
ގޮތު އެއްގޮތްވު  ދައުލަތުގެުމ ިލއްޔަތުގެުގަުގެުމަތިންކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިގަވ އިދުތަކު  ފައިވު ނެގައިުބ13ުުވ އިދުގެުބ ބުުވުމުނުް،

ުދައުލަތުގެޤ ނޫނުުމ ލިއްޔަތުގެު)ދައުލަތުގ2336/3ުެުނަންބަރުުޤ ނޫނުުު،ގޮތަށް ުކައުންސިު(ުއ އި ުގަވ އިދު ެގުލްުމ ލިއްޔަތުގެ
ުއ މްދަނީުުއިދ ރ ގައި ުއަންދ ޒ ކޮށްފައިވ  ުލިބޭނެކަމަށް ުއިދ ރ އަށް ުކުރުމ އި،ުއެ ުކަންތައްތައް ުއެންމެހައި ުކުރަންޖެހޭ ހިންގުމަށް
ުރައްކ ތެރިކޮށްުުހޯދުމުގެ ުތަކެތި ުމުދަލ އި ުފައިސ އ އި ުއިދ ރ ގެ ުކުރުމ އި ުުމަސައްކަތް ޚަރަދުކުޑަކޮށް،ުބެލެހެއްޓުމ އި

ުއެ ުބެލެހެއްޓުމ އިުއިދ ރ އިސްރ ފުނުވ ނޭހެން ުފ ސްކުރިުކައުންސިލުންުއެުއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީުުޚަރަދުތައް، ހިންގައި
ުތެރޭގައިތޯުުހުދޫދުގެުކަނޑައެޅުނުުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުުކަންތައްތަކަށް،ުކަނޑައެޅިފައިވ ުބަޖެޓުގައިުުބަޖެޓ އެއްގޮތަށް،
ުލިޔެކިއުންތައްުކަނޑައެޅިފައިވ ޔަގީންކުރުމ އި،ު ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ީލުުގޮތަށް ުއެއްގޮތަށްުއަހަރީ ުހިސ ބުތަކ  ުއެ ބެލެހެއްޓުމ އެކު

ު(ޤ ނޫނުުމ ލިއްޔަތުގެު)ދައުލަތުގ2336/3ުެުނަންބަރުުޤ ނޫނުު،ހުށަހެޅުމަކީއޮފީހަށްުުމިުއެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުބަޔ ންތައް
ު 16ުުގެ ުދަށުން ުމ އްދ ގެ ުގުޅީވަނަ ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ގެުުމ ލެއަތޮޅު ުމ ލީ ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ުއިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ

ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ު

 ނ.ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަު ބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުުވަނަުއަހަރުގ2313ުެކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުޅީމ ލެއަތޮޅުުގުތަކީުއޮޑިޓަުރ
ުއެއްގޮތަށް ުބަޖެޓ  ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުގޮތަށްު،އެ ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައިުު،އެ

ކައުންސިްލެގުު،ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމުގެުއިތުރަށްު،ކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް
ުނަންބަރުު ުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގައި ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ުފައިސ އ  ުވިޔަފ ރިތަކ އި ުދަށުގައިވ  ުއިދ ރ ގެ ުއެ އިދ ރ އ އި

އ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުޤ ނޫނުުނަންބަރ2336/3ުުު )ދިވެހިރ އްޭޖެގ2313/7ުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(
ުުއިދ ރީ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުރައުޔެއްދިނުމ އިުއަށްދ އިރ ތައް ުމިންވަރ މެދު ު،ޢަމަލުކުރެވިފައިވ 

ުލަފ ދިނުމ އެކު ުއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވުނު ުފަރ ތްތަކުގެުު،އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ުކަމ ބެހޭ ުކަންކަން އެ
ުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ު

ުތެރޭގައިމިު ުބަޔ ންކުރެވުނުުު،މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުކަންކަންުހިންގުމުގައި،ުކުރިން ުމ ލީ ުގަވ އިދުތަކު ކައުންސިލްގެ ޤ ނޫނުތަކ އި
ުބެލުުއެއްގޮތަށް ުމިންވަރު ުކުރެވިފައިވ  ުއިޖުރ ޢަމަލު ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުގޮތުން ުހޯދުމުގެ ުހެކިތައް ުބޭނުންވ  އްުތުތައަމަށް

ތުުޞަކ ުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތައެުުތުތަކުގެުތެރޭގައިުއަވެ.ުމިުއިޖުރ ފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެ
ުރުންުހިމެނެއެވެ.އޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކު

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުނ2313ުުްު،އިދ ރ އިންުކައުންސިލްގެމ ލެއަތޮޅުުގުޅީު
ުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށްު ުކަންތައްތަކަށް،ުު،ފ ސްކުރި ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ  އެުކައުންސިލްގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ 

ވިޔަފ ރިތަކ އިުުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެގެުކައުންސިލްު،ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯއ އިު ދަށުގައިވު 
ފައިސ އ ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި،ު

ު ުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުގުޅުންހުިރުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުކަންކަމ  ުމ ލީ ުކައުންސިލްގެ އަދި
ުޢަމަުލުުއެހެނިހެން ުގަވ އިދުތަކަށް ުޤ ނޫނުތަކ އި ުއެހެނިހެން ުޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ުކައުންސިލުން ުގަވ އިދުތަކަށ އި ޤ ނޫނުތަކ އި
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މިންވަރަށްުކުރެވިފައިވު  ހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވު  އެކަށީގެންވު 
ުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެވޭުރައުޔުވ އިދަށްުޢަމަލުކުގަޤ ނޫނ އިުރ.ު

(1) ު ުނަންބަރު 2336/3ުުޤ ނޫނު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 35ުު)ދައުލަތުގެ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުވެރިޔ ،ުު،ންގޮތު ުޒިންމ ދ ރު ުކަނޑައަޅ  ުދަށުން ުޤ ނޫނުގެ ުއެ ުއޮފީހެއްގައި ުކޮންމެ ުއަހަރެއްުދައުލަތުގެ ުމ ލީ ކޮންމެ

މ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯްޓުު،މަސްދުވަހުގެުތެރޭގައ3ުުިނިމޭތު  އެުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވު 
ުއަހަރީ ުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ުހުށަހަޅަންޖެހޭު ،ރިޕޯޓެއްުހިމަނައިގެން ުޖެނެރަލަށް ުގުޅީުު،ނަމަވެސް އޮޑިޓަރ މ ލެއަތޮޅު

ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިގެނ2313ުުްކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު
 ؛ރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންުއެުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވ ުމުއްދަތުގައިުއޮޑިޓަު،އަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކޮށް

ތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދަންވ ނީުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުހުއްދަދޭުފޮތްުނުވަތަުފޯމުުފުރިހަމަކޮށްުއެކަމަށްުވެރިއަުކު (2)
ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުދިނުމުންކަމަށް ުބެލުމުގ8.35ުުެހުއްދަ ުކައުންސިލްގެ ުބުނެފައިވިޔަސް،ުގުޅީ ގައި

ޕްރީުސްކޫލަށްު އެުފޯމުުނުވަތަުފޮތްުފުރިހަމަކޮށްފައ2313ުުިދަށުންުހިންގު  ވަނަުއަހަރުުޚިދުމަތްތަކ އިުތަކެތިުހޯދުމުގައިު،
ު ުޖުމްލަ ުހޯދ ފައިވ  ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުފަސްދޮޅަްސ357763ުުނުވުމ އި،ުގުޅީ ުހަތްސަތޭކަ )ތިރީސްުފަސްހ ސް

 ށްފައިުނުވުން؛ުނުވައެއް(ުރުފިޔ ގެުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމުގައިުއެކަންުފުރިހަމަކޮ

(3) ު ުއަގު ުތަކެތީގެ ުގަންނަ ުު))އެއްހ ސ17333ުްއެއްފަހަރ  ުފެށިގެން ުއިން )ފަންސަވީސްހ ސް(ުރުފިޔު 257333ުރުފިޔ 
ފަރ ތްތަކުގެުތެރެއިންުމަދުވެގެންުތިންުފަރ ތަކުންުލިޔުމުންުއަގުުހޯދަންވ ނެު އަށްވުރެުބޮޑުނުވ ނަމަުއެފަދަުތަކެތިުވިއްކު 

ވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިުބުނެފައިވިޔަސް،ުތިންުފަރ ތުންުލިޔުމުްނ8.33ުުއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލި
ު ުހޯދުމެއްނެތި ުކައުންސިލްގ24,629ުުެއަގު ުޚިދުމަތް ުތަކެއްޗ އި ުރުފިޔ ގެ ުނަވ ވީސް( ުހަސަތޭކަ )ސައުވީސްހ ސް

ހަތްސަތޭކަުނުވަދިހަުހައެއް(ުރުފިޔ ގެުތަކެތިުު)ހަހ ސ6,796ުްއިދ ރ އަށްުހޯދ ފައިުވ އިރު،ުއެގޮތަށްުއަގުުހޯދުމެއްނެތިު
ުކައުންސިލުންުހިންގ ުޕްރީުސްކޫލަށްުހޯދ ފައިވުން؛

ުދައުލަތުގެު (1) ުކުރަންވ ނެކަމަށް ުތައްޔ ރު ުފޯމު ުއޯޑަރުކުރ  ުމުދަލަށް ުއޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި ުތަކެއްޗައް ުބޭނުންވ  ގަންނަން
ޕްރީުސުކޫލަށްުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ8.13ުިމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު 2313ުބުނެފައިވިޔަސް،ުކައުންސިލުންުހިންގު 

ުފޯމު ުއޯޑަރުކުރ  ުމުދަލަކަށް ުއެއްވެސް ުހޯދ ފައިވ  ުއަހަރު ުތައްޔ ރުނުކޮށްުުވަނަ ުފޯމު ުއެ ުނުވުމ އި، ތައްޔ ރުކޮށްފައި
ުއިވުން؛ޑިހަުހައެއް(ުރުފިޔ ގެުމުދ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހޯދ ފަށް)ތިރީސްހ ސްުފަްސސަތޭކަުއ30,586ުަ

ހަވ ލުވ ފަރ ތުންުއޯޑަރުކުރިުފޯމުގައިުލިެޔު (5) އޯޑަރުުކުރެވުނުުތަކެތިުހަމައަށްުއޮފީހަށްުލިބުނުތޯުބަލައިުޗެކުކޮށް،ުތަކެއްޗު 
ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކަމަށް ުކުރަންވ ނެ ުވީނަމަވެސް،8.11ުުސޮއި ުބަޔ ންކޮށްފައި ުމ އްދ ގައި ވަނަ

ުޕް ުހިންގ  ުުރީކައުންސިލުން ުއަހަރ2313ުުސްކޫލަށް ުލިބުނުކަންުުވަނަ ުސްކޫލަށް ުއެ ުމުދަލެއް ުއެއްވެސް ގަނެފައިވ 
ލިބުނުކަންުކަށަވަރުުކުރުމެއްނެތިު މުދު  )ފަނަރަހ ސްުހަަސތޭކަުތިރީސްއަށެއް(157638ުުލިޔެކިޔެމުންުއެނގެންުނެތްއިރުު،

 ރުފިޔ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުޚަރަދުކޮށްފައިވުން؛
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ުހިސ ބު (6) ުމ ލިގޮތުންނ އިުުއަންދ ސީ ުހިސ ބުތައް ުއަންދ ސީ ުހުށަހެޅިފައިވ  ުއަގ އި،ުމުއްދަތ އި، ުވަޒަންކުރުމުގައި ބަލައި
ުވަޒަންކުރަންގޮފަންނީ ުުވ ނެުތުން ުކަމަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގައ8.13ުުިގަވ އިދުގެ ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ

ު 2313ުުބުނެފައިވިޔަސް، ުކަންކަމަށް ުއެކި ުއަހަރު ުުކައުންސިލްގެވަނަ ުހޯދ ފައިވ  ުހިސ ބުތައްުއިދ ރ އިން އަންދ ސީ
 ނުވުން؛ުކޮށްފައިބުނެފައިވ ުކަންތައްތަކަށްުރިޢ ޔަތްުުއެުމ އްދ ގައިވަޒަންކުރުމުގައިު

ކަމަށްުދައުލަތުެގުުހަދިޔ ގެުގޮތުގައިުލިބޭުހަރުމުދަލުގެުދަފްތަރެއްުބަލަހައްޓަންވ ނެުދައުލަތުގެުތަންތަނަށްުގަންނަުނުވަތަ (7)
ު ުުގަވ އިދުގެމ ލިއްޔަތުގެ ުބުނެފައިވިޔަސ7ުްބ ބު ުު،ގައި ުއިދ ރ އ އި، ުކައުންސިލްގެ ުދަށުންުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ

 ނުވުން؛ުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުއެސްކޫލުގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުުހިނގަމުންދ ުޕްރީ

ުކޮންމެ (8) ުލިބޭކަންތައްތަށްުުދައުލަތުގެ ުފައިސ  ުއެތަނަކަށް ުރެކޯޑެްއުުތަނެއްގައިވެސް ުއެގޭނެފަދަ ތަފްސީލުކޮށް
އިދ ރ ގައިުުގެކައުންސިލްު،ގެު)ހ(ުގައިުބުނެފައިވިޔަސ1.13ުްއޮންނަންވ ނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު

 ނެތުން؛އެކުލަވ ލ ފައިުުއެފަދަުރެކޯޑެއް

ފުގެުއިތުރަށްުރިއ އިުހަވ ލުވެހުރިުުމވައްޒަތިޖޫު،ކޮންމެުހަފުތ އެއްގެުނިޔަލަށްުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުުަބލައި (3)
ުޗެކުކޮށް ުހިސ ބު ުއެ ުމުވައްޒަފަކު ުއިސް ުގުނައިު،އޮފީހުގެ ުބަލަމުންުު،ފައިސ  ުއެހިސ ބު ުވެރިއަކު ުއޮފީހުގެ އަދި

ުގެންދަންވ ނެކަމަު ުށް ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ 6.16ުުދައުލަތުގެ ުގައި ު)ހ( ުއިދ ރ ގެުުބުނެފައިވިޔަސް،ގެ ކައުންސިލް
 ފައިުނުވުން؛ބަލަހައްޓ ގޮތަށްުއެުތައްތިޖޫރީގެުހިސ ބުު

ުކަމަށްުުލިބެންޖެހޭނެުދައުލަތަށްުދަށުންުޤ ނޫނުތަކެއްގެުުވަކިުުތެރެއިންުފައިސ ގެުބަލައިގަންނަުުކައުންސިލްތަކުންު (13)
ުމިނިސްޓްރީުވ ނެންފޮނުވަުުއަށް(ުމީރ )ުއޮތޯރިޓީުުރެވެނިއުުުންޑްއިންލަުމޯލްޑިވްސްު،ފައިސ ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ުކަމަށް

ުގައި(2312ުުނޮވެމްބަރ38ު)2312/38ުުނަންބަރުުސަރކިއުލަރުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުޓްރެޜަރީގެުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފް
ުބަލަބަޔ ންކޮށްފައި ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުދަށުން ުޤ ނޫނުތަކުގެ ުއެކިއެކި ުުފައިވ ނެއިގަވިޔަސް، 40,870ުޖުމްލަ

 މީރ ުއަށްުފޮނުވ ފައިނުވުން؛ުއަށްސަތޭކަުހަތްދިހަ(ުރުފިޔ ސ ޅީސްުހ ސްު)

ުލިބޭަފއިސ ގެ (11) ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުލިބުނު ުދުވަހަކު ުލިބުނުކަމަކ އިުުކޮންމެ ުފައިސ އެއް ުއެ ުރެކޯޑުކުރ އިރު ދުވަހުޮފތުގައި
އެދުވަހެއްގެުޖުމުލަކޮށްުނަންބަރ އެކުުލިޔެުުދެއްކިފަރ ތ އި،ުދެއްކިުއަދަދުުއެނގޭނެުގޮތަށްުބިލުުނުވަތަުރަސީދުުުފައިސ 

ކައުންސިލަށ1.13ުުްހިސ ބުުބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު ވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވިޔަސްު،
ު ުގޮތުގައި ުޒަކ ތުގެ ުނުވުން؛ުއެގޮތުން،ުމުދަލު ުވައްދ ފައި ުފޮތްތަކަށް ުގަވ އިދުން ުފައިސ  ުބައެއް 2313ުބަލައިގަންނަ

ފައިސ ގެުތެރެއިންުވަނަުއަހަ )ސ ދަހ ސްުނުވަސަތޭކަ(ުރުފިޔ ،117333ުުރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުބަލައިގަނެފައިވު 
 ނުވުން؛ުރެކޯޑުކޮށްފައިުފޮތުގައިުުދވަހުުލިބޭފައިސ ގެ

ދެއްކިުފަރ ތަށްުރަސީދުުދޭންވ ނެކަމަށްުދައުލަތުގެު (12) ބަލައިގަންނަުނަމަުފައިސު  މ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުތަނަކަށްުފައިސު 
ު ުވީނަމަވެސ1.32ުްގަވ އިދުގެ ުބުނެފައި ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުފައިސ ުުހިންގ  ކައުންސިލުންު،ވަނަ ުސުކޫލަށް ޕްރީ

ުދޫ ުރަސީދު ުފީކ ޑުގައިުބަލައިގަތުމަށްފަހު ުއޮންނަ ުއަތުގައި ުބެލެނިވެރިންގެ ުއައުމުން ުދައްކަން ުފީ ުބަދަލުގައި ކުރުމުގެ
 ފަހުުފީބަލައިގަންނަުފޮތުގައިުސޮއިކުރ ގޮތަށްުހަމަޖައްސ ފައިވުން؛ފީބަލައިގަތްކަމަށްުސޮއިކުރުމަށް
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ުދިނުމަށްޓަކައި،ު (13) ުޕެންޝަން ުމީހަކަށް ުކޮންމެ ުހަމަވ  ުއުމުރު ުލިބޭ ުޕެންޝަން ުތެރެއިން ުމީހުންގެ ުއަދ ކުރ  ވަޒީފ 
ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބައިވެރިކުރުން ުސްކީމްގައި ުޕެންޝަން ުރިޓަޔަރމަންޓް ވެހިރ އްޖޭގެު)ދ2333/8ުިދިވެހިރ އްޖޭގެ

ު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުލ ޒިމްކޮށްފައިވ އިރު،12ުުޕެންޝަނ ބެހޭ ުމައްޗަށް ުފަރ ތުގެ ުވ ޒީފ ދޭ ުދަށުން ުގެ ު)ށ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ
 ؛ކައުންސިލުންުހިންގ ުޕްރީުސްކޫލުގެުޓީޗަރުންުމިުސްކީމުގައިުބައިވެރިކޮށްފައިުނުވުން

(11) ު ުނަންބަރު ުދ އިރ ތައ2313/7ުްޤ ނޫނު ުއިދ ރީ ުޤ ނޫނު(ުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ 135ުގެ
ފައިވު ށްވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންުކ138ުޮފައިވ ުއ މްދަނީގެުރިޕޯޓ އިުޚަރަދުުރިޕޯޓްުއ އިުށްވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންުކޮ

ދައުލަތުގެުމަސައްކަތުގެުތަވ ލުގެުއިތުރުންުކުރިޔަށްުއޮތްުއަހަރުގެުު،ރަށުުތަރައްޤީގެުޕްލޭނަށްުބިނ ކޮށްުއެކުލަވ ލ ފައިވު 
ރިޕޯޓްތައްުހުށަހަޅަންޖެހޭުފަރ ތްތަކަށްުހުށަހަޅައިފައިނުވުން؛1.33ުއަދ2.31ުުިމ ލިއްޔަތުގެުގ ވައިދުގެު  ގައިުބުނެފައިވު 

(15) ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު(2313/7ުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ 113ުުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ގައި،ުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުރައްޔިތުންނަށްުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވ ުބައްދަލުވުމެއްުވަނަުމ އްދ 

ުބުނެފައިވިޔަސް،ު ުބ އްވަންވ ނެކަމަށް ުކައުންސިލްތަކުން ުރަށު ުމަހު ުޖުލައި ުއަދި ުފެބުރުއަރީ ުއަހަރެއްގެ 2313ުކޮންމެ
 ނުވުން؛ުބ އްވ ފައިުމެއްދަލުވުއްުގެުއެއްވެސްުބައޭއަހަރުުުވަނަ

ުމިންވަރ މެދުުދެވޭުރައުޔުުވ ވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިުޤ ނޫނ އިުގަބ.ު

(ު ުނަމްބަރު ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުކުރެވިފައިވ  ުޢަމަލު ުގަވ އިދަށް ު)1ޤ ނޫނ އި ުއިން ުއަށ13ުް( )
ކަންކަންުފިޔަވައި އަށްުނިމުނ2313ުުުޑިސެމްބަރ31ުުުުކައުންސިލްގެމ ލެއަތޮޅުުގުޅީުު،މައިގަނޑުގޮތެއްގައިު،ބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުއެއްގޮތަށް ުބަޖެޓ  ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުބަލަަހއްޓ ފައިވަނީ ުހިންގައި ުކަންކަން ުމ ލީ ުއަހަރުގެ އެުު،މ ލީ
ުގޮތަށް ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުކަނޑަު،ކައުންސިލްގެ ުޚަރަދުކުރުމަށްުބަޖެޓުގައި ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، އެޅިފައިވ 

ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުތެރޭގައި، ުހުދޫދުގެ ުއ އ2336/3ުިކަނޑައެޅުނު ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ ީލުު،)ދައުލަތުގެ ކައުންސިލްގެ
ު.ކަންކަމ ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ ުއެއްގޮތަށްކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ

(ު ުނަމްބަރު ު)11އަދި ުއިން )15ު ުއަށް ުފިޔަވައި( ުކަންތައްތައް ުކައުންސިލުްނު ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއެ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި
ު ުޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު(2313/7ުުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެ ުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުން ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.އ އިުއެއްގޮތަށްކަމަށްު

ދިންގޮތްު.ުޅ ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަކ އިުއެުކަންތައްތައްުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

 ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްުހުށަހަޅ ފައިނުވުންު .1

ުކޮންމެުދައުލަތުގެު،ގޮތުންުގައިވ ު(ުހ)ުމ އްދ ގެުވަނ35ުަުގެު(ުޤ ނޫނުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ)2336/3ުުނަންބަރުުުޤ ނޫނު
ު،ތެރޭގައިުދުވަހުގެުމަސްުތިންުނިމޭތ ުއަހަރެއްުމ ލީުކޮންމެުު،ވެރިޔ ުޒިންމ ދ ރުުކަނޑައަޅ ުދަށުންުޤ ނޫނުގެުުއެުު،އޮފީހެއްގައި

ުއޮޑިޓަރުރިޕޯޓެއްުުއަހަރީު،ހިމަނައިގެންުރިޕޯޓްުކަންތައްތަކުގެުުހިނގިުއިދ ރ ގައިުހިސ ބުތަކ އިުމ ލީުބަޔ ންކުރ ުމ އްދ ގައިުއެ
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ުމ ލީުކައުންސިލްތަކުންުސިޓީުކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަތޮޅުުކައުންސިލްތަކުންނ އިުުރަށުުުއަދި.ުޖެހެއެވެުހުށަހަޅަންުޖެނެރަލަށް
(2313/31ު)ުސަރކިއުލަރުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުޓްރެޜަރީގެުުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީުގޮތްުުޖެހޭުތައްޔ ރުކުރަންުހިސ ބު
ު.އ ންމުކޮށްފައެވެުކަނޑައަޅައިުވަނީުގައި

ުއަހަރުުުވަނ2313ުަު،ބަޔ ނ އިުގޮތުގެުކުރިުުޚަރަދުުުބަޖެޓުންުުއަހަރުގެުުވަނ2313ުުަުކައުންސިލްގެުގުޅީުމ ލެއަތޮޅުު،ނަމަވެސް
ުދައުލަތުގެު)2336/3ުުނަންބަރުުޤ ނޫނުު،ތައްޔ ރުކޮށްުބަޔ ންުޚަރަދުގެުހިނގިުުއ އިުއ މްދަނީުލިބުނުުކައުންސިލަށްުުއެ

ުކުރުމަށްޓަކައިުުއޮޑިޓްުމުއްދަތުގައިުބުނ ުމ އްދ ގައިުއެު،ގޮތުގެމަތިންުގައިވ (ުހ)ުއްދ ގެމ ުވަނ35ުަުގެ(ުޤ ނޫނުުމ ލިއްޔަތުގެ
ު.ކުރަމެވެުފ ހަގަުނުވ ކަންުހުށަހަޅ ފައި

ުނިޔަލަށްުގ2313ުެުޑިސެންބަރ31ުު،ސަބަބުންުނުވުމުގެުހުށަހަޅ ފައިުޖެނެރަލަށްުއޮޑިޓަރުބަޔ ންތައްުމ ލީުކައުންސިލްގެ
ު.ނުވެއެވެުކުރެވިފައިުއޮޑިޓްުބަޔ ންތަކުގެުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުކައުންސިލްގެުނިމުނު

ުގޮތްުުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންު

ުމަޢުލޫމ ތުުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގައި(ުހ)ުމ އްދ ގެުވަނ35ުަުގެު(ުޤ ނޫނުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ)3/2006ުުނަންބަރުުުޤ ނޫނު
ުބަޔ ންތައްުުމ ލީުއެއްގޮތަށްުއޮނިގަނޑ ުުކަނޑައަޅ ފައިވ ުޓްރެޜަރީންުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުުމިނިސްޓްރީުހިމަނައިގެން
ު.ދަންނަވަމެވެުހުށަހެޅުމަށްުޖެނެރަލަށްުއޮޑިޓަރުތެރޭގައިުުހުގެސްދުވަމަުތިންުނިމޭތ ުއަހަރެއްުމީލ ދީުކޮންމެު،ތައްޔ ރުކޮށް

 

 ތަކެތިުހޯދުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިނުވުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްު .2

ށްުވެރިއަކުުހުއްދަުހޯދަންވ ނީުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުހުއްަދދޭުފޮތްުނުވަތަުފޯމުުފުރިހަމަކޮށްުއެކަމަތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްު
ުގަވ އިދުގެުދިނުމުންކަމަށްު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބ8.35ުުުދައުލަތުގެ ުނެފައިވ ގައި 17333ުުއަގުުތަކެތީގެުގަންނަުއެއްފަހަރ އިރު،

ުވިއްކ ުުތަކެތިުއެފަދަުބޮޑުނުވ ނަމަުއަށްވުރެުރުފިޔ ު(ހ ސްުފަންސަވީސް)257333ުުފެށިގެންުއިންުުރުފިޔ ު)ހ ސްއްއެ)
8.33ުުގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުކަމަށްުޯހދަންވ ނެުއަގުުލިޔުމުންުފަރ ތަކުންުތިންުމަދުވެގެންުތެރެއިންުފަރ ތްތަކުގެ

ުފައިވެއެވެ.ބުނެުގައިު(ުނ)ުމ އްދ ގެުވަނަ

ުުމަވެސް،ނަ ުހޯދުމަމ ލެއަތޮޅު ުޚިދުމަތް ުތަކެއްޗ އި ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުފުރިހަމަގުޅީ ުފޯމް ުހުއްދަދޭ ުށް 35,769ުނުކޮށް
ގުޅީު.ުއަދިުފ ހަގަކުރަމެވެުުރުފިޔ ގެުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދ ފައިވ ކަންު()ތިރީސްުފަސްހ ސްުހަތްސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުނުވައެއް

ވެސްުމަތްތަކ އިުތަކެތިުހޯދ ފައިވަނީވަނަުއަހަރުުހޯދ ފައިވ ުޚިދ2313ުުުޕްރީުސްކޫލަށްގ ުލްގެުބެލުމުގެުދަށުންުހިންކައުންސި
ުމެވެ.ގަކުރަފ ހަކޮށްގެންުނޫންކަންުރިހަމައެދޭުފޯމްުފުުށްކެއްޗ އިުޚިދުމަތަތަ

ތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުރުފިޔ ގެުު()ސައުވީސްހ ސްުަހަސތޭކަުނަވ ވީސ24,629ުްފަރ ތުންުލިޔުމުންުއަގުުހޯދުމެއްނެތިުުތިންއަދިު،
ު()ހަހ ސްުަހތްސަތޭކަުނުވަދިހަުހައެއ6,796ުްުވ އިރު،ުތިންުފަރ ތުންުއަގުުހޯދުމެއްނެތިުހޯދ ފައިކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްު

ުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ހޯދ ފައިކައުންސިލުންުހިންގ ުޕްރީުސްކޫލަށްުފިޔ ގެުތަކެތިުރު
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ު ުދައުލަތުގެުއަދި، ުކުރަންވ ނެކަމަށް ުތައްޔ ރު ުފޯމު ުއޯޑަރުކުރ  ުމުދަލަށް ުއޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި ުތަކެއްޗައް ުބޭނުންވ  ގަންނަން
ު ުގަވ އިދުގެ 8.13ުުމ ލިއްޔަތުގެ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުބުނެފަވަނަ ުއިވިޔަސް ުކައުންސިލުން ުނުވ ކަންުޢަމަލުއެގޮތަށް ކޮށްފައި
ު ުމިގޮތުން ުއޯޑަރުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުތައްޔ ރުނުކޮށްމުދަލަށް ުފޯމް ުހައެއް(ު)ތިރީސ30,586ުްުކުރ  ުއައްޑިހަ ުފަސްސަތޭކަ ހ ސް

ުމުދ  ުއިދ ރ އަށްުުރުފިޔ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުވ އިރުހޯދ ފަުގުޅީ ުހިންގ ، އި ުސުކޫލަށްުއެކައުންސިލުން ުއަހަރ2313ުުުުޕްރީ ުވަނަ
ު.ނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެުކޮށްފައިފޯމްުތައްޔ ރުުމުދަލަކަށްުއޯޑަރުކުރ ހޯދ ފައިވ ުއެއްވެސްު

ުހަވ  ުތަކެއްޗ  ުޗެކުކޮށް، ުބަލައި ުލިބުނުތޯ ުއޮފީހަށް ުހަމައަށް ުތަކެތި ުކުރެވުނު ުއޯޑަރު ުއިތުރުން ުއޯޑަރުކުރިުވ ލުމީގެ ފަރ ތުން
ު ުކުރަންވ ނެ ުސޮއި ުލިޔެ ުގަވ އިދުގެުކަމަށްފޯމުގައި ުބަޔ ންކ8.11ުުޮުއެ ުމ އްދ ގައި ުވީނަމަވެސްުށްުވަނަ ކައުންސިލްެގުުފައި

ޚަރަދުކޮުު(އަށެއްު)ފަނަރަހ ސްުހަސަތޭކަުތިރީސ15,638ުްލިބުނުކަންުކަށަވަރުުކުރުމެއްނެތިުމުދު ުއިދ ރ އަށް ު،ވ އިރުފައިށްރުފިޔު 
ު ުހިންގ  ުކައުންސިލުން ުއެ ުސްކޫލަށް 2313ުުޕްރީ ުއަހަރުގައި ުމުދަލެއްވަނަ ުއެއްވެސް ުލިޔެކިޔެމުންުލިބުުގަނެފައިވ  ނުކަން

ުކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ތްނެއެނގެންު

ުޢަމަލުތައްުކޮރަޕްޝަންގެުު،ކުރ ނަމަުނުުއަމަލުުއެއްގޮތަށްުއުޞޫލްތަކ ުކަނޑައެޅިފައިވ ުހޯދުމުގައިުޚިދުމަތްުތަކެއްޗ އި
ުވުމ އި،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުމަގުފަހިުހޯދުމަށްުޚިދުމަތްުތަކެއްޗ އިުުއަގުގައިުބޮޑުުވުރެުވަރަށްުއެކަށީގެންވ ު،ހިންގުމަށ އި

ދެއްކި،ނު ު.ކަމެކެވެުއެކަށީގެންވ ުުޖެހުމަކީުކުރިމަތިލ ންުުގެއްލުމ ުމ ލީުކައުންސިލަށްުުލިބޭުމުދަލަށްުނުވަތަުޚިދުމަތްތަކަށްުފައިސު 

ުގޮތްުުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންު

ގޮތަށްވަނ8.33ުުަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުު)ހ( ގަންނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިވު  1,000ުތަކެތީގެުއަގުުުއެއްފަހަރު 
ރުފިޔ އިންުފެށިގެން ތަކުްނުރުފިޔ އަށްވުރެުބޮޑުނުވ ނަމަުމަދުވެގެންުތިންުފަރ ު)ފަންސަވީސްުހ ސްު(25,000ުު)އެއްހ ސްު(

ުނަވަމެވެ.ުދަންލިޔުމުންުއަގުހޯދުމަށްު

ތަކެތިުހޯދުމުގެކުރިންުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތަށްުބުނެވަނަުމ އްދ ގައ8.35ުުިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުު()ށ ގޮތަށުް، ފައިވު 
ުއެދޭުފޯމުުފުރިހަމަކޮށްުވެރިއެއްގެުހުއްދަުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ތަކެއްޗަށްުުއޯޑަރުކުރުމަްށުވަނ8.13ުުަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުު()ނ ގޮތުގެމަތިންުގަންނަންުބޭނުންވު  މ އްދ ގައިވު 
ުދަންނަވަމެވެ.ުުމަށްުތައްޔ ރުުކުރުުއޯޑަރުކުރ ުފޯމްުމުދަލަށް

ުމ ލިއްޔަތުު()ރ ުގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެ 8.11ުުގެ ުގޮތަށްބުނެގައި ުއިދ ރ އަްށު ،ފައިވ  ުކައުންސިލްގެ ުތަކެތި އޯޑަރުކުރެވުނު
ުދަންނަވަމެވެ.ތަކެއްޗަށްުފައިސ ުނުދެއްކުމަށްުުނޫނީުލިބުކަންުލިޔެކިޔުމުންުކަށަވަރުުކުރުމަށްފަހުހަމަޔަށްު

ު

 ނުވުންުުފައިުށްުމަލުކޮުޢަުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުުގެުމ ލިއްޔަތުުދައުލަތުގެު ބަލައިުވަޒަންކުރުމުގައިުުއްުހިސ ބުތަު އަންދ ސީ .3

، އިރުުމަޢުލޫމ ތުުދޭުއަންދ ސީުހިސ ބުުހުށަހެޅުމަށްުޓަކައިުމަށްމަސައްކަތްުކުރުު އަދިުުތަކެތިުގަތުމ އި،ުފަންނީުމ ހިރުންުހޯދުމ އި

ުތަފުުޝީޓުގައިުލޫމ ތުޢުމަުއެ ުކުރުުއެކަމެއްގެ ުއެކަމެއް ުއިތުރުން ުއުސޫލުވެސްުސީލުގެ ުދޭ ުޕޮއިންޓް ުހޮވުމުގައި ުފަރ ތެއް މަށް
ުއަދިުުއަންދ ސީުހިސ ބުުބަަލއިުުވެއެވެ.އިބުނެފަވަނަުމ އްދ ގައ8.16ުުިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުށްުކަމަުވ ނެހިމަނަން
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އަންދ ސީުހިސ ބުތައްު ހުށަހެޅިފައިވު  މުއްދަތ އިު، ުވ ނެުކަމަށްުވަޒަންކުރަންފަންނީގޮތުންުުނ އިުމ ލިގޮތުންވަޒަންކުރުމުގައިުއަގ އިު،
ުފައިވެއެވެ.ބުނެވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ8.13ުުިމިުގަވ އިދުގެު

އަންދ ސީުހިސ ބުތައްުހޯދ ފައިަވީނުުކަންކަމަށްުއެކިވަނަުއަހަރ2313ުުުުޅުުގުޅީުކައުންސިލުން،ނަމަވެސް،ުމ ލެއަތޮ ހޯދ ފައިވު 
ު ުޕޮއިންޓްދޭނެ ުކަނޑައަޅައިފުރިހަމަ ުނޫންކަންއުސޫލެއް ުުގެން ުއަންދ ސީފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުވަޒަންކުރުމުަގއިުހިސ ބުުއަދި ތައް
ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުވެސްފައިުނުވ ކަންފައިވ ުކަންކަމަށްުބަލ ުބުނެގެު)ހ(ުގައ8.13ުުިގަވ އިދުގެުުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެު

އުސޫލުތަ ވަޒަންކުރުމުގައިުކަނޑައެޅިފައިވު  ުޢަމަލުތައްުުކޮރަޕްޝަންގެއިުއެއްގޮތަށްުއަމަލުުނުކުރ ނަމަު،ކ އަންދ ސީުހިސ ބުުބަލު 
ުފަރ ތްު،ހިންގުމަށ އި ުއެކަށީގެންވ  ުފެންވަރުުުއެންމެ ުޚިދުމަތުގެ ުތަކެއްޗ އި ުޙަވ ލުކުރެވި،ުލިބޭ ުމަސައްކަތް ުފަރ ތްތަކ  ނޫން

ު.ކަމެކެވެުއެކަށީގެންވ ުޖެހުމަކީުކުރިމަތިލ ންުުގެއްލުމ ުމ ލީުކައުންސިލަށްުދަށްވެ

ުދިންގޮތްުުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ު

މަސައްކަތްުު،ފަންނީުމ ހިރުންުހޯދުމ އިު،ތަކެތިުގަތުމ އިު،ވަނަުމ އްދ ގައިވ ުގޮތަށ8.16ުުްދުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އި
ލުގެުއިތުރުންުޞީމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށ އިުމިުލިޔުމުގައިުއެކަމެއްގެުތަފުލިޔުމުންުު،އަންދ ސީުހިސ ބުުހުށަހެޅުމަށްު،ޓަކައިމަށްކުރުވު

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިވު 8.13ުގެުގަވ އިދުުއެުުށ އިލުުހިެމނުމަޞޫޕޮއިންޓްުދޭުއުއެކަމެއްުކުރުވުމަށްުފަރ ތެއްުހޮވުމުގައިު
ކަންކަުކަމަށްުޢ ޔަތްކުރަންވ ނެރިުަވޒަންކުރުމުގައިުުގޮތަށްުއަންދ ސީުހިސ ބުުބަލައި ުުދަންނަވަމެވެ.ުރިޢ ޔަތްކުރުމަށްުމަށްބުނެފައިވު 

ު

 ނުވުންުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުފުރިހަމައަށްުބަލަހައްޓ ފައިު .1

ު ުއ އި ުއިދ ރ  ުކައުންސިލްގެ ުގުޅީ ުމ ލެއަތޮޅު ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުހިންގ  ުދަށުން ުބެލުމުގެ ުސްކޫލުގެ ުރެކޯޑްތައްުޕްރީ ހަރުމުދަލުގެ
ުކުރަމެވެ.ގެންދ ކަންުފ ހަގަށްުބަލަހައްޓަމުންުނުއަގޮތަށްުފުރިހަމަުގައިވ ބުވަނަުބ 7ުުޔަތުގެުގަވ އިދުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއް

ުސްކޫުމިގޮތުން، ުލުގަޕްރީ ުބައެއް ުހުރި ުނުވ ކަމ އި،ހަރުުމުދ ،އި ުވައްދ ފައި ުރަޖިސްޓްރީއަށް ުހަރުމުދަލުގަިއުުމުދަލުގެ ބައެއް
ހުރިތަންުއަދި،ުުބަރުުޖަހ ފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.މްުއެސެޓްުއައިޑެންޓިފިކޭޝަންުނަ ކައުންސިލްގައިުހުރިުބައެއްުހަރުމުދު 

ުފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ކޮށްހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުއަޕްޑޭޓް

ލަސްވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުުޗެކުކުރަންވ ނެުކަމަށ އިުު،ތަނުގައިުހުންނަންޖެހޭުހުރިހ ތަކެތިުހަމައަށްުހުރިތޯމީގެުއިތުރުން،ު
ުވ ނަމަ ުއިތުރެއް ުއުނި ުކުރ އިރު ުޗެކް ުކުރަންު،އެގޮތަށް ުސޮއި ުބަޔ ންކޮށް ުގޮތް ުނިންމި ުއެކަމ މެދު ުދައުލަތުގެުކަވ ނެ މަށް

ު ުގަވ އިދުގެ ު)ބ(ުގައ7.11ުުިމ ލިއްޔަތުގެ ު)ރ(ުއަދި ުއޮތްނަމަވެސްުބުނެގެ ުކައުންސިލްމ ލެއަތޮޅުުު،ފައި ުއިދ ރ އ އިުުގެގުޅީ
ުޕްރީުސްކޫލުންުމިކަންކަންުފުރިހަމަކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.

ު ުނުބެލެހެއްޓޭނަމަ ުފުރިހަމަކޮށް ުރެކޯޑުތައް ުނޭނގިހަރުމުދަލ ބެހޭ ުވ ނުވ  ުގެއްލުންތަކު ު،ހަރުމުދަލަށް ުމ ލީ ކައުންސިލަށް
ުކުރިމަތިލ ންޖެހުމަކީުއެކަށީގެންވ ުކަމެކެވެ.
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ުނުވުމުގެު ުބަލަހައްޓ ފައި ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގަވ އިދުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުރެކޯޑުތައް ުހަރުމުދަލުގެ ކައުންސިލްގެ
ހަރުމުދަލެއްުުންޖުމްލަުއަގަކީުކޮބައިކަުގެތުގައިުހުރިުހަރުމުދަލުސަބަބުން،ުކައުންސިލްގެުމިލްކިއްޔ  ނުވަތަުކައުންސިލްގެުހުރިހު 

ުކައުންސިލްގެުބެލުމުގެުދަށުގައިުހުރިކަންުކަށަވަރުކުރެވޭނެުގޮތެއްުނެތްކަންުފ ހަގަުކުރަމެވެ.

ުގޮތްުުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންު

ުު(ހ) ުދަށުގައިވ  ުބެލުމުގެ ުއަޕްޑޭްޓުކައުންސިލްގެ ުގަވ އިދުން ުރަޖިސްޓްރީގައި ުހަރުމުދަލުގެ ުބަދަލު ުގެނެވޭ ހަރުމުދަލަށް
ހަރުމުދަލުގައިުއެސެްޓު ހަރުމުދަލެއްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނުމަށ އުި، ޕްރީުސްކޫލުގައިުހުރިުހުރިހު  ކުރުމަށ އުި،

 .ުއައިޑެންޓިފިކޭޝަންުނަންބަރުޖެހުމަށްުދަންނަވަމެވެ

ުުދައުލަތުގެު(ށ) ުގަވ އިދުގެ 7.11ުުމ ލިއްޔަތުގެ ު(ުރ)ގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ (ުބ)އަދި ުހުންނަންޖެޭހުު،ގޮތަށްުގައި ތަނުގައި
ު.ހުރިހ ތަކެތިުހަމައަށްުހުރިތޯުލަސްވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުުޗެކުކޮށްުޑޮކިއުމެންޓްުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ

 

ލިބޭުކަންކަމުގެުރަޖިސްޓަު .5  ނުގެންދިއުންުރީުބަލަހައްޓަމުންުފައިސު 

ުލިބޭުުފައިސ ުއެތަނަކަށްުތަނެއްގައިވެސްުކޮންމެުދައުލަތުގެުގޮތުންުުމ އްދ ގައިވ ުވަނ1.13ުަުގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
ތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓަްނު(ުރަޖިސްޓަރީއެއްުުކަންތައްތަކުގެުލިބޭުފައިސ )ުރިކޯޑެއްުފަދަުއެނގޭނެުށްކޮލުޞީފުުތަުކަންތައްތައް

ުޖެހެއެވެ ުފައިސ ުކައުންސިލްގެުގުޅީުމ ލެއަތޮޅުުނަމަވެސް. އެއިދ ރ އިންުުރީއެއްުރަޖިސްޓަުކަންތައްތަކުގެުުލިބޭުއިދ ރ އަށް
ު.ުފ ހަގަކުރެވުނެވެުބަލަހައްޓ ފައިުނުވ ކަން

ުލިބެންޖެ ުފައިސ  ުނުގެންދ ނަމަ، ުބަލަަހއްޓަމުން ުއެކުލަވ ލައި ުރަޖިސްޓަރީއެއް ުކަންތައްތަކުގެ ުލިބޭ ުހުރިހ ކަމަކަށްުފައިސ  ހޭ
ުއުނދަގޫވުމަކީު ުކަށަވަރުކުރަން ުރޭޓުގައިކަން ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުބަލައިގެންފައިވަނީ ުފައިސ  ުލިބުނުކަމ އި ފައިސ 

ުއެކަށީގެންވ ކަމެކެވެ.

ުގޮތްުުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންު

ފަދައިންުބުނެވަނަުމ އްދ ގައ1.13ުުިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު ލިބޭކަންކަމުގެުފައިވު  ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުފައިސު 
ުުދަންނަވަމެވެ.ުށްުމ ތުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނުވުމަޢުލޫދެމެހެއްޓުމަށ އިުއެުމަުށްރެކޯޑެއްުތައްޔ ރުކޮ

ު

6. ު ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުހިސ ބު ުއްޓުުހެުލެުބެުނުުތިޖޫރީ ުފައިސ  ުބައެއް ުބަލައިގަންނަ ުވަތްގަނޑުގައިުމުވައްޒަުމ އި ުމޭޒު ފުންގެ
 ގެންގުޅުންު

ތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުހަފުތ ުު،ފައިސ ުގުނައިު،ކޮންމެުހަފްތ އެއްގެުނިޔަލަށްުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުުބަލައި
ތިޖޫރީއ އިުޙަވ ލުވެުހުންނަުމުވައްޒަފުގެުއިތުރަށްުއޮފީހުގެުއިސްުމުވައްޒަފަކުުއެހިސ ބުތައްުު،ކަމަށ އިުވ ނެރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކުރަން

ގުނައިު،ޗެކުކޮށް 6.16ުއޮފީހުގެުވެރިޔަކުުއެުހިސ ބުުބަލަމުންުގެންދަންވ ނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުު،ފައިސު 
ފައިވަނީުހަފުތ ގެުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްއިދ ރ ގެުތިޖޫރީގެުުގެތޮޅުުގުޅީުކައުންސިލްމ ލެއަުު،ވ އިރުފައިބުނެގައިު(ުހ)ވަނަުމ އްދ ގެު

mailto:info@audit.gov.mv


 

info@audit.gov.mvުމެއިލް:ު-އ3316133ުުީ ފެކްސް:3323333ު ފޯން:މ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ.ުު،ައމީރުުއަޙްމަދުުމަގުު،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުބިލްޑިންގު)ޣ ޒީު
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ތިޖޫރީުުނެވެ.ުމިގޮތުންހިނގ ފައިވ ުމުއ މަލ ތްތަކަށްުބަލައިގެންުނޫންކަންުފ ހަގަކުރެވުުއެުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރެވޭުހަފުތ ގައި
ުކުރުމުގައި، ުތައްޔ ރު ުހަ ރިޕޯޓުުުރިޕޯޓު ުކުރެވުނު ުއިތުރުންތައްޔ ރު ުމުއ މަލ ތްތަކުގެ ުމ ލީ ުހަފުުފްތ ގެ ތ ތަކުގެުއެހެން

ުތިޖޫރީގެުުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުފައިވ ކަންހިމަނައިުރިޕޯޓުގައިުވެސްމުއ މަލ ތްތައް ުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ުކައުންސިލުން ުގުޅީ ވީމ ،
ު ުރިޕޯޓުތަކަކީ ުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެހަތުފ ގެ 6.16ުުގަވ އިދުގެ ުމ އްދ އ އި ުރިޕޯޓުތަކެއްުވަނަ ުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  އެއްގޮތަށް
ުކަމަށްުނުބެލެވެއެވެ.

ު ުތަންުއަދި ުމިުނުތަދައުލަތުގެ ުތިޖޫރީގައިކަމަށް ުބަހައްޓަންވ ނީ ުފައިސ  ުދައުލަތުގެ ުތަންތަނުގައި ުހުންނަ ުތިޖޫރި ުތެރެއިން ގެ
ު ުބުނެފައިވ އިރުމ އްދ ުުވަނ1.33ުަގަވ އިދުގެ ު)ނ(ުގައި ުތިޖޫރީުުގެކައުންސިލްުގައ2311ުިއޮކްޓޯބަރ18ުުު،ގެ އިދ ރ ގެ
ހަވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފުގެުުތިޖޫރީއ ު،)ބ ރަހ ސްުފަސްުސަތޭކަ(ުރުފިޔ ުތިޖޫރީއަށްުނުވައްދައ12,500ުިގުނިއިރުުއޮޑިޓަރުންު

ުމޭޒުުވަތްގަނޑުގައިުބަހައްޓ ފައިުހުރިކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ޢަދަދަށްވުރެުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުއަދިުއެުދުވަހުުތިޖޫރީުގުނިއިރު،ުތިޖޫރީގައިުހުންނަން ޖެހޭުކަމަށްުތިޖޫރީުބ ކީންުދައްކު 
ރުފިޔ ުމަދުކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުމިގޮތަށްުދިމ ވެފައިވަނީުއެކިުު)ނުވަދިހަުއެއްުހ ސްުހަުސަތޭކަުއަށ ރަ(91,618ުޢަދަދުު

ުކަންކަމަށްުޚަރަދުކުރުމަށްުތިޖޫރީންުފައިސ ުނަގ އިރުުތިޖޫރީުބ ކީުގަވ އިދުންުއަޕްޑޭޓްކޮށްފައިުނުވ ތީކަމަށްުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ގެންުހިމަނައިއ މަލ ތްތައްުނޫންުއެހެންުމުއ މަލ ތްތައްުތިޖޫރީުހިސ ބުުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުއެުހިސ ބެއްުތައްޔ ރުކުރެވޭުހަފުތ ގެުމު
ކަމެ އަދަދުުދިމ ނުވުމަކީުއެކަށީގެންވު  އ އިުހިސ ބުތަކުންުދައްކު  ތިޖޫރީންުއަދިުުކެވެ.ހިސ ބުކުރ ނަމަ،ުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސު 

ބަހައްޓ ނަމަ،ުފައިސ ުގެއްލުމުގެުފުރުޞަތުުއޮންނ ނެއެވެ. ުބޭރުގައިުފައިސު 

ުގޮތްުުރަންުލަފ ދިންުއިޞްލ ޙުކުު

ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދ 6.16ުުދައުލަތުގެ ުވަނަ ުބުނެފައިވ  ުހުރިުުގޮތަށްގައި ުތިޖޫރީގައި ުހަފްތ އެއްގެުނިޔަލަށް ކޮންމެ
ގުނައިު،ފައިސ ގެުހިސ ުބުބަލައި ރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކުރުު،ފައިސު  ުތިޖޫރީއ އިުޙަވ ލުވެު،މަށ އިތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުހަފުތު 

ގުނައިު،ހުންނަުމުވައްޒަފުގެުއިތުރަށްުއޮފީހުގެުއިސްުމުވައްޒަފަކުުއެހިސ ބުތައްުޗެކުކޮށް އޮފީހުގެުވެރިޔަކުުއެުހިސ ުބުު،ފައިސު 
ުގެންދިު ުދަންނަވަމެވެ.ބަލަމުން ުުއުމަށް ުމިގަވ އިދުގެ ުބަލައިގަނ1.33ުްއަދި ުކައުންސިލަށް ުގޮތަށް ުބުނެފައިވ  ު)ނ(ުގައި ުނަުގެ
ުދަންނަވަމެވެ.ުބެހެއްޓުމަށްުުގައިފައިސ ުުތިޖޫރީު

 

އެުމުއައްސަސ ތަކަށްުފޮނުވަމުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއެކިއެކިުމުއައްސަސ ތަކުގެުފަރ ތުންު .7 ބަލައިގަންނަުބައެއްުފައިސު 
 ނުގެންދިއުންު

ުފައިސ  ުބައެއް ުބަލައިގަނެފައިވ  ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުގުޅީ ުފަރ ތުން ުމުއައްސަސ ތަކުގެ ުމުއައްސަސ ތަކަށްުުއެކިއެކި އެ
ުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ުތަފުޞީލުފޮނުވ ފައިުނުވ ކަމަށްުފ ހަގަުކުރެވުނުުފައިސ ގެު

ުނޮވެމްބަރ38ު)2312/38ުުނަންބަރުުސަރކިއުލަރުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުޓްރެޜަރީގެުުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީު()ހ
ުދައުލަތަށްުުދަށުންުޤ ނޫނުތަކެއްގެުވަކިުތެރެއިންުފައިސ ގެުބަލައިގަންނަުކައުންސިލްތަކުންު،ގޮތުންުގައިވ ު(2312ު

ު.ޖެހެއެވެުފޮނުވަންުުއަށްުު(މީރ )ުއޮތޯރިޓީުރެވެނިއުުުޑްންލައިންުވްސްމޯލްޑިު،ފައިސ ުކަނޑައަޅ ފައިވ ުކަމަށްުލިބެންޖެހޭނެ
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ފައިވ ުގަނެބަލައިުއިދ ރ އަށްގެުހަރުުމ ލެއަތޮޅުުގުޅީުކައުންސިލްއަުނަވ2313ުަނަމަވެސްުއެކިއެކިުޤ ނޫނުތަކުގެުދަށުން،ު
ުހަތްދިހަ(ުރުފިޔ ،40,870ު ުއަށްސަތޭކަ ުހ ސް ުހަމައަށ2311ުްއޮކްޓޯބަރ22ުުު)ސ ޅީސް ުދުވަހ  ުއަްށުުވަނަ މީރ 

ުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ުލުޞީފުތަުފައިސ ގެމިުފޮނުވ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ުފައިސ ުުތަފުޞީލުު

 13,790ުވިޔަފ ރިުފީ

15,800ުުލައިސަންސްުދޫކޮށްގެންުލިބޭުފައިސ މަސްވެރިކަމުގެު

8,700ުުފައިސ ލިބޭުސަލ މަތ ބެހޭުސެޓްފިކެޓްުދޫކޮށްގެންު

2,580ުުނީލަންުކިޔައިގެންުލިބޭުފައިސ 

40,870ުުޖުމްލަު

ު

)ހަތްިދަހ74,598ުުޖުމްލަުފައިވު ގަނެވަނަުއަހަރުުބަލައ2313ުުިމުދަލުުޒަކ ތުގެުގޮތުގައިުގުޅީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުު()ށ
ރުފިޔ ގެ ރުފިޔ 14,900ުތެރެއިންުުހަތަރުުހ ސްުފަސްުސަތޭކަުނުވަދިހަުއަށެއްު( މިނިސްޓްީރުު،)ސ ދަހ ސްުނުވަސަތޭކުަ(

ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ު ުނުވ ކަން ުފޮނުވ ފައި ުއެފެއ ޒްއަށް ުއިސްލ މިކް ުުއަދިުއޮފް ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ 1.13ުދައުލަތުގެ
ުމ އްދ ގެު ުބުނެުވަނަ ުގައި ުގޮތަށް)ށ( ުފޮތުގައިު،ފައިވ  ުދުވަހު ުނުވ ކަންވެްސުުމިފައިސ ުލިބޭފައިސ ގެ ރެކޯޑުކޮށްފައި

ުރައީސަުނަމަވެސް،ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުނައިބު ުކައުންސިލްގެ ުހަވ ލުވެހުރި ުތިޖޫރީއ އި ުއޭރު ުމިފައިސު ށް
ހަވ ލުކުރ "ުފޮތުންުުޒަފުންނ އިުފައިސ ުކައުންސިލްގެު"އެކިއެކިުފަރ ތްތަކ އިުހަވ ލުކުރުމަށްުމުވައްއިވ ކަމަށްުވ ލުކޮށްފަޙަ

ުުކައެވެ.ދައް

ުގޮތްުުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންު

ު،ކައުންސިލުންުބަލައިގަންނަުފައިސ ގެުތެރެއިންުވަކިުޤ ނޫނެއްގެުދަށުންުދައުލަތަށްުލިބުމަށްުކަނޑައަޅ ފައިވ ުފައިސ ު(ހ)
ގޮތުގެމަތިނ2312/38ުްމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަރުު ު،ގައިވު 

 .ފޮނުވަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެގަވ އިދުންުއަށްު(ުމީރ ު)ުންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީމޯލްޑިވްސްުއިންލަ

ހޯދުމަށްފަހުުއަށްމުދަލުުޒަކ ތުގެުގޮތުގައިުހަވ ލުކުރިުފައިސ ު(ށ) އަނބުރު  މިނިސްޓްރީުު،އިހުމ ލުވިުފަރ ތުގެުއަތުންުއެފައިސު 
ުދަންނަވަމެވެ ުފޮނުވުމަށް ުފައިސ  ުއެ ުއެފެއ ޒަށް ުއިސްލ މިކް ުއޮފް ުމިު. ުއަދި -އެންޓި، ބެލެވޭތީުޔ ނ ތެއްކަމަށްޚިކަމަކީ

 .ވަމެވެދަންނަުހަޅައިގެންުމިުމައްސަލަުތަޙުޤީޤުކުރުމަށްކޮރަޕްޝަންުކޮމިޝަނަށްުހުށަ

ބެލެހެއްޓުމުގެުއެއްވެސްުމަރުޙަލ އެއްގައިުކައުންސިލްގެުމެމްބަރުންުޢަމަލީގޮތުންުބައިެވިރުު(ނ) ބަލައިގަތުމ އިުފައިސު  ފައިސު 
ުހިންގުމަްށު ުޙަވ ލުކޮށްގެން ުމުވައްޒަފުންނ  ުކައުންސިލްގެ ުގޮތަކަށް ުޖަވ ބުދ ރީވަނިވި ުކަންތައްތައް ުއެފަދަ ނުވުމަށ އި

ު.ދަންނަވަމެވެ
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ގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު .8  ޕްރީުސްކޫލަށްުލިބޭުއ މްދަނީގެުހިސ ބުތައްުއެކަށީގެންވު 

ޕްރީސްކޫލުުޅުމ ލެއަތޮ ުފުރިހަމައަށްުުރެކޯޑުތައްުުލިޔެކިއުންތަކ އިގެުއ މްދަނީއ އިުގުޅޭުގުޅީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުހިންގަމުންދު 
ު.ކުރެވުނެވެުފ ހަގަުނުވ ކަންުބަލަހައްޓ ފައި

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުުދޭންވ ނެކަމަށްުރަސީދުުފަރ ތަށްުދެއްކިުފައިސ ުނަމަުުބަލައިގަންނަުފައިސ ުތަނަކަށްުުދައުލަތުގެނުް،މިގޮތު
ު ުރަސީުދ1.32ުުގަވ އިދުގެ ުބަލައިގަތުމަށްފަހު ުފައިސ  ުސުކޫލަށް ުޕްރީ ުވީނަމަވެސް، ުބުނެފައި ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ

ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ު ުއަތުގައިުުބެލެނިވެރިންގެުއައުމުންުދައްކަންުުފީުު،އުޞޫލަކީުހަމަޖައްސ ފައިވު ުބަދަލުގައިުއޭގެދޫނުކުރ ކަން
ުފީބަލައިގަތުމަށްފަހުުނަމަވެސް.ުސޮއިކުރުމެވެުފޮތުގައިުފީބަލައިގަންނަުސޮއިކުރުމަށްފަހުުފީބަލައިގަތްކަމަށްުފީކ ޑުގައިުއޮންނަު

ުނުވ ކަންުުރޭވިފައިުގޮތެއްުބަލ ނެުހިނގ ތޯުރަނގަޅަށްުއެކަންު،އޮތްއިރުުފުރުޞަތުުއޮތުމުގެުނުކޮށްުއަޕްޑޭޓްުފޮތްުފީބަލައިގަންނަ
ު.ުފ ހަގަކުރަމެވެ

ުކައުންސިލުންުމީ ުރަސީދެއް ުބަލައިގަތްކަމުގެ ުފައިސ  ުޙަވ ލުކުރ އިރު،ުއެ ުކައުންސިލ  ުފައިސ  ުސްކޫލުގެ ުއިތުރުން،ުޕްރީ  ގެ
ުވެސްުތައްޔ ރުނުކުރ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ުގޮތްުުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންު

ގޮތަށްުކުރުމަްށުފައިސ ުބަލައިގަތުމުގެުކަންތައްތައްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުުލަށްޕްރީސްކޫު(ހ) ގަވ އިދުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ު.ދަންނަވަމެވެ

ުޕްރީުުލަށްޕްރީސްކޫު(ށ) ުބެލެހެއްޓުމަށ އި ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުހިސ ބުަތއް ުފައިސ ގެ ބަލައިގަންނަ
ު ުފައިސ ގެ ުޙަވ ލުކުރ  ުކައުންސިލ  ުސްކޫލުން ުތަފްޞީލ އި،ުޕްރީ ުފައިސ ގެ ުލިބޭ ުިލެޔުސްކޫލަށް ުގަވައިުދން ތަފްޞީލު

ު.ބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ
ު

 ފައިުނުވުންުށްުބައިވެރިކޮުޕްރީުސްކޫލްުޓީޗަރުންުންުސްކީމްގައިުޝަުރިޓަޔަރމަންޓްުޕެންުދިވެހިރ އްޖޭގެު .3

ުށ)ުމ އްދ ގެުވަނ12ުަުގެު(ޤ ނޫނުުޕެންޝަނ ބެހޭުދިވެހިރ އްޖޭގެ)2333/8ުުނަންބަރުުުޤ ނޫނު ުވަޒީފ ު،ގޮތުންުވ ުގައި(
ުދިވެހިރ އްޖޭގެު،ދިނުމަށްޓަކައިުުޕެންޝަންުމީހަކަށްުކޮންމެުހަމަނުވ ުުއުމުރުުލިބޭުޕެންޝަންު،ތެރެއިންުމީހުންގެުއަދ ކުރ 

11ުުޤ ނޫނުގެުުމިުއަދިު.ުލ ޒިމްކަމެކެވެުމައްޗަށްުފަރ ތުގެުުވަޒީފ ދޭު،ބައިވެރިކުރުވުމަކީުސްކީމްގައިުޕެންޝަންުޓަޔަރމަންޓްރި
ުމީހެއްގެުުކޮންމެުކަމުގައިވ ުުބައިވެރިޔަކުުސްކީމްގެުޕެންޝަންުރިޓަޔަރމަންޓްުދިވެހިރ އްޖޭގެު،ގޮތުންވު ގައިު(ހ)ުމ އްދ ގެުވަނަ

ުދައްކަންުުސްކީމަށްު ފަރ ތުން،ުޕެންޝަންުދީފައިވ ުވަޒީފ ުމުވައްޒަފ އިުުއ7ުެ%ުމަދުވެގެންުމުސ ރައިގެުބަލ ުޕެންޝަނަށް
ު.ޖެހެއެވެ

މ ލެއަތޮޅުުގުޅީުކައުންސިލު ުސްކީމްގައިުޕެންޝަންުޓަޔަރމަންޓްރިުދިވެހިރ އްޖޭގެޕްރީުސްކޫލުގެުޓީޗަރުންުުހިންގ ުންުނަމަވެސްު،
 ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ކޮށްބައިވެރި

ު

mailto:info@audit.gov.mv


 

info@audit.gov.mvުމެއިލް:ު-އ3316133ުުީ ފެކްސް:3323333ު ފޯން:މ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ.ުު،ައމީރުުއަޙްމަދުުމަގުު،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުބިލްޑިންގު)ޣ ޒީު
13 ފުހު ސަ  ގެ 61  

ުގޮތްުުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންު

ގޮތަށްުގައި(ުށ)ުމ އްދ ގެުވަނ12ުަު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުޕެންޝަނ ބެހޭުޤ ނޫނު(ުގ2333/8ުެޤ ނޫނުުނަންބަރުު ކައުންސިލްެގުު،ވު 
ުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ވެރިދިވެހިރ އްޖޭގެުރިޓަރޔަމަންޓްުޕެންޝަންުސްކީމްގައިުބައިުޓީޗަރުންުޕްރީުސްކޫލުގެުުއިދ ރ އިންުހިންގ 

 

 ރިޕޯޓްތައްުފޮނުވަންޖެހޭުފަރ ތްތަކަށްުހުށަހަޅ ފައިނުވުންު .13

ުޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)2313/7ުުނަންބަރުުުޤ ނޫނު ުވަނ135ުުަުގެ(
ުފޮނުވަންޖެހޭކަމަށްުުކައުންސިލަށްުއަތޮޅުުރިޕޯޓްުުއަހަރީުއ މްދަނީގެުލިބޭުޚަރަދުތަކ އިުކައުންސިލްގެުރަށުުުމ އްދ ގައި

ުމިޤ ނޫނުގެުުލިޔެކިއުންތައްުފޮނުވަންޖެހޭުކައުންސިލަށްުއަތޮޅުުކައުންސިލްތަކުންުުރަށުުއުޞޫލުންުކަނޑައެޅިފައިވ ު،ބުނެފައިވ އިރު
ުއެންްޑުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެުމ އްދ ގައިުވަނ138ުަ ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުރިޕޯޓް ުއ މްދަނީ ުމަހެއްގެ ުކޮންމެ ުއަދި .

ކޮންމެުމަހެއްގެުޚަރަދުުރިޕޯޓްުު،ބުނެފައިވ އިރުގައިުވަނަުމ އްދ 2.31ުގެުޔަތުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނުވަންވ ނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއް
ުބުނެފައިވެއެވެ.ުވަނަުމ އްދ ގެު)ރ(ުގައ1.33ުުިުއެުގަވ އިދުގެުކަމަށްންވ ނެުފޮނުވަުއެުމިނިސްޓްރީއަށް

ުކައުންސިލްގެުު،ވަނަުއަހަރުގެުޚަރަދުތަކ އިުލިބުނުުއ މްދަނީގެުއަހަރީުރިޕޯޓ2313ުުކައުންސިލްގެުުމ ލެއަތޮޅުުގުޅީު،ނަމަވެސް
ުއެކުލަވ ލ ފައިވު ުބިނ ކޮށްުުޕްލޭނަށްުތަރައްޤީގެުުރަށުުު،ނުވ ކަމ އިުފޮނުވ ފައިުއިދ ރ އަށްުކައުންސިލްގެުއަތޮޅުުލެއަތޮޅުމ ުއިދ ރ އިން
ުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުވެސްތ ވަލުުމަސައްކަތުގެުއަހަރުގެުއޮތްުކުރިޔަށް

މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުުވަނަުމ އްދ ގައ2.31ުިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުު،އިތުރުންުމީގެ
އ މްދަނީގެުރިޕޯޓ އިުބުނެުވަންވ ނެކަމަށްފޮނު ޚަރަދުުރިޕޯޓު،1.33ުުު،ފައިވު  ވަނ2313ުުަވަނަުމ އްދ ގެު)ރ(ުގައިުބުނެފައިވު 

ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުމިނިސްޓްރީއަށްުފޮނުވ ފައިުނުވ ކަންއެރ އިންުއަހަރުުމ ލެއަތޮޅުުގުޅީުކައުންސިލްގެުއިދ 

 އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްު

ުު(ހ) ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު)2313/7ުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު(ުދިވެހިރ އްޖޭގެ 135ުގެ
އ އިު އަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވަންޖެހޭުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުވަނަުމ އްދ ގައިުރަށުުކައުންސިލްތަކުނ138ުުްވަނަުމ އްދު 

 .ދަންނަވަމެވެުރިޕޯޓުތަކ އިުލިޔެކިއުންތައްުޤ ނޫނުގައިވ ުގޮތަށްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވުމަށް

ުު(ށ) ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ 2.31ުުދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގައި ުޓްރެޜަރީއަްށުވަނަ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް މިނިސްޓްރީ
އ މްދަނީުރިޕޯޓ އި،ުުންވ ނެކަމަށްނުވަފޮ ޚަރަދުުރިޕޯޓްު(ުރ)ވަނަުމ އްދ ގ1.33ުުެބުނެފައިވު  ގަވައިދުންުގައިުބުނެފައިވު 

ު.ފޮނުވުމަށްުދަންނަވަމެވެުއެުމިނިސްޓްރީއަށް
ު

 ނުވުންުުބ އްވ ފައިު ބައްދަލުވުންު ހުޅުވ ލެވިފައިވ ު އ ންމުކޮށްު ރައްޔިތުންނަށްު ދިނުމަށްޓަކައިު މަޢުލޫމ ތުު .11

ުޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)2313/7ުުނަންބަރުުުޤ ނޫނު ުވަނ113ުުަުގެ(
ގޮތުން ުކޮންމެުުބައްދަލުވުމެއްުހުޅުވ ލެވިފައިވ ުއ ންމުކޮށްުރައްޔިތުންނަށްުުދިނުމަށްޓަކައިުމަޢުލޫމ ތުުރައްޔިތުންނަށްުމ އްދަގައިވު 
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ުބައްދަލުވުމުަގއިުުބ އްވ ުމަހުުފެބުރުއަރީުުމިގޮތުންު.ބ އްވަންޖެހެއެވެުކައުންސިލްތަކުންުރަށުުމަހުުޖުލައިުއަދިުފެބުރުއަރީުއަހަރެއްގެ
ުމަހުުޖުލައިުއަދި.ުޖެހެއެވެުހުށަހަޅަންުރައްޔިތުންނަށްުރިޕޯޓްުއޮޑިޓްުުއަދިުރިޕޯޓ އިުުމ ލީު،ރިޕޯޓ އިުުއަހަރީުއަހަރުގެުުފ އިތުވި
ުޚިޔ ލުުުހުށަހަޅައިުރައްޔިތުންނަށްުބަޖެޓްުތ ވަލ އިުމަސައްކަތުުއަހަރުގެުއޮތްުކުރިޔަށްުލްގެކައުންސިުުބައްދަލުވުމުގައިުބ އްވ 

ުއ ންމުކޮށްުުމަޢުލޫމ ތުުުބަޖެޓުގެުޕްލޭނ އިުުއެުރިޕޯޓުތަކ އިުދުވަސްކުރިނ7ުްުބައްދަލުކުރުމުގެުރައްޔިތުންނ ުއަދި.ުހޯދަންޖެހެއެވެ
ުބައްދަލުވުމެއްުުއެއްވެސްުމިއިންުއަހަރުުވަނ2313ުަުއިދ ރ އިންުކައުންސިލްގެުޅުުގުޅީމ ލެއަތޮު،ނަމަވެސް.ުހ މަކުރަންޖެހެއެވެ
ު.ފ ހަގަކުރަމެވެުުބ އްވ ފައިނުވ ކަން

ު ުބުނެފައިވ ގޮތަށް ުބުނެފައިވ ުުދިނުމަށްޓަކައިުުމަޢުލޫމ ތުުރައްޔިތުންނަށްުޤ ނޫނުގައި ުޤ ނޫނުގައި ންތަްއުބައްދަލުވުުބޭއްވުމަށް
ުލަނޑުދަނޑިތަނުބ އްވ ނަމަ،ު ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ުކައުންސިލުން ުޙ ޞިލުކުރަން ުހިންގ ުު،ިމންވަރ އިުލުވ ޙ ޞިއް ކައުންސިލުން

ުގުންުއެކަށީގެންވެއެވެ.ުުނރައްޔިތުންނަށްުނޭއްުހަރަކ ތްތަ

 އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްު

ުޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުންއުޞޫލުުލ މަރުކަޒީުުދ އިރ ތައްުުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)2313/7ުުނަންބަރުުުޤ ނޫނު ުަވނ113ުަުގެ(
ުއަދިުބޭއްވުމަށ އިުބައްދަލުވުންުހުޅުވ ލެވިފައިވ ުއ ންމުކޮށްުުދިނުމަށްޓަކައިުުމަޢުލޫމ ތުުުރައްޔިތުންނަށްު،ގޮތަށްުމ އްދ ގައިވ 
ު.ދަންނަވަމެވެުހޯދުމަށްުޚިޔ ލުުހިއްސ ކޮށްުރައްޔިތުންނ ުމަޢުލޫމ ތުުބުނ ުުމިމ އްދ ގައި

ު

 ގެުވިޔަފ ރިއ އިުއ މްދަނީގެުމައުލޫމ ތުުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންުންުމެންބަރުުކައުންސިލްު .12

ު ުނަމްބަރު ުޤ ނޫނު(7/2010ުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުވަނ121ުުަުގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ުވިޔަފ ީރގެުުފައިސ އ އިުމެމްބަރެއްގެުއެުުއިންތިޚ ބުވުމ އެކުުމެމްބަރަކުުުކޮންމެުހޮވޭުކައުންސިލަށްުވަނީބުނެފައިުމ އްދ ގައި
ުކައުންސިލްގެުުލިޔުމަކުންުމަޢުލޫމ ތުުގުޅުންތަކ ބެހޭުވިޔަފ ރީގެުގޮތްތަކ އިުުލިބޭުއ މްދަނީުއ މްދަނީއ އިުއޭނ ގެުއަދިުމަޢުލޫމ ތު
ުކަމަށެހުށަހަޅަންުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލުގައިުނަމަވެސް،ު.ވެވ ނެ ުގުޅީ 2313ުުުމ ލެއަތޮޅު ުއަހަރު ުކައުންސިލްުވަނަ ތިބި

ު ުއަދި ުކައުންސިލްގ2311ުުެމެމްބަރުންނ އި، ުމަޢުލޫމ ތު ުމި ުމެމްބަރަކު ުއެއްވެސް ުކައުންސިލްގެ ުއިންތިޚ ބުވި ުއަހަރު ވަނަ
ު.އެނގޭކަށްުނެތެވެުުލިޔެކިޔުމުންުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިވ ކަން

ުލިބޭުއ މްދަނީުއ މްދަނީއ އިއެފަރ ތްތަކުގެުުއަދިުޢުލޫމ ތުމަުވިޔަފ ރީގެުފައިސ އ އިުފަރ ތްތަކުގެުއެުުރުންމެމްބަުހޮވޭުކައުންސިލަށް
ކައުންސިލުންުހިންގު ު،ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަނ ޅ ނަމަޤ ނޫނ އެއްގޮތަށްުުމަޢުލޫމ ތުުގުޅުންތަކ ބެހޭުވިޔަފ ރީގެުގޮތްތަކ އިު

މެންބަރުންގެުމަސްލަހަތުުފުށުއަރ ކަމެއްުމެދުވެރިވިޔަސްުއެކަންުދެނެނުގަނެވުމަކީުއެކަށީގެންވު ުގެހަރަކ ތްތަކުގައިުކައުންސިލް
ު.ކަމެކެވެ

 އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްު

ު ުނަމްބަރު ުޤ ނޫނު(7/2010ުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނ121ުުަގެ
މައުލޫމ ތުުއެުމ އްދ ގައިުމ އްދ ގައިުބުނެފަ ފަރ ތްތަކުގެުމަޢުލޫމ ތުއަވ ގޮތަށްުހުށަުއިވު  ލޯކަލްު ، ހޯދުމުގެުކަންތައްތައްުޅ ފައިނުވު 

ުގަވަރންމަންޓްުއޮތޯރިޓީގެުމަޝްވަރ ގެުމަތިންުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
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ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުފޮނުވިުބައެއްުފައިސ ުބޭންކުުއެކައުންޓުންުނަގ ފައިވ ުފައިސ އ އިުއެކިއެކިުމުއައްސަސ ތަކުންު .13
 ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލިބުނުކަންުއެނގެންުނެތުންު

ބައެއްުފައިސ އ އިުދައުލަތުގެށްމ ލެއަތޮޅުުގުޅީުރަ ކޮމިޓީގެުބޭންކުުއެކައުންޓުންުނަގ ފައިވު  ު،މުއައްސަސ ތަކުންބައެއްުުކުރިއަރުވު 
ބައެއްުފައިސ ުލްގެުއިދ ރ އަށްގުޅީުކައުންސިވަނަުއަހަރ2313ުުުކަންކަމަށްުއެކިުއެކިުއެުމުއައްސަސ ތަކުގެ އެުު،ފޮނުވ ފައިވު 

ު ުއިދ ރ އަށް ުއިދ ރ ގެލިބުނުކަން ުުއެ ުފ ހަގަކުރަމެވެ.އެނގެންނެުލިޔެކިއުމަކުންުއެއްވެސް ުކުރެުތްކަން ުފ ހަގަ ވުނުުމިގޮތުން
ުުލުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ޞީފައިސ ގެުތަފްުކަންކަމ އި

ުބޭންކްުޅުމ ލެއަތޮު)ހ( ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުހުުގުޅީ ުމޯލްޑިވްސްގައި ުރަުއޮފް ުގުޅީ ުމ ލެއަތޮޅު ކުރިއަރުވު ށްޅުވ ފައިވ 
ުުބޭންކުުުޓީގެކޮމި 33ުުއެކައުންޓުން ުފ32,500ުުަު،ގައ2311ުިޖެނުއަރީ ުދެހ ސް ުރުފިޔ ުސަތޭކަުސް)ތިރީސް )

ުބޭންުއެުުމަށްުނަގ ފައިވ ކަ ުއެކައުންޓްގެ ުކައުންސިލްސްޓޭޓްމަންޓުުކް ުމިފައިސ  ުނަމަވެސް ުދައްކައެވެ. ުއިދ ރ އަށްން ުގެ
ުލިބިފަ ުއިވ ކަން ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުނެތެވެ.ހިސ ބުތަކުން ުުއެނގޭކަށް ުޚަރަދެއް ުއެއްވެސް ުފައިސ އިން ުމި ވ ކަންުކޮށްފައިއަދި

 ކައުންސިލްގެުއެއްވެސްުލިޔެކިޔުމަކުންުފެންނ ކަށްނެތެވެ.

ުއަހަރުގ2312ުެ(ުށ) ުުވަނަ ުފޮނުވި ުއެފެއ ޒުން ުއިސްލ މިކް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުގޮތުގައި ުޒަކ ތުގެ ފަނަރަު)15,750ުމުދަލު
ނޮވެމްބަުރުު،ވަނަުއަހަރުގެުއޮކްޓޯބަރ2313ުުރުފިޔ ުއ އި،ުމިސްކިތުުމުވައްޒަފުންގެު(ުހ ސްުހަތްުސަތޭކަުފަންސ ސް

ރުިފޔ ު(ުހަތަރުުހ ސްުފަސްުސަތޭކަުފަންސ ސް)4,550ުއަދިުޑިސެމްބަރުުމަހުގެުމުސ ރައިންުއުނިކުރިުފައިސ އަށްވު 
އެއްު)1,380ުވަނަުއަހަރުުއޮތްުރިޔ ސީުއިންތިޚ ބުގެުޚަރަދުތަކަށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުފޮނުވ2313ުުިއ އިު

ު ުތިން ުއަށްޑިހަހ ސް ުގުޅީު(ސަތޭކަ ުޚަރަދުތަކަށްުުރުފިޔ އ އި ުއެހެނިހެން ުމަރ މ ތ އި ުކުދިކުދި ުމަރުކަޒުގެ ޒުވ ނުންގެ
ރުފިޔ އ އެކު،ު(ުތިރީސްުހ ސް)30,000ުސްޓްރީުއޮފްުހިއުމަންުރިސޯސަސް،ުޔޫތުުއެންޑްުސްޕޯޓްސްއިންުފޮނުވިުމިނި

ުކައުންސިލްގެުފަރ ތުންުުކައުންސިލްގެރުފިޔ ގެުޗެކުތަކު (ުފަންސ ސްުއެއްުހ ސްުހަުސަތޭކަުއަށްޑިހަ)51,680ުޖުމުލަު
ގެުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީރީުއޮފްުހަވ ލުވެފައިވ ކަންުމިނިސްޓްވަނަުދުވަހ2313ުުުއޮގަސްޓ6ުުްުނ އިބުުރައީސް،

ުއެނގެއެވެ ުރެކޯޑުތަކުން ުނަގ ފައިވ ކަންު. ުފައިސ  ުއެކައުންޓުން ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުޗެކުތަކަށް ުއެ ުދުވަހު ުއެ ުހަމަ އަދި
ކައުންސި.ުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްގެުރެކޯޑުތަކުންުދައްކައެވެ ލްގެުއިދ ރ އަށްުލިބުނުކަންުނަމަވެސްުއެފައިސު 

ު.ުއެުއިދ ރ ގެުއެއްވެސްުލިޔެކިއުމަކުންުއެނގޭކަށްުނެތެވެ

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލިބުނުކަމަށްުއެުއިދ ރ ގެުު،ފޮނުވިުފައިސ ރިޔ ސީުއިންތިހ ބުގެުބޭނުމަށްުއިލެކްޝަންުކޮމިޝަނުންު
ންުފެންނަންހުރިުބިލްތަކުންުއެނގެއެވެ.ުޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަންުއެުއިދ ރ އިުއެުފައިސ އިންު،ހިސ ބުތަކުންުއެނގެންުނެތްުނަމަވެސް

ނަމަވެސް،ުއޮތްއިދ ރ ގެުރެކޯޑުތަކުންުފެންނަންުުކައުންސިލްގެއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުފޮނުވިުފައިސ އިންުޚަރަދުުކުރިކަންު
އިދ ރ ގެުރެކޯޑުތަކުންުފެންނ ކަށްުުކައުންސިލްގެންުމަތީގައިުބުނެވުނުުޢަދަދުގައިުހިމެނޭުއެހެނިހެންުފައިސ ުޚަރަދުކުރެވުނުކަު

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލިބިފައިުނުވ ތީ،ުއެު ފައިސ ުވަނަުއަހަރުގެުމުދަލުުޒަކ ތުގެުގޮތުގައިުފޮނުވ2312ުިނެތެވެ.ުއަދިު
ބަހ ފައިުނުވ ކަމަށްުއެުއިދ ރ އިންު ފަރ ތްތަކަށްުފައިސު  ލިބެންވު  ުމަޢުލޫމ ތުުދީފައިވެސްުވެއެވެ.ުއަހަރުުމުދަލުޒަކ ތުގެުފައިސު 

ރުފިޔ ގެުތެރެއިންުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުޑިހަު(ށްަސތޭކަުއަުހ ސްުހަފަންސ ސްުއެއްު)51,680ުމަތީގައިުބުނެވުނުުވީމ ު،
ުއެއްވެސް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުލިބިފައިވ ކަން ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުފައިސ އެއް ުއެއްވެސް ުފިޔަވައި، ުފައިސ  ުފޮނުވި

ުލިޔެކިއުމަކުންުއެނގޭކަށްުނެތެވެ.
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